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na základe dohody o návrhu celkového kompromisného balíka týkajúceho sa uvedeného 
spisu, ktorú dosiahol 18. januára 2019 Výbor stálych predstaviteľov (ďalej len „Coreper“), 
zaslal predseda Coreperu list Výboru pre právne veci spolu so znením tohto balíka. S 
výnimkou právneho základu bol text totožný so znením predbežnej dohody dosiahnutej po 
trojstranných rokovaniach. Novým právnym základom, ktorý navrhuje Coreper, je článok 53 
ods. 1 a článok 62 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“). 

Výbor pre právne veci preto na svojej schôdzi 23. januára 2019 pred hlasovaním o potvrdení 
predbežnej dohody poskytol stanovisko k vhodnosti právneho základu podľa článku 39 ods. 3 
rokovacieho poriadku.

I – Kontext

Cieľom návrhu, ktorý je súčasťou balíka predpisov o autorskom práve, ktorý Komisia 
predložila v roku 2016 v rámci reformy autorského práva v súvislosti s vytvorením 
jednotného digitálneho trhu, je v prvom rade uľahčiť cezhraničné online vysielanie 
televíznych a rozhlasových programov rozšírením zásady krajiny pôvodu na takéto 
vysielanie. Táto zásada, ktorá je zakotvená v smernici o satelitnom vysielaní a káblovej 
retransmisii1, umožňuje vysielateľom, ktorí sprístupňujú svoje služby cezhranične, 
vysporiadať požadované práva pre príslušné územia len v jednom členskom štáte.

Počas rokovaní o spise, najmä v dôsledku predbežnej dohody zmeniť formu nástroja 
z nariadenia na smernicu, Rada navrhla popri článku 114 ZFEÚ o harmonizácii na vnútornom 
trhu, ktorý je pôvodne jediným právnym základom uvádzaným v návrhu Komisie, doplnenie 
článku 53 ods. 1 ZFEÚ o práve usadiť sa a článku 62 ZFEÚ o slobode poskytovať služby.

V priebehu posudzovania textu, ktorý bol výsledkom trojstranných rokovaní so zreteľom na 
zasadnutie Coreperu 18. januára 2019, sa vypustil odkaz na článok 114 ZFEÚ. Text, ktorý 
Coreper predložil Výboru pre právne veci vzhľadom na hlasovanie o jeho potvrdení, preto 
ako právny základ smernice zahŕňal len článok 53 ods. 1 a článok 62 ZFEÚ.

II – Príslušné články zmluvy

Právnym základom návrhu Komisie bol článok 114 ZFEÚ o harmonizácii vnútorného trhu. 
Tento článok znie takto (zvýraznenie doplnené):

Článok 114
(pôvodný článok 95 Zmluvy o ES)

1.  Nasledujúce ustanovenia sa použijú na dosiahnutie cieľov uvedených 
v článku 26, pokiaľ zmluvy neustanovujú inak. Európsky parlament a Rada 
v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym 
a sociálnym výborom prijímajú opatrenia na aproximáciu ustanovení 
zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, 
ktoré smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu. 

1 Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského 
práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii, (Ú. v. ES L 248, 6.10.1993, s. 15).
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2. Odsek 1 sa nevzťahuje na fiškálne ustanovenia, na ustanovenia, ktoré sa 
týkajú voľného pohybu osôb, ani na tie, ktoré sa týkajú práv a záujmov 
zamestnancov.

3. Komisia vo svojich návrhoch podľa odseku 1, ktoré sa týkajú zdravia, 
bezpečnosti, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľa, berie za 
základ vysokú úroveň takejto ochrany, prihliadajúc najmä na vývoj 
vychádzajúci z nových vedeckých poznatkov. V rámci svojich príslušných 
právomocí sa tento cieľ usiluje dosiahnuť aj Európsky parlament a Rada.

4. Ak po prijatí harmonizačného opatrenia Európskym parlamentom a Radou, 
Radou alebo Komisiou členský štát, z dôležitých dôvodov uvedených v článku 
36 alebo týkajúcich sa ochrany životného alebo pracovného prostredia, 
považuje za nevyhnutné zachovať vnútroštátne ustanovenia, upovedomí o nich 
Komisiu a uvedie dôvody ich zachovania.

5. Okrem toho a bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, ak po prijatí 
harmonizačného opatrenia Európskym parlamentom a Radou, Radou alebo 
Komisiou považuje členský štát za nevyhnutné zaviesť na základe svojich 
špecifických problémov nové vnútroštátne ustanovenia vychádzajúce z nových 
vedeckých poznatkov na ochranu životného alebo pracovného prostredia, 
upovedomí o týchto ustanoveniach Komisiu a uvedie dôvody ich zavedenia.

6. Komisia do šiestich mesiacov po oznámení uvedenom v odsekoch 4 a 5 
dané vnútroštátne ustanovenia schváli alebo zamietne na základe overenia, že 
neslúžia svojvoľnej diskriminácii alebo skrytému obmedzovaniu obchodu 
medzi členskými štátmi, a nebránia fungovaniu vnútorného trhu.

Ak Komisia v tejto lehote nerozhodne, vnútroštátne ustanovenia uvedené 
v odsekoch 4 a 5 sa považujú za schválené.

V prípadoch opodstatnených komplexnosťou veci a za predpokladu, že sa tým 
neohrozí ľudské zdravie, môže Komisia upovedomiť daný členský štát 
o prípadnom predĺžení uvedenej lehoty najviac o ďalších šesť mesiacov.

7. Ak je podľa odseku 6 členský štát oprávnený zachovať alebo zaviesť 
vnútroštátne ustanovenia odlišné od zosúlaďovacieho opatrenia, Komisia 
okamžite preskúma, či treba navrhnúť prispôsobenie tohto opatrenia.

Článok 53 ZFEÚ, ktorý sa nachádza v hlave Voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu v kapitole 
o práve usadiť sa a ktorého prvý odsek navrhuje Coreper zahrnúť do právneho základu, znie 
takto (zvýraznenie doplnené):

Článok 53
(pôvodný článok 47 Zmluvy o ES)

1.  S cieľom uľahčiť zriadenie a vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti 
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osôb vydajú Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym 
postupom smernice na vzájomné uznávanie diplomov, osvedčení a iných 
dokladov o formálnych kvalifikáciách a na koordináciu ustanovení zákonov, 
iných právnych predpisov a správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich 
sa začatia a vykonávania činností samostatne zárobkovo činných osôb.

2. Pri lekárskych a zdravotníckych povolaniach a farmaceutických 
povolaniach závisí postupné zrušenie obmedzení od koordinácie podmienok 
pre výkon povolania v jednotlivých členských štátoch.

Článok 62 ZFEÚ, ktorý sa nachádza v hlave Voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu v kapitole 
o slobode poskytovať služby a ktorý Coreper navrhuje zahrnúť do právneho základu, znie 
takto:

Článok 62
(pôvodný článok 55 Zmluvy o ES)

Ustanovenia článkov 51 až 54 sa použijú pre otázky upravené touto kapitolou.

III – Judikatúra týkajúca sa právneho základu

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora „voľba právneho základu aktu Spoločenstva musí 
byť založená na objektívnych prvkoch, ktoré môžu byť súdne preskúmané a medzi ktoré 
patria najmä cieľ a obsah aktu“2. Voľba nesprávneho právneho základu môže byť preto 
dôvodom na zrušenie príslušného aktu.

Zatiaľ čo výber právneho základu by v zásade nemal závisieť od výberu zvoleného v prípade 
skorších legislatívnych aktov, podľa ustálenej judikatúry musí byť právny základ opatrenia 
určený so zreteľom na jeho vlastný cieľ a obsah, a nie na právny základ zvolený pre prijatie 
iných aktov EÚ, ktoré by v niektorých prípadoch mohli mať podobné znaky. Ak bol však 
legislatívny akt navrhnutý len na doplnenie alebo opravu iného legislatívneho aktu bez toho, 
aby sa zmenil jeho pôvodný cieľ, zákonodarca EÚ je plne oprávnený použiť v prípade tohto 
aktu právny základ prvého aktu. 3 

Pokiaľ ide o viaceré základy, treba určiť, či návrh:
1. sleduje viacero účelov alebo má viacero zložiek, pričom jeden účel alebo zložku možno 

označiť za hlavnú alebo prevažujúcu, zatiaľ čo ostatné majú len vedľajší charakter; alebo 
2. má súčasne viacero účelov alebo zložiek, ktoré sú neoddeliteľne prepojené tak, že ani 

jeden účel alebo ani jedna zložka nemá vo vzťahu k ostatným sekundárny alebo nepriamy 
charakter.

2 Vec C-45/86 Komisia/ Rada (Všeobecné colné preferencie), Zb. 1987, s. 1439, bod 5; vec
C-440/05 Komisia/ Rada [2007], Zb. s. I-9097; Vec C-411/06, Komisia/ Parlament a Rada, Zb. 2009, s. I-7585.
3 Pozri rozsudok z 21. júna 2018, Poľsko/Parlament a Rada, C-5/16, EU:C:2018:483, s. 49, s. 69 a citovanú 
judikatúru.
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Podľa judikatúry Súdneho dvora musí akt v prvom prípade vychádzať z jediného právneho 
základu, a to z toho, ktorý je požadovaný na základe hlavného alebo prevažujúceho účelu 
alebo zložky, a v druhom prípade musí akt vychádzať z rôznych príslušných právnych 
základov.4

IV. Cieľ a obsah navrhovanej smernice

Hlavným cieľom návrhu je uľahčiť cezhraničné online vysielanie televíznych a rozhlasových 
programov rozšírením zásady krajiny pôvodu na takéto vysielanie. Táto zásada, ktorá je 
zakotvená v smernici o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii, umožňuje vysielateľom, 
ktorí sprístupňujú svoje služby cezhranične, vysporiadať požadované práva pre príslušné 
územia len v jednom členskom štáte.

Hlavné zmeny oproti návrhu Komisie, ktoré boli dohodnuté v priebehu trojstranných rokovaní 
a vyjadrené v predbežnej dohode, sa týkajú cieľa a obsahu návrhu. Týmito zmenami sa 
zmenšuje rozsah druhov televíznych programov, na ktoré by sa vzťahovalo rozšírenie zásady 
krajiny pôvodu, stanovujú sa konkrétnejšie podmienky, za ktorých sa môže uskutočniť 
retransmisia, a dopĺňajú sa ustanovenia o tzv. priamom vstupe. Priamy vstup je technický 
proces, pri ktorom vysielateľ prenáša signál nesúci programy iným organizáciám, než sú 
vysielatelia, a to takým spôsobom, že signál nesúci programy nie je počas tohto prenosu 
prístupný verejnosti.

Zatiaľ čo návrh Komisie tvorilo 7 článkov a 19 odôvodnení, predbežne dohodnuté znenie 
pozostáva zo 14 článkov a 27 odôvodnení.

Nový článok -1 s názvom Predmet úpravy znie takto:

„V tejto smernici sa stanovujú pravidlá, ktorých cieľom je zlepšiť cezhraničný 
prístup k väčšiemu počtu televíznych a rozhlasových programov, a to 
uľahčením vysporiadania práv na poskytovanie online služieb, ktoré sú 
doplnkové k vysielaniu niektorých typov televíznych a rozhlasových 
programov, a na retransmisiu televíznych a rozhlasových programov. 
Stanovujú sa v nej aj pravidlá prenosu televíznych a rozhlasových programov 
prostredníctvom procesu priameho vstupu.“

V článku 1 sa výrazne zmenilo vymedzenie pojmu retransmisia, aby sa zohľadnili dohodnuté 
špecifické obmedzenia, a doplnili sa vymedzenia pojmov „riadené prostredie“ a „priamy 
vstup“.

V článku 2 sa stanovujú obmedzenia týkajúce sa rozsahu rozšírenia zásady krajiny pôvodu, 
aspekty relevantné z hľadiska stanovenia výšky platieb za práva, na ktoré sa vzťahuje rozsah 
pôsobnosti, a odkazuje sa na zmluvnú slobodu pri zavádzaní obmedzení využívania týchto 
práv, vrátane tých, ktoré sú uvedené v smernici o informačnej spoločnosti5.

4 Pozri uvedenú vec C-411/06, body 46 – 47.
5 Smernica 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv 
v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10).
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V článku 3 o retransmisii sa stanovuje, že nositeľ (iný ako vysielateľ) výhradného práva na 
verejný prenos musí povoliť retransmisiu a že nositelia práv môžu povoliť alebo odmietnuť 
retransmisiu iba prostredníctvom organizácie kolektívnej správy. Ďalej sa v ňom vysvetľuje, 
ako určiť príslušnú organizáciu kolektívnej správy v závislosti od rôznych podmienok 
a v rámci rôznych scenárov. V odôvodnení 13 sa špecifikuje, že tým nie je dotknutá smernica 
o kolektívnej správe práv6.

V článku 4 sa stanovuje, že článok 3 sa nevzťahuje na vlastné vysielanie vysielateľov a že 
rokovania s prevádzkovateľmi retransmisie sa musia viesť v dobrej viere.

Článok 4a umožňuje využiť mediáciu, ako sa ustanovuje v smernici o satelitnom vysielaní 
a káblovej retransmisii, ak sa nedosiahne dohoda medzi organizáciou kolektívnej správy 
a prevádzkovateľom retransmisie alebo prevádzkovateľom vysielania a prevádzkovateľom 
retransmisie.

V článku 4b sa stanovuje, že členské štáty môžu uplatňovať pravidlá o retransmisii stanovené 
v navrhovanej smernici a v smernici o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii, keď sa 
všetky prenosy uskutočňujú na ich území.

V článku 4c sa vymedzujú pravidlá týkajúce sa priameho vstupu, podľa ktorých sa vysielateľ 
a distribútor signálu považujú za súčasť jediného aktu verejného prenosu, ku ktorému musia 
získať povolenie od nositeľov práv, a v tomto článku sa stanovuje, že členské štáty môžu 
v takýchto situáciách uplatňovať pravidlá o retransmisii.

Článok 4d obsahuje zmenu vymedzenia pojmu „káblová retransmisia“ uvedeného v smernici 
o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii s cieľom prispôsobiť túto smernicu týmto 
novým pravidlám.

V článkoch 6 až 7a sa stanovujú záverečné ustanovenia o preskúmaní, transpozícii, 
prechodných ustanoveniach, nadobudnutí účinnosti a adresátoch.

Predbežne dohodnuté znenie sa preto od návrhu Komisie značne líši, keďže forma nástroja sa 
zmenila z nariadenia na smernicu, rozsah pôsobnosti aktu sa výrazne zmenšil a zahrnuté boli 
ustanovenia o technických aspektoch, ktoré sa v návrhu pôvodne nezohľadňovali.

V – Určenie vhodného právneho základu

V prvom rade treba poznamenať, že smernica o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii, 
ktorou sa zaviedla zásada krajiny pôvodu, vychádzala z dvoch právnych základov 
navrhnutých v texte Coreperu. Na oboch týchto článkoch7 je okrem toho založená aj smernica 
o kolektívnej správe práv a smernica o audiovizuálnych mediálnych službách8. Obe tieto 

6 Smernica o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní 
multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 84, 
20.3.2014, s. 72).
7 Hoci právny základ smernice o kolektívnej správe práv zahŕňa aj článok 50 ods. 1 ZFEÚ, v ktorom sa 
stanovuje, že zákonodarca EÚ vydáva smernice s cieľom dosiahnuť slobodu usadiť sa v určitej činnosti.
8 Smernica o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym 
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smernice majú z hľadiska predmetnej smernice veľký význam, keďže sa zaoberajú 
vysporiadaním práv týkajúcich sa organizácií kolektívnej správy a aspektmi vysielania, ktoré 
nesúvisia s autorskými právami.

Posledné dve smernice EÚ, ktoré sa týkajú autorského práva hmotného, smernice o osirelých 
dielach9 a návrhu smernice o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu10 (ktorý sa 
v súčasnosti prerokúva), boli založené na tých istých dvoch článkoch, avšak v spojení s 
článkom 114 ZFEÚ o harmonizácii na vnútornom trhu.

Právna služba poukazuje na tieto smernice v oblasti autorských práv, ktoré boli prijaté 
za použitia podobnej kombinácie právnych základov11: 

Smernica 93/83/EHS Článok 57 ods. 2 a článok 66 
Zmluvy o EHS

Smernica 96/9/ES článok 57 ods. 2, články 66 a 
článok 100a Zmluvy o ES

Smernica 2000/31/ES Článok 47 ods. 2, články 55 a 95 
Zmluvy o ES

Smernica 2001/29/ES Článok 47 ods. 2, články 55 a 95 
Zmluvy o ES

Smernica 2006/115/ES Článok 47 ods. 2, články 55 a 95 
Zmluvy o ES

Smernica 2006/116/ES Článok 47 ods. 2, články 55 a 95 
Zmluvy o ES

Smernica 2010/13/EÚ Článok 53 ods. 1 a článok 62 ZFEÚ
Smernica 2012/28/EÚ Článok 53 ods. 1 a články 62 a 114 

ZFEÚ
Smernica 2014/26/EÚ Článok 50 ods. 1, článok 53 ods. 1 

a článok 62 ZFEÚ
Navrhovaná smernica o 
autorskom práve

Článok 53 ods. 1 a články 62 a 114 
ZFEÚ

Všetky tieto smernice vychádzajú zo základov, ktoré v súčasnosti tvoria článok 53 ods. 1 
a článok 62 ZFEÚ, a niektoré z nich vychádzajú aj zo všeobecného právneho základu pre 
harmonizáciu na vnútornom trhu, čo je súčasný článok 114 ZFEÚ.12

Rada odôvodňuje vypustenie článku 114 ZFEÚ z právneho základu tým, že sa nástroj mení 
z nariadenia na smernicu, pričom zdôrazňuje, že sa tým v žiadnom prípade nemení podstata 
aktu ani postup, ktorý sa má dodržať pri jeho prijatí. Keďže predmetná smernica sa vzťahuje 
len na služby (v rovnakom duchu ako smernica o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii) 

opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (Ú. v. EÚ L 95, 
15.4.2010, s. 1). Nedávno bola ukončená aktualizácia smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá 
vychádza z rovnakých dvoch článkov.
9 Smernica o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel (Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 5).
10 COM(2016)0593.
11 Pozri stanovisko právnej služby SJ-0011/19, bod 15.
12Upozorňujeme, že po nadobudnutí platnosti Amsterdamskej zmluvy 1. mája 1999 boli články Zmluvy o ES 
prečíslované. Článok 57 ods. 2 a články 66 a 100a Zmluvy o ES sa tak stali článkom 47 ods. 2, článkami 55 a 95 
Zmluvy o ES, ktoré dnes zodpovedajú článku 53 ods. 1 a článkom 62 a 114 ZFEÚ.
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a keďže pre opatrenia zamerané na zlepšenie fungovania vnútorného trhu v oblasti služieb 
existuje špecifický právny základ v ZFEÚ, účinkom úvodnej časti článku 114 („pokiaľ 
zmluvy neustanovujú inak“) je, že jediným vhodným právnym základom návrhu je základ 
tvorený článkom 53 ods. 1 v spojení s článkom 62 ZFEÚ.

Kombinácia článku 53 ods. 1 ZFEÚ a článku 62 ZFEÚ je osobitným právnym základom, 
ktorý oprávňuje Úniu prijímať smernice s cieľom zabezpečiť slobodné poskytovanie služieb 
zaručené zmluvami prostredníctvom aproximácie príslušných vnútroštátnych právnych 
predpisov.13

Použitie článku 114 ZFEÚ ako právneho základu je možné, ak je cieľom predchádzať vzniku 
budúcich prekážok obchodu vyplývajúcich z odlišného vývoja vnútroštátneho práva. Vznik 
takýchto prekážok však musí byť pravdepodobný a cieľom dotknutého opatrenia musí byť 
predchádzanie ich vzniku. Tieto úvahy sa vzťahujú aj na výklad článku 53 ods. 1 zmluvy 
v spojení s článkom 62, ktoré majú tiež za cieľ udeliť zákonodarcovi Únie osobitnú právomoc 
na prijatie opatrení určených na zlepšenie fungovania vnútorného trhu.14

Ako už bolo uvedené, cieľom a obsahom predbežnej dohody o predmetnej smernici je zlepšiť 
cezhraničný online prístup k rozhlasovým a televíznym programom tým, že sa uľahčí 
vysporiadanie práv na online služby, ktoré sú k takémuto vysielaniu a jeho retransmisii  
doplnkové, pričom sa takéto ustanovenie uvádza aj v súvislosti s priamym vstupom. Keďže 
tento cieľ sa dosiahne zmenou a rozšírením uplatňovania smernice o satelitnom vysielaní 
a káblovej retransmisii, ktorá vychádza z predchodcov článku 53 ods. 1 a článku 62 ZFEÚ, 
možno tvrdiť, že predmetná smernica je koncipovaná tak, že dopĺňa iný legislatívny akt bez 
toho, aby sa zmenil jeho pôvodný cieľ, a zákonodarca EÚ je preto v súlade s citovanou 
judikatúrou v plnej miere oprávnený založiť nový právny akt na právnom základe prvého 
aktu. Tento argument získava na váhe, keď vezmeme do úvahy, že predmetný nástroj 
nadobúda taktiež podobu smernice, a nie nariadenia, ako sa pôvodne navrhovalo.15 

V citovanej judikatúre o dvojakom právnom základe sa okrem toho uvádza, že keď akt 
sleduje viacero účelov alebo má viacero zložiek, pričom jeden účel alebo zložku možno 
označiť za hlavnú alebo prevažujúcu, zatiaľ čo ostatné majú len vedľajší charakter, akt sa 
musí zakladať len na jedinom právnom základe, a to na základe, ktorý si vyžaduje tento 
hlavný alebo prevažujúci cieľ alebo zložka. Keďže cieľ a obsah predbežnej dohody 
o predmetnej smernici sa týka cezhraničného prístupu k rozhlasovým a televíznym 
programom, javí sa potrebné uplatniť článok 53 ods. 1 a článok 62 ZFEÚ, pretože spolu 
tvoria právny základ pre oblasť slobody poskytovať služby uvedenú v hlave ZFEÚ venovanej 
voľnému pohybu osôb, služieb a kapitálu. Odkaz na všeobecný právny základ pre 
harmonizáciu na vnútornom trhu v článku 114 ZFEÚ by bol teda nadbytočný z dôvodu, že 
tento účel smernice je len vedľajší vo vzťahu k prevažujúcemu účelu smernice, ktorým je 
zabezpečenie slobody poskytovať služby.

Keďže vzhľadom na uvedené existuje špecifický právny základ pre opatrenia zamerané 
na zlepšenie fungovania vnútorného trhu, pokiaľ ide o služby, a keďže návrh sa týka len 
služieb, účinkom úvodnej časti článku 114 „pokiaľ zmluvy neustanovujú inak“ je, že jediným 

13 Pozri rozsudok Súdneho dvora z 30. mája 1989 vo veci C-242/87, Komisia/Rada, EU:C:1989:217, bod 14.
14 Pozri rozsudok vo veci C-376/98, Nemecko/Rada, EU:C:2000:544, bod 87.
15 Pozri stanovisko právnej služby SJ-0011/19, bod 21.
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vhodným právnym základom návrhu je základ tvorený článkom 53 ods. 1 v spojení s článkom 
62 ZFEÚ. Hoci je pravda, že doplnenie článku 114 ZFEÚ by predstavovalo nedostatok čisto 
formálnej povahy, ktorý by teda nespôsobil zrušenie aktu16, nič to nemení na skutočnosti, že 
tento článok by bol nadbytočný.

VI – Záver a odporúčanie

Z predchádzajúcej analýzy vyplýva, že správnym právnym základom návrhu sú článok 53 
ods. 1 a článok 62 ZFEÚ.

Výbor pre právne veci na svojej schôdzi, ktorá sa konala 23. januára 2019, preto 
jednomyseľne17 21 hlasmi sa rozhodol, že odporučí, aby Výbor pre právne veci súhlasil 
s uvedeným právnym základom, s ohľadom na hlasovanie o znení predbežnej dohody, ako sa 
navrhuje v texte, na ktorom sa Coreper dohodol 18. januára 2019.

S úctou

Pavel Svoboda

(Týka sa všetkých jazykov.)

16 Ako názorný príklad pozri vec C-491/01, British American Tobacco, EU:C:2002:741, body 103 až 111.
1717 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Pavel Svoboda (predseda), Mady Delvaux (podpredsedníčka), 
Jean-Marie Cavada (podpredseda), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (podpredsedníčka), Gilles Lebreton 
(spravodajca výboru požiadaného o stanovisko), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Rosa Estaràs 
Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e 
Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, 
Francis Zammit Dimech, Kosma Złotowski, Tadeusz Zwiefka.


