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parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/954 
o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení 
o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto 
ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ), pokiaľ ide o štátnych príslušníkov 
tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo 
v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19
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POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

prijatá v prvom čítaní 23. júna 2022 

na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/..., ktorým sa 
mení nariadenie (EÚ) 2021/954 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie 

interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu 
a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ), pokiaľ ide o štátnych 

príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov 
alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. c),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom1,

1 Pozícia Európskeho parlamentu z 23. júna 2022.
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keďže:

(1) Podľa schengenského acquis, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/3991 (ďalej len „Kódex schengenských hraníc“), sa štátni príslušníci tretích 

krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v Únii alebo v nej majú oprávnený pobyt, 

a štátni príslušníci tretích krajín, ktorí oprávnene vstúpili na územie členského štátu, 

môžu slobodne pohybovať na území všetkých ostatných členských štátov počas 90 

dní v rámci akéhokoľvek obdobia 180 dní.

(2) Digitálny COVID preukaz EÚ bol vytvorený nariadením Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2021/9532, ktorým sa stanovil spoločný rámec pre vydávanie, 

overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu 

COVID-19, o vykonaní testu alebo prekonaní tohto ochorenia s cieľom uľahčiť 

výkon práva na voľný pohyb občanov Únie a ich rodinných príslušníkov počas 

pandémie ochorenia COVID-19. Uvedené nariadenie doplnilo nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/9543, ktorým sa rozšíril rámec pre 

digitálne COVID preukazy EÚ na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 

oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt na území členských štátov a ktorí 

sú oprávnení cestovať do iných členských štátov v súlade s právom Únie.

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým 
sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex 
schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci 
pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti 
ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny 
COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia 
COVID-19 (Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 1).

3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/954 zo 14. júna 2021 o rámci 
pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti 
ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny 
COVID preukaz EÚ), pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, 
počas pandémie ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 24).
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(3) Platnosť nariadení (EÚ) 2021/953 a (EÚ) 2021/954 má uplynúť 30. júna 2022. 

Pandémia ochorenia COVID-19 však stále trvá a výskyty znepokojujúcich variantov 

môžu mať naďalej negatívny vplyv na cestovanie v rámci Únie. Následne by sa 

obdobie uplatňovania uvedených nariadení malo predĺžiť, aby sa digitálny COVID 

preukaz EÚ mohol ďalej používať.

(4) Obdobie uplatňovanie nariadenia (EÚ) 2021/953 sa má predĺžiť o 12 mesiacov. 

Keďže cieľom nariadenia (EÚ) 2021/954 je rozšíriť uplatňovanie nariadenia (EÚ) 

2021/953 na určité kategórie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene 

zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt v Únii, obdobie jeho uplatňovania by malo 

byť priamo prepojené s obdobím uplatňovania nariadenia (EÚ) 2021/953. Nariadenie 

(EÚ) 2021/954 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
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(5) Toto nariadenie by sa nemalo vykladať tak, že má uľahčovať alebo podporovať 

prijímanie cestovných obmedzení v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19. 

Okrem toho akákoľvek požiadavka na overenie potvrdení stanovená nariadením 

(EÚ) 2021/953 nie je sama osebe dôvodom na dočasné obnovenie hraničnej kontroly 

na vnútorných hraniciach. Kontroly na vnútorných hraniciach by mali zostať 

krajným opatrením s prihliadnutím na osobitné pravidlá stanovené v Kódexe 

schengenských hraníc.

(6) V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený 

k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko 

nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho 

uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto nariadenie je založené na schengenskom 

acquis, sa Dánsko v súlade s článkom 4 uvedeného protokolu rozhodne do šiestich 

mesiacov po rozhodnutí Rady o tomto nariadení, či ho bude transponovať do svojho 

vnútroštátneho práva.
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(7) Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa 

Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES1; Írsko sa preto 

nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. 

S cieľom umožniť členským štátom uznávať za podmienok stanovených v nariadení 

(EÚ) 2021/953 potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 vydané Írskom štátnym 

príslušníkom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený 

pobyt na jeho území, na účely uľahčenia cestovania na území členských štátov, by 

Írsko malo uvedeným štátnym príslušníkom tretích krajín vydávať potvrdenia 

súvisiace s ochorením COVID-19, ktoré spĺňajú požiadavky rámca dôvery 

digitálneho COVID preukazu EÚ. Írsko a ostatné členské štáty by mali uznávať 

potvrdenia vydané štátnym príslušníkom tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje toto 

nariadenie, na základe reciprocity.

(8) Pokiaľ ide o Cyprus, Bulharsko, Rumunsko a Chorvátsko, toto nariadenie 

predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí 

v zmysle článku 3 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2003, článku 4 ods. 1 aktu 

o pristúpení z roku 2005 a článku 4 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2011.

1 Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať 
sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 
20).
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(9) Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení 

schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie 

a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky 

a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis1, 

ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode C rozhodnutia Rady 1999/437/ES2.

(10) Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení 

schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym 

spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie 

k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis3, ktoré patria do oblasti 

uvedenej v článku 1 bode C rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 

rozhodnutia Rady 2008/146/ES4.

1 Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.
2 Rozhodnutie Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích 

predpisoch k Dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou 
a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, 
uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31).

3 Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.
4 Rozhodnutie Rady 2008/146/ES z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskeho 

spoločenstva Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom 
a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, 
uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1).
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(11) Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení 

schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym 

spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom 

o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, 

Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej 

konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis1, ktoré 

patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode C rozhodnutia 1999/437/ES v spojení 

s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ2.

1 Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.
2 Rozhodnutie Rady 2011/350/EÚ zo 7. marca 2011 o uzavretí v mene Európskej únie 

Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou 
konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského 
kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom 
a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie 
k implementácii, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na 
zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach a pohyb osôb (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, 
s. 19).
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(12) Nariadenie (EÚ) 2021/954 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(13) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to uľahčiť cestovanie štátnych príslušníkov tretích 

krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú 

oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19 vytvorením rámca pre 

vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení súvisiacich 

s ochorením COVID-19 o držiteľovom očkovaní proti ochoreniu COVID-19, 

výsledku testu alebo prekonaní tohto ochorenia, nie je možné uspokojivo dosiahnuť 

na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov činnosti ho možno 

lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou 

subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality 

podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na 

dosiahnutie tohto cieľa.

(14) S cieľom umožniť okamžité a včasné uplatňovanie tohto nariadenia, aby sa 

zabezpečila kontinuita digitálneho COVID preukazu EÚ, by toto nariadenie malo 

nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(15) V súlade s článkom 42 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2018/17251 sa konzultovalo s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov 

a s Európskym výborom na ochranu údajov, ktorí vydali 14. marca 2022 spoločné 

stanovisko2,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, 
úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 
21.11.2018, s. 39).

2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Článok 1

Článok 3 nariadenia (EÚ) 2021/954 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej 

únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2021 dovtedy, kým sa uplatňuje nariadenie (EÚ) 2021/953.“
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Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej 

únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch 

v súlade so zmluvami.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predsedníčka predseda/predsedníčka


