
 

Európske právo – 7.10.2016 
 
Prípad 1 
 
Komisia plánovala navrhnúť v rámci legislatívnej iniciatívy smernicu o odpade. Slovensko zaslalo list komisárovi, 

ktorý bol nominovaný Slovenskou republikou. List dával komisárovi inštrukcie na vyjadrenie nesúhlasu s prijatím 

takéhoto legislatívneho návrhu smernice. Komisár naplnil tieto inštrukcie a hlasoval proti prijatiu legislatívneho 

návrhu. Na základe príslušných ustanovení Zmlúv zodpovedajte nasledovné otázky: 

1. Z hľadiska rozdelenia právomocí v rámci EÚ, o akej právomoci vo vzťahu k EÚ hovoríme pri otázkach 

súvisiacich s problematikou životného prostredia? 

2. Konala Slovenská republika a Komisár v súlade s Zmluvami, keď inštruovala komisára na hlasovanie proti 

prijatiu legislatívneho návrhu? Vyjadrite sa ku každému osobitne. 

3. Ako môže byť komisár odvolaný z funkcie? V prípade ak je Komisár odvolaný z funkcie, musí byť miesto 

obsadené iným alebo môže ostať miesto prázdne? Vysvetlite. 

4. Aké konanie na Súdnom dvore by mohli iniciovať členské štáty, ak by sa domnievali, že Slovenská 

republika porušila povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zmlúv. 

 

Prípad 2 

Rada podala na Európsky parlament žalobu na Súdny dvor EÚ domáhajúc sa neplatnosti aktu, ktorým bol prijatý 

rozpočet EÚ pre rok 2014. Rada tvrdí, že Európsky parlament nepostupoval v súlade s procesom ustanoveným v 

čl. 314 ZFEÚ. Podľa Rady, ZFEÚ ustanovuje, že ročný rozpočet EU musí byť prijatý spoločne Európskym 

parlamentom a Radou. Každopádne predseda Európskeho parlamentu podpísal rozpočet sám bez predsedu Rady, 

a preto nenaplnil podľa názoru Rady požiadavky ZFEÚ.  

Argumentácia Rady sa zakladala predovšetkým na porušení definovaných legálnych požiadaviek čl. 314 ZFEÚ zo 

strany Európskeho parlamentu, ako aj na porušení princípu inštitucionálnej rovnováhy a povinnosti spolupracovať. 

Poznamenávame, že Rada nežiadala anulovanie rozpočtu ako takého, napáda procesnú stránku prijatia rozpočtu. 

Žiada, aby rozpočet bol zachovaný aj v prípade, ak akt Európskeho parlamentu bude uznaný za neplatný. 

1. Aký je proces prijímania rozpočtu EÚ? Kto má právo iniciatívy predloženia rozpočtu Európskemu 

parlamentu a rade? 

2. Je proces prijímania rozpočtu považovaný za riadny legislatívny proces v súlade s čl. 289 ZFEÚ? 

3. Zakladá sa argumentácia Rady na relevantných argumentoch, keď namieta najmä chýbajúcu 

kontrasignáciu rozpočtu EÚ predsedom Rady? 

4. Kto je aktívne legitimovaný v konaní o neplatnosť a ako mohol Súdny dvor EÚ v tomto prípade rozhodnúť? 

 

Odporúčaná judikatúra: C-77/11 - Rada/Parlament 

 

 

Prípad 2 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, prijaté na základe klauzuly flexibility (čl. 352 ZFEÚ) zrušilo prijímacie 
skúšky na všetky gymnázia v členských štátoch s odôvodnením, že sa tým sleduje rozvoj kvalitného vzdelávania 
(ustanovenie rovnakých podmienok v prístupe mládeže k vzdelávaniu má dôjsť k zvýšeniu úrovne stredných škôl). 
Ďalším deklarovaným dôvodom bolo vyrovnanie podmienok pre poskytovanie služieb v oblasti všeobecného 
vzdelávania medzi súkromnými a verejnoprávnymi školami. 

Riaditelia verejnoprávnych škôl sa búria, nakoľko prichádzajú o možnosť výberu najlepších uchádzačov o štúdium. 
Rovnako sa búria aj súkromné školy, ktorým klesá príjem zo školného v dôsledku úbytku študentov. Vláda podala 
na Súdny dvor EÚ proti Európskemu parlamentu a Rade žalobu o neplatnosť Nariadenia, v ktorom namieta 



porušenie čl. 165 ZFEÚ, podľa ktorého má EÚ rešpektovať samostatnú zodpovednosť členských štátov za 
organizáciu vzdelávacích systémov, a ktorý vylučuje harmonizáciu národných právnych predpisov v tejto oblasti. 
Vlády dvoch ďalších štátov sa k žalobe pripojili a namietajú rozpor so zásadou zverených právomocí, podľa ktorej 
spadá politika vzdelávania do podpornej, koordinačnej a doplnkovej právomoci EÚ (č. 6 ZFEÚ). 

1. Je zrušenie prijímacích skúšok opatrením nevyhnutným s dosiahnutiu určitého cieľa stanoveného 
Zmluvami: 

a. k „rozvoju kvalitného vzdelávania“ podľa čl. 165 (1) ZFEÚ? 
b. k „vytvoreniu alebo fungovaniu vnútorného trhu“ podľa čl. 26 (1) ZFEÚ? 

2. Pokiaľ áno, poskytujú k tomu príslušné politiky EÚ nevyhnutné právomoci? 
3. Pokiaľ nie, bráni postupu zvolenému v riešenom prípade niektorá z podmienok jeho použitia? 
4. Pokiaľ je nariadenie neprípustným zásahom do právomocí členských štátov (akt ultra vires), akým 

spôsobom je možné riešiť nápravu? 

 

 
 
 


