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        V Bruseli 1. decembra 2009 
         
 
 
Vážený pán predseda, 
 
Lisabonská zmluva, ktorá dnes vstupuje do platnosti, predstavuje významný pokrok, 
pokiaľ ide o úlohu národných parlamentov v činnosti Európskej únie. Po prvý krát dáva 
jasný signál, že „národné parlamenty aktívne prispievajú k dobrému fungovaniu Únie“, 
a tým uznáva kľúčový význam národných parlamentov v demokratickom usporiadaní EÚ.  
Nová zmluva zdôrazňuje tento prístup tým, že objasňuje niekoľko osobitných krokov 
na posilnenie ich funkcie.   
 
Sme presvedčení, že úloha, ktorú zohráva 40 komôr, prispeje k demokratickejšej 
a transparentnejšej Európskej únii. Ako viete, súčasná Komisia sa vždy silno zasadzovala 
za posilnenie postavenia národných parlamentov. Od nástupu do funkcie v roku 2004 sme 
sa my a naši kolegovia zúčastnili viac než 500 stretnutí s národnými parlamentmi a ich 
zástupcami. V roku 2006 sme zriadili mechanizmus pre politický dialóg, ktorý 
predstavuje jedinečný spôsob komunikácie medzi Komisiou a národnými parlamentmi. 
V tejto súvislosti sme vďační za všetky prejavy nadšenia zo strany národných 
parlamentov.  
 
Komisia v súčasnosti zavádza opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na implementáciu nových 
ustanovení zmluvy, predovšetkým článkov 70, 85, 88 a 352 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, ako aj častí protokolov č. 1 a 2, za ktoré nesie osobitnú zodpovednosť. Mimoriadne 
dôležitý je nový mechanizmus, ktorý zveruje národným parlamentom špeciálnu úlohu 
pri dohľade nad uplatňovaním zásady subsidiarity.  
 
Po prvé, radi by sme zdôraznili, že Komisia tento mechanizmus vníma ako súčasť širšieho 
politického partnerstva Komisie a národných parlamentov, pričom by sa mal uplatňovať 
popri politickom dialógu, ktorý sa bude v budúcnosti samozrejme využívať. Je vítanou 
možnosťou, ako zlepšiť postup prípravy politík a účinné uplatňovanie tohto ústredného 
princípu zmluvy.  
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Komisia je zaviazaná zabezpečiť transparentnú a účinnú prevádzku tohto mechanizmu. 
Za Vaše názory vyjadrené počas stretnutí v rámci COSAC a iných fór sme Vám veľmi 
vďační. Boli základným prvkom našich reflexií, pričom sme posudzovali, ako by bolo 
možné tento cieľ čo najlepšie dosiahnuť. V prílohe nájdete dokument, v ktorom sa 
vymedzujú postupy, ktoré sa uplatnia hneď, ako sa schvália prvé návrhy spadajúce 
do rozsahu pôsobnosti tohto mechanizmu. Na základe praktických skúseností nás 
všetkých, ktoré získame v priebehu nasledujúcich mesiacov, bude možno nutné tieto 
postupy v budúcnosti upraviť. 
 
Sme presvedčení, že zmluva otvára dvere ďalšiemu prehlbovaniu aktívnej 
a konštruktívnej úlohy národných parlamentov v európskej politike a tešíme sa 
na zintenzívnenie našich kontaktov a výmen, ako aj na rozvoj nášho politického 
partnerstva. 
 
 
S úctou 
 
 
 
 
 
José Manuel Barroso      Margot Wallström 
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Príloha 
 
 
 

Praktické opatrenia na prevádzku mechanizmu kontroly uplatňovania zásady 
subsidiarity podľa protokolu č. 2 Lisabonskej zmluvy 

 
 
S cieľom zabezpečiť bezproblémovú prevádzku tohto mechanizmu je potrebné si 
s každou komorou vyjasniť niekoľko praktických otázok.  

• Po prvé, radi by sme Vás požiadali o výber jazyka(-ov), v akom(-ých) by Vaša 
komora chcela prijímať dokumenty Komisie, a na akú elektronickú, prípadne 
funkčnú emailovú adresu, by Vám Komisia mala tieto dokumenty zasielať.  

• Po druhé, uvítali by sme, ak by ste nás informovali o spôsobe, akým Komisiu 
ubezpečíte, že odôvodnené stanoviská zaslané Komisii predstavujú prijaté 
stanovisko Vašej komory. 

 
 

Odosielanie písomností: 
 
Komisia zašle všetky svoje konzultačné dokumenty a návrhy legislatívnych aktov 
národným parlamentom elektronicky, a to v rovnakom čase, ako ich zasiela 
Európskemu parlamentu a/alebo Rade, pričom IPEX bude vždy uvedený v kópii. 
V závislosti od ich dostupnosti budú komorám následne zaslané rôzne jazykové 
verzie podľa predvolených požiadaviek.  
 
Návrhy legislatívnych aktov spadajúcich do rozsahu pôsobnosti mechanizmu kontroly 
uplatňovania zásady subsidiarity, napr. návrhy legislatívnych aktov v oblasti 
spoločných právomocí, budú zasielané spoločne s oznámením o postúpení („lettre de 
saisine“), v ktorom sa jasne stanoví príslušný postup protokolu č. 2 a náležitá lehota.  
 
Na konci každého týždňa Komisia zašle národným parlamentom súhrnný zoznam 
dokumentov, ktoré im boli v priebehu daného týždňa zaslané. Pre informáciu sa tieto 
súhrnné zoznamy zašlú aj Európskemu parlamentu, Rade a sieti IPEX. Ak národný 
parlament zistí, že mu neboli doručené všetky dokumenty uvedené na zozname, mal 
by o tom bezodkladne informovať Komisiu, ktorá mu predmetné dokumenty opäť 
pošle. V prípade, že tak národný parlament neučiní do troch dní, Komisia bude 
považovať dokumenty uvedené na týždennom zozname za riadne doručené. Tento 
týždenný zoznam dokumentov by mal nahradiť jednotlivé potvrdenia o prijatí 
dokumentov zaslaných Komisiou.  
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Lehoty: 
 
Lehota ôsmich týždňov začína plynúť od doručenia oznámenia o postúpení, ktoré sa 
zašle v čase odosielania poslednej jazykovej verzie príslušného dokumentu. Európsky 
parlament, Rada a sieť IPEX budú o tejto skutočnosti informovaní v ten istý deň.  

 
V prípade, že národnému parlamentu nebude dokument doručený, čo bude mať vplyv 
na lehotu stanovenú v protokole č. 2, Komisia zohľadní príslušné oneskorenie, 
stanoví nový dátum ad hoc a náležite o tom informuje národný parlament. V prípade 
ostatných národných parlamentov sa uplatňuje pôvodný dátum.  
 
S cieľom zohľadniť letné prázdniny národných parlamentov Komisia zvažuje, 
že pri stanovovaní dátumu uvedeného v protokole č. 2 sa mesiac august nebude 
započítavať. Oznámenie o postúpení sa bude o tejto skutočnosti systematicky 
zmieňovať.  
 
 
Rozsah pôsobnosti stanovísk národných parlamentov 
 
Vzhľadom na to, že mechanizmus kontroly uplatňovania zásady subsidiarity sa bude 
uplatňovať popri politickom dialógu, ktorý zahŕňa všetky aspekty dokumentov 
zaslaných národným parlamentom a nielen súlad so zásadou subsidiarity, Komisia 
vyzýva národné parlamenty, aby vo svojich stanoviskách do najväčšej možnej miery 
rozlišovali medzi aspektmi subsidiarity a pripomienkami k podstate návrhu, a aby čo 
najjasnejšie uviedli ich hodnotenie súladu návrhu so zásadou subsidiarity. Napriek 
tomu si Komisia plne uvedomuje, že každý národný parlament si vyberá spôsob, 
akým pracuje, ako aj formu, v akej zasiela svoje odôvodnené stanoviská Komisii.  
 
 
Prahové hodnoty 
 
Komisia vždy uvítala politický zreteľ stanovísk národných parlamentov, a preto zváži 
všetky odôvodnené stanoviská s námietkami voči súladu legislatívneho návrhu 
so zásadou subsidiarity vo vzťahu k prahovým hodnotám uvedeným v zmluve, a to 
bez ohľadu na rozličné dôvody nesúhlasu, prípadne odvolávanie sa na rozdielne 
ustanovenia návrhu.  
 
Komisia zanalyzuje všetky záporné pripomienky, ktoré jej budú v rámci 
osemtýždňovej lehoty doručené. Zároveň skontroluje, či došlo k dosiahnutiu 
prahových hodnôt. Po uplynutí uvedenej lehoty Komisia poskytne politické 
hodnotenie všetkých spisov, v prípade ktorých bola prahová hodnota dosiahnutá, 
a potvrdí spustenie mechanizmu kontroly uplatňovania zásady subsidiarity. Národné 
parlamenty, Európsky parlament, Rada a sieť IPEX budú o tom náležite informované. 
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Ak po ôsmich týždňoch nedôjde k dosiahnutiu prahových hodnôt, alebo budú 
stanoviská doručené po uplynutí tejto lehoty, Komisia príslušným národným 
parlamentom odpovie v kontexte politického dialógu.  
 
Po uplynutí osemtýždňovej lehoty budú stanoviská národných parlamentov 
k návrhom, ktoré sú predmetom mechanizmu kontroly uplatňovania zásady 
subsidiarity, zverejnené na webovej lokalite Komisie. 
 
 
Preskúmanie návrhov 
 
V prípade postupu „žltej“ aj „oranžovej“ karty kolégium rozhodne, či zachová, zmení 
a doplní, alebo stiahne predmetný legislatívny návrh, a poskytne dôvody pre svoje 
rozhodnutie formou oznámenia Komisie, ktoré sa následne zašle všetkým národným 
parlamentom, ako aj zákonodarcovi Únie a sieti IPEX. V prípade postupu „oranžovej 
karty“ sa odôvodnené stanoviská národných parlamentov k určitým spisom pripoja 
k oznámeniu ako príloha.  

 
 
Prechodné obdobie 
 
Je potrebné poznamenať, že návrhy, o ktorých sa ešte nerozhodlo, prípadne zmenené 
a doplnené návrhy, nebudú spadať do rozsahu pôsobnosti mechanizmu stanoveného 
v protokole č. 2. 
 

 
 


