
RR\1170275SK.docx PE623.965v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2014-2019

Dokument na schôdzu

10.4.2019 A8-0398/2018/err02

DOPLNENIE
k správe

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia 
práva Únie

(COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa: Virginie Rozière
A8-0398/2018

Vkladá sa toto stanovisko za prvé stanovisko Výboru pre právne veci k právnemu 
základu:

DRUHÉ STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

K PRÁVNEMU ZÁKLADU

25.3.2019

Pavel Svoboda
predseda
Výbor pre právne veci
BRUSEL

Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu smernice Európskeho parlamentu 
a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie  (COM(2018)0218 
– C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))



PE623.965v02-00 2/13 RR\1170275SK.docx

SK

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci 18. februára 2019 v súlade s článkom 39 ods. 5 rokovacieho poriadku 
rozhodol, že z vlastného podnetu poskytne druhé stanovisko k správnosti určenia právneho 
základu návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich 
porušenia práva Únie so zreteľom na výsledky medziinštitucionálnych rokovaní.

Komisia založila svoj návrh na viacerých sektorových právnych základoch. Právny základ je 
vyjadrený takto: 

„so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 16, 33, 43, 50, 
článok 53 ods. 1, články 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 a článok 325 ods. 4, 
a na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 
31,“

V lehote na predkladanie pozmeňujúcich návrhov bolo predložených niekoľko 
pozmeňujúcich návrhov s doplneniami k právnemu základu. Následne Výbor pre právne veci 
25. októbra 2018 prijal stanovisko o právnom základe, pokiaľ ide o správnosť týchto 
pozmeňujúcich návrhov. Rada takisto preskúmala a upravila právny základ návrhu Komisie 
vo svojom všeobecnom smerovaní. 
V konečnej dohode sa spoluzákonodarcovia dohodli na vypustení článkov 33, 62, 103, 109 
a 207 ZFEÚ a zároveň stanovili, že odkazy na článok 43 sa budú vzťahovať na jeho druhý 
odsek, odkazy na článok 168 ZFEÚ na jeho štvrtý odsek a odkazy na článok 192 na jeho prvý 
odsek. Preto je relevantné preskúmať, či je právny základ stanovený v konečnej dohode 
správny.

I – Kontext

Európsky parlament vo svojom uznesení z 24. októbra 2017 o legitímnych opatreniach na 
ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme a v uznesení z 20. januára 2017 
o úlohe oznamovateľov nekalých praktík pri ochrane finančných záujmov EÚ vyzval 
Komisiu, aby predložila horizontálny legislatívny návrh, ktorým sa zaručí vysoká úroveň 
ochrany oznamovateľov v EÚ, a to vo verejnom aj v súkromnom sektore, ako aj vo 
vnútroštátnych inštitúciách a v inštitúciách EÚ.

V súčasnosti existujú pravidlá pre oznamovateľov v niektorých oblastiach práva Únie, 
napríklad v služobnom poriadku a v niektorých nariadeniach týkajúcich sa legalizácie príjmov 
z trestnej činnosti a finančných trhov.  

V tomto návrhu smernice sa stanovujú pravidlá pre oznamovateľov, ktoré sa vzťahujú na 
porušenia práva Únie v oblastiach uvedených v rozsahu pôsobnosti a v prílohe, v ktorej sa 
uvádza zoznam príslušných právnych predpisov Únie, ktoré sú stanovené priamo alebo na 
ktoré sa odkazuje. 

II – Príslušné články zmluvy 

V článku 16 ZFEÚ sa uvádza: 

Článok 16
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1. Každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.
2. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia pravidlá, 
ktoré sa vzťahujú na ochranu fyzických osôb, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov 
inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, ako aj členskými štátmi pri výkone činností, 
ktoré patria do rozsahu pôsobnosti práva Únie, a pravidlá, ktoré sa vzťahujú na voľný pohyb 
takýchto údajov. Dodržiavanie týchto pravidiel podlieha kontrole nezávislých orgánov.
Pravidlami prijatými na základe tohto článku nie sú dotknuté osobitné pravidlá ustanovené 
v článku 39 Zmluvy o Európskej únii.

V článku 33 ZFEÚ sa uvádza:

Článok 33

V rámci pôsobnosti zmlúv Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym 
postupom prijímajú opatrenia na posilnenie colnej spolupráce medzi členskými štátmi 
a Komisiou.

V článku 43 ZFEÚ sa uvádza:

Článok 43

1. Komisia predloží návrhy na vypracovanie a vykonávanie spoločnej poľnohospodárskej 
politiky, vrátane nahradenia vnútroštátnych organizácií trhu jednou z foriem spoločnej 
organizácie trhu uvedených v článku 40 ods. 1, ako aj na uskutočnenie opatrení presne 
vymedzených v tejto hlave.
Tieto návrhy zohľadnia vzájomnú závislosť poľnohospodárskych otázok uvedených v tejto 
hlave.
2. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom ustanovia spoločnú organizáciu trhu ustanovenú 
v článku 40 ods. 1 a iné ustanovenia potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.
3. Rada na návrh Komisie prijíma opatrenia týkajúce sa stanovovania cien, odvodov, pomoci 
a množstvových obmedzení a určovania a prideľovania rybolovných možností.
4. Vnútroštátne trhové organizácie sa môžu za podmienok stanovených v odseku 2 nahradiť 
spoločnou organizáciou stanovenou v článku 40 ods. 1, ak:
a) spoločná organizácia poskytuje členským štátom, ktoré sú proti tomuto opatreniu a ktoré 
majú vlastnú organizáciu danej výroby, rovnaké záruky zamestnanosti a životnej úrovne 
príslušných výrobcov, a to s prihliadnutím na možnosti prispôsobenia a potrebné 
špecializácie;
b) spoločná organizácia trhu zabezpečí obchodu v rámci Únie podmienky podobné tým, ktoré 
existujú na vnútroštátnom trhu.
5. Ak vznikne spoločná organizácia určitých surovín po zavedení spoločnej organizácie trhu 
pre zodpovedajúce spracované výrobky, môžu sa suroviny použité pri spracovaní výrobkov 
určených na vývoz do tretích krajín doviezť z krajiny, ktorá nie je členom Únie.

V článku 50 ZFEÚ sa uvádza:
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Článok 50

1. Na dosiahnutie slobody usadiť sa v určitej činnosti Európsky parlament a Rada vydajú 
smernice v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym 
a sociálnym výborom.
2. Európsky parlament, Rada a Komisia si plnia povinnosti, ktoré im vyplývajú 
z predchádzajúcich ustanovení, a to najmä:
a) prioritne riešia spravidla tie odbory činnosti, pri ktorých sloboda usadiť sa výrazne 
prispieva k rozvoju výroby a obchodu;
b) zabezpečujú úzku spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov, aby zistili 
konkrétnu situáciu v daných činnostiach v rámci Únie;
c) zrušia také správne postupy a praktiky, ktoré vyplývajú z vnútroštátnych právnych 
predpisov alebo predchádzajúcich dohôd medzi členskými štátmi, dodržiavanie ktorých tvorí 
prekážku slobody usadiť sa;
d) zaručia pracovníkom jedného členského štátu zamestnaným na území iného členského 
štátu, aby mohli na tomto území zotrvať a vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, ak 
spĺňajú podmienky, ktoré by museli v tomto štáte splniť v čase, keď zamýšľali začať vykonávať 
túto činnosť;
e) umožnia štátnym príslušníkom jedného členského štátu nadobúdať a užívať nehnuteľnosti 
nachádzajúce sa na území iného členského štátu, pokiaľ to nie je v rozpore so zásadami 
uvedenými v článku 39 ods. 2;
f) postupne odstraňujú obmedzenia slobody usadiť sa vo všetkých odvetviach hospodárskej 
činnosti, ktoré prichádzajú do úvahy vzhľadom na podmienky zakladania obchodných 
zastúpení, organizačných zložiek a dcérskych spoločností na území niektorého členského 
štátu, ako aj na podmienky upravujúce vstup pracovníkov materského podniku do riadiacich 
alebo dozorných orgánov ich obchodných zastúpení, organizačných zložiek alebo dcérskych 
spoločností;
g) v potrebnej miere koordinujú ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb, ako sa to 
vyžaduje v členských štátoch od spoločností alebo firiem v zmysle druhého pododseku článku 
54 s cieľom zabezpečiť rovnocenné záruky v celej Únii;
h) zabezpečujú, aby sa podmienky usadenia nenarušili pomocou poskytovanou členskými 
štátmi.

V článku 53 ods. 1 ZFEÚ sa uvádza:

Článok 53 ods. 1

1. S cieľom uľahčiť zriadenie a vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti 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.
V článku 153 ZFEÚ sa uvádza:

V článku 62 ZFEÚ sa uvádza:

Článok 62
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Ustanovenia článkov 51 až 54 sa použijú pre otázky upravené touto kapitolou.

V článku 91 ZFEÚ sa uvádza:

Článok 91

1. Za účelom vykonania článku 90 a berúc do úvahy špecifické črty dopravy Európsky 
parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym 
a sociálnym výborom a Výborom regiónov stanovia:
a) spoločné pravidlá platné pre medzinárodnú dopravu do členského štátu alebo z členského 
štátu, alebo pri prechode cez územie jedného alebo viacerých členských štátov;
b) podmienky, za ktorých môže prepravca, ktorý nemá sídlo na území členského štátu, v tomto 
členskom štáte uskutočňovať dopravu;
c) opatrenia na zlepšenie bezpečnosti dopravy;
d) ďalšie potrebné ustanovenia.
2. Pri prijímaní opatrení uvedených v odseku 1 sa zohľadnia prípady, v ktorých by 
uplatňovanie mohlo závažne ovplyvniť životnú úroveň a úroveň zamestnanosti v určitých 
regiónoch a prevádzku dopravných zariadení.

V článku 100 ZFEÚ sa uvádza:

Článok 100

1. Ustanovenia tejto hlavy sa vzťahujú na železničnú dopravu, cestnú dopravu a vnútrozemskú 
vodnú dopravu.
2. Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijať 
vhodné ustanovenia upravujúce námornú a leteckú dopravu. Uznášajú sa po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

V článku 103 ZFEÚ sa uvádza:

Článok 103

1. Na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom Rada vydá príslušné nariadenia 
alebo smernice na vykonávanie zásad stanovených v článkoch 101 a 102.
2. Nariadenia alebo smernice uvedené v odseku 1 sa prijmú najmä so zámerom:
a) zaručiť dodržiavanie zákazov uvedených v článku 101 ods. 1 a článku 102 stanovením 
pokút a opakovaného ukladania pokút;
b) stanoviť podrobné pravidlá uplatňovania článku 101 ods. 3 s prihliadnutím na 
nevyhnutnosť zabezpečiť účinný dozor pri čo najjednoduchšej správnej kontrole;
c) ak je to potrebné, vymedziť rozsah uplatňovania ustanovení článkov 101 a 102 
v jednotlivých hospodárskych odvetviach;
d) vymedziť príslušné úlohy Komisie a Súdneho dvora Európskej únie pri uplatňovaní 
ustanovení uvedených v tomto odseku;
e) vymedziť vzťah medzi vnútroštátnymi zákonmi a ustanoveniami tohto oddielu alebo 
prijatými podľa tohto článku.

V článku 102 ZFEÚ sa uvádza:
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Článok 102

Akékoľvek zneužívanie dominantného postavenia na vnútornom trhu či jeho podstatnej časti 
jedným alebo viacerými podnikateľmi sa zakazuje ako nezlučiteľné s vnútorným trhom, ak sa 
tým môže ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi.
Takéto zneužívanie môže zahŕňať najmä:
a) priame alebo nepriame vynucovanie neprimeraných nákupných alebo predajných cien 
alebo iných obchodných podmienok;
b) obmedzovanie výroby, odbytu alebo technického rozvoja na úkor spotrebiteľov;
c) uplatňovanie nerovnakých podmienok voči obchodným partnerom pri rovnakých plneniach, 
čím ich v hospodárskej súťaži znevýhodňujú;
d) podmieňovanie uzatvárania zmlúv prijatím dodatočných záväzkov, ktoré svojou povahou 
alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom týchto zmlúv.

V článku 109 ZFEÚ sa uvádza:

Článok 109

Na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom môže Rada vydať akékoľvek 
nariadenia potrebné na uplatnenie článkov 107 a 108 a najmä môže stanoviť podmienky 
uplatnenia článku 108 ods. 3 ako aj uviesť druhy pomoci, ktoré sú vyňaté z tohto postupu.

V článku 114 ZFEÚ sa uvádza:

Článok 114

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.
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 
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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.
8. Ak členskému štátu vznikne v určitej oblasti, ktorá bola predmetom zosúlaďovacích 
opatrení, špecifický problém verejného zdravia, dá tento do pozornosti Komisie, ktorá 
okamžite preskúma, či treba Rade navrhnúť príslušné opatrenia.
9. Odchylne od postupov stanovených v článkoch 258 a 259 môže Komisia alebo ktorýkoľvek 
členský štát podať vec priamo Súdnemu dvoru Európskej únie, ak sa domnieva, že iný členský 
štát neprimerane využíva právomoci stanovené v tomto článku.
10. Zosúlaďovacie opatrenia uvedené vyššie obsahujú v odôvodnených prípadoch aj 
ochrannú doložku oprávňujúcu členské štáty, aby z jedného alebo viacerých dôvodov 
nehospodárskej povahy uvedených v článku 36 prijali dočasné opatrenia podliehajúce 
kontrolnému postupu Únie.

V článku 168 ZFEÚ sa uvádza:

Článok 168

1. Pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností Únie sa zabezpečí vysoká úroveň 
ochrany ľudského zdravia.
Činnosti Únie, ktoré dopĺňajú vnútroštátne politiky, sa zameriavajú na zlepšenie verejného 
zdravia, prevenciu ľudských chorôb a ochorení, a odstraňovanie zdrojov nebezpečenstva pre 
telesné a duševné zdravie. Takéto postupy zahŕňajú boj proti najzávažnejším chorobám 
podporou výskumu ich príčin, prenosu a prevencie, ako aj zdravotnícke informácie a osvetu, 
monitorovanie závažných cezhraničných ohrození zdravia, včasné varovanie a boj proti nim.
Únia dopĺňa činnosť členských štátov pri obmedzení škôd na zdraví spojených s drogami, 
vrátane informačnej a preventívnej činnosti.
2. Únia podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi v oblastiach uvedených v tomto článku, 
a ak je to nevyhnutné, poskytne podporu ich činnosti. Povzbudzuje najmä spoluprácu medzi 
členskými štátmi zameranú na zlepšenie komplementárnosti ich zdravotníckych služieb 
v cezhraničných oblastiach.
Členské štáty v spojení s Komisiou navzájom koordinujú svoje politiky a programy 
v oblastiach uvedených v odseku 1. Komisia môže v úzkom kontakte s členskými štátmi 
vyvinúť akékoľvek užitočné podnety na podporu tejto koordinácie, najmä iniciatívy zamerané 
na vydanie usmernení a stanovenie ukazovateľov, organizovanie výmeny najlepšej praxe 
a prípravu potrebných prvkov na pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie. Európsky 
parlament je o tom v plnom rozsahu informovaný.
3. Únia a členské štáty podporujú spoluprácu s tretími krajinami a s príslušnými 
medzinárodnými zdravotníckymi organizáciami v oblasti verejného zdravia.
4. Odchylne od článku 2 ods. 5 a článku 6 písm. a) a v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. k) 
a s cieľom riešiť spoločné otázky bezpečnosti, Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym 
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legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom 
regiónov prispievajú k dosiahnutiu cieľov uvedených v tomto článku prijatím:
a) opatrení na stanovenie vysokých štandardov kvality a bezpečnosti pre ľudské orgány 
a látky ľudského pôvodu, krv a krvné deriváty; tieto opatrenia nebránia žiadnemu členskému 
štátu v zachovaní alebo prijatí prísnejších ochranných opatrení,
b) opatrení v oblastí veterinárnej starostlivosti a rastlinnej výroby, ktorých priamym cieľom je 
ochrana verejného zdravia,
c) opatrení stanovujúcich vysoké normy pre kvalitu a bezpečnosť liekov a zdravotníckych 
pomôcok.
5. Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov tiež prijať motivačné opatrenia 
určené na ochranu a zlepšenie ľudského zdravia, najmä na boj proti veľkým cezhraničným 
zdravotným pohromám, ako aj opatrenia týkajúce sa monitorovania závažných cezhraničných 
ohrození zdravia, včasného varovania v prípade takýchto ohrození a boja proti nim, ako aj 
opatrenia, ktorých priamym cieľom je ochrana verejného zdravia, pokiaľ ide o tabak 
a nadmerné užívanie alkoholu, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a iných 
právnych predpisov členských štátov.
6. Na účely uvedené v tomto článku môže Rada na návrh Komisie prijímať aj odporúčania.
7. Pri činnosti Únie sa rešpektuje zodpovednosť členských štátov za vymedzenie ich 
zdravotnej politiky, za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej 
starostlivosti. Zodpovednosť členských štátov zahŕňa správu zdravotníckych služieb 
a zdravotnej starostlivosti, ako aj rozdeľovanie zdrojov, ktoré sú im pridelené. Opatreniami 
uvedenými v odseku 4 písm. a) nie sú dotknuté vnútroštátne ustanovenia o darcovstve orgánov 
a krvi alebo o ich použití na lekárske účely.

V článku 169 ZFEÚ sa uvádza:

Článok 169

1. Únia v snahe podporiť záujmy spotrebiteľov a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany 
spotrebiteľov prispieva k ochrane ich zdravia, bezpečnosti a hospodárskych záujmov 
spotrebiteľov, ako aj k podpore ich práva na informácie, osvetu a vytváranie združení 
na ochranu ich záujmov.
2. Únia prispieva k dosiahnutiu cieľov uvedených odseku 1 prostredníctvom:
a) opatrení prijatých podľa článku 114 v kontexte zavŕšenia tvorby vnútorného trhu,
b) opatrení, ktoré podporujú, dopĺňajú a sledujú politiku členských štátov.
3. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom prijmú opatrenia uvedené v odseku 2 písm. b).
4. Opatrenia prijaté podľa odseku 3 nebránia žiadnemu členskému štátu zachovať alebo 
zaviesť prísnejšie ochranné opatrenia. Takéto opatrenia musia byť zlučiteľné so zmluvami. 
Komisia o nich bude upovedomená.

V článku 192 ZFEÚ sa uvádza:

Článok 192

1. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov rozhodnú o postupoch, ktoré má 
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Únia prijať na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 191.
2. Odchylne od rozhodovacích postupov ustanovených v odseku 1 a bez toho, aby boli 
dotknuté ustanovenia článku 114, Rada jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym 
postupom po porade s Európskym parlamentom, s Hospodárskym a sociálnym výborom 
a Výborom regiónov prijíma:
a) ustanovenia predovšetkým fiškálnej povahy;
b) opatrenia týkajúce sa:
– územného plánovania,
– kvantitatívneho hospodárenia s vodnými zdrojmi alebo priamej alebo nepriamej dostupnosti 
týchto zdrojov,
– využívania pôdy s výnimkou nakladania s odpadmi;
c) opatrenia významne ovplyvňujúce možnosť voľby členského štátu pri výbere medzi rôznymi 
energetickými zdrojmi a celkovú štruktúru zásobovania energiou.
Rada môže na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom, Hospodárskym 
a sociálnym výborom a Výborom regiónov jednomyseľne stanoviť, že na oblasti uvedené 
v prvom pododseku sa bude vzťahovať riadny legislatívny postup.
3. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov prijmú všeobecné akčné 
programy stanovujúce prioritné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť.
Opatrenia potrebné na vykonávanie týchto programov sa prijímajú za podmienok 
ustanovených v odseku 1 alebo 2 podľa okolností prípadu.
4. Bez toho, aby boli dotknuté určité opatrenia prijaté Úniou, politiku v oblasti životného 
prostredia financujú a uskutočňujú členské štáty.
5. Bez toho, aby bola dotknutá zásada o nahradení škody znečisťovateľom, opatrenie 
vychádzajúce z ustanovení odseku 1 zahŕňa náklady, ktoré verejná správa členského štátu 
pokladá za neúmerné, toto opatrenie obsahuje primerané ustanovenia vo forme:
– dočasnej odchýlky a/alebo
– finančnej podpory z kohézneho fondu zriadeného podľa článku 177.

V článku 207 ZFEÚ sa uvádza:

Článok 207

1. Spoločná obchodná politika vychádza z jednotných zásad, najmä vo vzťahu k úpravám 
colných sadzieb, uzavieraniu colných a obchodných dohôd týkajúcich sa obchodu s tovarom 
a službami, k obchodným aspektom duševného vlastníctva, priamym zahraničným investíciám, 
zjednocovaniu liberalizačných opatrení, vývoznej politike, ako aj k opatreniam na ochranu 
obchodu, napríklad v prípade dumpingu a subvencií. Spoločná obchodná politika sa 
uskutočňuje v rámci zásad a cieľov vonkajšej činnosti Únie.
2. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijmú 
prostredníctvom nariadení opatrenia vymedzujúce rámec pre uskutočňovanie spoločnej 
obchodnej politiky.
3. Ak sú potrebné rokovania a uzavretie dohôd s jedným alebo viacerými tretími krajinami 
alebo medzinárodnými organizáciami, uplatní sa článok 218, pokiaľ nie je v osobitných 
ustanoveniach tohto článku ustanovené inak.
Komisia predloží odporúčania Rade, ktorá poverí Komisiu začatím potrebných rokovaní. 
Rada a Komisia zodpovedajú za zabezpečenie toho, aby dojednané dohody boli v súlade 
s vnútornými politikami a predpismi Únie.
Tieto rokovania vedie Komisia, pričom sa radí s osobitným výborom ustanoveným Radou 
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na pomoc Komisii pri vykonávaní tejto úlohy a v rámci smerníc, ktoré jej Rada môže 
adresovať. Komisia pravidelne podáva osobitnému výboru a Európskemu parlamentu správy 
o pokroku v rokovaniach.
4. Pri rokovaní a uzatváraní dohôd uvedených v odseku 3 sa Rada uznáša kvalifikovanou 
väčšinou.
Pri rokovaní a uzatváraní dohôd v oblasti obchodu so službami, obchodných aspektov 
duševného vlastníctva a v oblasti priamych zahraničných investícií sa Rada uznáša 
jednomyseľne, ak takéto dohody obsahujú ustanovenia, pre ktoré sa vyžaduje jednomyseľnosť 
na prijatie vnútorných predpisov.
Rada sa uznáša jednomyseľne aj pri rokovaní a uzavieraní dohôd:
a) v oblasti obchodu s kultúrnymi a audiovizuálnymi službami, ak hrozí, že týmito dohodami 
bude dotknutá kultúrna a jazyková rozmanitosť Únie,
b) v oblasti obchodu so sociálnymi, vzdelávacími a zdravotníckymi službami, ak hrozí, že 
týmito dohodami bude vážne narušená vnútroštátna organizácia týchto služieb a dotknutá 
zodpovednosť členských štátov za ich poskytovanie.
5. Rokovania a uzatváranie medzinárodných dohôd v oblasti dopravy sa spravujú hlavou VI 
tretej časti a článkom 218.
6. Výkonom právomocí prenesených týmto článkom v oblasti obchodnej politiky nie je 
dotknuté rozdelenie právomocí medzi Úniou a členskými štátmi a tento výkon nepovedie 
k harmonizácii zákonov alebo iných právnych predpisov členských štátov, pokiaľ zmluvy 
takúto harmonizáciu vylučujú.

V článku 325 ods. 4 ZFEÚ sa uvádza:

Článok 325 ods. 4

4. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade 
s Dvorom audítorov prijmú nevyhnutné opatrenia v oblastiach prevencie a boja proti 
podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Únie s cieľom zabezpečiť v členských štátoch, 
inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie účinnú a rovnocennú ochranu.

V článku 31 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu sa uvádza:

Článok 31 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

Základné normy vypracuje Komisia po získaní stanoviska skupiny osobností vymenovaných 
Vedeckým a technickým výborom z okruhu vedeckých expertov členských štátov, a to najmä 
expertov na verejné zdravie. Komisia si vyžiada k týmto základným normám stanovisko 
Hospodárskeho a sociálneho výboru. 
 
Základné normy stanoví po porade s Európskym parlamentom Rada kvalifikovanou väčšinou, 
na návrh Komisie, ktorá jej postúpi získané stanoviská výborov.

III – Všeobecná zásada pre výber právneho základu

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora „musí výber právneho základu pre opatrenie 
Spoločenstva spočívať na objektívnych faktoroch, ktoré podliehajú súdnemu preskúmaniu 
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a medzi ktoré patria najmä cieľ a obsah opatrenia“1. Voľba nesprávneho právneho základu 
môže byť preto dôvodom na zrušenie príslušného aktu.

V tomto prípade teda treba určiť, či návrh:

1. má mnohopočetný účel alebo viacero zložiek, pričom jeden účel alebo zložku možno 
označiť za hlavnú alebo prevažujúcu, zatiaľ čo ostatné majú len vedľajší charakter; alebo 

2. súčasne sleduje viacero cieľov alebo má viacero zložiek, ktoré sú neoddeliteľne prepojené 
tak, že ani jeden cieľ alebo zložka nemá vo vzťahu k ostatným sekundárny alebo nepriamy 
charakter.

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 
základov2.

Okrem toho je podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora kombinácia viacerých právnych 
základov možná, ak sú neoddeliteľne prepojené tak, že ani jeden z nich nemá vo vzťahu 
k ostatným sekundárny alebo nepriamy charakter, ale len vtedy, ak nie sú spojené 
s nezlučiteľnými rozhodovacími postupmi3. Právne základy, ktoré sa navrhujú doplniť, sa 
musia posudzovať na základe týchto skutočností, to znamená vzhľadom na to, či sú v súlade 
s riadnym legislatívnym postupom alebo sú inak zlučiteľné s právnym základom 
navrhovaným Komisiou.

IV – Cieľ a obsah, ako boli predbežne dohodnuté spoluzákonodarcami

Predbežne dohodnutým účelom smernice je dosiahnuť dvojitý cieľ, a to posilniť 
presadzovanie práva Únie v prípade jeho porušenia a umožniť vysokú úroveň ochrany osôb 
nahlasujúcich tieto porušenia. Smernica má horizontálny charakter. Funkciou právneho 
základu je stanoviť politiky a oblasti práva Únie, na ktoré možno vzhľadom na procesné 
obmedzenia uplatniť tento cieľ jediným legislatívnym aktom. 

Oblasti politiky, na ktoré sa má tento návrh vzťahovať, sú stanovené v článku 1. Ide o i) 
verejné obstarávanie; ii) finančné služby, predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti 
a financovaniu terorizmu; iii) bezpečnosť výrobkov; iv) bezpečnosť dopravy; v) ochranu 
životného prostredia; vi) jadrovú bezpečnosť; vii) bezpečnosť potravín a krmív, zdravie 
a dobré životné podmienky zvierat; viii) verejné zdravie; ix) ochranu spotrebiteľov; a x) 
ochranu súkromia a osobných údajov a bezpečnosť sietí a informačných systémov. Navyše sú 
v návrhu zahrnuté aj finančné záujmy Únie, ako sú stanovené v článku 325 ZFEÚ, ako aj 
porušenia týkajúce sa vnútorného trhu, ako sa uvádzajú v článku 26 ods. 2 ZFEÚ, pokiaľ ide 
o konania, ktoré porušujú pravidlá v oblasti zdaňovania právnických osôb alebo dojednania, 
ktorých účelom je získať daňové zvýhodnenie, ktoré marí predmet alebo účel platných 
právnych predpisov v oblasti zdaňovania právnických osôb. 

1 Vec C-45/86, Komisia/ Rada (Všeobecné colné preferencie), Zb. 1987, s. 1439, bod 5; vec C-440/05, 
Komisia/ Rada, Zb. 2007, s. I-9097; vec C-411/06, Komisia/ Parlament a Rada, Zb. 2009, s. I-7585.
2 Pozri vec C-411/06, citovanú vyššie, body 46 – 47.
3 Rozsudok zo 6. novembra 2008, Parlament/Rada, vec C‑155/07, EU:C:2008:605, bod 37; a rozsudok 

z 3. septembra 2009, Parlament/Rada, vec C‑166/07, EU:C:2009:499, body 68 a 69.
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V – Analýza a stanovenie vhodného právneho základu

Ako už bolo uvedené v predchádzajúcom texte, návrh sa vzťahuje na niekoľko oblastí 
politiky, a keďže v zmluvách nie je jediné ustanovenie, ktoré sa vzťahuje na jeho cieľ a účel, 
je nevyhnutné, aby právny základ pozostával z odkazov na viaceré ustanovenia. Je však 
potrebné pokiaľ možno obmedziť počet ustanovení, na ktoré sa odkazuje v citácii 
vymedzujúcej právny základ. 

V konečnej dohode sa prijalo stanovisko, že niekoľko oblastí politiky možno zahrnúť do 
článku 114 ZFEÚ, ktorý je podľa judikatúry Súdneho dvora tým správnym právnym 
základom aproximácie právnych predpisov členských štátov s cieľom zlepšiť fungovanie 
vnútorného trhu. Podľa Rady sa to vzťahuje na články 33, 62, 103 a 109 ZFEÚ.  

Článok 33 ZFEÚ sa týka posilnenia colnej spolupráce v rámci Únie. V článku 62 ZFEÚ sa 
stanovuje postup na prijímanie opatrení v súvislosti so službami. Článok 102 ZFEÚ obsahuje 
pravidlá súvisiace s otázkami hospodárskej súťaže a v článku 109 ZFEÚ sa stanovuje postup, 
pokiaľ ide o opatrenia v súvislosti so štátnou pomocou. 

Čo sa týka ostatných ustanovení, všetky okrem jedného sú z procesného hľadiska zlučiteľné. 
Jediný zjavný problém vzniká vo vzťahu k článku 207 ZFEÚ, ktorým sa umožňuje prijímať 
výhradne nariadenia, a preto je z procesného hľadiska nezlučiteľný s návrhom v podobe 
smernice. 

V tejto súvislosti je ďalej potrebné poznamenať, že v článku 31 Zmluvy o Euratome sa 
odkazuje na postup nelegislatívneho charakteru. Existujú však precedensy, v ktorých sa 
kombinujú legislatívne a nelegislatívne postupy, napríklad smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/104/EÚ z 26. novembra 2014 o určitých pravidlách upravujúcich žaloby podľa 
vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva 
hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie, ktorej základom sú články 103 
(nelegislatívny postup) a 114 (legislatívny postup) ZFEÚ.

A napokon, objasnením, že článok 43 ZFEÚ sa bude vzťahovať na druhý odsek, článok 168 
ZFEÚ na štvrtý odsek a článok 192 ZFEÚ na prvý odsek, v konečnej dohode sa vniesla 
tradičná presnosť v súvislosti s tým, ktoré časti týchto ustanovení sú relevantné pre návrh 
Komisie. 

VI – Záver a odporúčanie

Opatrenie pozostáva z viacerých zložiek, ktoré sú neoddeliteľne prepojené tak, že ani jedna 
z nich nemá vo vzťahu k ostatným sekundárny alebo nepriamy charakter. Na základe toho je 
všeobecná štruktúra právneho základu navrhovaného Komisiou správna v tom zmysle, že 
každá zahrnutá oblasť politiky musí mať podporu v ustanovení ZFEÚ. 

Vzhľadom na oblasti politiky a opatrenia uvedené v texte podľa predbežnej dohody je 
stanovený právny základ správny.
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Výbor pre právne veci na svojej schôdzi 18. marca 2019 jednomyseľným súhlasom 15 
hlasmi4 rozhodol odporučiť potvrdenie právneho základu stanoveného v dočasnej dohode.

S úctou

Pavel Svoboda

(Týka sa všetkých jazykov.)

4 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Pavel Svoboda (predseda), Jean-Marie Cavada (podpredseda), Kostas 
Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Rosa Estaràs Ferragut, Jytte Guteland, 
Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka, Dominique Bilde (za 
Marie-Christine Boutonnet podľa článku 200 ods. 2), Josef Weidenholzer (za Evelyn Regner podľa článku 200 
ods. 2).


