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RADA 
EURÓPSKEJ ÚNIE

V Bruseli 20. októbra 2011 (24.10)
(OR. en)

15729/11

JAI 747
JUSTCIV 276
COPEN 279

POZNÁMKA
Od: Predsedníctvo
Komu: Coreper/Rada
Predch. dok.: 15430/11 JAI 728 JUSTCIV 266 COPEN 270
Predmet: Preskúmanie uplatňovania uznesenia Rady a zástupcov vlád členských štátov, 

ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o zriadení siete pre legislatívnu spoluprácu 
ministerstiev spravodlivosti Európskej únie 

1. Sieť pre legislatívnu spoluprácu ministerstiev spravodlivosti Európskej únie sa zriadila 

uznesením Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady1. Na 

zasadnutí Rady 28. novembra 2008, na ktorom sa toto uznesenie prijalo, sa Komisia 

zaviazala túto sieť v plnej miere podporovať, a to podľa možností aj finančne.

2. V súlade s bodom 16 uznesenia musí Rada preskúmať uplatňovanie tohto uznesenia 

najneskôr do troch rokov od jeho prijatia.

3. Predsedníctvo vypracovalo v spolupráci s francúzskym ministerstvom spravodlivosti, ktoré 

momentálne pôsobí ako správca tejto siete, návrh správy. 

  
1 Ú. v. EÚ C 326, 20.12.2008, s. 1.
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4. Radcovia pre SVV zrevidovali znenie návrhu správy na svojom zasadnutí 17. októbra 2011. 

Znenie, ktoré je výsledkom tohto zasadnutia a ktoré obsahuje niektoré návrhy predsedníctva, 

sa uvádza v prílohe. 

5. Coreper sa vyzýva, aby toto znenie preskúmal a umožnil Rade SVV prijať správu na 

zasadnutí 27. – 28. októbra 2011. 

___________________________
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PRÍLOHA

(návrh)

SPRÁVA 

o uplatňovaní uznesenia Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí 

Rady, o zriadení siete pre legislatívnu spoluprácu ministerstiev spravodlivosti Európskej únie

Prehľad

1. Rada a zástupcovia vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, prijali 

28. novembra 2008 uznesenie o zriadení siete pre legislatívnu spoluprácu ministerstiev 

spravodlivosti Európskej únie1.

2. Cieľom siete je podporovať lepšie porozumenie zákonov ostatných členských štátov, čo je 

zasa jedným zo spôsobov zvyšovania vzájomnej dôvery a podpory uplatňovania zásady 

vzájomného uznávania.

3. Cieľom siete je aj zlepšiť výmenu informácií o platných právnych predpisoch, o justičných a 

právnych systémoch a o najdôležitejších projektoch v oblasti právnych reforiem, najmä v 

oblasti občianskeho a trestného práva. Pomocou siete je tiež možné vykonávať 

komparatívne právne štúdie o tematických legislatívnych alebo právnych záležitostiach, 

ktoré majú uskutočniť ministerstvá spravodlivosti spoločne, aby sa okrem iného získal lepší 

prehľad o uplatňovaní práva Európskej únie. 

  
1 Ú. v. EÚ C 326, 20.12.2008, s. 1.
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4. V súvislosti s uplatňovaním bodu 4 uznesenia určilo 25 členských štátov národných 

spravodajcov a v súlade s bodom 5 uznesenia1 poskytlo správcovi požadované kontaktné 

údaje. Počas posledného zasadnutia spravodajcov siete, ktoré sa uskutočnilo v júni 2011, 

Nemecko oznámilo, že od 1. januára 2012 sa plánuje pripojiť k sieti2.

5. Uskutočnili sa tri zasadnutia spravodajcov: 19. júna 2009 v Paríži, 28. júna 2010 v Madride 

a 27. júna 2011 v Budapešti.

6. Vnútorné usmernenia týkajúce sa praktických opatrení pre prevádzku siete vrátane 

jazykových otázok prijali spravodajcovia zastupujúci ministerstvá spravodlivosti členských 

štátov Európskej únie na zakladajúcom zasadnutí siete, ktoré sa uskutočnilo 19. júna 2009 v 

Paríži. Usmernenia nadobudli účinnosť v deň ich prijatia. Pri tejto príležitosti bolo 

Francúzsko určené za správcu siete.

7. Od druhého zasadnutia spravodajcov siete, ktoré sa uskutočnilo v júni 2010 v Madride, sa 

Európska komisia zúčastňuje na zasadnutiach spravodajcov ako pozorovateľ.

8. Webovú stránku siete vytvorilo francúzske ministerstvo spravodlivosti a začala fungovať 

28. júna 2010. V rámci siete sa pripravuje druhá verzia webovej stránky na adrese 

http://legicoop.eu.

  
1 Požadované kontaktné údaje sú: a) priezvisko, meno a funkcia spravodajcu/spravodajcov; 

b) jazykové znalosti každého spravodajcu a c) komunikačné možnosti, ktoré sú 
spravodajcovi/spravodajcom k dispozícii, s presnými (telefónnymi) číslami, (osobitnými 
emailovými) adresami atď.

2 11170/11 JAI 400 COPEN 148 JUSTCIV 157.
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9. Vo výročných správach o činnosti, ktoré vypracúva správca siete, sa ukazuje stály nárast 

výmeny informácií. V prvom roku (jún 2009 – jún 2010) činnosti siete podalo 17 krajín 113 

žiadostí o informácie. Na základe týchto žiadostí bolo poskytnutých 634 odpovedí. 

10. Toto číslo sa v nasledujúcom roku (júl 2010 – jún 2011) zvýšilo, pričom žiadostí o 

informácie bolo 129 a odpovedí 797. Od začiatku fungovania siete v júni 2009 do 23. júna 

2011 bolo podaných 242 žiadostí. Na základe týchto žiadostí bolo poskytnutých 1 431 

odpovedí. Tieto čísla potvrdzujú dôvody, z ktorých vychádzalo uznesenie Rady z roku 2008, 

hoci by bolo žiaduce, aby na žiadosti odpovedalo viac členských štátov.

11. Jednoznačne existovala neuspokojená potreba hlbších vzájomných vedomostí o justičných a 

právnych systémoch členských štátov a ich právnych predpisoch, ako aj výmeny informácií 

o projektoch v oblasti právnych reforiem a transpozícii európskych ustanovení do

vnútroštátnych právnych systémov. Sieť aspoň do určitej miery túto medzeru zaplnila, a tak 

prispela k vytvoreniu priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

12. Sieť nie je právnou osobou. Momentálne ju spravuje správca z francúzskeho ministerstva 

spravodlivosti, ktorý od svojho určenia zabezpečuje praktické fungovanie siete, 

administratívnu a technickú prevádzku, údržbu a rýchly rozvoj.

Závery

13. Ukázalo sa, že sieť je užitočným nástrojom na výmenu informácií o právnych systémoch a 

že prispela k zlepšeniu transpozície európskych právnych nástrojov do vnútroštátnych 

systémov a k najdôležitejším právnym reformám v členských štátoch.
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14. S cieľom zabezpečiť konsolidáciu a rozvoj (…) siete by sa mohli zvážiť nové vnútorné 

usmernenia týkajúce sa praktických opatrení alebo prípadne nové uznesenie Rady alebo 

iný nástroj. Už boli navrhnuté dôležité zlepšenia, ktorých cieľom je okrem iného 

zabezpečiť, aby: 

· sa požiadavky vypracovávali zrozumiteľnejším a konkrétnejším spôsobom, 

· sa na poskytnutie odpovedí stanovil rozumný časový rámec, pričom by sa mali 

dôsledne posúdiť naliehavé prípady, pri ktorých sa od členských štátov žiada 

poskytnutie odpovede v krátkom časovom rámci, 

· na žiadosť odpovedalo viac členských štátov, pričom odpovede sa poskytujú 

dobrovoľne,

· sa obsah dostupných informácií lepšie využíval a  

· sa komunikačná a informačná technológia siete neustále prispôsobovala moderným 

štandardom.

15. Plynulá prevádzka siete sa zakladá na účasti národných spravodajcov, ktorí odpovedajú na 

žiadosti o informácie. Preto je dôležité zvážiť spôsoby, ako uľahčiť prácu národných 

spravodajcov. V tejto súvislosti by mohlo byť užitočné monitorovanie činnosti v sieti a 

pravidelné (automatické) štatistické správy od správcu siete pre národných spravodajcov.

16. Činnosti siete vo fáze prípravy právnych predpisov sú do určitej miery zrkadlovým obrazom 

úlohy databázy N-Lex, ktorá spočíva v uverejňovaní znení vnútroštátnych právnych 

predpisov, ktorými sa vykonávajú nástroje Únie. Mohlo by sa zvážiť, ako by sa tieto dve 

etapy – t. j. legislatívna činnosť a uverejňovanie – mohli skoordinovať v záujme 

vzájomného prospechu, pričom by sa zohľadnilo, že kľúčové informácie vymieňané v 

rámci siete nie sú určené pre širokú verejnosť. Uverejnenie by sa však mohlo zaviesť 

pre komparatívne právne štúdie. Na tento účel sa už začalo partnerstvo medzi sieťou a 

Úradom pre publikácie EÚ.
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17. V záujme spropagovania siete a jej činností a zlepšenia prístupu k informáciám, ktoré 

sa v sieti zhromažďujú, by bolo žiaduce, aby sa Európsky portál elektronickej justície 

prepojil s webovou stránkou siete, hneď ako bude k dispozícií obsah prístupný pre 

verejnosť. 

18. Sieť sa v priebehu troch rokov od jej založenia stala vďaka svojim osobitným prvkom 

vysoko ceneným európskym nástrojom. Okrem toho, že pre právne informácie používa 

najnovšiu technológiu, silnou stránkou siete je aj skutočnosť, že sa opiera o skúsených 

právnych expertov z verejnej správy členských štátov, ktorí často riadia rokovania, 

transpozíciu a vykonávanie nástrojov európskeho práva a majú v týchto oblastiach prax.  

19. Aby sieť mohla naďalej vykonávať svoje užitočné úlohy, potrebuje stabilitu. 

Spoľahlivým financovaním každodennej prevádzky siete by sa významne posilnila 

stabilita siete a jej efektívne fungovanie. Mohla by sa zvážiť aj nová právna forma 

organizácie zahŕňajúca právnu subjektivitu pre sieť, najmä ak by to prispelo k 

získaniu financovania z iných zdrojov, ako sú príspevky členských štátov, ktoré by 

mali zostať dobrovoľné. Sieť by si v každom prípade mala zachovať svoju pružnú a 

nenáročnú správu, ktorá viedla k jej úspechu a prispeje k nemu aj v budúcnosti.

(bývalé body 15, 20 a 21 sa vypúšťajú)

________________________


