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III Jednotlivé otázky

§ 5. K otázke „významného počtu členských štátov“

Podľa článku 11 ods. 4 Zmluvy o EÚ (nové znenie) musia občania Únie, ktorí podporujú 
občiansku iniciatívu, byť štátnymi príslušníkmi významného počtu členských štátov. Čo však 
možno rozumieť pod „významným počtom“, ostáva bez vysvetlenia a má byť namiesto toho 
stanovené podľa článku 24 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ zákonodarcom, ktorému ostáva 
skutočne široký priestor na jeho stanovenie od 2 do 26 členských štátov. Len oba extrémne 
varianty, podľa ktorých by sa pod „významným počtom“ rozumel buď už jeden jediný 
členský štát alebo len všetkých 27 členských štátov, možno právne vylúčiť.

Pojem „významný počet členských štátov“ sa však musí vysvetliť aj vo svetle iných 
zmluvných ustanovení, aby sa tak zabránilo rozporom v hodnotení. Na jednej strane treba 
zohľadniť, že jednou z najzákladnejších zásad právneho poriadku Európskej únie je zákaz 
diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti. V rozsahu pôsobnosti práva Únie nemá mať teda 
štátna príslušnosť občanov Únie zásadne žiadny význam. Každá odchýlka od tejto zásady si 
vyžaduje preukázateľné odôvodnenie a môže sa uplatniť len v prípade, že je to nevyhnutné na
dosiahnutie legitímneho účelu. Úplne ľubovoľné stanovenie „významného“ počtu členských 
štátov by tomuto odporovalo.

Legitímny účel požiadavky, aby podporovatelia občianskej iniciatívy pochádzali z viacerých 
rôznych členských štátov, spočíva v tom, aby sa zaručilo, že východiskom európskeho
procesu tvorby právnych predpisov nie sú partikulárne záujmy jediného členského štátu, ale 
že tento proces v dostatočnej miere odzrkadľuje európsky záujem o všeobecné blaho. 
V zásade z tohto dôvodu má aj monopol na predkladanie návrhov Komisia.

Prirodzene však môžu byť právne akty v oblasti priestoru slobody, bezpečnosti a práva podľa 
článku 76 Zmluvy o fungovaní EÚ vydané na základe iniciatívy štvrtiny členských štátov. 
Tak obsahuje samotná zmluva odkaz na počet členských štátov, ktorý v sebe nesie predpoklad 
dostatočného zohľadnenia európskeho záujmu o všeobecné blaho. Zákonodarca by sa pri 
úprave európskej občianskej iniciatívy nemal dostať do rozporu s týmto hodnotením.

V tejto súvislosti treba tiež zvážiť, že článok 76 Zmluvy o fungovaní EÚ sa vzťahuje na počet 
zúčastnených členských štátov potrebný pre bezprostredné predloženie legislatívneho návrhu, 
zatiaľ čo európska občianska iniciatíva obsahuje „len“ výzvu na predloženiu takého návrhu
určenú Komisii. Týka sa tak stupňa procesu tvorby právnych predpisov, ktorý je predsunutý
tým, na ktorých sa vzťahuje článok 76 Zmluvy o fungovaní EÚ. Stanovenie „významného 
počtu členských štátov“ podľa článku 11 ods. 4 Zmluvy o EÚ (nové znenie) môže byť teda 
považované za neprotirečivé vtedy, ak je stanovený počet menší ako štvrtina počtu členských 
štátov podľa článku 76 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Tak ostáva zákonodarcovi v otázke stanovenia, aký počet členských štátov možno považovať
za „významný“ v zmysle článku 11 ods. 4 Zmluvy o EÚ (nové znenie), právne a politicky 
neprotirečivý priestor od 2 do 6 členských štátov. Ak by chcel Európsky parlament pri 
stanovení podmienok a postupov, ktoré platia pre európsku občiansku iniciatívu, dať jasný 
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politický signál, podľa ktorého zabráni všetkému, čo by mohlo spôsobiť zbytočné sťaženie 
vykonávania práva na účasť v európskej občianskej iniciatíve, potom sa zdá byť stanovenie
štyroch členských štátov ako významného počtu v zmysle článku 11 ods. 4 Zmluvy o EÚ
(nové znenie) zmysluplné a primerané.

Samozrejme sa účelu požiadavky, že podporovatelia občianskej iniciatívy musia byť štátnymi 
príslušníkmi významného počtu členských štátov, vyhovie dostatočne len vtedy, ak sa táto 
požiadavka zároveň spojí s požiadavkou minimálneho počtu podporovateľov z každého 
z týchto členských štátov. Zmysluplnú orientáciu v tejto oblasti poskytuje článok 11 ods. 4 
Zmluvy o EÚ, ktorý stanovením požiadavky 1 milióna občanov Únie obsahuje hodnotenie, že 
1/500 obyvateľstva treba považovať za dostatočne reprezentatívnu. Toto hodnotenie by sa 
preto malo prevziať aj pre reprezentatívnosť jednotlivých členských štátov.

§ 6. K ostatným podmienkam, ktoré platia pre občiansku iniciatívu

Okrem vymedzenia pojmu „významný počet členských štátov“ musí nariadenie obsahovať aj 
stanovenie ostatných podmienok, ktoré majú platiť pre európsku občiansku iniciatívu. Po prvé 
tu vzniká otázka, či má účasť jednej osoby v občianskej iniciatíve podliehať okrem kritéria 
občianstva Únie aj ďalším subjektívnym kritériám. Takým kritériom by mohol byť najmä vek. 
Európska občianska iniciatíva by sa však nemala obmedzovať len na dospelé osoby. Podľa 
názoru spravodajkyne by mohlo nariadenie obsahovať ustanovenie, podľa ktorého sa na 
európskej občianskej iniciatíve môžu zúčastniť všetci občania Únie od ukončeného 14. roku 
života.

Ďalšou otázkou, ktorú by malo nariadenie zodpovedať, je, či môžu občiansku iniciatívu
zorganizovať aj jednotlivci, alebo či to musia byť vždy viaceré osoby, a ak áno, či musia tieto
osoby v takom prípade tvoriť určitú formu organizácie a či musia pochádzať z rôznych 
členských štátov.

§ 7. K problému konštitučnej občianskej iniciatívy

Medzi mimovládnymi organizáciami existuje diskusia, či článok 11 ods. 4 Zmluvy o EÚ
(nové znenie) v zásade zahŕňa aj konštitučné občianske iniciatívy, čiže také iniciatívy, ktoré 
sú zamerané na zmenu a doplnenie samotných zmlúv. Toto však naráža na právne 
pochybnosti.

Ustanovenia týkajúce sa občianskej iniciatívy a zmeny a doplnenia zmlúv sa k sebe
„nehodia“. Občianska iniciatíva podľa článku 11 ods. 4 Zmluvy o EÚ (nové znenie) obsahuje 
požiadavku na Komisiu, aby predložila návrh na vydanie právneho aktu Únie. Táto 
požiadavka je teda vo svojej podstate zameraná na vydanie právneho aktu Únie, v prípade 
ktorého má Komisia právo takýto návrh predložiť. Takýto právny akt však nie je uvedený na 
žiadnom mieste v rámci viacstupňového riadneho postupu zmeny a doplnenia zmlúv.

Zmena a doplnenie zmlúv sa teda uskutočňujú v zásade prostredníctvom zmluvy medzi 
členskými štátmi (dohodou medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorú členské štáty 
ratifikujú). Komisia síce má právo predložiť Rade „predbežný návrh na zmenu a doplnenie 
zmlúv“, právo Únie však veľmi prísne rozlišuje medzi pojmami „návrhy“ na jednej strane a 
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„predbežné návrhy“ alebo „iniciatívy“ na druhej strane, takže je veľmi otázne, či takýto
„predbežný návrh“ možno v zmysle článku 11 ods. 4 Zmluvy o EÚ (nové znenie) považovať
za „návrh“. Ešte problematickejšie je považovať pozmeňujúce a doplňujúce zmluvy – ktoré 
majú uzatvoriť členské štáty – za právne akty Únie.

Rovnako problematické sa zdá byť použitie jedného jediného medzikroku v priebehu postupu 
zmeny a doplnenia zmlúv. Tak sú síce podľa riadneho postupu zmeny a doplnenia zmlúv 
„predbežné návrhy na zmenu a doplnenie zmlúv“, ktoré predložila Komisia Rade, postúpené
touto cestou ďalej Európskej rade. Európska rada sa môže následne rozhodnúť, či dá 
predbežné návrhy overiť (ústavným konventom alebo prípadne len vládnou konferenciou), a 
toto rozhodnutie by bolo vskutku nesporne právnym aktom Únie v zmysle článku 11 ods. 4 
Zmluvy o EÚ (nové znenie). Presne vzaté však Komisia nemá v tomto prípade žiadne právo 
na predloženie návrhu, pretože jej „predbežný návrh“ (pokiaľ sa vôbec považuje za „návrh“) 
sa vzťahuje na „zmenu a doplnenie zmlúv“ a nie na rozhodnutie o overení predbežných 
návrhov.

Nehľadiac na túto komplikovanú právnu otázku niet však pre spravodajkyňu žiadnych 
pochybností o politickej nevyhnutnosti európskej konštitučnej občianskej iniciatívy. Práve na 
pozadí vývoja v posledných rokoch by mali európske inštitúcie privítať myšlienky a návrhy 
občanov aj v súvislosti so zmenou a doplnením zmlúv.

S nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy získava aj Európsky parlament právo 
predkladať „predbežné návrhy na zmenu a doplnenie zmlúv“. Podľa názoru spravodajkyne by 
sa preto mala overiť možnosť povoliť analogicky k občianskej iniciatíve podľa článku 11 ods.
4 Zmluvy o EÚ (nové znenie) súčasne konštitučnú občiansku iniciatívu, ktorá sa však obracia 
priamo na Európsky parlament. Pre túto konštitučnú iniciatívu by mohli platiť tie isté 
podmienky a analogický postup, len adresát by bol namiesto Európskej komisie Európsky 
parlament.
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