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Vážený pán predseda, 

listom z 1. februára 2018 ste v súlade s článkom 39 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali 

Výbor pre právne veci o overenie správnosti určenia právneho základu uvedeného návrhu 

Komisie. 

Výbor preskúmal uvedenú otázku na svojej schôdzi, ktorá sa konala 22. februára 2018. 

Pôvodný návrh Komisie vychádza z článku 42 ZFEÚ, ktorý sa týka pravidiel hospodárskej 

súťaže a štátnej pomoci, ktoré sa vzťahujú na produkciu poľnohospodárskych produktov a 

obchod s nimi, a z článku 43 ods. 2 ZFEÚ o spoločnej poľnohospodárskej politike a zavedení 

ustanovení určených na sledovanie cieľov danej politiky.   

V dôsledku medziinštitucionálnych rokovaní bol odkaz na článok 42 ods 1 ZFEÚ vypustený a 

ako jediný právny základ návrhu sa zachoval článok 43 ods. 2. Táto zmena bola dôsledkom 

vypustenia článku 20 ods. 3 návrhu, ktorý bol jediným ustanovením súvisiacim s otázkami 

hospodárskej súťaže.  

I – Kontext 

Komisia prijala 24. marca 2014 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o 

ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej 

poľnohospodárskej výroby, o zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

XXX/XXX [nariadenie o úradných kontrolách] a o zrušení nariadenia Rady (ES) 

č. 834/20071. Komisia založila svoj návrh na článku 42 ZFEÚ v spojení s jej článkom 43 ods. 

2.  

 

Trh s ekologickými výrobkami sa v posledných 10 rokoch vyznačuje dynamickým vývojom 

hnaným silným rastom dopytu. Svetový trh s ekologickými potravinami i rozloha pôdy s 

ekologickou produkciou v Európskej únii sa od roku 1999 rozšírili. S týmto rozširovaním trhu 

však nedrží krok vnútorná ponuka a ani legislatívny rámec. Pravidlami výroby sa dostatočne 

nezohľadňujú vyvíjajúce sa obavy a očakávania spotrebiteľov a občanov; pravidlá 

označovania sú komplikované; zistili sa slabé miesta v systéme kontrol a v režime 

obchodovania. Právne predpisy sú zložité a spôsobujú vysoké administratívne zaťaženie, 

ktoré malým poľnohospodárom bráni zapojiť sa do systému ekologického poľnohospodárstva 

Únie. Niektoré výnimky, ktoré boli potrebné pre rozvoj tohto sektora, sa už nezdajú 

opodstatnené. 

 

Návrh má preto za cieľ zlepšiť právne predpisy o ekologickej výrobe s cieľom odstrániť 

prekážky brániace udržateľnému rozvoju, zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž a umožniť 

vnútornému trhu, aby účinnejšie fungoval, a zachovať alebo zvýšiť dôveru spotrebiteľov v 

ekologické výrobky. 

 

 

II – Príslušné články zmluvy 

 

Ako právny základ sa v návrhu Komisie uvádzajú tieto články Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie uvedené v hlave III „Poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo“ tretej časti ZFEÚ 

                                                 
1 COM(2014)0180 final. 
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s názvom Vnútorné politiky a činnosti Únie (zvýraznenie doplnené):  

 

Článok 42 

(pôvodný článok 36 ZES) 

 

Ustanovenia kapitoly o pravidlách hospodárskej súťaže sa vzťahujú na výrobu 

a obchod s poľnohospodárskymi výrobkami len v rozsahu, aký určia Európsky 

parlament a Rada podľa článku 43 ods. 2 a v súlade so stanoveným postupom a so 

zreteľom na ciele uvedené v článku 39. 

 

[...] 

 

 

Článok 43 

(pôvodný článok 37 ZES) 

 

[...] 

 

2. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom 

a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom ustanovia spoločnú organizáciu 

trhu ustanovenú v článku 40 ods. 1 a iné ustanovenia potrebné pre dosiahnutie cieľov 

spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky v oblasti rybného 

hospodárstva. 

  

[...] 

 

Na účely analýzy sú relevantné aj tieto ustanovenia: 

 

   

Článok 39 

(pôvodný článok 33 ZES) 

 

1. Cieľom spoločnej poľnohospodárskej politiky je: 

 

 

a) zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva podporovaním technického pokroku 

a zabezpečovaním racionálneho rozvoja poľnohospodárskej výroby a optimálneho 

využívania výrobných faktorov, najmä pracovnej sily; 

 

b) zabezpečiť týmto spôsobom primeranú životnú úroveň poľnohospodárov, najmä 

zvýšením individuálnych príjmov jednotlivcov pracujúcich v poľnohospodárstve; 

 

c) stabilizovať trhy, 

 

d) zabezpečiť riadne zásobovanie; 

 

e) zabezpečiť dodávky spotrebiteľom za primerané ceny. 

 

[...] 
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Článok 40 

(pôvodný článok 34 ZES) 

 

 

1. Na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 39 sa zavedie spoločná organizácia 

poľnohospodárskych trhov. 

 

V závislosti od daných výrobkov sa táto organizácia uskutoční niektorou 

z nasledujúcich foriem: 

 

a) spoločnými pravidlami hospodárskej súťaže; 

 

b) povinnou koordináciou vnútroštátnych trhových systémov; 

 

c) európskou organizáciou trhu. 

 

[...] 

 

 

V rámci medziinštitucionálnych rokovaní bol z právneho základu navrhovaného nariadenia 

vypustený odkaz na článok 42 prvý pododsek ZFEÚ.  

 

 

III – Judikatúra 

 

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora „voľba právneho základu aktu Spoločenstva musí 

byť založená na objektívnych prvkoch, ktoré môžu byť súdne preskúmané a medzi ktoré 

patria najmä cieľ a obsah aktu“.1 Voľba nesprávneho právneho základu môže byť preto 

dôvodom na zrušenie príslušného aktu. Želanie inštitúcie aktívnejšie sa zúčastňovať na prijatí 

daného opatrenia, ako aj okolnosti, za ktorých bol akt prijatý, rovnako ako doterajšia práca na 

iných aspektoch v rámci rozsahu pôsobnosti daného opatrenia z hľadiska určenia správneho 

právneho základu sú v tejto súvislosti nepodstatné2.  

 

Ak z preskúmania opatrenia vyplýva, že opatrenie má dvojaký účel alebo obsahuje dve 

zložky, a ak jeden účel alebo jednu zložku možno považovať za hlavnú alebo prevažujúcu, 

kým druhý účel alebo zložka sú len vedľajšie, musí sa toto opatrenie zakladať len na jedinom 

právnom základe, a to na základe, ktorý si vyžaduje tento hlavný alebo prevažujúci účel alebo 

zložka3.  

Ak má však opatrenie niekoľko súbežných cieľov alebo zložiek, ktoré sú neoddeliteľne 

prepojené bez toho, aby bol niektorý z nich druhotný a nepriamy vo vzťahu k ostatným, 

takéto opatrenie bude musieť vychádzať z rôznych zodpovedajúcich právnych základov4, 

                                                 
1 Vec C-45/86, Komisia/Rada (Všeobecné colné preferencie) Zb. 1987, s. 1439, bod 5; Vec C-440/05 

Komisia/Rada, Zb. 2007, s. I-9097; Vec C-411/06, Komisia/Parlament a Rada, Zb. 2009, s. I-7585. 
2 Vec C-269/97, Komisia/Rada, Zb. 2000, s. I-2257, ods. 44. 
3 Vec C-137/12, Komisia/Rada, EU:C:2013:675, bod 53; vec C-490/10, Parlament/Rada, EU:C:2012:525, bod 

45; vec C-155/07, Parlament/Rada, Zb. 2008, s. I-08 103, bod 34. 
4 Vec C-211/01, Komisia/Rada, Zb. 2003, s. I-08913, bod 40; vec C-178/03 Komisia/Európsky parlament 
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pokiaľ postupy stanovené pre jednotlivé právne základy nie sú nezlučiteľné s právami 

Európskeho parlamentu a nenarúšajú ho.1 

 

IV – Účel a obsah návrhu  

 

Ako sa už uviedlo, cieľom návrhu Komisie je zlepšiť právne predpisy o ekologickej výrobe 

odstránením prekážok brániacich udržateľnému rozvoju ekologickej výroby v Únii; zaručiť 

poľnohospodárom a prevádzkovateľom spravodlivú hospodársku súťaž a umožniť 

vnútornému trhu, aby účinnejšie fungoval a zachovať alebo zvýšiť dôveru spotrebiteľov v 

ekologické výrobky. 

 

V článku 1 návrhu sa stanovujú zásady ekologickej výroby a pravidlá týkajúce sa ekologickej 

výroby a používania príslušných označení pri označovaní a v reklame. V článku 4 návrhu sa 

stanovujú všeobecné zásady pre trvalo udržateľný systém riadenia ekologickej výroby. 

 

V odôvodnení 49 návrhu sa pripomína, že vzhľadom na absenciu osobitných pravidiel Únie 

upravujúcich prítomnosť nepovolených látok v ekologických výrobkoch boli v celej Únii 

rozvinuté rôzne prístupy. Odôvodnenie č. 51 v dôsledku toho stanovuje, že od 

poľnohospodárov sa vyžaduje, aby prijali opatrenia na predchádzanie riziku kontaminácie 

nepovolenými výrobkami alebo látkami, a že aj napriek týmto opatreniam môže byť 

poľnohospodárom zakázané uviesť na trh výrobky ako ekologické. V týchto prípadoch a v 

súlade s článkom 42 ZFEÚ môže Komisia na kompenzáciu strát členským štátom povoliť, 

aby poľnohospodárom poskytli vnútroštátne platby.  

 

Rovnako sa v článku 20 ods. 3 návrhu harmonizujú opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade 

zistenia nepovolených výrobkov alebo látok, prostredníctvom možnosti odchýliť sa od 

článku 211 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/20132 tak, aby Komisia mohla členským štátom 

povoliť vnútroštátne platby s cieľom kompenzovať straty, ktoré vznikli poľnohospodárom, ak 

sa neumožní uviesť na trh výrobky ako ekologické z dôvodu neúmyselnej prítomnosti 

nepovolených výrobkov alebo látok. Členské štáty môžu navyše na celkové alebo čiastočné 

pokrytie takýchto strát využiť nástroje spoločnej poľnohospodárskej politiky. 

 

Počas rokovaní sa však Parlament a Rada dohodli na úplne odlišnom prístupe ku 

kontaminácii. Všeobecný a bezpodmienečný zákaz označovania kontaminovaných výrobkov 

a ich predaja ako ekologických už nie je súčasťou nariadenia. Rovnako sa vypustilo 

ustanovenie o náhrade škody. Vzhľadom na to, že konečné znenie odsúhlasené na 18. trialógu 

28. júna 2017 už neobsahuje žiadne ustanovenie týkajúce sa štátnej pomoci, článok 42 ZFEÚ 

bol z právneho základu opatrenia vypustený.  

 

 

V – Analýza a stanovenie vhodného právneho základu 

 

                                                                                                                                                         
a Rada, Zb. 2006, s. I-107, body 43 – 56.  
1 Vec C-300/89, Komisia/Rada (Oxid titaničitý), Zb. 1991, s. I-2867, body 17 – 25; vec C-268/94, 

Portugalsko/Rada, Zb. 1996, s. I-6177. 
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára 

spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 

922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007. 
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V článku 43 ods. 2 ZFEÚ sa ustanovuje, že Európsky parlament a Rada v rámci riadneho 

legislatívneho postupu zavádzajú ustanovenia potrebné na plnenie cieľov spoločnej 

poľnohospodárskej politiky. Podľa článku 42 ZFEÚ majú Parlament a Rada v rámci článku 

43 ods. 2 ZFEÚ určiť, do akej miery sa kapitola o obchode týkajúca pravidiel hospodárskej 

súťaže vzťahuje na výrobu a obchod s poľnohospodárskymi výrobkami. Článok 42 sa používa 

ako právny základ iba v spojení s článkom 43 ods. 2 ZFEÚ.  

 

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora je dvojitý právny základ opodstatnený len vtedy, ak 

má predmetné opatrenie dva nerozlučne spojené ciele alebo komponenty bez toho, aby bol 

jeden z nich druhoradý alebo nepriamy vo vzťahu k druhému.  

 

Vzhľadom na prítomnosť ustanovenia o štátnej pomoci v pôvodnom návrhu Komisie sa odkaz 

na článok 42 ZFEÚ v právnom základe zdá byť správny. Naopak, ak toto ustanovenie nie je 

zahrnuté do konečného znenia nariadenia, odkaz na článok 42 ZFEÚ v právnom základe sa 

stáva neopodstatneným.  

 

 

VI – Záver a odporúčanie 

 

Vzhľadom na vyššie uvedenú analýzu a ako priamy dôsledok vypustenia článku 20 ods. 3 

pôvodného návrhu Komisie by odkaz na článok 42 prvý odsek ZFEÚ mal byť z právneho 

základu nariadenia odstránený. 

  

Výbor pre právne veci na svojej schôdzi 22. februára 2018 v súlade s tým jednomyseľne 

rozhodol1, a to 22 hlasmi, že odporučí, aby Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

zachoval článok 43 ods. 2 ZFEÚ ako jediný právny základ návrhu nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov, ktorým sa 

zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 834/2007. 

S úctou 

Pavel Svoboda 

 

(Týka sa všetkých jazykov.) 

                                                 
1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Jean-Marie Cavada (úradujúci predseda ), Mady Delvaux, Lidia 

Joanna Geringer de Oedenberg (podpredsedníčky), 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 (podľa 

článku 200 ods. 2). 


