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Vec: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní práv pacientov 
pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti [KOM(2008)414]

Vážený pán predseda,

listom z 29. januára 2009 sa predseda Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a
bezpečnosť potravín podľa článku 35 rokovacieho poriadku obrátil na výbor v súvislosti s 
otázkou právneho základu uvedeného návrhu.

Výbor preskúmal uvedenú vec na schôdzi 12. februára 2009.

Vo výbore pre životné prostredie boli predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na zmenu 
právneho základu z článku 95 Zmluvy o ES na článok 152, články 16 a 152, články 42, 152 
a 308, články 137 a 152 alebo články 95 a 152.

Ak vychádzame zo zásad uvedených v judikatúre Súdneho dvora, túto otázku možno 
analyzovať takto: 

Ako je známe, každý legislatívny akt Spoločenstva musí mať právny základ, ktorým sa 
stanovujú právomoci udelené Spoločenstvu a uvádza sa druh aktu, ktorý možno prijať, 
a postup, ktorý sa má dodržiavať na účely jeho prijatia.

Súdny dvor vo svojom stanovisku č. 2/00 zo 6. decembra 20011 o voľbe právneho základu na 
                                               
1[2001] Zb. s. I-9713. 
Online: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
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uzatvorenie medzinárodnej dohody (konkrétne Kartagenského protokolu) objasnil vec takto:

„V tomto smere je potrebné uviesť, že výber vhodného právneho základu má význam 
z ústavného hľadiska. Keďže Spoločenstvo disponuje len zverenými právomocami, musí spojiť 
protokol s konkrétnym ustanovením Zmluvy, ktoré ho splnomocní na schválenie takého aktu. 
Uplatnenie nesprávneho právneho základu tak môže spôsobiť neplatnosť samotného aktu 
o uzatvorení a tým aj neplatnosť súhlasu Spoločenstva, že bude viazané dohodou, ktorú 
podpísalo. Tento prípad by mohol nastať najmä vtedy, ak Zmluva nezveruje Spoločenstvu 
dostatočnú právomoc na ratifikáciu dohody ako celku, čo znamená, že je potrebné preskúmať 
rozdelenie právomocí medzi Spoločenstvo a členské štáty na uzatvorenie predpokladanej 
dohody s tretími krajinami alebo pokiaľ vhodný právny základ aktu o uzatvorení predpokladá 
legislatívny postup odlišný od toho, podľa ktorého skutočne postupovali inštitúcie 
Spoločenstva.“ (Zvýraznil autor.)

Na jednej strane Súdny dvor poukazuje na význam výberu právneho základu z ústavného 
hľadiska vzhľadom na to, že Spoločenstvo nie je právnym poriadkom so všeobecnými cieľmi, 
ale riadi sa zásadou udelenia právomocí. Na druhej strane sa Súdny dvor usiluje poukázať na 
problém, ktorý vzniká v prípade absencie právneho základu, ktorý by mohol pokryť činnosť 
Spoločenstva (ak chýba „dostatočná právomoc“), alebo vtedy, keď zmena právneho základu 
spôsobí zmenu v rámci postupu prijímania. Názorný príklad možno nájsť v stanovisku 
generálneho advokáta Jacobsa z 15. novembra 2001 vo veci C-314/99 Holandsko/Komisia1, 
v prípade ktorého by zmena právneho základu bola znamenala, že akt by sa bol musel prijať 
prostredníctvom postupu odlišného od postupu, ktorým bol v skutočnosti prijatý. 

V tomto prípade – ako upozornila aj Právna služba Parlamentu vo veci British American 
Tobacco2 – , chyba týkajúca sa právneho základu je viac než len čisto formálnym 
nedostatkom, keď vedie k nezrovnalostiam v rámci postupu uplatniteľného na prijímanie aktu 
a môže viesť k jeho zrušeniu, keďže sa podieľa na jeho obsahu a má za následok jeho 
nezákonnosť.   

Podľa Súdneho dvora nie je výber právneho základu subjektívny, ale musí sa zakladať na 
objektívnych faktoroch, ktoré možno podrobiť súdnemu preskúmaniu3. K týmto faktorom 

                                                                                                                                                  
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docav=docav&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=doc
noj&docnoor=docnoor&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&a
ffclose=affclose&numaff=2%2F00&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel
=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Submit
1 [2002] Zb. s. I-05521.
Online: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=353903:cs&lang=it&list=449394:cs,335881:cs,250906:cs,353903:cs,250621:cs,25
0591:cs,250603:cs,242077:cs,242014:cs,234659:cs,&pos=4&page=1&nbl=26&pgs=10&hwords=base%20giuri
dica~&checktexte=checkbox&visu=#texte

2 Vec C-491/2001, The Queen/Secretary of State for Health, ex parte British American 
Tobacco (Investments) Ltd a Imperial Tobacco Ltd, [2002] Zb. s. I-11453. 
Online:
http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=264374:cs&lang=it&list=405672:cs,287495:cs,264374:cs,132861:cs,&pos=3&pag
e=1&nbl=4&pgs=10&hwords=british%20american%20tobacco~&checktexte=checkbox&visu=#texte
3 Vec 45/86, Komisia/Rada, [1987] Zb. s. 1439, bod 5.
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patrí cieľ a obsah daného opatrenia1. Navyše rozhodujúcim činiteľom by mal byť hlavný cieľ 
opatrenia2.

Podľa judikatúry Súdneho dvora predstavuje všeobecný článok zmluvy dostatočný právny 
základ, i keď príslušného opatrenie je v druhom rade zamerané aj na dosiahnutie cieľa, ktorý 
je cieľom konkrétneho článku zmluvy3.

Ak by sme však zastávali názor, že obidva ciele sú navzájom neodlučiteľne spojené bez toho, 
aby bol jeden z nich vzhľadom na ten druhý len druhoradým a nepriamym cieľom, bolo by 
možné domnievať sa, že by sa mali použiť dva právne základy4. 

Ak uvedené zhrnieme, možno konštatovať, že Súdny dvor uprednostňuje jediný právny 
základ okrem prípadu, že daný nástroj sleduje dva rovnocenné ciele. 

V tomto prípade zvolila Komisia ako právny základ článok 95 Zmluvy o ES5. 

                                               
1 Vec C-300/89, Komisia/Rada, [1991] Zb. s. I-287, bod 10.
2 Vec C-377/98, Holandsko/Európsky parlament a Rada, [2001] Zb. s. I-7079, bod 27.
3 Vec C-377/98, Holandsko/Európsky parlament a Rada, [2001] Zb. s. I-7079, body 27 – 28; Vec C-491/01, 
British American Tobacco (Investments) a Imperial Tobacco, [2002] Zb. s. I-11453, body 93-94.
4 Vec C-165/87, Komisia/Rada, [1988] Zb. s. 5545, bod 11.
5 Článok 95

1. Odlišne od článku 94 sa nasledujúce ustanovenia použijú na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 14, pokiaľ 
táto zmluva neustanoví inak. Rada v súlade s postupom podľa článku 251 a po porade s Hospodárskym a 
sociálnym výborom prijíma 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 zosúlaďovacích opatrení Radou alebo Komisiou členský štát, z dôležitých dôvodov uvedených 
v článku 30 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, bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, ak po prijatí zosúlaďovacích opatrení Radou alebo Komisiou 
považuje členský štát za nevyhnutné zaviesť na základe svojich špecifických problémov nové vnútroštátne 
ustanovenia vychádzajúce z nových vedeckých poznatkov na ochranu životného alebo pracovného prostredia, 
upovedomí o týchto ustanoveniach Komisiu a uvedie dôvody ich zavedenia.

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

Ak Komisia v tejto lehote nerozhodne, vnútroštátne ustanovenia uvedené v odsekoch 4 a 5 sa považujú za 
schválené.
V prípadoch opodstatnených komplexnosťou veci a za predpokladu, že sa tým neohrozí ľudské zdravie, môže 
Komisia upovedomiť daný členský štát o prípadnom predĺžení uvedenej lehoty najviac o ďalších šesť mesiacov.
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Komisia zdôvodňuje svoj výber právneho základu v podrobnej rozprave o všeobecných 
právnych aspektov návrhu. Jej zámerom je vytvoriť všeobecný legislatívny rámec pre 
cezhraničnú starostlivosť, ktorý by pozostával 1. zo zásad spoločných pre všetky systémy 
zdravotnej starostlivosti v EÚ, 2. z osobitného rámca pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť 
a 3. z foriem európskej spolupráce v oblasti zdravotnej starostlivosti. V konečnej analýze je 
cieľom „zaviesť všeobecný rámec pre poskytovanie bezpečnej, kvalitnej a účinnej 
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v Európskej únii a zabezpečiť voľný pohyb 
zdravotníckych služieb, ako aj vysoký stupeň ochrany zdravia a pritom v plnej miere 
rešpektovať zodpovednosť členských štátov za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych 
služieb a lekárskej starostlivosti“. 

K právnemu základu bolo podaných viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Teraz 
ich treba preskúmať.

V prvom rade je potrebné zvážiť článok 152, ktorý bol navrhnutý samostatne alebo v spojení 
s ďalšími článkami.

a) Článok 1521 ako jediný právny základ:

                                                                                                                                                  
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 226 a 227 môže Komisia alebo ktorýkoľvek členský štát podať 
vec priamo Súdnemu dvoru, 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 
30 prijali dočasné opatrenia podliehajúce kontrolnému postupu Spoločenstva. (Zvýraznil autor.)
1 Článok 152 znie takto:

1. Pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností Spoločenstva sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany 
ľudského zdravia.

Činnosti Spoločenstva, ktoré dopĺňajú vnútroštátne politiky, sa zameriavajú na zlepšenie verejného zdravia, 
prevenciu ľudských chorôb a ochorení, a odstraňovanie zdrojov nebezpečenstva pre zdravie ľudí. Takéto postupy 
zahŕňajú boj proti najzávažnejším chorobám podporou výskumu ich príčin, prenosu a prevencie, ako aj 
zdravotnícke informácie a osvetu.

Spoločenstvo dopĺňa činnosť členských štátov pri obmedzení škôd na zdraví spojených s drogami, vrátane 
informačnej a preventívnej činnosti.

2. Spoločenstvo podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi v oblastiach uvedených v tomto článku, a ak je to 
nevyhnutné, poskytne podporu ich činnosti.

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.
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I keď sa tento článok venuje verejnému zdraviu, rozsah opatrení, ktoré možno prijať na jeho 
základe, je obmedzený. Zatiaľ čo v odseku 1 sa stanovuje, že Spoločenstvu sa udeľuje 
právomoc uskutočňovať opatrenia, ktoré „sa zameriavajú na zlepšenie verejného zdravia, 
prevenciu ľudských chorôb a ochorení a odstraňovanie zdrojov nebezpečenstva pre zdravie 
ľudí“, jasne sa uvádza, že táto právomoc len dopĺňa vnútroštátne politiky. Ďalej sa spresňuje 
takto: „Takéto postupy zahŕňajú boj proti najzávažnejším chorobám podporou výskumu ich 
príčin, prenosu a prevencie, ako aj zdravotnícke informácie a osvetu. Spoločenstvo dopĺňa 
činnosť členských štátov pri obmedzení škôd na zdraví spojených s drogami, vrátane 
informačnej a preventívnej činnosti.“ V článku 152 ods. 2 sa odkazuje na spoluprácu medzi 
členskými štátmi v týchto oblastiach a podporu  ich činnosti a koordinácie vnútroštátnych 
politík a programov, zatiaľ čo v článku 152 ods. 3 sa rieši podpora spolupráce s tretími 
krajinami a príslušnými medzinárodnými organizáciami v oblasti verejného zdravia. 

Jedinou legislatívnou právomocou, ktorá zahŕňa spolurozhodovací postup, je právomoc 
stanovená v článku 152 ods. 4, na základe ktorej možno s cieľom prispieť k dosiahnutiu 
cieľov, ktoré sme uviedli, prijať opatrenia na stanovenie vysokých štandardov kvality 
a bezpečnosti pre ľudské orgány a látky ľudského pôvodu, krv a krvné deriváty spolu 
s opatreniami v oblasti veterinárnej starostlivosti a rastlinnej výroby, ktorých priamym 
cieľom je ochrana verejného zdravia, a podpornými opatreniami na ochranu a zlepšenie 
ľudského zdravia, s výnimkou zosúlaďovania zákonov a iných právnych predpisov členských 
štátov. Ďalej sa poznamenáva, že Rada môže prijímať odporúčania.

Typické opatrenia prijaté v uplynulých rokoch prostredníctvom právneho základu článku 152 
zahŕňajú ustanovenie zdravotných predpisov týkajúcich sa vedľajších živočíšnych produktov 
neurčených na ľudskú spotrebu (COD/2008(0110); umiestňovanie krmív na trh a ich 
používanie (COD/2008/0050); stanovenie zákazu používania určitých látok s hormonálnym 
alebo tyrostatickým účinkom a beta-agonistov pri chove dobytka (COD/2007/012) a 
                                                                                                                                                  

3. Spoločenstvo a členské štáty podporujú spoluprácu s tretími krajinami a s príslušnými medzinárodnými 
zdravotníckymi organizáciami v oblasti verejného zdravia.

4. Rada v súlade s postupom uvedeným 251 a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom 
regiónov prispieva 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) odlišne od článku 37 opatrení v oblastí veterinárnej starostlivosti a rastlinnej výroby, ktorých priamym cieľom 
je ochrana verejného zdravia,

c) podporných opatrení na ochranu a zlepšenie ľudského zdravia, s výnimkou zosúlaďovania zákonov a iných 
právnych predpisov členských štátov. 

Na účely uvedené v tomto článku môže Rada na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou prijímať aj odporúčania.

5. Činnosť Spoločenstva v oblasti verejného zdravia plne rešpektuje zodpovednosť členských štátov za 
organizáciu zdravotníctva a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti. Ustanovenia 
uvedené v odseku 4 písm. a) obzvlášť neovplyvnia vnútroštátne ustanovenia o darcovstve a použití orgánov a 
krvi na lekárske účely.
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stanovenie postupov Spoločenstva v súvislosti so stanovením limitov rezíduí farmakologicky 
účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu (COD/2007/0064), aby sme uviedli len 
niekoľko typických príkladov.

Cieľ navrhovanej smernice o právach pacientov súvisí s vytvorením všeobecného 
legislatívneho rámca pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť a má len málo alebo nemá nič 
spoločné so zlepšovaním verejného zdravia, prevenciou ľudských chorôb a ochorení a 
odstraňovaním zdrojov nebezpečenstva pre zdravie ľudí, pričom sa venuje otázke organizácie 
a fungovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Článok 152 teda neprichádza do úvahy 
ako jediný právny základ. Nezlučiteľnosť cieľov navrhovanej smernice s článkom 152 ďalej 
podčiarkuje skutočnosť, že tento článok vylučuje akúkoľvek harmonizáciu zákonov 
a právnych predpisov členských štátov, pokiaľ ide o podporné opatrenia zamerané na ochranu 
a zlepšenie ľudského zdravia, čo je jediný aspekt článku 152, ktorý súvisí – i keď vo veľmi 
obmedzenej miere – s cieľom návrhu Komisie.

Ponúka sa otázka, či by prijatím pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov vo výbore pre 
životné prostredie došlo k takej zmene ťažiska navrhovanej smernice, aby si vyžiadala zmenu 
právneho základu výlučne na článok 152. Napriek tomu, že nemožno predvídať, ktoré z viac 
ako 700 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov predložených v tomto výbore budú prijaté, 
nemožno sa domnievať, že by ktorýkoľvek z nich mal takýto účinok.

Článok 152 ako jediný právny základ možno preto  vylúčiť.

b) Kombinované právne základy

Článok 95 s článkom 152

Keďže medzi návrhom smernice a legislatívnou právomocou udelenou článkom 152 
(opatrenie „na zlepšenie verejného zdravia, prevenciu ľudských chorôb a ochorení a 
odstraňovanie zdrojov nebezpečenstva pre zdravie ľudí“) bola zistená len obmedzená, ak 
vôbec nejaká súvislosť, nemožno konštatovať, že navrhovaný nástroj má dva ciele, ktoré sú 
navzájom neodlučiteľne spojené bez toho, aby bol jeden z nich vzhľadom na ten druhý 
druhoradý alebo nepriamy. Treba však zdôrazniť, že táto analýza sa zakladá na návrhu 
Komisie. V prípade, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté hlasovaním vo výbore by 
podstatne zmenili cieľ a obsah návrhu, bola by potrebná ďalšia analýza právneho základu.  

Preto sa domnievame, že kombinovaný právny základ článku 95 s článkom 152 možno vylúčiť.

Článok 152 s článkom 161

                                               
1 Článok 16 Zmluvy o ES znie takto:

Článok 16
Bez toho, aby boli dotknuté články 73, 86 a 87, a berúc do úvahy miesto, ktoré patrí službám všeobecného 
hospodárskeho záujmu v spoločných hodnotách únie, ako aj ich význam pri podpore sociálnej a územnej 
súdržnosti, Spoločenstvo a členské štáty dbajú v rámci svojich právomocí a rámci pôsobnosti tejto zmluvy o to, 
aby takéto služby fungovali na základe zásad a podmienok, ktoré umožňujú splnenie ich poslania.
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Článkom 16 sa nezakladá žiadna právomoc. Má výlučne objasňujúci a interpretačný 
charakter.  Ak teda – ako už bolo uvedené –, článok 152 nemôže slúžiť ako výlučný právny 
základ, pridanie článku 16 na situácii nič nezmení.

Kombinovaný právny základ článku 152 s článkom 16 preto možno vylúčiť.

Články 42, 152 a 308

Pokiaľ ide o článok 421, podľa judikatúry už tradične platí, že výber právneho základu sa 
musí zakladať na objektívnych faktoroch, ktoré môžu podliehať súdnemu preskúmaniu2, ako 
je cieľ a obsah dotknutého opatrenia3. Navyše rozhodujúcim činiteľom by mal byť hlavný 
cieľ opatrenia4.

Je zrejmé, že ťažiskom návrhu nie je sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov, a z 
dôvodovej správy úplne jasne vyplýva, že v nej stanovený mechanizmus je alternatívou 
k mechanizmu stanovenému pre migrujúcich pracovníkov v nariadení č. 1408/715. Pacientom, 
ktorým sa poskytne cezhraničná zdravotná starostlivosť podľa navrhovanej smernice, sa 
uhradia náklady prostredníctvom ich vnútroštátnych zdravotných systémov, pričom 
akékoľvek rozdiely si hradia sami. Zatiaľ čo migrujúci pracovníci môžu využívať výhody 
systému, ktorý sa má vytvoriť na základe tejto smernice, systém sa i tak nezameriava na nich, 
ale má z hľadiska rozsahu pôsobnosti všeobecnejší charakter („pacient“ sa v článku 4 písm. f) 
definuje ako „akákoľvek fyzická osoba, ktorá prijíma alebo má záujem prijímať zdravotnú 
starostlivosť v členskom štáte“).

Článok 152, ako už bolo uvedené, neprichádza do úvahy ako právny základ.

Pokiaľ ide o článok 3086, Súdny dvor uviedol, že článok 308 Zmluvy o ES je primeraným 
právnym základom len v prípade, že žiadnym iným článkom zmluvy sa Spoločenstvu 
neudeľujú potrebné právomoci7. Pred voľbou tohto ustanovenia za právny základ musí teda 
zákonodarný orgán Spoločenstva konštatovať, že žiadnymi inými ustanoveniami zmluvy sa 
neudeľujú právomoci potrebné pre navrhované opatrenie. Očividne to však nie je tak. Navyše 
si možno len ťažko predstaviť situáciu, v ktorej by sa článok 308 mohol použiť ako právny 

                                               
1 Článok 42
Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 251 prijme v oblasti sociálneho zabezpečenia opatrenia, ktoré sú 
nevyhnutné na poskytnutie voľného pohybu pracovníkov; za týmto účelom uzavrie dohody, ktoré migrujúcim 
pracovníkom a na nich závislým osobám zabezpečia:
a) započítanie všetkých období braných do úvahy podľa zákonov príslušných krajín za účelom získania a trvania 
nároku na dávky a vypočítanie ich výšky;
b) vyplácanie dávok osobám s bydliskom na území členských štátov.
Rada sa počas postupu uvedeného v článku 251 uznáša jednomyseľne.
2 Vec 45/86, Komisia/Rada, [1987] Zb. s. 1439, bod 5.
3 Vec C-300/89, Komisia/Rada, [1991] Zb. s. I-287, bod 10 a vec C-42/97, Európsky parlament/Rada, [1999] 
Zb. s. I-869, bod 36.
4 Vec C-377/98, Holandsko/Európsky parlament a Rada, [2001] Zb. s. I-7079, bod 27.
5 Ú. v. ES 149, 5.7.1971.
6 Článok 308
V prípade, že na dosiahnutie niektorého z cieľov Spoločenstva v rámci fungovania spoločného trhu je potrebný 
akt Spoločenstva, a táto zmluva na to neposkytuje potrebné právomoci, prijme Rada jednomyseľným 
rozhodnutím vhodné opatrenia na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom.
7 Vec C-45/86, Komisia/Rada, [1987] Zb. s. 1493, bod 13.
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základ spoločne s ostatnými článkami zmluvy.   

Napokon treba poznamenať, že tieto tri právne základy (články 42, 152 a 308) sú 
nezlučiteľné, keďže stanovujú vzájomne nezlučiteľné postupy a hlasovacie väčšiny v Rade.

Myšlienku kombinovaného právneho základu pozostávajúceho z článkov 42, 152 a 308 preto 
treba zamietnuť.

Články 137 a 152

Článok 1371 sa musí chápať v spojení s článkom 136, ktorý znie takto:
                                               
1 Článok 137
1. Na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 136 Spoločenstvo podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov v 
týchto oblastiach:

a) zlepšovanie pracovného prostredia najmä s ohľadom na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov;
b) pracovné podmienky;
c) sociálne zabezpečenie a sociálna ochrana pracovníkov;
d) ochrana pracovníkov pri skončení pracovnej zmluvy;
e) informovanosť a porady s pracovníkmi;
f) zastupovanie a kolektívna ochrana záujmov pracujúcich a zamestnávateľov, vrátane spolurozhodovania, s 
výnimkou odseku 5;
g) podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín s riadnym pobytom na území Spoločenstva;
h) integrácia osôb vylúčených z trhu práce, bez toho, aby bol dotknutý článok 150;
i) rovnosť medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o rovnaké príležitosti na trhu práce a rovnaké zaobchádzanie v 
práci;
j) boj proti vylučovaniu osôb zo spoločnosti;
k) modernizácia systémov sociálnej ochrany bez toho, aby bolo dotknuté písmeno c).

2. Na tento účel Rada:
a) môžu prijímať opatrenia na podporu spolupráce medzi členskými štátmi prostredníctvom podnetov 
zameraných na zvyšovanie vedomostí, rozvoja výmeny informácií a osvedčených postupov, podpory inovačných 
prístupov a vyhodnocovania skúseností s výnimkou zosúlaďovania zákonov a iných právnych predpisov 
členských štátov;
b) môže v oblastiach uvedených v odseku 1 písm. a) až i) prijímať vo forme smerníc minimálne požiadavky na ich 
postupné uskutočňovanie so zreteľom na podmienky a technické predpisy prijímané v každom z členských štátov. 
Takéto smernice nesmú ukladať také správne, finančné a právne obmedzenia, ktoré by bránili vzniku a rozvoju 
malých a stredných podnikov.
Rada prijíma rozhodnutia v súlade s postupom uvedeným v článku 251 po porade s Hospodárskym a sociálnym 
výborom a Výborom regiónov, s výnimkou oblastí uvedených v odseku 1 písm. c), d), f) a g) tohto článku, kedy 
Rada rozhoduje jednomyseľne na návrh Komisie, po porade s Európskym parlamentom a uvedenými výbormi. 
Rada môže na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom jednomyseľne rozhodnúť o možnosti 
uplatniť postup uvedený v článku 251 aj na odsek 1 písm. d), f) a g) tohto článku.

3. Členský štát môže poveriť sociálnych partnerov na základe ich spoločnej žiadosti vykonávaním smerníc 
prijatých podľa odseku 2.
V takom prípade členský štát zabezpečí, aby sociálni partneri najneskôr ku dňu, keď musí byť smernica
transponovaná v súlade s článkom 249, zaviedli na základe dohody potrebné opatrenia, aby dotknutý členský 
štát, od ktorého sa vyžaduje prijatie akéhokoľvek potrebného opatrenia umožňujúceho transpozíciu, bol 
kedykoľvek schopný zaručiť výsledky uložené takouto smernicou.
4. Ustanoveniami prijatými podľa tohto článku:
— nie je dotknuté právo členských štátov definovať základné zásady svojich systémov sociálneho zabezpečenia a 
nesmú významnou mierou ovplyvňovať ich finančnú rovnováhu,
— sa nesmie žiadnemu členskému štátu brániť v tom, aby si ponechal alebo zaviedol prísnejšie ochranné 
opatrenia zlučiteľné s touto zmluvou.
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„Spoločenstvo a členské štáty, rešpektujúc základné sociálne práva tak, ako sú stanovené 
v Európskej sociálnej charte podpísanej v Turíne 18. októbra 1961 a v Charte základných 
sociálnych práv pracovníkov Spoločenstva z roku 1989, majú za cieľ podporovať 
zamestnanosť pracovníkov, zlepšovať životné a pracovné podmienky tak, aby sa dosiahlo ich 
zosúladenie pri zachovaní dosiahnutej úrovne, primeraná sociálna ochrana, sociálny dialóg, 
dialóg medzi sociálnymi partnermi, rozvoj ľudských zdrojov so zreteľom na permanentne 
vysokú zamestnanosť a boj proti vylučovaniu z trhu práce.
Za týmto účelom Spoločenstvo a členské štáty uskutočňujú opatrenia, ktoré zohľadňujú 
rozmanité formy vnútroštátnych praktík, najmä v oblasti zmluvných vzťahov, a potrebu 
zachovania konkurencieschopnosti hospodárstva Spoločenstva.
Spoločenstvo a členské štáty sú presvedčené, že takýto rozvoj vyplynie nielen z fungovania 
spoločného trhu, ktorý prispeje k zosúladeniu sociálnych systémov, ale tiež z postupov 
stanovených touto zmluvou, a z aproximácie ustanovení zákonov, iných právnych predpisov 
alebo správnych opatrení.“

Vzhľadom na to, že navrhovaná smernica sa zaoberá otázkou „práv pacientov“ a pacienti 
nemusia byť nevyhnutne pracujúcimi („pacient“ sa definuje ako „akákoľvek fyzická osoba, 
ktorá prijíma alebo má záujem prijímať zdravotnú starostlivosť v členskom štáte“ v článku 4 
písm. f) návrhu smernice), a so zreteľom na skutočnosť, že podľa preambuly sa navrhovaná 
smernica vzťahuje na „tieto spôsoby poskytovania zdravotnej starostlivosti: — využitie 
zdravotnej starostlivosti v zahraničí (napr.: ak sa pacient presúva za poskytovateľom 
zdravotnej starostlivosti do iného členského štátu); sa označuje ako „mobilita pacientov“; —
cezhraničné poskytovanie zdravotnej starostlivosti (napr. dodávanie služieb z územia jedného 
členského štátu na územie druhého); ako napr. služby telemedicíny, diagnóza a predpisovanie 
receptov na diaľku, laboratórne služby; — neustála prítomnosť poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti (napr.: zriadenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte); 
a — dočasná prítomnosť osôb (napr.: mobilita zdravotníckych odborníkov, napríklad dočasné 
presunutie sa do členského štátu pacienta na účely poskytnutia služieb)“, nespadá do rozsahu 
pôsobnosti článku 136, ktorý sa venuje podpore zamestnanosti a zlepšeným životným 
a pracovným podmienkam s cieľom umožniť ich harmonizáciu pri zachovaní zvýšenej 
úrovne, náležitú sociálnu ochranu, sociálny dialóg, rozvoj ľudských zdrojov v záujme trvalo 
vysokej zamestnanosti a boj proti vylúčeniu.

Vzhľadom na to, že článok 152 už bol zamietnutý ako právny základ, nemožno ho použiť 
v spojení s článkom 137, ktorý sám nie je vhodný ako právny základ pre návrh smernice.

                                                                                                                                                  

5. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na odmenu, právo združovať sa, právo na štrajk alebo na výluku.
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Záver

Jediným možným právnym základom je samotný článok 95. Treba však zdôrazniť, že táto 
analýza sa zakladá na návrhu Komisie. V prípade, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
prijaté hlasovaním vo výbore by podstatne zmenili cieľ a obsah návrhu, bola by potrebná 
ďalšia analýza právneho základu.

Výbor pre právne veci preto na svojej schôdzi 12. februára 2009 rozhodol počtom hlasov 8 za, 
5 proti a 1 poslanec sa zdržal hlasovania1, že odporučí, aby bol návrh smernice založený 
na článku 95 Zmluvy o ES.

S úctou,

Giuseppe Gargani

                                               
1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní Alin Lucian Antochi (úradujúci predseda), Rainer Wieland 
(podpredseda), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (podpredsedníčka), Francesco Enrico Speroni 
(podpredseda), Monica Frassoni (spravodajkyňa), Sharon Bowles, Brian Crowley, Kurt Lechner, Klaus-Heiner 
Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina.
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