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1 Vec 26/62 Van Gend a Loos [1963] ECR 1.

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o inštitucionálnych a právnych dôsledkoch používania nástrojov soft law
(2007/2028(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o ES, najmä na jej články 211, 230 a 249,

– so zreteľom na článok 45 Rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a 
ochranu spotrebiteľa, Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre ústavné veci (A6-
0000/2007),

A. keďže Súdny dvor Európskych spoločenstiev vo veci Van Gend a Loos konštatoval, že 
Zmluva „je viac ako dohoda, ktorá iba vytvára vzájomné záväzky medzi zmluvnými štátmi.
... Spoločenstvo vytvára nový právny poriadok medzinárodného práva, v prospech 
ktorého štáty obmedzili, hoci v obmedzených oblastiach, svoje zvrchované práva a ktorých 
subjektmi sú nielen členské štáty, ale rovnako aj ich štátni príslušníci.  ..., právo Spolo
čenstva preto neukladá len povinnosti jednotlivcom, ale im tiež priznáva práva, ktoré sa 
stávajú súčasťou ich právneho dedičstva. Tieto práva nevznikajú len vtedy, keď sú
výslovne priznané Zmluvou, ale aj na základe povinností, ktoré Zmluva ukladá presne ur
čeným spôsobom tak jednotlivcom, ako aj členským štátom a inštitúciám Spoločenstva“1;

B. keďže v dôsledku toho možno odlíšiť právo Spoločenstva od medzinárodného práva 
verejného preto, že je záväzné, a to nielen voči štátom, ale i voči jednotlivcom, ktorí z neho 
odvodzujú vykonateľné práva, a obsahuje súbor inštitúcii vrátane Európskeho parlamentu, 
ktorý je priamo volený občanmi Únie; keďže Európsky právny poriadok sa navyše zakladá
na demokracii a zásadách právneho štátu, ako to jasne uvádza preambula Zmluvy o EÚ;

C. keďže to znamená, že inštitúcie EÚ môžu konať len v súlade s princípom legality, teda tam, 
kde im právny základ udeľuje právomoc a v rozsahu svojich právomocí, a na ich dodr
žiavanie dohliada Súdny dvor;

D. keďže v oblastiach, v ktorých má Spoločenstvo zákonodarnú moc, správnym postupom je 
prijímanie právnych predpisov demokratickými inštitúciami Únie, Parlamentom a Radou, a 
iba prostredníctvom prijímania právnych predpisov riadnym inštitucionálnym postupom mo
žno zaručiť právnu istotu, dodržiavanie základných princípov práva, uplatniteľnosť a 
vynútiteľnosť práva, a keďže toto znamená aj dbať na dodržiavanie inštitucionálnej 
rovnováhy uvedenej v Zmluve a  umožňuje otvorenosť pri rozhodovaní.

E. keďže všeobecne v oblastiach, v ktorých Spoločenstvo má právo prijímať zákony, nemo
žno využívať soft law alebo „pravidlá uplatňovania stanovené v nástrojoch, ktorým nebola 
priznaná právna záväznosť ako taká, ktoré ale predsa len môžu mať isté - nepriame - 
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6 Smernica 2001/29/ES (Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10.)

právne účinky, a ktoré sú zamerané na praktické účinky a tieto účinky môžu vyvolať“2 sa v 
histórii používali na prekonanie nedostatku formálnej zákonodarnej právomoci a/alebo 
uvedenie prostriedkov do platnosti a ako také sú typické pre medzinárodné právo verejné;

F. keďže používanie nástrojov soft law je zákonné v oblastiach, kde ich Zmluva jasne 
stanovuje  za predpokladu, že nenahrádzajú právne predpisy v oblastiach, v ktorých má
Spoločenstvo zákonodarnú moc, keďže by to porušovalo zásadu udelených právomocí, a 
keďže sa to viac vzťahuje na oznámenia Komisie, ktoré slúžia ako výklad k právnym 
predpisom Spoločenstva; keďže prípravné nástroje, akými sú napríklad zelené a biele knihy, 
takisto patria do oblasti zákonného používania soft law, ako aj oznámenia a usmernenia 
vydané Komisiou s cieľom vysvetliť, akým spôsobom uplatňuje politiku v oblasti 
hospodárskej súťaže a štátnej podpory;

G. keďže otvorená metóda koordinácie môže pomôcť pri podpore úspechov na vnútornom 
trhu, ale je poľutovaniahodné, že angažovanosť Parlamentu a Súdneho dvora v tomto 
smere je veľmi slabá;

H. keďže podľa čl. 211 Zmluvy o ES „na zabezpečenie riadneho fungovania a rozvoja spolo
čného trhu Komisia vypracováva odporúčania ... v oblastiach, ktoré sú predmetom tejto 
zmluvy, ak to táto zmluva výslovne stanovuje alebo ak to Komisia považuje za potrebné,“
ale podľa čl. 249 ods. 5, odporúčania nie sú právne záväzné a podľa Súdneho dvora sú
„opatreniami, ktoré dokonca, pokiaľ ide o osoby, ktorým sú adresované, nie sú určené na 
to, aby mali záväzné účinky“3 a nevytvárajú práva, o ktoré sa jednotlivci môžu pred vnútro
štátnym súdom opierať4 a keďže čl. 230 Zmluvy o založení ES vylučuje vyhlásenie odporú
čaní za neplatné, keďže nie sú záväzné;

I. keďže Súdny dvor predsa len konštatoval, že o takýchto zákonoch „nemôžeme uvažovať v 
rovine, že nemajú právny účinok. Vnútroštátne súdy sú povinné vziať do úvahy odporú
čania pri rozhodovaní o sporoch, ktoré im boli predložené, najmä ak objasňujú výklad 
vnútroštátnych  opatrení, prijatých na ich vykonanie alebo sú určené na doplnenie 
záväzných ustanovení Spoločenstva“5;

J. keďže článok I-33 Ústavnej zmluvy obsahuje podobné ustanovenie ako čl. 211 Zmluvy o 
založení ES, ale dodáva, že „pri posudzovaní návrhov legislatívnych aktov sa Európsky 
parlament a Rada zdržia prijatia aktov, ktoré nie sú zaistené príslušným legislatívnym 
konaním v príslušnej oblasti“;

K. keďže v roku 2005 Komisia prijala odporúčanie o cezhraničnej správe autorských práv na 
zákonné on-line hudobné služby podľa čl. 211 Zmluvy o ES, označené ako „nástroj soft 
law ...navrhnutý tak, aby umožnil trhu pohnúť sa správnym smerom“ a má údajne doplniť
súčasné smernice o autorských právach v informačnej spoločnosti6 a o nájomnom a výpoži
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čnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami7 a keďže jeho hlavným 
cieľom je podporovať poskytovanie licencií pre viac území a odporučiť spôsob regulácie, 
Komisia uvádza konkrétne možnosti politiky prostriedkami soft law;

L. keďže Komisia zvažovala alebo zrejme uvažuje o tom, že bude konať na základe odporú
čania v ostatných oblastiach, v ktorých má Spoločenstvo zákonodarnú moc, vrátane 
regulácie poplatkov za autorské práva a obmedzenia zodpovednosti audítorov;

M. keďže projekt zmluvného práva má navyše stále charakter soft law;

N. keďže oblastiach, v ktorých má Komisia zákonodarnú moc, ale zdá sa, že chýba politická
vôľa zaviesť právne predpisy, používanie soft law vedie k obchádzaniu ostatných 
(demokratických) nástrojov, k možnému porušeniu zásad demokracie a zákonnosti a k 
tomu, že Komisia môže konať ultra vires;

O. keďže soft law má tiež tendenciu vytvárať vo verejnosti dojem vzdialenej byrokracie, ktorá
chce dosiahnuť kompromis vo veciach mimoriadneho záujmu mimo dohľadu občana a mô
že vyvolať legitímne očakávania zo strany dotknutých tretích strán (napr. spotrebiteľov), 
ktorí nemajú možnosť ich zákonne obhájiť, vzhľadom na zákony, ktoré im spôsobujú
negatívne právne následky;

P. keďže program lepšej tvorby právnych predpisov by nemal byť porušený s cieľom umožniť
výkonnej moci Spoločenstva účinne prijímať právne predpisy prostredníctvom nástrojov 
soft law, čo by potenciálne viedlo k narušeniu právneho poriadku Spoločenstva, obídeniu ú
časti demokraticky zvoleného Parlamentu a právnej kontroly Súdneho dvora 
a neposkytnutiu právnych prostriedkov občanom;

Q. keďže nie je určený postup konzultácie s Parlamentom o navrhovanom používaní nástrojov 
soft law, napríklad formou odporúčaní a interpretačných oznámení,

1. domnieva sa, že soft law príliš často predstavuje v kontexte Spoločenstva nejasný a neú
činný nástroj, ktorý má tendenciu nepriaznivo ovplyvňovať právne predpisy Spoločenstva a 
rovnováhu medzi inštitúciami a mal by sa používať citlivo, dokonca aj v oblastiach, ktoré
uvádza Zmluva;

2. vyjadruje nesúhlas s tým, že Komisia používa soft law v oblastiach, kde nahrádza právne 
predpisy alebo extrapoluje judikatúru Súdneho dvora na nezmapované oblasti;

3. naliehavo vyzýva inštitúcie, aby konali analogicky podľa článku I-33 Ústavnej zmluvy tak, 
že sa zdržia a neprijmú nástroje soft law, keď sa prerokúvajú návrhy legislatívnych aktov;

4. vyzýva Komisiu, aby dôsledne posúdila účinky na spotrebiteľa a prípadné prostriedky na ich 
nápravu predtým, než navrhne opatrenia zahŕňajúce spolureguláciu alebo samoreguláciu;

5. poukazuje na to, že keďže je Komisia oprávnená používať predlegislatívne nástroje, 
predlegislatívny proces by sa nemal zneužívať a príliš predlžovať; v oblastiach, ako je 
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napríklad projekt zmluvného práva, Komisia musí rozhodnúť, či využije svoje právo 
iniciatívy a na akom právnom základe;

6. vyzýva Komisiu, aby s Parlamentom konzultovala o postupe konzultácie predtým, než
Komisia príjme nástroje soft law, aby sa mohli navrhnuté opatrenia soft law preskúmať a 
aby sa zabránilo zneužitiu právomocí zo strany orgánov výkonnej moci;

7. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a parlamentom 
členských krajín.
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