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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o monitorovaní uplatňovania práva Európskej únie v rokoch 2017, 2018 a 2019
[2019/2132(INI)]

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“), a najmä na jej 
články 2 a 3,

– so zreteľom na výročné správy Komisie o monitorovaní uplatňovania práva Európskej 
únie za roky 2017, 2018 a 2019 [COM(2018)0540, COM(2019)0319 
a COM(2020)0350],

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Posilnenie právneho 
štátu v Únii – Koncepcia pre prijatie opatrení [COM(2019) 343 final],

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júna 2018 o monitorovaní uplatňovania práva 
Európskej únie v roku 20161,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2016 pre otvorenú, efektívnu a nezávislú 
administratívu Európskej únie2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2013 s odporúčaniami pre Komisiu 
o správnom práve procesnom Európskej únie3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. decembra 2016 s názvom Právo EÚ: Lepšie 
výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva [C(2016)8600],

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. apríla 2012 s názvom Aktualizácia oznámenia 
o vzťahoch so sťažovateľom v prípadoch uplatňovania práva Únie [COM(2012)0154],

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom, Radou 
Európskej únie a Európskou komisiou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Správa o právnom 
štáte 2020 – Situácia v oblasti právneho štátu v Európskej únii [COM(2020) 580final],

– so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade na základe článku 10 
rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti 
organizovanému zločinu [COM(2016)0448], 

1 Ú. v. EÚ C 28, 27.1.2020, s. 108.
2 Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 126.
3 Ú. v. C 440, 30.12.2015, s. 17.
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– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade a Rade 
s názvom Deviata správa o pokroku smerom k dosiahnutiu účinnej a skutočnej 
bezpečnostnej únie [COM(2017)0407],

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 
z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania 
špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len „štvrtá smernica o boji proti 
praniu špinavých peňazí“), zmenenú smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní 
využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania 
terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ (ďalej len „piata smernica o boji proti 
praniu špinavých peňazí“),

– so zreteľom na preskúmanie Európskeho dvora audítorov 07/2018 s názvom Zavádzanie 
právnych predpisov EÚ do praxe: zodpovednosti Európskej komisie v oblasti dohľadu 
podľa článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii (Situačná správa);

– so zreteľom na preskúmanie Európskeho dvora audítorov 02/2020 s názvom Tvorba 
práva v Európskej únii po takmer 20 rokoch programu lepšej právnej regulácie;

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre ústavné veci a Výboru pre petície,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A9-0270/2020),

A. keďže podľa článku 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ a článku 288 ods. 3 a článku 291 ods. 1 
ZFEÚ majú členské štáty primárnu zodpovednosť za správne transponovanie, 
uplatňovanie a vykonávanie práva EÚ vo vymedzených lehotách, ako aj za 
poskytovanie prostriedkov nápravy potrebných na zabezpečenie účinnej právnej 
ochrany v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú kompetencie EÚ; keďže právne predpisy EÚ 
sú účinné iba vtedy, ak sa na jednej strane transponujú včas, a to úplným a presným 
spôsobom, a ak ich na druhej strane členské štáty správne uplatňujú vo vnútroštátnom 
práve, čo je nevyhnutné s cieľom zabezpečiť prínos politík EÚ pre všetkých európskych 
občanov a rovnaké podmienky pre podniky na celom vnútornom trhu; keďže právne 
predpisy EÚ by mali rešpektovať zásady lojálnej spolupráce, prenesenia právomocí, 
subsidiarity a proporcionality; 

B. keďže je nevyhnutné uznať význam aktívneho prispievania národných parlamentov 
k správnemu fungovaniu EÚ a k zabezpečeniu dodržiavania zásady subsidiarity 
v súlade s postupom zakotveným v protokole č. 2 k ZFEÚ o uplatňovaní zásad 
subsidiarity a proporcionality; keďže by sme mali pokračovať v podporovaní užšej 
spolupráce s národnými parlamentmi v procese tvorby právnych predpisov; pripomína, 
že v roku 2019 bolo predložených 159 správ a neboli predložené žiadne odôvodnené 
stanoviská z celkového počtu 4 918 správ a 439 odôvodnených stanovísk za posledných 
deväť rokov; keďže doteraz sa postup „žltej karty“ uplatnil len trikrát, zatiaľ čo postup 
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„oranžovej karty“ sa nevyužil nikdy; 

C. keďže dialóg medzi inštitúciami EÚ a vnútroštátnymi orgánmi mal zásadný význam pri 
riešení 90 % postupov v prípade nesplnenia povinnosti od roku 2014 bez zapojenia 
Súdneho dvora; keďže postupy v prípade nesplnenia povinnosti by sa mali využívať ako 
posledná možnosť; keďže právne predpisy EÚ by sa mali formulovať tak, aby to 
uľahčovalo ich transpozíciu do vnútroštátneho práva;

D. keďže postupy projektu EU Pilot sa zaviedli, aby sa vo vhodných prípadoch možné 
porušenia práva EÚ vyriešili rýchlo v počiatočnej fáze prostredníctvom štruktúrovaného 
dialógu medzi Komisiou a členskými štátmi zameraného na riešenie problému; keďže 
od roku 2017 ich využívanie pokleslo, keďže sa zistilo, že v rámci postupu 
predstavovali ďalší stupeň byrokracie bez skutočnej pridanej hodnoty; keďže Komisia 
ešte nereagovala na opakované výzvy Parlamentu, aby ho informovala o projekte EU 
Pilot a o začatých postupoch v prípade nesplnenia povinnosti, najmä keď vyplývajú 
z petícií; 

E. keďže Komisia sa v roku 2016 rozhodla vymedziť priority svojej práce, pokiaľ ide 
o prípady nesplnenia povinnosti a sťažnosti so zameraním na najzávažnejšie porušenia 
práva EÚ, ktoré mali závažný vplyv na záujmy občanov a podnikov, a keďže rok 2017 
bol prvým rokom, keď Komisia začala tento nový, cielenejší prístup uplatňovať;

F. keďže sa postupmi v prípade nesplnenia povinnosti spolu s ďalšími mechanizmami 
vykonávania a presadzovania súladu zaručuje, že oneskorená alebo neúplná transpozícia 
alebo nesprávne uplatňovanie práva EÚ v členských štátoch nebude mať na občanov 
a podniky EÚ negatívny vplyv; keďže postupy v prípade nesplnenia povinnosti majú 
neželaný účinok v tom zmysle, že občania musia niesť dôsledky vyplývajúce z neúplnej 
transpozície alebo nesprávneho uplatňovania európskeho práva v členských štátoch; 
keďže je na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ žiaduca efektívnejšia 
medziinštitucionálna spolupráca a keďže je vhodné zaviesť nové mechanizmy alebo 
preskúmať existujúce mechanizmy s cieľom zaistiť správne uplatňovanie práva EÚ;

G. keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je predpokladom na zabezpečenie demokracie 
a základných práv; keďže dodržiavanie právneho štátu je nevyhnutnou podmienkou 
dodržiavania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv a zo sekundárnych 
právnych predpisov; keďže EÚ má zohrávať úlohu pri riešení problémov v oblasti 
právneho štátu, kdekoľvek k nim dôjde; keďže vnútroštátne súdy v členských štátoch 
zabezpečujú účinné presadzovanie práv a povinností stanovených v práve EÚ; keďže na 
nezávislých a účinných justičných systémoch v členských štátoch stojí vzájomná 
dôvera, ktorá je základným princípom spoločného priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti, prostredia priaznivého pre investície, udržateľnosti dlhodobého rastu 
a ochrany finančných záujmov EÚ;

H. keďže ochrana základných práv a občianskych slobôd, nezávislé a nestranné súdy, 
sloboda prejavu, pluralita a nezávislosť médií od politického vplyvu alebo tlaku, 
rešpektovanie zákonnosti zo strany subjektov na nižšej úrovni štátnej správy a boj proti 
korupcii a prenikaniu organizovanej trestnej činnosti do legálnej ekonomiky sú 
základnými podmienkami na zaručenie rovnosti pred zákonom, ochrany práv občanov, 
predchádzania zneužívaniu a zabezpečenie zodpovednosti osôb, ktoré spravujú veci 
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verejné; keďže sloboda, pluralita a nezávislosť médií sú rozhodujúcimi prvkami práva 
na slobodu prejavu a keďže nezávislé a slobodné médiá zohrávajú v demokratickej 
spoločnosti kľúčovú úlohu v súlade s ustanoveniami Charty základných práv EÚ 
a Zmluvy o EÚ; keďže dezinformačné kampane zamerané na zavádzanie verejnosti, 
pokiaľ ide o činnosti EÚ, sa zameriavajú aj na opatrenia prijaté s cieľom zabezpečiť 
riadne uplatňovanie práva EÚ v členských štátoch;

I. keďže sa v článku 21 Charty základných práv EÚ zakazuje akákoľvek forma 
diskriminácie vrátane diskriminácie na základe zdravotného postihnutia; keďže mnohé 
legislatívne akty zamerané na konkrétne vykonávanie tejto základnej zásady sa 
v niekoľkých členských štátoch ešte stále nevykonávajú správne;

G. keďže Europol zistil, že 0,7 % až 1,28 % ročného hrubého domáceho produktu EÚ sa 
využilo na podozrivé finančné činnosti, ako je pranie nezákonne získaných finančných 
prostriedkov, a keďže Komisia začala postupy v prípade nesplnenia povinnosti proti 
väčšine členských štátov za nesprávne transponovanie smernice o boji proti praniu 
špinavých peňazí, najmä štvrtej a piatej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí;

K. keďže niektoré členské štáty zaviedli systémy, ktoré buď priamo, alebo nepriamo 
predávajú občianstvo EÚ, a keďže existujú vážne obavy, že by tieto systémy mohli 
viesť k zneužitiu a k následným problémom súvisiacim s bezpečnosťou 
a transparentnosťou, ktoré by narušili dôveru občanov v hodnoty a zásady EÚ, 
a k uľahčeniu terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a prania špinavých peňazí;

L. keďže podľa správy Komisie nezaručuje rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV 
o boji proti organizovanému zločinu4 potrebnú minimálnu úroveň aproximácie 
právnych predpisov, pokiaľ ide o riadenie zločineckej organizácie alebo účasť v nej, 
na základe jednotného vymedzenia takejto organizácie; keďže rámcové rozhodnutie 
umožňuje členským štátom nezaviesť do vnútroštátneho práva pojem zločinecká 
organizácia, ale naďalej uplatňovať existujúce vnútroštátne trestné právo 
prostredníctvom všeobecných pravidiel o účasti na konkrétnych trestných činoch a ich 
príprave, a keďže v dôsledku toho by mohli vzniknúť ďalšie rozdiely pri praktickom 
vykonávaní rámcového rozhodnutia;

M. keďže utečenecká kríza poukázala na potrebu naliehavej reformy spoločného 
európskeho azylového systému a väčšej deľby zodpovednosti medzi členskými štátmi; 
keďže mechanizmy povinného núdzového premiestnenia žiadateľov o azyl z Talianska 
a Grécka sa ukázali ako neúčinné, pričom mali najmä vážne fyzické a psychologické 
následky pre maloletých, predovšetkým maloletých bez sprievodu; keďže Komisia 
iniciovala proti Českej republike, Poľsku a Maďarsku postup v prípade nesplnenia 
povinnosti za to, že odmietli vykonať rozhodnutia o premiestnení;

N. keďže podľa Kódexu schengenských hraníc je dočasné obnovenie kontrol na 
vnútorných hraniciach povolené len za výnimočných okolností a ako krajné riešenie; 
keďže mnohé členské štáty porušili pravidlá tým, že predĺžili hraničné kontroly 
bez náležitého odôvodnenia; keďže Komisia nepovažovala za vhodné iniciovať proti 

4 Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade na základe článku 10 rámcového rozhodnutia Rady 
2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu [COM(2016)0448].
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týmto štátom postup v prípade nesplnenia povinnosti;

O. keďže sloboda, pluralita a nezávislosť médií sú rozhodujúcimi prvkami práva na 
slobodu prejavu a keďže médiá zohrávajú v demokratickej spoločnosti kľúčovú úlohu 
v súlade s ustanoveniami Charty základných práv EÚ a Zmluvy o EÚ; 

P. keďže cieľom smernice 2014/59/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie 
a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností, je 
obmedziť škody spôsobené vplyvom hospodárskych kríz na verejné rozpočty, obmedziť 
účinky úpadku bánk na zainteresované strany, držiteľov dlhopisov a majiteľov bežných 
účtov s viac ako 100 000 EUR prostredníctvom nástroja záchrany pomocou vnútorných 
zdrojov; keďže hrozí, že majitelia bežných účtov, a teda sporitelia budú musieť zaplatiť 
za nesprávne riadenie, ktoré spôsobuje úpadok bánk, a to podľa ustanovení smernice 
o ozdravení a riešení krízových situácií bánk (BRRD), a najmä prostredníctvom nástroja 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov, ktorý sa touto smernicou stanovuje;

Q. keďže Komisia v roku 2019 naďalej monitorovala, ako členské štáty vykonávajú 
smernicu o kapitálových požiadavkách IV, smernicu o systémoch ochrany vkladov, 
BRRD a smernicu o hierarchii bankových veriteľov; keďže v roku 2019 Komisia začala 
postupy v prípade nesplnenia povinnosti proti 12 členským štátom z dôvodu neprijatia 
potrebných opatrení na transponovanie smernice o hierarchii bankových veriteľov 
v plnom rozsahu;

1. víta výročné správy Komisie o monitorovaní uplatňovania práva EÚ za roky 2017, 2018 
a 2019 vrátane správ podľa jednotlivých krajín; uznáva, že tieto výročné správy, petičné 
právo a európska iniciatíva občanov sú cenné nástroje, ktoré môžu zákonodarcom EÚ 
pomôcť určiť prípadné problémy; víta záväzok Komisie pripisovať veľký význam 
prispievaniu občanov, podnikov a ďalších zainteresovaných strán k odhaľovaniu 
porušení práva EÚ; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila verejnú diskusiu 
o svojich výročných správach;

2. berie na vedomie značný počet petícií, v ktorých sú vyjadrené obavy občanov 
z údajného porušovania zásad právneho štátu v členských štátoch, a víta účasť občanov 
na uplatňovaní svojich práv; domnieva sa, že takéto monitorovanie má zásadný význam 
z hľadiska identifikácie rizík a predchádzania rizikám ohrozujúcim právny štát a práva 
a slobody občanov EÚ ešte pred tým, ako požadujú formálnu reakciu; v tejto súvislosti 
víta prvú výročnú správu Komisie o právnom štáte ako nový preventívny nástroj a ako 
súčasť nového výročného európskeho mechanizmu právneho štátu; opakuje svoju 
podporu vytvoreniu mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva, 
ktorý by sa mal riadiť medziinštitucionálnou dohodou;

3. pripomína, že Európsky parlament každý rok dostáva značný počet petícií od 
dotknutých občanov, v ktorých vyjadrujú svoju nespokojnosť so stavom vykonávania 
práva EÚ v členských štátoch; je osobitne znepokojený tým, že mnohí predkladatelia 
petícií sú odkázaní na iné orgány; opakuje svoje znepokojenie nad tým, že občania sa 
v dôsledku tohto prístupu môžu domnievať, že ich hlas nie je v inštitúciách EÚ 
vypočutý; zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú občianska spoločnosť a ďalšie 
zainteresované strany, najmä oznamovatelia, zohrávajú pri monitorovaní a podávaní 
správ o uplatňovaní práva EÚ;
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4. je znepokojený, že Komisia v roku 2019 začala 797 nových postupov v prípade 
nesplnenia povinnosti, čo je viac ako v roku 2018 (644) a v roku 2017 (716); je takisto 
znepokojený, že Komisia v roku 2019 poslala 316 odôvodnených stanovísk v porovnaní 
so 157 stanoviskami v roku 2018 a 275 stanoviskami v roku 2017; konštatuje však, 
že v roku 2019 bolo stále otvorených 1 564 konaní o nesplnení povinnosti, čo je mierny 
pokles v porovnaní s 1 571 konaniami, ktoré boli stále otvorené na konci roka 2018, 
a mierny nárast v porovnaní s konaniami, ktoré boli otvorené na konci roka 2017 
(1 559); víta skutočnosť, že počet stále otvorených konaní o nesplnení povinnosti 
s povinnosťou včasnej transpozície v roku 2019 poklesol na 599, čo je o 21 % menej 
ako počet konaní, ktoré boli stále otvorené na konci roka 2018 (758);

5. zdôrazňuje kľúčovú úlohu Súdneho dvora Európskej únie ako jedinej inštitúcie 
zodpovednej za rozhodovanie o platnosti práva EÚ, čím sa zabezpečuje jeho správny 
výklad a uplatňovanie zo strany inštitúcií EÚ a členských štátov; pripomína, 
že prejudiciálne konanie je základným mechanizmom práva EÚ, ktorý pomáha 
objasňovať, ako sa má právo EÚ vykladať a uplatňovať; odporúča vnútroštátnym 
súdom, aby v prípade pochybností postupovali otázky Súdnemu dvoru, a tak 
predchádzali postupom v prípade nesplnenia povinnosti;

6. zdôrazňuje, že v roku 2019 boli otvorené postupy v prípade nesplnenia povinnosti 
v týchto hlavných oblastiach politiky (zoradené podľa počtu prípadov od najvyššieho po 
najnižší počet); životné prostredie, vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, mobilita 
a doprava; s poľutovaním konštatuje, že pri právnych predpisoch v oblasti životného 
prostredia vzniklo v roku 2019 najviac problémov pri transpozícii a presadzovaní, zatiaľ 
čo na porovnanie v roku 2018 bolo životné prostredie na treťom mieste z hľadiska počtu 
nových postupov v prípade nesplnenia povinnosti;

7. konštatuje, že podľa týchto správ boli v týchto rokoch oblasťami, v ktorých sa proti 
členským štátom začalo najviac postupov v prípade nesplnenia povinnosti týkajúcich sa 
transpozície, životné prostredie, mobilita, doprava a vnútorný trh;

8. zdôrazňuje, že nedostatočné presadzovanie práva nielen oslabuje účinnosť vnútorného 
trhu, ale má aj priamy dosah na práva jednotlivcov a následne má vplyv aj 
na dôveryhodnosť a dobré meno Únie; domnieva sa, že vysoký počet postupov 
v prípade nesplnenia povinnosti svedčí o tom, že včasné, správne a účinné uplatňovanie 
práva EÚ v členských štátoch zostáva naďalej závažným problémom a prioritou; 
vyzýva Komisiu, aby poskytla viac informácií o kritériách uplatňovaných podľa nového 
metodologického prístupu uplatňovaného od roku 2017 s cieľom stanoviť 
najzávažnejšie prípady nesplnenia povinnosti a sťažnosti týkajúce sa práva EÚ; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že rastúci počet postupov viedol od roku 2017 
k nepretržitému predlžovaniu priemerného času na prešetrenie potenciálnych porušení 
práva EÚ; vyzýva Komisiu, aby skrátila priemerný čas na vybavovanie sťažností 
a postupov v prípade nesplnenia povinnosti; vyzýva Komisiu, aby v prípade potreby 
výrazne skrátila čas potrebný na to, aby sa členský štát dostal pred Súdny dvor podľa 
článku 258 ZFEÚ a článku 260 ZFEÚ;

9. so znepokojením konštatuje, že priemerný čas transpozície v EÚ sa predĺžil, keďže 
transpozícia smerníc do vnútroštátnych právnych predpisov trvala v roku 2019 o tri 
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mesiace dlhšie ako v roku 2018; požaduje primerané načasovanie legislatívnych 
postupov, aby sa poskytol dostatočný čas na transpozíciu; zdôrazňuje, že právo EÚ 
musí byť formulované jasným a zrozumiteľným spôsobom, v súlade so zásadami 
právnej zrozumiteľnosti, transparentnosti a právnej istoty; požaduje primerané 
posúdenie vplyvu práva EÚ ex ante aj ex post; pripomína, že právne predpisy, ktoré 
vedú k najvážnejším postupom v prípade nesplnenia povinnosti, sú výsledkom smerníc; 
pripomína, že nariadenia sa priamo a povinne uplatňujú vo všetkých členských štátoch; 
vyzýva preto Komisiu, aby pokiaľ možno využívala nariadenia vždy, keď zvažuje 
legislatívne návrhy;

10. zdôrazňuje, že Parlament má dôležitú úlohu kontroly spočívajúcu v tom, že upriamuje 
pozornosť Komisie na nedostatky v uplatňovaní práva EÚ v členských štátoch 
prostredníctvom petícií a otázok; vyzýva Komisiu, aby ďalej posilnila svoj dohľad 
nad vykonávaním práva EÚ v členských štátoch, a to v súlade so situačnou správou 
Európskeho dvora audítorov; zdôrazňuje, že úzky a štruktúrovaný dialóg medzi 
Komisiou a členskými štátmi v ranom štádiu je kľúčový pre účinné a správne 
uplatňovanie práva EÚ, ako aj pre riešenie problémov súvisiacich s pridávaním 
povinností nad rámec požiadaviek EÚ (tzv. gold-plating) pri transpozícii a uplatňovaní 
práva EÚ; pripomína potrebu vytvoriť spoločnú databázu a webové sídlo pre všetky 
časti legislatívneho postupu, aby sa zvýšila transparentnosť legislatívnych diskusií; 
vyzýva Komisiu, aby dôslednejšie presadzovala súlad v rôznych oblastiach politiky 
a aby podľa možností a vhodnosti posilnila preventívne nástroje, ako je napríklad 
príprava plánov vykonávania, plánov realizácie, vysvetľujúcich dokumentov, 
špecializovaných webových sídel, ako aj výmenu osvedčených postupov, ktoré majú 
členským štátom pomôcť identifikovať problémy s transpozíciou, riešiť ich 
v začiatočnom štádiu postupov v prípade nesplnenia povinnosti a pomôcť im nájsť 
spoločné riešenia, a tak posilniť účinnosť právnych predpisov EÚ;

11. oceňuje Európsku komisiu za jej prácu a dodržiavanie zásady subsidiarity; zdôrazňuje 
kľúčovú úlohu národných a prípadne aj regionálnych parlamentov pri kontrole návrhov 
právnych predpisov EÚ pred legislatívnou fázou; konštatuje, že súčasné formy 
spolupráce s národnými parlamentmi by sa mohli ešte zlepšiť; vyjadruje poľutovanie nad 
súčasnou štruktúrou postupu kontroly dodržiavania zásady subsidiarity, v dôsledku 
ktorého sú výbory EÚ v národných parlamentoch nútené venovať nadmerný čas 
technickým a právnym posúdeniam a zároveň dodržiavať krátke lehoty; navrhuje revíziu 
týchto postupov s cieľom zvýšiť ich funkčnosť a efektívnosť a umožniť rozvoj 
politickejšieho prístupu ku kontrole dodržiavania zásady subsidiarity v celej EÚ; 
navrhuje ďalšie zapojenie Európskeho výboru regiónov, ktorý zastupuje regionálne 
a miestne samosprávy, do kontroly dodržiavania zásady subsidiarity;

12. vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že viaceré členské štáty ešte neimplementovali 
smernice o boji proti praniu špinavých peňazí (štvrtú a piatu smernicu); naliehavo 
vyzýva členské štáty, aby tieto smernice urýchlene a náležite transponovali; víta prijatie 
oznámenia Komisie s názvom Smerom k lepšiemu vykonávaniu rámca EÚ pre boj proti 
praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré spolu so súborom správ môže 
poskytnúť podporu európskym a vnútroštátnym orgánom pri lepšom boji proti praniu 
špinavých peňazí vrátane rizika financovania terorizmu;

13. vyjadruje znepokojenie nad dôsledkami niektorých programov v oblasti investícií 
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a občianstva, ktoré nedávno prijali niektoré členské štáty; vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
právne predpisy, ktorými sa takéto praktiky zakážu;

14. vyjadruje poľutovanie nad nezrovnalosťami a nedostatkami v európskych právnych 
predpisoch určených na boj proti cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti, a to 
okrem iného proti obchodovaniu s drogami alebo obchodovaniu s ľuďmi; žiada 
Komisiu, aby naďalej monitorovala správnu transpozíciu rámcového rozhodnutia o boji 
proti organizovanej trestnej činnosti a na presadzovanie právnych predpisov využívala 
právomoci, ktoré jej boli zverené zmluvami; vyzýva Komisiu, aby predložila 
legislatívny návrh smernice na základe článku 83 ods. 1 ZFEÚ s cieľom revidovať 
rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV o boji proti organizovanému zločinu, a to 
vrátane aktualizovania vymedzenia trestných činov s cieľom zdôrazniť cezhraničnú 
povahu zločineckých organizácií, ako sa opakovane zdôrazňovalo v správach 
príslušných európskych agentúr, najmä Europolu a Eurojustu, vrátane vyšších trestov 
a doplnenia trestného činu zločineckého združovania, ktorý je v mafiánskom modeli 
charakterizovaný taktikou zastrašovania, združovaním s úmyselným zámerom zapojiť 
sa do trestnej činnosti a schopnosťou ovplyvňovať verejné orgány; domnieva sa, 
že v tejto súvislosti by bolo žiaduce zaviesť aj všeobecné európske právne predpisy 
o ochrane tých, ktorí sa rozhodnú spolupracovať s orgánmi presadzovania práva;

15. zdôrazňuje význam právnych predpisov, ktoré orgánom presadzovania práva umožnia 
prijať účinné opatrenia proti nezákonne nadobudnutému majetku, s cieľom zabrániť 
páchateľom ťažiť z príjmov ich trestnej činnosti a následne ich spätnému začleneniu 
do legálnej ekonomiky alebo ich využitiu na financovanie inej trestnej činnosti; 
konštatuje chýbajúce európske právne predpisy v tomto smere, a to aj napriek 
nadchádzajúcemu nadobudnutiu účinnosti nariadenia 2018/1805; víta preto záväzok 
Komisie preskúmať celý právny rámec na zaistenie a konfiškáciu nástrojov na páchanie 
trestnej činnosti a príjmov z nej v EÚ, ako aj analyzovať možnú potrebu ďalších 
spoločných pravidiel, s osobitným zreteľom na zaistenie alebo konfiškáciu príjmov 
z trestnej činnosti, ak nedošlo k odsúdeniu, a správu týchto aktív;

16. víta úsilie Komisie pokračovať v monitorovaní úplnej transpozície smerníc 
o procesných právach v európskom priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti; 
zdôrazňuje však svoju obavu z pretrvávajúcich ťažkostí spojených s transpozíciou 
smernice 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory 
a ochrany obetí trestných činov; zdôrazňuje svoje obavy, pokiaľ ide o postupy v prípade 
nesplnenia povinnosti, ktoré boli začaté proti rôznym členským štátom za 
nezabezpečenie transpozície smernice (EÚ) 2016/800 o procesných zárukách pre deti, 
ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní;

17. zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť daňové právne predpisy EÚ, aby daňové systémy boli 
transparentnejšie a účinnejšie a aby sa nimi zabezpečovala väčšia zodpovednosť, ako aj 
zastaviť nekalú súťaž medzi členskými štátmi a rozmach daňových rajov; domnieva sa, 
že v politike EÚ musia ústrednú úlohu zohrávať spravodlivé zdaňovanie a rozhodné 
opatrenia na boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom, agresívnemu daňovému 
plánovaniu a praniu špinavých peňazí; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali 
konkurencieschopný, spravodlivý a spoľahlivý systém zdaňovania prispôsobený 
potrebám digitálneho veku a novým obchodným modelom;
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18. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia sa nerozhodla otvoriť postup v prípade 
nesplnenia povinnosti proti tým členským štátom, ktoré porušili schengenské pravidlá;

19. vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty si neplnia svoje záväzky týkajúce sa 
solidarity a rozdelenia zodpovednosti pri premiestňovaní žiadateľov o azyl;

20. naliehavo vyzýva členské štáty, aby transponovali právne predpisy EÚ o boji proti 
závažnej trestnej činnosti a terorizmu; poukazuje najmä na nedostatočnú transpozíciu 
v niekoľkých členských štátoch, ktorú Komisia odhalila vo vzťahu k smernici o boji 
proti terorizmu (2017/541/EÚ); konštatuje, že väčšina členských štátov, proti ktorým 
Komisia začala v roku 2019 postupy v prípade nesplnenia povinnosti za 
netransponovanie smernice o záznamoch o cestujúcich (2016/681/EÚ), medzitým 
informovala Komisiu o tom, že prijala opatrenia potrebné na úspešnú transpozíciu tohto 
aktu;

21. vyzýva inštitúcie EÚ, aby zaručili úplné vykonávanie Charty základných práv 
vo všetkých svojich rozhodnutiach, činnostiach a politikách ako prostriedok 
na zaručenie dôsledného rešpektovania plurality a slobody médií; vyjadruje 
znepokojenie nad stavom médií v EÚ; odsudzuje všetky praktiky zamerané 
na zastrašovanie alebo vyhrážanie sa novinárom; v tejto súvislosti pripomína svoju 
výzvu Komisii, aby predložila komplexný návrh legislatívneho aktu s cieľom stanoviť 
minimálne normy proti strategickým žalobám proti verejnej účasti (SLAPP) v celej EÚ; 
vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia s cieľom zakročiť proti zneužívaniu súdov 
na zastrašovanie alebo poškodenie novinárov;

22. odsudzuje rastúci počet dezinformačných kampaní zameraných na zavádzanie 
verejnosti, pokiaľ ide o činnosti EÚ, ako aj na prijaté opatrenia na zabezpečenie 
správneho uplatňovania práva EÚ v členských štátoch; vyzýva Komisiu, aby bojovala 
proti tomuto javu, keďže jeho snahou je narušiť demokratický proces a dôveru občanov 
v demokratické inštitúcie EÚ; vyzýva Komisiu, aby vykonávala jasný, komplexný 
a široký súbor opatrení na boj proti šíreniu a vplyvu dezinformácií online v Európe 
a aby zabezpečila ochranu európskych hodnôt a demokratických systémov;

23. vyjadruje znepokojenie nad vážnymi nedostatkami zistenými pri uplatňovaní právnych 
predpisov EÚ v oblasti životného prostredia a energetiky, najmä pokiaľ ide o nakladanie 
s odpadom a jeho zneškodňovanie, energetickú efektívnosť, stratu biodiverzity, 
nadmerné využívanie prírodných zdrojov a chránených oblastí, nedostatočnú úpravu 
komunálnych odpadových vôd a znečistenie ovzdušia, ktoré takisto majú závažný vplyv 
na ľudské zdravie; s obavou konštatuje, že v súčasnosti prebieha 19 postupov v prípade 
nesplnenia povinnosti za nesprávnu transpozíciu ustanovení smernice 
o environmentálnej zodpovednosti, ktorá je vo všeobecnosti nevyhnutná 
na zabezpečenie správneho vykonávania zásady „znečisťovateľ platí“ a zodpovednosti 
za poškodenie životného prostredia;

24. konštatuje najmä, že väčšina členských štátov neustále a systematicky porušuje 
európske normy o limitných hodnotách pre látky znečisťujúce ovzdušie; zdôrazňuje, 
že degradácia ekosystémov a strata biodiverzity sú hlavnými problémami v celej EÚ; 
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vyzýva Komisiu, aby navrhla nový právny predpis o obnove ekosystémov, ktorý by 
vychádzal z existujúcich záväzkov, ktoré sú už stanovené v smernici o biotopoch 
a v iných právnych predpisoch EÚ, a presahoval ich rámec; vyzýva Komisiu, aby 
dôrazne zabezpečila pružnú, úplnú a správnu transpozíciu všetkých smerníc EÚ 
v oblasti životného prostredia vo všetkých členských štátoch, a to pri zohľadnení priorít 
stanovených v jej oznámení s názvom Právo EÚ: Lepšie výsledky pomocou lepšieho 
uplatňovania práva;

25. zdôrazňuje, že nedostatok koherentného a komplexného súboru kodifikovaných 
pravidiel dobrej správy vecí verejných, ktoré by platili v celej Únii, sťažuje jednoduché 
a úplné pochopenie práv pre občanov a podniky v rámci práva Únie; zdôrazňuje preto, 
že kodifikovanie pravidiel dobrej správy vecí verejných vo forme nariadenia, ktorým by 
sa stanovili rôzne aspekty správneho konania vrátane oznámení, záväzných lehôt, práva 
na vypočutie a práva každej osoby na prístup k jej spisu, predstavuje posilnenie práv 
občanov a transparentnosti; je presvedčený, že týmto nariadením by sa zvýšila účinnosť, 
efektívnosť a kapacita orgánov verejnej správy a verejných služieb a v tejto súvislosti 
by sa reagovalo na potrebu investícií a reforiem v Európskej únii;

26. pripomína svoju výzvu prijať nariadenie o otvorenej, efektívnej a nezávislej európskej 
administratíve podľa článku 298 ZFEÚ a konštatuje, že Komisia v nadväznosti na túto 
požiadavku ešte svoj návrh nepredložila; opäť teda vyzýva Komisiu, aby preto 
predložila legislatívny návrh týkajúci sa európskeho správneho práva procesného, 
pričom zohľadní opatrenia, ktoré v tejto oblasti doposiaľ prijal Európsky parlament;

27. berie na vedomie skutočnosť, že najmä v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 
chýba transpozícia, vykonávanie a dohľad nad právom EÚ, a to aj napriek tomu, 
že Komisia a Rada trvajú na veľkej naliehavosti týchto návrhov počas legislatívneho 
procesu; vyzýva Komisiu a vnútroštátne orgány, aby aktívne a komplexne monitorovali 
a presadzovali uplatňovanie práva EÚ v tejto oblasti;

28. uznáva, že na správne uplatňovanie práva EÚ a riadne fungovanie vnútorného trhu je 
potrebné, aby občania a podnikatelia boli informovaní o otázkach vyplývajúcich 
z každodenného uplatňovania práva EÚ; vyzýva na posilnenie spolupráce v tejto 
oblasti, a to aj prostredníctvom služby SOLVIT;

29. vyjadruje poľutovanie nad pretrvávajúcim nedostatkom homogénnosti medzi členskými 
štátmi pri účinnom vykonávaní právnych predpisov zameraných na vybudovanie 
sociálnej a inkluzívnej Únie a na boj proti všetkým formám diskriminácie zraniteľných 
skupín; je znepokojený závažnými nedostatkami a oneskoreniami pri uplatňovaní práva 
EÚ v rámci Európskeho piliera sociálnych práv, najmä pri uplatňovaní právnych 
predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pri práci, smernice 
o pracovnom čase a právnych predpisov o rovnakom zaobchádzaní a odmeňovaní medzi 
mužmi a ženami, zdôrazňuje rozšírený výklad koncepcie rovnakej odmeny za rovnakú 
prácu, ktorý vo svojich rozsudkoch poskytol Súdny dvor Európskej únie, a žiada 
Komisiu, aby sa viac usilovala bojovať proti diskriminácii a rozdielom v odmeňovaní 
žien a mužov na európskej úrovni;

30. vyzýva Komisiu, aby zaistila, že členské štáty nezneužijú pandémiu COVID-19 ako 
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zámienku na nesprávne uplatňovanie práva EÚ a že všetky oneskorenia pri 
transponovaní smerníc do vnútroštátnych právnych poriadkov budú náležite 
odôvodnené;

31. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Výboru regiónov, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a národným parlamentom.
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28. 10. 2020

STANOVISKO VÝBORU PRE ÚSTAVNÉ VECI

pre Výbor pre právne veci

k monitorovaniu uplatňovania práva Európskej únie v rokoch 2017, 2018 a 2019
[2019/2132(INI)]

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Pedro Silva Pereira

NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta správy Komisie o monitorovaní uplatňovania práva Únie; domnieva sa, že tieto 
správy sú kľúčovým nástrojom na zabezpečenie demokratickej kontroly správnej 
transpozície a vykonávania práva EÚ; považuje takéto monitorovanie za zásadne 
dôležité, lebo umožňuje identifikovať riziká pre právny štát predtým, ako sa situácia 
dostane do bodu, v ktorom je nutná formálna reakcia;

2. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila verejnú diskusiu o svojej výročnej správe 
o monitorovaní uplatňovania práva EÚ; zdôrazňuje, že túto verejnú diskusiu treba 
otvoriť čo najširšej účasti občanov, a poznamenáva, že v rámci Konferencie 
o budúcnosti Európy by do nej mohla byť zapojená aj občianska spoločnosť;

3. žiada Komisiu, aby ďalej podporovala členské štáty pri transpozícii a vykonávaní 
právnych predpisov EÚ prostredníctvom iniciatív na budovanie inštitucionálnych 
a administratívnych kapacít;

4. zdôrazňuje význam právneho štátu ako predpokladu riadneho monitorovania 
a uplatňovania práva EÚ; zdôrazňuje svoje vážne znepokojenie nad všeobecnými 
nedostatkami uplatňovania zásad právneho štátu vo viacerých členských štátoch, ktoré 
sú uvedené v správe Komisie o právnom štáte z roku 2020; vyzýva Radu, aby sa spolu 
s Parlamentom bezodkladne snažila dospieť k dohode o návrhu Komisie na nariadenie 
o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania 
zásady právneho štátu v členských štátoch [COM(2018)0324];

5. zdôrazňuje, že zabezpečenie súladu s právom Únie je nevyhnutné na vytvorenie 
rovnakých podmienok; zdôrazňuje, že je potrebné neustále zlepšovať mechanizmy 
určené na zabezpečenie plného súladu tvorby predpisov so zmluvami, najmä 
so zásadami prenesenia právomocí, subsidiarity a proporcionality uvedenými v článku 5 
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Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ), so zásadou lojálnej spolupráce podľa 
článku 13 Zmluvy o EÚ a zásadou rovnosti pred zákonom podľa článku 20 Charty 
základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“); ďalej zdôrazňuje, že účinnosť 
právnych aktov EÚ, ktorá závisí od správnosti a dobrého načasovania ich vykonávania, 
je základným kameňom právnej istoty a riadneho uplatňovania práva;

6. zdôrazňuje, že normy Európskej únie musia byť formulované jasným a zrozumiteľným 
spôsobom, v súlade so zásadami právnej zrozumiteľnosti, transparentnosti a právnej 
istoty; zdôrazňuje, že v práve Únie musia byť jasne vymedzené práva a povinnosti, 
ktoré z neho vyplývajú adresátom, najmä inštitúciám EÚ a členským štátom; navrhuje 
preskúmať právne nezáväzné usmerňujúce dokumenty ako možný spôsob pomoci 
členským štátom v procese vykonávania; vyjadruje poľutovanie nad nejednotnosťou 
uplatňovania a výkladu práva EÚ, ktorú možno pripísať nesprávnym prekladom 
právnych textov; vyzýva preto Komisiu, aby vyvinula väčšie úsilie o zabezpečenie 
správneho prekladu prijatých právnych predpisov EÚ; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby viedli a zintenzívnili dialóg a výmenu najlepších postupov s cieľom odstrániť 
nedostatočnú zrozumiteľnosť a transparentnosť v tvorbe predpisov pri transpozícii 
práva EÚ;

7. pripomína, že súčasťou uplatňovania práva EÚ je plné rešpektovanie spoločných hodnôt 
vrátane základných práv, demokracie a právneho štátu podľa článku 2 ZEÚ; zdôrazňuje 
svoje znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou v oblasti dodržiavania zásad právneho 
štátu v niektorých členských štátoch, na ktorú poukazuje správa Komisie o právnom 
štáte z roku 2020; opätovne vyjadruje podporu vytvoreniu mechanizmu EÚ 
pre demokraciu, právny štát a základné práva, ktorý by sa riadil medziinštitucionálnou 
dohodou medzi tromi inštitúciami a pozostával z ročného cyklu monitorovania hodnôt 
Únie pokrývajúceho všetky aspekty článku 2 ZEÚ; domnieva sa, že by sa mali posilniť 
dostupné nástroje stanovené v zmluvách, a navrhuje, aby sa touto otázkou zaoberala 
Konferencia o budúcnosti Európy;

8. zdôrazňuje kľúčovú úlohu národných a prípadne aj regionálnych parlamentov 
pri kontrole návrhov právnych aktov EÚ pred legislatívnou fázou a pripomína, že táto 
úloha zároveň umožňuje členským štátom zlepšiť kvalitu a rýchlosť ich následného 
vykonávania; konštatuje, že by sa mohli zlepšiť existujúce formy spolupráce 
s národnými parlamentmi, ako sú medziparlamentné delegácie alebo postupy zapájania 
národných parlamentov do výmeny informácií o tvorbe práva a uplatňovaní práva Únie; 
navrhuje, aby sa na Konferencii o budúcnosti Európy diskutovalo o možnostiach 
posilnenia spolupráce v oblasti uplatňovania práva Únie, ako aj o tvorbe predpisov 
a vykonávaní zásad proporcionality a subsidiarity; domnieva sa, že pokusy o narušenie 
ústavnej integrity členských štátov predstavujú porušenie práva EÚ;

9. vyzýva na zlepšenie procesu tvorby právnych predpisov EÚ, ktorý sa opiera 
o transparentnosť a zodpovednosť pri navrhovaní právnych predpisov, a to prípadne 
za účasti občianskej spoločnosti; 

10. pripomína zásadu transparentnosti, ktorá je zakotvená v zmluvách EÚ, ako aj právo 
občanov EÚ na spravodlivosť a dobrú správu vecí verejných stanovené v článkoch 41 
a 47 charty; poukazuje na to, že tieto práva a zásady vyžadujú, aby sa občanom 
poskytoval primeraný prístup k návrhom právnych aktov, ktoré sa ich týkajú; trvá 
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na tom, že tieto práva a zásady by mali byť mimoriadne dôležité aj pre členské štáty pri 
predkladaní návrhov aktov zameraných na vykonávanie práva EÚ;

11. pripomína úsilie inštitúcií EÚ o vytvorenie spoločnej databázy a webového sídla pre 
všetky časti legislatívneho postupu, ale vyjadruje poľutovanie nad tým, že toto úsilie 
zatiaľ neprinieslo želaný výsledok; domnieva sa, že existujúce a budúce databázy 
a webové sídla by mali všetkým zúčastneným parlamentom umožňovať vkladať 
príslušné príspevky;

12. pripomína svoj postoj uvedený v uznesení zo 17. januára 2019 o strategickom 
vyšetrovaní ombudsmanky OI/2/2017 týkajúcom sa transparentnosti legislatívnych 
rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ; naliehavo vyzýva Radu, aby vypracovala 
jasné a verejne prístupné kritériá na označovanie dokumentov ako „LIMITE“ v súlade 
s právom EÚ a aby systematicky prehodnocovala stav dokumentov „LIMITE“ v skorej 
fáze, pred konečným prijatím legislatívneho aktu, a to aj pred začatím neformálnych 
rokovaní v trialógoch;

13. zdôrazňuje, že riadna transpozícia a vykonávanie práva Únie na základe článku 197 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) je zásadne dôležitá; ide o oblasť, za ktorú 
sú spoločne zodpovedné členské štáty a inštitúcie a orgány Únie; požaduje primerané 
posúdenie vplyvu práva EÚ ex ante aj ex post vrátane posúdení vplyvu na udržateľnosť 
a sociálne, environmentálne a rodové otázky v súlade so záväzkom Európskeho 
parlamentu a Rady uvedenom v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva;

14. zdôrazňuje, že členské štáty musia byť schopné riadne transponovať právo Únie 
do svojho právneho systému; požaduje v tejto súvislosti primerané načasovanie 
legislatívnych postupov, aby sa poskytol dostatočný čas na transpozíciu;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spoločne a dôsledne riešili problémy súvisiace 
s tzv. gold-plating pri transpozícii a uplatňovaní práva EÚ, keďže tento postup zbytočne 
zaťažuje občanov, podniky a správne orgány, vedie k mylným predstavám 
o legislatívnej činnosti EÚ a posilňuje neodôvodnene skeptický postoj občanov k EÚ; 
v tejto súvislosti pripomína ustanovenia Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe 
práva, v ktorej sa uvádza, že členské štáty musia jasne uviesť a zdokumentovať 
vnútroštátne opatrenia, ktoré priamo nesúvisia s právnymi predpismi Únie, a prvky, 
ktoré nijako nesúvisia s uvedenými právnymi predpismi Únie, by mali byť 
identifikovateľné buď prostredníctvom transponujúceho aktu alebo aktov, alebo 
prostredníctvom súvisiacich dokumentov; vyzýva Komisiu, aby pravidelne poskytovala 
informácie o dokumentovaní nadmerných regulačných opatrení a opatrení namierených 
proti nadmernej regulácii;

16. poukazuje na to, že v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je miera transpozície 
práva EÚ mimoriadne nízka a jeho vykonávanie aj dohľad nad ním sú nedostatočné, 
čo je v rozpore s veľkou naliehavosťou, s akou Komisia a Rada často presadzujú 
legislatívne návrhy v tejto oblasti počas legislatívneho postupu EÚ; vyzýva Komisiu 
a vnútroštátne orgány, aby aktívne a komplexne monitorovali a presadzovali 
uplatňovanie práva EÚ v tejto oblasti;

17. uznáva, že na správne uplatňovanie práva EÚ a riadne fungovanie vnútorného trhu je 
potrebné, aby občania a podnikatelia boli informovaní o otázkach vyplývajúcich 
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z každodenného uplatňovania práva EÚ; vyzýva na posilnenie spolupráce v tejto 
oblasti, a to aj prostredníctvom služby SOLVIT;

18. zdôrazňuje význam skutočného dialógu medzi Komisiou a členskými štátmi vo fáze 
pred podaním žaloby v rámci konania o nesplnení povinnosti;

19. zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú aj sociálni partneri, orgány pre rodovú 
rovnosť a organizácie občianskej spoločnosti pri monitorovaní a presadzovaní účinných 
nápravných opatrení podľa práva EÚ; nabáda Komisiu, aby zvyšovala informovanosť 
o právach občanov a podnikov podľa práva EÚ a aby ďalej podporovala sťažovateľov 
tým, že bude zlepšovať ich chápanie postupu pred podaním žaloby; naliehavo vyzýva 
Komisiu ako strážkyňu zmlúv, aby začala príslušné vyšetrovanie v tých prípadoch, 
v ktorých na možné porušenie práva EÚ poukázali občania alebo organizácie občianskej 
spoločnosti;

20. vyzdvihuje dôležitú úlohu oznamovateľov pri monitorovaní riadneho uplatňovania 
práva Únie; naliehavo vyzýva členské štáty, aby pravidlá minimálnej ochrany, ktoré 
boli na úrovni EÚ dohodnuté v marci 2019 a formálne prijaté v októbri 2019, zaviedli 
oveľa skôr ako uplynie stanovená dvojročná lehota; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby využili priestor, ktorý smernica ponecháva, na čo najširšie uplatnenie jej rozsahu 
pôsobnosti, a poskytovali finančnú kompenzáciu osobám, ktoré utrpeli ujmu v dôsledku 
toho, že oznámili porušenie práva Únie;

21. berie na vedomie, že počet nových postupov v prípade nesplnenia povinnosti začatých 
v roku 2018 sa v porovnaní s rokom 2017 o 10 % znížil a v roku 2019 sa počet nových 
postupov v prípade nesplnenia povinnosti zvýšil; konštatuje, že z prehľadu nových 
postupov v prípade nesplnenia povinnosti otvorených na konci rokov 2017, 2018 a 2019 
vyplýva, že hlavnými oblasťami, v ktorých sa proti členským štátom začalo najviac 
postupov v súvislosti s transpozíciou, sú životné prostredie, mobilita a doprava, 
vnútorný trh, finančná stabilita, finančné služby a kapitálové trhy; 

22. vyjadruje poľutovanie nad tým, že od decembra 2017 sa o 20 % zvýšil počet postupov 
v prípade nesplnenia povinnosti v súvislosti s právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa 
jednotného trhu, a vyzýva členské štáty, aby rýchlejšie a dôslednejšie transponovali 
právo EÚ; víta postupné znižovanie počtu nových prípadov oneskorenej transpozície 
v rokoch 2017, 2018 a 2019; so znepokojením však konštatuje, že priemerný čas 
transpozície v EÚ sa predĺžil, keď transpozícia smerníc do vnútroštátnych právnych 
predpisov trvala v roku 2019 o tri mesiace dlhšie ako v roku 2018; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že napriek nedávno dosiahnutému pokroku vzbudzuje otázka 
včasného a správneho uplatňovania práva EÚ v mnohých členských štátoch naďalej 
obavy;

23. vyzýva Komisiu, aby považovala svoju úlohu strážkyne zmlúv za ústrednú a využívala 
postup v prípade nesplnenia povinnosti vždy, keď je to potrebné na zabezpečenie 
riadneho uplatňovania práva Únie, a zaručila tým právnu istotu pre občanov a podniky 
v EÚ; 

24. berie na vedomie, že Komisia už nevyužíva projekt EU Pilot ako štandardnú platformu 
na dialóg s členskými štátmi o prípadoch údajného porušenia práva EÚ, lebo sa zistilo, 
že v tomto postupe vytvára ďalšiu byrokratickú vrstvu a neprináša skutočnú pridanú 
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hodnotu; pripomína, že miera vyriešených prípadov v rámci projektu EU Pilot bola 
v rokoch 2017 a 2019 na úrovni 77 % a v roku 2018 dosiahla 73 %;

25. potvrdzuje úlohu Súdneho dvora Európskej únie ako jedinej inštitúcie zodpovednej 
za rozhodovanie o platnosti aktov inštitúcií EÚ; pripomína takisto úlohu Súdneho dvora 
EÚ pri zabezpečení správneho výkladu a uplatňovania práva EÚ v kontexte 
vykonávania dohody o vystúpení a s ohľadom na budúce vzťahy so Spojeným 
kráľovstvom.
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19. 2. 2020

STANOVISKO VÝBORU PRE PETÍCIE

pre Výbor pre právne veci

k monitorovaniu uplatňovania právnych predpisov Európskej únie v rokoch 2017 a 2018
[2019/2132(INI)]

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Domènec Ruiz Devesa

NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že právo predkladať petície Európskemu parlamentu predstavuje jedno 
zo základných práv občanov EÚ, ako je stanovené v článku 44 Charty základných práv 
Európskej únie a v článku 227 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ); zdôrazňuje 
význam petícií, ktoré sú pre občanov a obyvateľov prostriedkom na to, aby sa cítili byť 
zapojení do činností Únie, pretože sú jedným z najprístupnejších spôsobov, ako sa 
občania môžu obrátiť na inštitúcie EÚ s cieľom vyjadriť svoje obavy týkajúce sa 
možného porušenia svojich práv, prípadov nesprávneho uplatňovania alebo porušenia 
práva EÚ a prípadných medzier v rámci acquis; pripomína, že petičné právo je 
základným kameňom participatívnej demokracie a európskeho občianstva a že ako také 
pri náležitom rešpektovaní ducha článku 11 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) prispieva 
k preklenutiu odstupu medzi občanmi a politickými inštitúciami tým, že podporuje 
aktívnu účasť občanov a ich angažovanosť v politickej diskusii EÚ, a domnieva sa, 
že Konferencia o budúcnosti Európy by mala viesť k väčšiemu zapojeniu verejnosti; 
žiada Komisiu, aby sa zaviazala k tomu, že bude zohrávať aktívnu úlohu pri 
opatreniach, ktoré požadujú predkladatelia petícií, s cieľom dosiahnuť skutočnú zmenu 
v živote občanov;

2. pripomína, že zabezpečenie účinného, rovnakého a jednotného uplatňovania práva EÚ 
je kľúčové pre dodržiavanie zásady právneho štátu, ktorá je v súlade s článkom 2 
Zmluvy o Európskej únii jednou zo základných hodnôt Únie a jej členských štátov; 
berie na vedomie značný počet petícií, v ktorých sú vyjadrené obavy občanov 
z údajného porušovania zásad právneho štátu v členských štátoch, a víta účasť občanov 
na uplatňovaní svojich práv; zdôrazňuje, že nedodržiavanie zásady právneho štátu, a to 
aj zo strany subjektov na nižšej ako celoštátnej úrovni, má priamy vplyv na životy 
občanov, ako sa preukázalo v prijatých petíciách a na základe výsledku osobitného 
prieskumu Eurobarometra č. 489; vyzýva Komisiu, aby popri dodržiavaní zásady 
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subsidiarity dodržiavala záväzky uvedené vo svojom oznámení z roku 2019 s názvom 
Posilnenie právneho štátu v rámci Únie: Koncepcia pre prijatie opatrení 
[COM(2019)0343] s cieľom podporiť kultúru dodržiavania zásady právneho štátu, 
posilniť spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi a zabezpečiť účinnú spoločnú reakciu 
na skutočné hrozby v rámci Únie; pripomína Komisii, že práca vynaložená na 
zabezpečenie účinného presadzovania existujúceho práva EÚ je rovnako dôležitá ako 
práca venovaná vytváraniu nových právnych predpisov; poukazuje na to, že v článku 4 
Zmluvy o EÚ sa Únii ukladá povinnosť rešpektovať rovnosť členských štátov 
pred zmluvami, ako aj ich základné politické a ústavné štruktúry. V tom istom článku sa 
takisto vyžaduje, aby Únia rešpektovala základné štátne funkcie členských štátov, 
najmä tie, ktoré sa usilujú o zabezpečenie ich územnej celistvosti, udržanie verejného 
poriadku a zabezpečenie národnej bezpečnosti;

3. zdôrazňuje, že nedostatočné presadzovanie práva nielen oslabuje účinnosť vnútorného 
trhu, ale má aj priamy dosah na práva jednotlivcov a následne má vplyv aj 
na dôveryhodnosť a dobré meno Únie; so znepokojením berie na vedomie rastúci 
populizmus a euroskepticizmus, a preto vyzýva Komisiu, aby zdvojnásobila svoje úsilie 
o zabezpečenie integrity právneho poriadku EÚ; v tejto súvislosti zdôrazňuje, 
že vykonávanie a presadzovanie práva sú založené na rozdelení právomocí priznaných 
zmluvami, a že členské štáty a Komisia sú preto spoločne zodpovedné za vykonávanie 
a presadzovanie európskeho práva, spolu s Komisiou ako konečnou ochrankyňou 
zmlúv; poukazuje zároveň na to, že všetky inštitúcie EÚ nesú svoju časť zodpovednosti 
za zabezpečenie vykonávania a presadzovania práva EÚ, ako stanovuje 
Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva z roku 2016;

4. zdôrazňuje zásadný význam efektívnosti, transparentnosti a zodpovednosti 
pri príprave a vykonávaní právnych predpisov EÚ zo strany inštitúcií EÚ; 
poukazuje na to, že Európsky parlament je inštitúcia, ktorú si priamo vyberajú 
občania, a vzhľadom na jej rozhodujúcu úlohu kontroly pripomína Komisii, že má 
povinnosť zodpovedať sa Parlamentu, najmä v rámci Výboru pre petície; 
zdôrazňuje, že Parlament má dôležitú úlohu kontroly spočívajúcu v tom, 
že upriamuje pozornosť Komisie na nedostatky v uplatňovaní práva EÚ 
v členských štátoch prostredníctvom petícií a otázok; opakuje svoju výzvu Komisii, 
aby konala transparentnejšie a aby takisto efektívne využívala a ďalej zlepšovala 
existujúce mechanizmy monitorovania a nástroje pravidelného posudzovania; 
vyzýva Komisiu, aby ako strážkyňa zmlúv využívala uvedené mechanizmy 
a nástroje na riadne monitorovanie a posudzovanie správneho a včasného 
vykonávania právnych predpisov EÚ, a pritom plne rešpektovala práva občanov 
EÚ na spravodlivosť a dobrú a účinnú správu podľa článku 298 ZFEÚ a článkov 41 
a 47 Charty základných práv Európskej únie; poukazuje na to, že v súlade s týmito 
právami a zásadami by osoby so zdravotným postihnutím mali mať prístup 
k návrhom legislatívnych aktov;

5. uznáva vplyv účinného vykonávania práva EÚ, pokiaľ ide o posilnenie dôveryhodnosti 
európskych inštitúcií; domnieva sa preto, že výročná správa uverejnená Komisiou, 
petičné právo a európska iniciatíva občanov sú cenné nástroje, ktoré môžu 
zákonodarcom EÚ pomôcť určiť prípadné medzery v právnych predpisoch;

6. pripomína, že Výboru pre petície je každoročne doručené značné množstvo petícií 
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od dotknutých občanov, ktorí vyjadrujú nespokojnosť so stavom vykonávania práva EÚ 
v členských štátoch, a že veľká väčšina týchto petícií sa zasiela Komisii na dôkladné 
prešetrenie; víta zapojenie Komisie do postupu a považuje za dôležité, aby poslanci 
Európskeho parlamentu mohli spochybniť výsledky a odporúčania, a zdôrazňuje, že by 
sa mali rešpektovať oblasti právomocí EÚ;

7. víta, že sa Komisia vo svojej výročnej správe za rok 2017 o monitorovaní uplatňovania 
práva EÚ [COM(2018)0540] jasne zaviazala k tomu, že pri odhaľovaní porušovania 
práva EÚ bude klásť veľký dôraz na podnety občanov, podnikov a iných 
zainteresovaných strán; v tejto súvislosti berie na vedomie úsilie Komisie ilustrovať 
vplyv petícií na jej opatrenia na presadzovanie práva vo viacerých oblastiach politiky, 
ako sú životné prostredie, migrácia, zdaňovanie a vnútorný trh; zdôrazňuje však značný 
počet prijatých petícií, ktoré sa okrem mnohých ďalších oblastí činnosti týkajú 
porušovania a nesprávneho uplatňovania práva EÚ v týchto oblastiach; vyjadruje 
poľutovanie nad nedostatkom údajov o počte petícií, ktoré spracúva Komisia, a o počte, 
ktorý vedie k začatiu postupu EU Pilot a postupu v prípade nesplnenia povinnosti;

8. v tejto súvislosti víta väčšiu transparentnosť a zverejnenie ďalších informácií v správe 
za rok 2018 o počte petícií, ktorými sa zaoberá Komisia, a o následných opatreniach; 
vyjadruje však poľutovanie nad tým, že vo veľkej väčšine prípadov Komisia nezačala 
vyšetrovanie ani neprijala žiadne ďalšie opatrenia; v tejto súvislosti je osobitne 
znepokojený tým, že mnohí predkladatelia petícií sú odkázaní na iné orgány 
na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni; poznamenáva, že tento postup odráža 
novú politiku Komisie týkajúcu sa presadzovania práva, ktorá bola predostrená v jej 
oznámení z roku 2016 s názvom Právo EÚ: Lepšie výsledky pomocou lepšieho 
uplatňovania práva [C(2016)8600], ktorého cieľom je nasmerovať občanov 
na vnútroštátnu úroveň v prípadoch, keď sťažnosti alebo petície nevedú k problémom 
všeobecnejšej povahy alebo sa netýkajú systematického nedodržiavania práva EÚ 
a môžu sa uspokojivo riešiť pomocou iných mechanizmov; opakuje svoj pretrvávajúci 
nesúhlas s týmto prístupom a žiada Komisiu, aby začala vyšetrovanie v prípadoch, 
keď sa zaznamenalo možné porušenie práva EÚ; vyzýva Komisiu, aby vybavovala 
petície účinnejšie tak, že bude rýchlo a komplexne reagovať a spolupracovať 
s členskými štátmi na účinnom riešení petícií v súlade so zásadou subsidiarity; nabáda 
Komisiu, aby pracovala na nových mechanizmoch, ktoré umožnia skrátiť čas odozvy 
pri spracúvaní petícií; považuje za nedostatočné, že Komisia odpovedá len v tom 
zmysle, že nemá právomoc prijímať ďalšie opatrenia na úrovni EÚ;

9. opakuje svoje znepokojenie nad tým, že občania sa v dôsledku tohto prístupu môžu 
domnievať, že ich hlas nie je v inštitúciách EÚ vypočutý, a v konečnom dôsledku ich 
môže zbaviť právnej ochrany, ak sa ukáže, že vzhľadom na vnútroštátne okolnosti alebo 
povahu príslušných záujmov je prostriedok nápravy na úrovni EÚ účinnejší; zdôrazňuje 
sklamanie, ktoré tento postup Komisie spôsobuje občanom, ktorí sa obracajú na EÚ 
so žiadosťou o pomoc pri ochrane ich práv, a najmä na Komisiu ako strážkyňu zmlúv 
podľa článku 17 Zmluvy o EÚ; požaduje prehodnotenie vyššie uvedenej politiky 
presadzovania práva s cieľom zabezpečiť, aby v žiadnom prípade neohrozoval 
vybavovanie určitých prípadov, ktorých účinné vyriešenie by sa mohlo lepšie dosiahnuť 
na úrovni EÚ; považuje to za neprijateľné a naliehavo žiada Komisiu, aby objasnila, ako 
zamýšľa riešiť rozdiel medzi očakávaniami občanov a skutočnosťou týkajúcou sa 
možnosti dosiahnutia nápravy na úrovni EÚ, a aby vysvetlila, ako jej prístup zodpovedá 
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jej úlohe strážkyne zmlúv a jej zodpovednosti v oblasti dohľadu podľa článku 17 ods. 1 
Zmluvy o EÚ;

10. pripomína, že Výboru pre petície je doručovaný značný počet petícií od občanov, ktorí 
sú znevýhodnení v dôsledku rozhodnutí prijatých vnútroštátnymi súdnymi orgánmi; 
zdôrazňuje, že právo na spravodlivý proces je základným právom a musia ho 
rešpektovať súdne orgány vo všetkých členských štátoch;

11. vyzýva Komisiu, aby dôkladne preskúmala petície týkajúce sa práv osôb so zdravotným 
postihnutím; naliehavo vyzýva Komisiu, aby účinne vykonávala a presadzovala právne 
predpisy EÚ v oblasti životného prostredia s prihliadnutím na množstvo petícií prijatých 
v roku 2018 týkajúcich sa nevyhovujúcich skládok, nedostatočného čistenia 
komunálnych odpadových vôd alebo zlej kvality ovzdušia v určitých oblastiach;

12. konštatuje, že počet nových sťažností zaregistrovaných Komisiou v rokoch 2018 a 2017 
dosiahol najvyššiu úroveň od roku 2011, pričom v roku 2018 bolo zaznamenaných 
3 850 nových sťažností; víta posilnenie postavenia občanov, pokiaľ ide o proces 
monitorovania a presadzovania práva EÚ, ako to dokazuje významný tok sťažností 
a petícií; poukazuje však na to, že rovnako, ako je to v prípade petícií, v pomere 
k doručeným sťažnostiam zostal počet sťažností vedúcich k vyšetrovaniam 
v rokoch 2018 a 2017 veľmi nízky; žiada transparentnejšie uplatňovanie politiky 
presadzovania právnych predpisov; nabáda Komisiu, aby k zhromažďovaniu informácií 
a reagovaniu na obavy občanov pristupovala aktívnejšie a bojovala najmä proti kultúre, 
ktorá hlása, že „za všetko môže Brusel“;

13. zdôrazňuje dôležitú úlohu sociálnych partnerov, mimovládnych organizácií, európskych 
občanov a ostatných zainteresovaných strán pri monitorovaní a oznamovaní 
nedostatkov pri transpozícii a vykonávaní práva EÚ členskými štátmi; víta preto väčšiu 
uvedomelosť verejnosti, pokiaľ ide o opätovné preskúmanie právnych predpisov EÚ 
vrátane kľúčovej úlohy oznamovateľov v súkromnom a verejnom sektore; zdôrazňuje, 
že občania EÚ majú právo na to, aby im boli poskytnuté rýchle, jasné, skutočne 
dostupné a transparentné informácie o právnych predpisoch, ktoré členské štáty 
prijímajú, aby transponovali právo EÚ do vnútroštátneho právneho poriadku, 
a o vnútroštátnych orgánoch, ktoré sú zodpovedné za zabezpečenie ich riadneho 
vykonávania;

14. v tejto súvislosti uznáva, že je nevyhnutné pokračovať v podpore užšej spolupráce 
a posilňovaní vzťahov s národnými parlamentmi v procese tvorby právnych predpisov; 
zdôrazňuje, že prieťahy vo vykonávaní majú negatívny vplyv na právnu istotu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby prijali dôraznejšie opatrenia proti akejkoľvek oneskorenej 
alebo chybnej transpozícii smerníc s cieľom zabezpečiť úplné vykonávanie 
a presadzovanie práva EÚ, čím sa zaručí právny štát a demokracia; zdôrazňuje význam 
zisťovacích misií v členských štátoch na základe petícií, ktoré pomôžu zlepšiť 
prešetrenie tvrdení predkladateľov petícií a sú jedinečným prostriedkom, ako sa 
priblížiť k občanom a dokázať, že ich obavy sú brané vážne; preto naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby náležite zohľadnila správy z návštev Parlamentu na účely zistenia 
potrebných skutočností a uznesenia vychádzajúce z petícií;

15. vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek tomu, že Komisia v posledných rokoch 
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vyvíja úsilie o zvýšenie transparentnosti svojich činností v oblasti monitorovania 
a presadzovania (napr. prostredníctvom centralizovanej platformy poskytujúcej 
informácie súvisiace s porušovaním právnych predpisov), zatiaľ neodpovedala 
na opakované výzvy Parlamentu, aby bol pravidelne informovaný o každom otvorenom 
postupe v rámci projektu EU Pilot a o postupe v prípade nesplnenia povinnosti, najmä 
ak vyplývajú z petícií; zdôrazňuje, že je dôležité dostávať pravidelné aktuálne 
informácie o vývoji postupov v prípade nesplnenia povinnosti súvisiace s otvorenými 
petíciami, pričom treba rešpektovať požiadavky na dôvernosť stanovené v judikatúre 
Súdneho dvora Európskej únie; - vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia stále 
nepreukazuje dostatok odhodlania reagovať na obavy vznesené v rámci postupov 
projektu EU Pilot; pripomína Komisii veľké očakávania občanov, pokiaľ ide 
o transparentnosť jej činností dohľadu; naliehavo preto vyzýva Komisiu, aby sa v duchu 
lojálnej spolupráce a včas podelila o tieto informácie s Parlamentom s cieľom umožniť 
Parlamentu vykonávať kontrolu nad výkonnou mocou podľa článku 14 Zmluvy o EÚ 
a v konečnom dôsledku zvýšiť legitímnosť a zodpovednosť za opatrenia Komisie 
určené na presadzovanie práva, vybudovať dôveru v projekt EÚ a v neposlednom rade 
posilniť legitimitu postupu v rámci projektu EU Pilot;

16. zdôrazňuje, že úzky a štruktúrovaný dialóg medzi Komisiou a členskými štátmi je 
pre účinné a správne uplatňovanie práva EÚ v ranom štádiu kľúčový; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby zlepšila systém riešenia problémov v rámci projektu EU Pilot 
a obnovila jeho širšie využívanie s cieľom rýchlo a neformálne riešiť možné porušenia 
práva EÚ v ranom štádiu bez toho, aby bolo potrebné vo veľkom množstve prípadov 
využiť formálny postup v prípade nesplnenia povinnosti; - poznamenáva, že v rámci 
nových politík, ktoré prijala Komisia na zabezpečenie súladu s právom EÚ, cieľom 
projektu EU Pilot nie je predlžovať postup v prípade nesplnenia povinnosti, ale naopak, 
pomôcť efektívne riešiť problém;

17. pripomína, že Európsky dvor audítorov vo svojej situačnej správe za rok 2018 s názvom 
„Uvádzanie práva EÚ do praxe: Povinnosti Európskej komisie v oblasti dohľadu podľa 
článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii“ a európska ombudsmanka vo svojom 
rozhodnutí z roku 2017, ktoré obsahuje návrhy v nadväznosti na jej strategické 
vyšetrovanie OI/5/2016/AB o včasnosti a transparentnosti Európskej komisie pri 
spracúvaní sťažností na nesplnenie povinnosti, vyzývajú Komisiu, aby zabezpečila, 
že sa prípady predchádzajúce postupu v prípade nesplnenia povinnosti budú riešiť 
včasnejším, transparentnejším a spravodlivejším spôsobom, pričom sa zohľadní zásada 
subsidiarity a rovnakého zaobchádzania;

18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala diskrimináciu na základe úradného jazyka alebo 
jazykov členského štátu na školách a vo verejnej správe na územiach, ktoré majú viac 
ako jeden úradný jazyk, čo bráni voľnému pohybu a porušovaniu ustanovení 
vnútorného trhu (článok 26 ods. 2 ZFEÚ).
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