
 

PROTOKOL Č. 36 O PRECHODNÝCH USTANOVENIACH 

pripojený k zakladajúcim zmluvám Lisabonskou zmluvou 
podpísanou 13. decembra 2007, platnou od 1. decembra 2009 

HLAVA VII 
PRECHODNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA AKTOV PRIJATÝCH NA 

ZÁKLADE HLÁV V A VI ZMLUVY O EURÓPSKEJ ÚNII PRED NADOBUDNUTÍM 
PLATNOSTI LISABONSKEJ ZMLUVY 

Článok 9 
Právne účinky aktov inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie prijatých na základe Zmluvy 

o Európskej únii pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, sú zachované tak dlho, 
pokým sa tieto akty uplatňovaním zmlúv nezrušia, nevyhlásia za neplatné alebo nezmenia 
a nedoplnia. To isté platí aj pre dohovory uzavreté medzi členskými štátmi na základe Zmluvy 
o Európskej únii. 

Článok 10 
1. Ako prechodné opatrenie a pokiaľ ide o akty Únie v oblasti policajnej a justičnej 

spolupráce v trestných veciach, ktoré boli prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej 
zmluvy, v deň nadobudnutia platnosti uvedenej zmluvy majú inštitúcie tieto právomoci: 
právomoci Komisie podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa nebudú 
uplatňovať a právomoci Súdneho dvora Európskej únie podľa hlavy VI Zmluvy o Európskej 
únii v znení platnom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ostávajú rovnaké 
vrátane prípadu, keď boli akceptované podľa článku 35 ods. 2 uvedenej Zmluvy o Európskej 
únii. 

2. Zmena a doplnenie aktu uvedeného v odseku 1 má za následok uplatniteľnosť 
právomocí inštitúcií uvedených v uvedenom odseku tak, ako sú vymedzené v zmluvách, vo 
vzťahu k zmenenému a doplnenému aktu pre tie členské štáty, na ktoré sa tento zmenený 
a doplnený akt vzťahuje. 

3. Účinnosť prechodného opatrenia uvedeného v odseku 1 skončí najneskôr uplynutím 
piatich rokov od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy. 

4. Najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím prechodného obdobia uvedeného v odseku 3 
môže Spojené kráľovstvo oznámiť Rade, že pokiaľ ide o akty uvedené v odseku 1, 
neakceptuje právomoci inštitúcií uvedené v odseku 1, ako sú vymedzené v zmluvách. Ak 
Spojené kráľovstvo zašle uvedené oznámenie, všetky akty uvedené v odseku 1 sa naň 
prestanú vzťahovať odo dňa uplynutia prechodného obdobia uvedeného v odseku 3. Tento 
pododsek sa neuplatňuje na zmenené a doplnené akty, ktoré sa na Spojené kráľovstvo 
vzťahujú podľa odseku 2. 

Rada na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou určí z toho vyplývajúce potrebné opatrenia 
a potrebné prechodné opatrenia. Spojené kráľovstvo sa na prijatí tohto rozhodnutia 
nezúčastňuje. Kvalifikovaná väčšina v rámci Rady je vymedzená v súlade s článkom 238 ods. 
3 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
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Rada tiež môže na návrh Komisie prijať kvalifikovanou väčšinou rozhodnutie, ktorým sa 
určuje, že Spojené kráľovstvo bude znášať prípadné priame finančné dôsledky, ktoré 
nevyhnutne vznikli v dôsledku ukončenia jeho účasti na týchto aktoch, a ktorých vzniku nebolo 
možné zabrániť. 

5. Spojené kráľovstvo následne môže kedykoľvek Rade oznámiť svoje želanie zúčastňovať 
sa na aktoch, ktoré sa naň prestali vzťahovať podľa odseku 4 prvého pododseku. V takom 
prípade sa uplatňujú príslušné ustanovenia Protokolu o schengenskom acquis začlenenom do 
rámca Európskej únie, prípadne Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska 
s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Vo vzťahu k týmto aktom majú 
inštitúcie také právomoci, ako sú stanovené v zmluvách. Keď inštitúcie Únie a Spojené 
kráľovstvo konajú podľa príslušných protokolov, snažia sa zabezpečiť čo najväčšiu možnú 
mieru účasti Spojeného kráľovstva na acquis Únie v priestore slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti bez toho, aby vážne ohrozili praktické fungovanie jeho rôznych častí, pričom 
sa musí rešpektovať ich vzájomný súlad. 

 


