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Článek 258
(bývalý článek 226 Smlouvy o ES)
Má-li Komise za to, že členský stát nesplnil povinnost, která pro něj ze Smluv vyplývá, vydá o tom
odůvodněné stanovisko poté, co umožní tomuto státu podat vyjádření.
Nevyhoví-li tento stát stanovisku ve lhůtě stanovené Komisí, může Komise předložit věc Soudnímu dvoru
Evropské unie. CS C 83/160 Úřední věstník Evropské unie 30.3.2010

Článek 259
(bývalý článek 227 Smlouvy o ES)
Má-li členský stát za to, že jiný členský stát nesplnil povinnost, která pro něj vyplývá ze Smluv, může věc
předložit Soudnímu dvoru Evropské unie.
Dříve než členský stát podá proti jinému členskému státu žalobu pro údajné nesplnění povinnosti, která pro
něj vyplývá ze Smluv, předloží věc Komisi.
Komise vydá odůvodněné stanovisko poté, co umožní zúčastněným státům, aby si navzájem předložily
písemná i ústní vyjádření. Nevydá-li Komise takové stanovisko ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jí věc byla
předložena, může být věc předložena Soudnímu dvoru Evropské unie i bez stanoviska Komise. Článek 260
(bývalý článek 228 Smlouvy o ES) 1. Shledá-li Soudní dvůr Evropské unie, že členský stát nesplnil povinnost,
která pro něj vyplývá ze Smluv, je tento stát povinen přijmout opatření, která vyplývají z rozsudku
Soudního dvora Evropské unie. 2. Má-li Komise za to, že dotyčný členský stát nepřijal opatření, která
vyplývají z rozsudku Soudního dvora Evropské unie, může předložit věc Soudnímu dvoru Evropské unie
poté, co poskytla tomuto státu příležitost se vyjádřit. Navrhne paušální částku nebo penále, jež je dotyčný
členský stát povinen zaplatit, ve výši, kterou považuje za přiměřenou okolnostem. Shledá-li Soudní dvůr
Evropské unie, že dotyčný členský stát nevyhověl jeho rozsudku, může mu uložit zaplacení paušální částky
nebo penále. Článek 259 není tímto postupem dotčen. 3. Předloží-li Komise Soudnímu dvoru Evropské
unie věc podle článku 258 z důvodu, že dotyčný stát nesplnil povinnost sdělit opatření provádějící směrnici
přijatou legislativním postupem, může, pokládá-li to za vhodné, navrhnout paušální částku nebo penále, již
je dotyčný členský stát povinen zaplatit, ve výši, kterou považuje za přiměřenou okolnostem. Shledá-li
Soudní dvůr Evropské unie, že došlo k porušení povinnosti, může členskému státu uložit zaplacení paušální
částky nebo penále, které nepřekročí výši navrženou Komisí. Platební povinnost nabude účinku ke dni
stanovenému Soudním dvorem Evropské unie v jeho rozsudku.


