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Vážený pane předsedo, 

dopisem ze dne 1. února 2018 jste podle čl. 39 odst. 2 jednacího řádu požádal Výbor pro 

právní záležitosti o ověření vhodnosti právního základu výše uvedeného návrhu. 

Výbor otázku projednal na své schůzi dne 22. února 2018. 

Původní návrh Komise se zakládá na článku 42 SFEU, který se týká pravidel hospodářské 

soutěže a poskytování státní podpory vztahujících se na zemědělskou produkci a obchod 

zemědělskými produkty, a na čl. 43 odst. 2 SFEU, který se týká společné zemědělské politiky 

a zavedení ustanovení, jež jsou nezbytná pro sledování cílů této politiky.  

Výsledkem interinstitucionálních jednání bylo vypuštění odkazu na čl. 42 odst. 1 SFEU a 

zachování čl. 43 odst. 2 SFEU jako jediného právního základu tohoto návrhu. Tato změna je 

důsledkem vypuštění čl. 20 odst. 3 návrhu, který je jediným ustanovením souvisejícím 

s problematikou hospodářské soutěže.  

I – Souvislosti 

Dne 24. března 2014 Komise přijala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o 

ekologické produkci a označování ekologických produktů, kterým se mění nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách] a o 

zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/20071. Komise založila svůj návrh na článku 42 SFEU ve 

spojení s čl. 43 odst. 2 SFEU.  

 

V posledních 10 letech se trh s produkty ekologického zemědělství vyznačoval díky 

vysokému nárůstu poptávky dynamickým rozvojem. Od roku 1999 vzrostl celosvětový trh 

s ekologickými potravinami i rozloha půdy s ekologickou produkcí v Evropské unii. Domácí 

nabídka i legislativní rámec však ve srovnání s tímto růstem trhu zůstávají pozadu. Pravidla 

produkce nezohledňují dostatečným způsobem měnící se obavy a očekávání spotřebitelů a 

občanů, pravidla pro označování jsou složitá a objevily se nedostatky v kontrolním systému a 

obchodním režimu. Právní předpisy jsou složité a přinášejí vysokou administrativní zátěž, 

která brání malým zemědělcům zapojit se do režimu ekologického zemědělství Unie. Některé 

výjimky, které byly nutné pro rozvoj tohoto odvětví, se již nejeví jako odůvodněné. 

 

Tento návrh je proto namířen na zlepšení právních předpisů týkajících se ekologické 

produkce, aby byly odstraněny překážky pro její udržitelný rozvoj, zaručena spravedlivá 

hospodářská soutěž, zajištěno účinnější fungování vnitřního trhu a zachována a povzbuzena 

důvěra spotřebitelů v ekologické produkty. 

 

 

II – Relevantní články Smlouvy 

 

Komise jako právní základ svého návrhu předkládá následující články Smlouvy o fungování 

Evropské unie uvedené v hlavě III „Zemědělství a rybolov“ třetí části SFEU nazvané Vnitřní 

politiky a činnosti Unie (zvýraznění doplněno):  

 

Článek 42 

                                                 
1 COM(2014)180 final. 
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(bývalý článek 36 Smlouvy o ES) 

 

Ustanovení kapitoly týkající se pravidel hospodářské soutěže se vztahují na 

zemědělskou produkci a obchod zemědělskými produkty pouze v rozsahu, který podle 

čl. 43 odst. 2 a způsobem v něm stanoveným vymezí Evropský parlament a Rada se 

zřetelem k cílům uvedeným v článku 39. 

 

[...] 

 

 

Článek 43 

(bývalý článek 37 Smlouvy o ES) 

 

[...] 

 

2. Evropský parlament a Rada přijmou řádným legislativním postupem po konzultaci 

s Hospodářským a sociálním výborem společnou organizaci zemědělských trhů 

uvedenou v čl. 40 odst. 1 a ostatní ustanovení nezbytná pro sledování cílů společné 

zemědělské politiky a společné rybářské politiky. 

  

[...] 

 

Pro rozbor jsou relevantní rovněž následující ustanovení: 

 

   

Článek 39 

(bývalý článek 33 Smlouvy o ES) 

 

1. Cílem společné zemědělské politiky je: 

 

 

a) zvýšit produktivitu zemědělství podporou technického pokroku a zajišťováním 

racionálního rozvoje zemědělské výroby a optimálního využití výrobních činitelů, 

zejména pracovní síly; 

 

b) zajistit tak odpovídající životní úroveň zemědělského obyvatelstva, a to zejména 

zvýšením individuálních příjmů osob zaměstnaných v zemědělství; 

 

c) stabilizovat trhy; 

 

d) zajistit plynulé zásobování; 

 

e) zajistit spotřebitelům dodávky za rozumné ceny. 

 

[...] 

 

Článek 40 

(bývalý článek 34 Smlouvy o ES) 
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1. K dosažení cílů vymezených v článku 39 je zřízena společná organizace 

zemědělských trhů. 

 

Tato organizace má v závislosti na dotyčných produktech jednu z těchto forem: 

 

a) společná pravidla hospodářské soutěže; 

 

b) povinná koordinace různých vnitrostátních systémů organizace trhu; 

 

c) evropská organizace trhu. 

 

[...] 

 

 

V průběhu interinstitucionálních jednání byl z právního základu navrhovaného nařízení 

vypuštěn odkaz na článek 42 SFEU první pododstavec.  

 

 

IV – Judikatura 

 

Podle ustálené judikatury Soudního dvora „se musí volba právního základu aktu Společenství 

zakládat na objektivních faktorech, které podléhají soudnímu přezkumu a mezi něž patří 

zejména cíl a obsah aktu“.1 Volba nesprávného právního základu může být proto důvodem 

pro prohlášení dotyčného aktu za neplatný. V této souvislosti jsou přání orgánu aktivněji se 

podílet na přijetí daného opatření, okolnosti, za kterých bylo opatření přijato, i práce 

vykonaná z jiných důvodů v dané oblasti z hlediska určení správného právního základu 

irelevantní.2  

 

Pokud přezkum daného opatření ukáže, že toto opatření sleduje dvojí účel nebo má dvě 

složky, a pokud je možné jeden z těchto účelů nebo jednu z těchto složek identifikovat jako 

hlavní nebo převažující, zatímco druhý účel nebo druhá složka je pouze vedlejší, musí být 

opatření založeno na jediném právním základu, a sice na tom, který je vyžadován hlavním 

nebo převažujícím cílem nebo složkou.3  

Pokud má však opatření několik souběžných cílů nebo složek, které jsou neodlučně spjaty 

a z nichž žádná není ve vztahu k ostatním podružná nebo nepřímá, bude mít dané opatření 

různé odpovídající právní základy,4 pokud jsou postupy stanovené pro příslušné právní 

základy slučitelné s právem Evropského parlamentu a neoslabují jej.5 

 

                                                 
1 Věc C-45/86, Komise v. Rada (Všeobecné celní preference) [1987], Sb. rozh. s. 1439, bod 5; věc C-440/05, 

Komise v. Rada [2007], Sb. rozh. I-9097; věc C-411/06, Komise v. Parlament a Rada [2009], Sb. rozh. I-7585. 
2 Věc C-269/97 Komise v. Rada [2000], Sb. rozh. I-2257, bod 44. 
3 Věc C-137/12 Komise v. Rada EU:C:2013:675, bod 53; věc C-490/10, Parlament v. Rada EU:C:2012:525, bod 

45; věc C-155/07, Parlament v. Rada [2008], Sb. rozh. I-08103, bod 34. 
4 Věc C-211/01 Komise v. Rada [2003], Sb. rozh. I-08913, bod 40; věc C-178/03, Komise v. Evropský parlament 

a Rada [2006], Sb. rozh. I-107, body 43–56.  
5 Věc C-300/89, Komise v. Rada („oxid titaničitý“) [1991], Sb. rozh. I-2867, body 17–25; věc C-268/94, 

Portugalsko v. Rada [1996], Sb. rozh. I-6177. 
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IV – Cíl a obsah návrhu  

 

Jak již bylo uvedeno, cílem návrhu Komise je zlepšit právní předpisy týkající se ekologické 

produkce tím, že odstraní překážky, které brání udržitelnému rozvoji a ekologické produkci v 

Unii. Cílem je také zaručit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi zemědělci 

a hospodářskými subjekty, umožnit efektivnější fungování vnitřního trhu a udržet nebo zlepšit 

důvěru spotřebitelů v ekologické produkty. 

 

V článku 1 návrhu jsou stanoveny zásady ekologické produkce a její pravidla a způsob, jakým 

je ekologická produkce označována při etiketování a propagaci. V článku 4 návrhu jsou 

určeny obecné zásady systému udržitelného řízení ekologické produkce. 

 

Ve 49. bodě odůvodnění návrhu se opakovaně uvádí, že vzhledem k neexistenci zvláštních 

unijních pravidel pro přítomnost nepovolených látek v ekologických produktech byly v rámci 

Unie vypracovány různé přístupy. V 51. bodě odůvodnění se proto stanovuje, že zemědělci 

jsou povinni přijmout opatření, která by zabránila riziku kontaminace nepovolenými produkty 

nebo látkami, a že navzdory těmto opatřením lze zemědělcům zabránit v tom, aby své 

zemědělské produkty prodávaly jako ekologické. V těchto případech a v souladu s článkem 

42 SFEU může Komise členským státům povolit, aby poskytly vnitrostátní platby na náhradu 

utrpěných ztrát.  

 

Stejně tak jsou v čl. 20 odst. 3 návrhu sjednocena opatření, která mají být přijata v případě 

zjištění nepovolených produktů nebo látek, a to možnost odchýlit se od čl. 211 odst. 1 

nařízení (EU) č. 1308/20131, tak aby mohla Komise členským státům povolit poskytování 

vnitrostátních plateb na náhradu ztrát, které zemědělci utrpěli tím, že jim bylo zabráněno 

uvádět své produkty na trh jako ekologické z důvodu nezáměrné přítomnosti nepovolených 

produktů nebo látek. Kromě toho mohou členské státy k úplnému nebo částečnému pokrytí 

takovýchto ztrát využít nástroje společné zemědělské politiky. 

 

Během jednání se však Parlament a Rada dohodly na zcela jiném postoji k problematice 

kontaminace. Obecný a bezpodmínečný zákaz označování a prodeje kontaminovaných 

produktů jako ekologických produktů již není v nařízení uveden. Stejně tak bylo vypuštěno 

ustanovení o náhradě ztrát. Vzhledem k tomu, že znění, které bylo nakonec dohodnuto na 

18. třístranném jednání dne 28. června 2017 již neobsahuje žádné ustanovení týkající se státní 

podpory, byl článek 42 SFEU odstraněn z právního základu tohoto opatření.  
 

 

V – Rozbor a určení vhodného právního základu 

 

 

V článku 43 odst. 2 SFEU je stanoveno, že Evropský parlament a Rada přijmou řádným 

legislativním postupem ustanovení nezbytná pro sledování cílů společné zemědělské politiky. 

V článku 42 SFEU je stanoveno, že Parlament a Rada v souladu s čl. 43 odst. 2 SFEU 

vymezí, v jakém rozsahu se vztahuje kapitola Smlouvy související s pravidly hospodářské 

soutěže na zemědělskou produkci a obchod se zemědělskými produkty. Článek 42 je uplatněn 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví 

společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, 

(ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007. 
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jako právní základ pouze ve spojení s čl. 43 odst. 2 SFEU.  

 

Podle ustálené judikatury Soudního dvora je dvojí právní základ odůvodněný, pouze pokud 

dané opatření bude mít dva neodlučně spjaté cíle nebo složky, aniž by jedna z nich byla 

ve vztahu k té druhé podružná nebo nepřímá.  

 

Vzhledem k tomu, že ustanovení o státní podpoře je uvedeno v původním návrhu Komise, 

jeví se odkaz na článek 42 SFEU v právním základu jako správný. A naopak, pokud není toto 

ustanovení začleněno do konečného znění nařízení, je odkaz na článek 42 SFEU v právním 

základu neoprávněný.  

 

 

VII – Závěr a doporučení 

 

Z hlediska výše uvedeného rozboru a jako přímý důsledek vypuštění čl. 20 odst. 3 z 

původního návrhu Komise by měl být z právního základu nařízení vypuštěn odkaz na článek 

42 první pododstavec SFEU. 

  

Výbor pro právní záležitosti na své schůzi dne 22. února 2018 jednomyslně rozhodl1 (22 hlasy 

pro) doporučit, aby Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova zachoval čl. 43 odst. 2 SFEU 

jako jediný právní základ návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické 

produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007. 

S pozdravem 

Pavel Svoboda 

 

(Týká se všech jazykových znění.) 

                                                 
1 Konečného hlasování se zúčastnili: Jean-Marie Cavada (úřadující předseda), Mady Delvaux, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg (místopředsedkyně), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, 

Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Jytte Guteland, Heidi Hautala, 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Francis 

Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, and Norbert Erdős, Michaela Šojdrová (podle čl. 200 

odst. 2). 


