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Vec: stanovisko k právnemu základu návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorým sa Francúzsko splnomocňuje rokovať o dohode, ktorou sa dopĺňa 
jeho existujúca dvojstranná dohoda so Spojeným kráľovstvom týkajúca sa 
výstavby a prevádzky pevného spojenia cez Lamanšský prieliv prostredníctvom 
súkromných koncesionárov (COM(2020)622 – C9-0211/2020 – 
2020/0160(COD))

Vážená pani predsedníčka,

listom z 15. septembra 20201 ste v súlade s článkom 40 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali 
Výbor pre právne veci o stanovisko k vhodnosti právneho základu návrhu Komisie na 
rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Francúzsko splnomocňuje rokovať 
o dohode, ktorou sa dopĺňa jeho existujúca dvojstranná dohoda so Spojeným kráľovstvom 
týkajúca sa výstavby a prevádzky pevného spojenia cez Lamanšský prieliv prostredníctvom 
súkromných koncesionárov, a najmä k vypusteniu odkazu na článok 2 ods. 1 ZFEÚ, ktorý 
Komisia doplnila v korigende k svojmu návrhu.2 

Výbor preskúmal túto otázku na svojej schôdzi 28. septembra 2020.

I – Kontext

Komisia vo svojom korigende uviedla ako právny základ návrhu popri článku 91 ZFEÚ aj 
odkaz na jej článok 2 ods. 1. 

1 D 202016.
2 Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Francúzsko splnomocňuje rokovať o dohode, 
ktorou sa dopĺňa jeho existujúca dvojstranná dohoda so Spojeným kráľovstvom týkajúca sa výstavby 
a prevádzky pevného spojenia cez Lamanšský prieliv prostredníctvom súkromných koncesionárov 
(COM(2020)0622 final) z 27. júla 2020 a zmenený verziou COM(2020)0622 final/2 zo 14. septembra 2020. 
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Výbor pre dopravu a cestovný ruch preto požiadal Výbor pre právne veci, aby posúdil, či je 
vhodné doplniť k článku 91 ZFEÚ ako právny základ návrhu aj článok 2 ods. 1.

II – Príslušné články zmlúv

Príslušné ustanovenia Zmluvy o fungovaní Európskej únie znejú takto:

Článok 2 ods. 1

1. Ak zmluvy prenesú na Úniu výlučnú právomoc v určitej oblasti, len Únia môže vykonávať 
legislatívnu činnosť a prijímať právne záväzné akty, pričom členské štáty tak môžu urobiť len 
vtedy, ak ich na to splnomocní Únia alebo na vykonanie aktov Únie.

Článok 91
(pôvodný článok 71 ZES)

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.

III – Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie o výbere právneho základu

Súdny dvor tradične považuje otázku vhodného právneho základu za otázku ústavného 
významu, ktorá zaručuje dodržiavanie zásady zverených právomocí (článok 5 ZEÚ) a určuje 
charakter a rozsah právomoci Únie.3 

Podľa tejto ustálenej judikatúry Súdneho dvora sa musí výber právneho základu pre opatrenie 
Únie zakladať na objektívnych, súdne preskúmateľných faktoroch, medzi ktoré patrí najmä 
cieľ a obsah opatrenia.4 

Voľba nesprávneho právneho základu môže byť preto dôvodom na zrušenie príslušného aktu. 
Želanie inštitúcie aktívnejšie sa zúčastňovať na prijatí daného opatrenia, ako aj okolnosti, 
za ktorých bolo akt prijatý, sú v tejto súvislosti nepodstatné rovnako ako doterajšia práca na 

3 Stanovisko 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, bod 5.
4 Pozri vec C-411/06, Komisia/Parlament a Rada, 8. september 2009, EU:C:2009:518, bod 45.
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iných aspektoch v rámci rozsahu pôsobnosti daného opatrenia z hľadiska určenia správneho 
právneho základu.5 

Ak preskúmanie dotknutého aktu preukáže, že sleduje dvojaký cieľ alebo že obsahuje dve 
zložky, a ak jeden z týchto cieľov alebo jednu z týchto zložiek možno označiť za hlavný cieľ 
alebo hlavnú zložku, zatiaľ čo druhá je iba doplňujúcim cieľom alebo doplňujúcou zložkou, 
musí byť akt založený na jedinom právnom základe, a to na tom, ktorý si vyžaduje hlavný 
alebo prevažujúci cieľ alebo zložka.6 

Ak má však opatrenie niekoľko súbežných cieľov alebo zložiek, ktoré sú neoddeliteľne 
prepojené bez toho, aby bol niektorý z nich druhotný a nepriamy vo vzťahu k ostatným, 
takéto opatrenie bude musieť vychádzať z rôznych zodpovedajúcich právnych základov7 za 
predpokladu, že postupy stanovené pre jednotlivé právne základy nie sú nezlučiteľné 
s právom Európskeho parlamentu a nenarúšajú ho.8

IV – Cieľ a obsah navrhnutého opatrenia

Dohodou medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska 
týkajúcou sa výstavby a prevádzky pevného spojenia cez Lamanšský prieliv prostredníctvom 
súkromných koncesionárov, podpísanou v Canterbury 12. februára 1986 (ďalej len „Dohoda 
z Canterbury“), sa zriadila medzivládna komisia, ktorej úlohou je dohliadať na všetky 
záležitosti týkajúce sa výstavby a prevádzky pevného spojenia cez Lamanšský prieliv. Až do 
konca prechodného obdobia stanoveného v Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva 
z Európskej únie je medzivládna komisia vnútroštátnym bezpečnostným orgánom v zmysle 
článku 3 bodu 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 zodpovedným za 
pevné spojenie cez Lamanšský prieliv a v rámci toho uplatňuje ustanovenia práva Únie 
týkajúce sa bezpečnosti a interoperability železníc. Po skončení prechodného obdobia bude 
medzivládna komisia orgánom zriadeným členským štátom a treťou krajinou a právo Únie sa 
už nebude uplatňovať na ten úsek pevného spojenia cez Lamanšský prieliv, ktorý patrí 
do právomoci Spojeného kráľovstva. S cieľom zaistiť bezpečnú a efektívnu prevádzku 
pevného spojenia cez Lamanšský prieliv by bolo vhodnejšie, keby za bezpečnosť zodpovedal 
jediný orgán, ktorý by uplatňoval rovnaký súbor pravidiel na celú infraštruktúru. 

Cieľom návrhu je splnomocniť Francúzsko na rokovania so Spojeným kráľovstvom o dohode, 
ktorou sa doplní Dohoda z Canterbury a zaručí sa bezpečná a efektívna prevádzka pevného 
spojenia cez Lamanšský prieliv, a to tým, že medzivládna komisia zostane jediným 
bezpečnostným orgánom a aj naďalej bude dodržiavať ustanovenia práva Únie, ktoré sa 
vzťahujú na vnútroštátne bezpečnostné orgány vrátane úseku, ktorý podlieha právomoci 
Spojeného kráľovstva. 

Článkom 1 tohto návrhu sa Francúzsko splnomocňuje, aby so Spojeným kráľovstvom 
prerokovalo, podpísalo a uzavrelo medzinárodnú dohodu o uplatňovaní pravidiel bezpečnosti 

5 Rozsudok vo veci Komisia/Rada, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, bod 44.
6 Rozsudok vo veci Komisia/Rada, C-137/12, EU:C:2013:675, bod 53; C-411/06 EU:C:2009:518, bod 46 a tam 
citovaná judikatúra; Parlament/Rada, C 490/10, EU:C:2012:525, bod 45; Parlament/Rada, C 155/07, 
EU:C:2008:605, bod 34.
7 Vec C-211/01, Komisia/Rada, ECLI:EU:C:2003:452, bod 40; Vec C-178/03, Komisia/Európsky parlament 
a Rada, ECLI:EU:C:2006:4, body 43 – 56. 
8 Vec C-300/89, Komisia/Rada (vo veci „oxid titaničitý“), ECLI:EU:C:1991:244, body 17 – 25; Vec C-268/94, 
Portugalsko/Rada, ECLI:EU:C:1996:461.
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železničnej dopravy na pevnom spojení cez Lamanšský prieliv. Zároveň sa v ňom stanovuje 
viacero konkrétnych požiadaviek, ktoré musí navrhovaná dohoda spĺňať, napríklad povinnosť 
medzivládnej komisie uplatňovať pravidlá Únie v oblasti bezpečnosti a interoperability 
železníc.

Článok 2 návrhu obsahuje pravidlá týkajúce sa zapojenia Komisie do procesu rokovania 
o novej dohode. V návrhu sa stanovuje, že Komisia prijme rozhodnutie o tom, či sú 
požiadavky stanovené v článku 1 splnené alebo nie. 

V – Analýza a stanovenie vhodného právneho základu

Komisia vo svojej dôvodovej správe uvádza, že navrhovaná dohoda by mala patriť do 
výlučnej právomoci Únie („Takáto dohoda môže mať vplyv na oblasť, ktorú do veľkej miery 
upravuje právo Únie, najmä smernica (EÚ) 2016/7973, smernica (EÚ) 2016/798 
a nariadenie (EÚ) 2016/7964. Takáto dohoda by preto patrila do výlučnej vonkajšej 
právomoci Únie.“) a odkazuje na článok 2 ods. 1, podľa ktorého môže Únia splnomocniť 
členské štáty na činnosť v oblastiach, v ktorých má výlučnú právomoc. Komisia ďalej uvádza, 
že „[vzhľadom] na vzájomné pôsobenie medzi takýmto splnomocnením a platnými pravidlami 
prijatými zákonodarcom Únie je takisto potrebné, aby akékoľvek takéto splnomocnenie udelil 
daný zákonodarca Únie v súlade s legislatívnym postupom uvedeným v článku 91 ZFEÚ.“ 
Komisia potom pod názvom „Právny základ“ uvádza, že „[právnym] základom tohto návrhu 
je článok 2 ods. 1 a článok 91 ZFEÚ.“

 a) Vhodnosť článku 91 ZFEÚ

V článku 91 sa stanovujú právne základy v oblasti dopravnej politiky pre železničnú, cestnú 
a vnútrozemskú vodnú dopravu. Vzhľadom na cieľ a obsah návrhu je zrejmé, že návrh súvisí 
s fungovaním vnútorného trhu v odvetví dopravy. Článok 91 ZFEÚ sa teda zdá vhodný ako 
právny základ pre tento návrh. 

b) Nie je možné doplniť článok 2 ods. 1 ZFEÚ ako právny základ

Na rozdiel od článku 91 ZFEÚ nie je článok 2 ods. 1 právnym základom. Toto ustanovenie 
totiž inštitúciám neudeľuje právomoc prijať akt Únie. Nemôže byť teda použité ako právny 
základ. 

Pre úplnosť môžeme dodať, že v odôvodnení 4 návrhu sa pripomína, že dohoda patrí do 
výlučnej vonkajšej právomoci Únie, a tento fakt odôvodňuje potrebu splnomocnenia podľa 
článku 2 ods. 1 ZFEÚ. V tomto prípade je toto splnomocnenie udelené prostredníctvom 
legislatívneho aktu prijatého riadnym legislatívnym postupom v súlade s článkom 91 ZFEÚ.

VI – Záver a odporúčanie

Vzhľadom na cieľ a obsah návrhu možno skonštatovať, že návrh Komisie na rozhodnutie, 
ktorým sa Francúzsko splnomocňuje rokovať o dohode, ktorou sa dopĺňa jeho existujúca 
dvojstranná dohoda so Spojeným kráľovstvom týkajúca sa výstavby a prevádzky pevného 
spojenia cez Lamanšský prieliv prostredníctvom súkromných koncesionárov, môže byť 
správne založený len na článku 91 ZFEÚ. 

Článok 2 ods. 1 ZFEÚ nie je právnym základom a odkaz naň by sa mal preto vypustiť.  
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Výbor pre právne veci na svojej schôdzi 28. septembra 2020 rozhodol 24 hlasmi za, jeden 
poslanec sa zdržal hlasovania9, odporučiť Výboru pre dopravu a cestovný ruch, aby zachoval 
článok 91 ako jediný právny základ navrhovaného rozhodnutia.

S úctou

Adrián Vázquez Lázara

9 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Adrián Vázquez Lázara (predseda), Ibán García Del Blanco 
(podpredseda), Raffaele Stancanelli (podpredseda), Marion Walsmann (podpredsedníčka), Manon Aubry, 
Gunnar Beck, Patrick Breyer, Jorge Buxadé Villalba, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jean 
Paul Garraud, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, 
Emmanuel Maurel, Karen Melchior, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, József 
Szájer, Marie Toussaint, Viktor Uspaskich, Axel Voss, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos, Kosma 
Złotowski.


