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Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 21. dubna 2010 jste požádal Výbor pro právní záležitosti v souladu s čl. 37 
odst. 2 jednacího řádu, aby poskytl své stanovisko k navrhované změně právního základu 
návrhu z jediného základu, jímž byl článek 114 o Smlouvy o fungování EU, na trojí základ,
a to články 114, 192 a 168 Smlouvy o fungování EU.
Výbor projednal výše uvedenou otázku na schůzi dne 17. května 2010.

I. Souvislosti

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh byla 
přijata dne 16. února 1998. Tato směrnice stanoví harmonizovaný právní rámec pro 
povolování biocidních přípravků a jejich uvádění na trh, vzájemné uznávání těchto povolení
v rámci EU a vytvoření pozitivního seznamu účinných látek na úrovni EU, které mohou být 
použity v biocidních přípravcích.

Právní rámec pro biocidní přípravky se také skládá z řady prováděcích nařízení Komise, 
zejména nařízení Komise (ES) č. 1451/20071 o druhé etapě desetiletého pracovního programu 
uvedeného v čl. 16 odst. 2 této směrnice. 

                                               
1 Úř. věst. L 325, 11.12.2007, s. 3.
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Zpráva o provádění této směrnice (KOM (2008) 620, dále jen „přezkum“), kterou předložila 
Komise, tvoří základ pro návrh. Přezkum zjistil, že změny směrnice, včetně zjednodušení 
postupů týkajících se povolování přípravku, zjednodušení a přizpůsobení oblasti působnosti 
směrnice, stupňovitý přístup k požadavkům na údaje a zjednodušená pravidla na ochranu 
údajů, zlepšení zjednodušených postupů a opatření na podporu inovací by mohly přispět ke 
snižování nákladů a administrativní zátěže podniků a orgánů veřejné moci při uvádění 
biocidních přípravků na trh. 

Cílem návrhu, jak je uvedeno v důvodové zprávě, je „odstranit slabá místa právního rámce 
zjištěná během prvních osmi let jeho provádění, zlepšit a aktualizovat některé prvky systému
a vyhnout se v budoucnosti očekávaným problémům“. Pokud jde o hlavní cíl, v odstavci 3 
preambule je uvedeno: „Účelem tohoto nařízení je zvýšit volný pohyb biocidních přípravků 
ve Společenství… aby byly v co největší míře odstraněny překážky obchodování s biocidními 
přípravky dané rozdílnou úrovní ochrany v členských státech“. 

II. Navrhované právní základy

Právními základy předloženého návrhu nařízení jsou:

Článek 114 Smlouvy o fungování EU

1. Není-li ve Smlouvách stanoveno jinak, použijí se k dosažení cílů uvedených v článku 
26 následující ustanovení. Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem 
po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem přijímají opatření ke sbližování 
ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření
a fungování vnitřního trhu.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na ustanovení o daních, ustanovení týkající se volného 
pohybu osob, ani na ustanovení týkající se práv a zájmů zaměstnanců.

3. Komise bude ve svých návrzích podle odstavce 1 týkajících se zdraví, bezpečnosti, 
ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitele vycházet z vysoké úrovně ochrany
a přihlédne přitom zejména k novému vývoji založenému na vědeckých poznatcích.
V rámci svých pravomocí usilují o tento cíl též Evropský parlament a Rada.

4. Pokládá-li členský stát poté, co Evropský parlament a Rada, Rada nebo Komise 
přijaly harmonizační opatření, za nezbytné ponechat si vlastní vnitrostátní předpisy ze 
závažných důvodů uvedených v článku 36 nebo vnitrostátní předpisy týkající se 
ochrany životního nebo pracovního prostředí, oznámí je Komisi spolu s důvody pro 
jejich ponechání.

5. Aniž je dotčen odstavec 4, pokládá-li členský stát poté, co Evropský parlament
a Rada, Rada nebo Komise přijaly harmonizační opatření, za nezbytné zavést 
vnitrostátní předpisy, opírající se o nové vědecké poznatky k ochraně životního 
prostředí nebo pracovního prostředí, z důvodu zvláštního problému, který se objeví
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v tomto členském státě po přijetí harmonizačních opatření, oznámí zamýšlené předpisy 
Komisi spolu s důvody pro jejich zavedení. 

6. Komise do šesti měsíců po oznámení podle odstavců 4 a 5 dotyčné vnitrostátní 
právní předpisy schválí nebo zamítne poté, co prověří, zda neslouží jako prostředek 
svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy
a nenarušují fungování vnitřního trhu.

Nerozhodne-li Komise v této lhůtě, pokládají se vnitrostátní předpisy uvedené
v odstavcích 4 a 5 za schválené.

Je-li to opodstatněné složitostí věci a neexistuje-li nebezpečí pro lidské zdraví, může 
Komise oznámit dotyčnému členskému státu, že lhůta uvedená v tomto odstavci může 
být prodloužena o další lhůtu až šesti měsíců.

7. Je-li členský stát oprávněn podle odstavce 6 zachovat nebo zavést vnitrostátní 
předpisy, které se odchylují od harmonizačního opatření, přezkoumá Komise 
neprodleně, zda má navrhnout přizpůsobení tohoto opatření.

8. Upozorní-li členský stát v některé oblasti, která byla předmětem harmonizačních 
opatření, na určitý problém veřejného zdraví, uvědomí o něm Komisi, která 
neprodleně přezkoumá, zda nenavrhne Radě odpovídající opatření.

9. Odchylně od postupu podle článků 258 a 259 může Komise nebo kterýkoli členský 
stát předložit věc přímo Soudnímu dvoru Evropské unie, domnívá-li se, že jiný členský 
stát zneužívá pravomoci stanovené v tomto článku. 10.

10. Výše uvedená harmonizační opatření zahrnují ve vhodných případech ochrannou 
doložku, která zmocňuje členské státy přijmout z jednoho nebo více důvodů 
neekonomické povahy uvedených v článku 36 prozatímní opatření, která podléhají 
kontrolnímu postupu Unie.

Článek 192 Smlouvy o fungování EU

1. Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci
s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů rozhodnou, jakou činnost 
bude Unie vyvíjet, aby bylo dosaženo cílů uvedených v článku 1911.

                                               
1 Článek 191
1. Politika Unie v oblasti životního prostředí přispívá k sledování následujících cílů:
zachování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí,
— ochrana lidského zdraví,
— uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů,
— podpora opatření na mezinárodní úrovni určených k řešení regionálních a celosvětových problémů životního 
prostředí, a zejména boj proti změně klimatu.
2. Politika Unie v oblasti životního prostředí je zaměřena na vysokou úroveň ochrany, přičemž přihlíží k rozdílné 
situaci v jednotlivých regionech Unie. Je založena na zásadách obezřetnosti a prevence, odvracení ohrožení 
životního prostředí především u zdroje a na zásadě „znečišťovatel platí“.
V této souvislosti obsahují harmonizační opatření odpovídající požadavkům ochrany životního prostředí 
případně ochrannou doložku, na jejímž základě jsou členské státy zmocněny přijmout z mimoekonomických 
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2. Odchylně od rozhodovacího postupu stanoveného v odstavci 1 a aniž je dotčen 
článek 114, přijme Rada zvláštním legislativním postupem a po konzultaci
s Evropským parlamentem, Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů 
jednomyslně:

a) předpisy především fiskální povahy;
b) opatření týkající se:

— územního plánování,
— hospodaření s vodními zdroji nebo týkající se přímo nebo 
nepřímo dostupnosti vodních zdrojů,
— využívání půdy, s výjimkou hospodaření s odpady;

c) opatření významně ovlivňující volbu členského státu mezi různými 
energetickými zdroji a základní skladbu jeho zásobování energií. 

Rada může na návrh Komise jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem, 
Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů rozhodnout o použití řádného 
legislativního postupu na oblasti uvedené v prvním pododstavci.

3. Evropský parlament a Rada přijímají řádným legislativním postupem po konzultaci
s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů všeobecné programy 
činnosti, v nichž stanoví přednostní cíle, kterých má být dosaženo.

Opatření nezbytná pro provádění těchto programů se přijmou za podmínek uvedených
v odstavci 1 nebo 2, podle povahy věci.

4. Aniž jsou dotčena určitá opatření Unie, členské státy financují a provádějí politiku
v oblasti životního prostředí.

5. Zahrnuje-li opatření založené na ustanoveních odstavce 1 náklady považované 
orgány členského státu za neúměrné a aniž je dotčena zásada „znečišťovatel platí“, 
stanoví toto opatření přiměřená ustanovení ve formě:

— dočasné výjimky a/nebo
— finanční podpory z Fondu soudržnosti zřízeného podle článku 177.

Článek 168 Smlouvy o fungování EU

1. Při vymezení a provádění všech politik a činností Unie je zajištěn vysoký stupeň 

                                                                                                                                                  
důvodů ochrany životního prostředí dočasná opatření podléhající kontrolnímu postupu Unie. EN C 83/132 
Úřední věstník Evropské unie ze dne 30. 3. 2010.
3. Při přípravě politiky v oblasti životního prostředí přihlédne Unie k:
— dostupným vědeckým a technickým údajům,
— podmínkám životního prostředí v různých regionech Unie,
— možnému prospěchu a nákladům plynoucím z činnosti nebo nečinnosti,
— hospodářskému a sociálnímu rozvoji Unie jako celku a vyváženému rozvoji jejích regionů.
4. V rámci svých pravomocí spolupracují Unie a členské státy se třetími zeměmi a s příslušnými mezinárodními 
organizacemi. Způsoby spolupráce Unie mohou být upraveny dohodami mezi Unií a danými třetími stranami.
Předchozím pododstavcem není dotčena pravomoc členských států jednat v mezinárodních orgánech a uzavírat 
mezinárodní smlouvy.
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ochrany lidského zdraví.

Činnost Unie doplňuje politiku členských států a je zaměřena na zlepšování veřejného 
zdraví, předcházení lidským nemocem a odstraňování příčin ohrožení tělesného
a duševního zdraví. Tato činnost zahrnuje boj proti nejzávažnějším chorobám 
podporou výzkumu jejich příčin, přenosu a jejich předcházení, jakož i zdravotnické 
informace a zdravotní výchovu a sledování vážných přeshraničních zdravotních 
hrozeb, včasné varování před nimi a boj proti nim.

Unie doplňuje činnost členských států ke snižování škodlivých účinků drog na zdraví, 
včetně informačních a prevenčních opatření.

2. Unie podněcuje spolupráci mezi členskými státy v oblastech uvedených v tomto 
článku a případně podporuje jejich činnost. Podněcuje zejména spolupráci mezi 
členskými státy zaměřenou na zlepšení vzájemného doplňování jejich zdravotních 
služeb v příhraničních oblastech.

Ve spojení s Komisí koordinují členské státy mezi sebou své politiky a programy
v oblastech uvedených v odstavci 1. V úzkém spojení s členskými státy může Komise 
vyvinout jakékoli užitečné podněty na podporu takové koordinace, zejména podněty
s cílem stanovit směry a ukazatele, pořádat výměnu osvědčených postupů a připravit 
nezbytné podklady pro pravidelný dohled a hodnocení. Evropský parlament je plně 
informován.

3. Unie a členské státy podporují spolupráci se třetími zeměmi a s příslušnými 
mezinárodními organizacemi v oblasti veřejného zdraví.

4. Odchylně od čl. 2 odst. 5 a čl. 6 písm. a) a v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. k) 
přispívají Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci
s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů k dosažení cílů uvedených
v tomto článku přijímáním následujících opatření, aby bylo možné zohlednit společné 
otázky bezpečnosti:

a)  opatření ke stanovení vysokých standardů kvality a bezpečnosti pro 
orgány a látky lidského původu, jakož i pro krev a krevní deriváty; tato 
opatření nebrání členským státům zachovávat nebo zavádět přísnější 
ochranná opatření;

b)  opatření ve veterinární a rostlinolékařské oblasti, která mají za svůj 
přímý cíl ochranu veřejného zdraví;

c) opatření k zajištění vysokých standardů kvality a bezpečnosti léčivých 
přípravků a zdravotnických prostředků.

5. Evropský parlament a Rada mohou řádným legislativním postupem a po konzultaci
s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů rovněž přijmout pobídková 
opatření určená k ochraně a zlepšování lidského zdraví, a zejména k boji proti 
nejzávažnějším přeshraničním nemocem, opatření týkající se sledování vážných 
přeshraničních zdravotních hrozeb, včasného varování před nimi a boje proti nim, 
jakož i opatření, která mají za svůj přímý cíl ochranu veřejného zdraví, pokud jde
o tabák a zneužívání alkoholu, s vyloučením harmonizace právních předpisů členských 
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států.

6. Rada může dále na návrh Komise vydávat doporučení k účelům uvedeným v tomto 
článku.

7. Při činnosti Unie je uznávána odpovědnost členských států za stanovení jejich 
zdravotní politiky a za organizaci zdravotnictví a poskytování zdravotní péče. 
Odpovědnost členských států zahrnuje řízení zdravotnictví a zdravotní péče, jakož
i rozdělování na ně vyčleněných zdrojů. Opatření podle odst. 4 písm. a) se nedotýkají 
vnitrostátních předpisů o dárcovství nebo lékařském využití orgánů a krve.

III. Judikatura

Podle zavedené judikatury se musí volba právního základu aktu Společenství zakládat na 
objektivních faktorech, které podléhají soudnímu přezkumu a mezi něž patří zejména cíl
a obsah aktu1.

Akt se má v zásadě opírat pouze o jeden právní základ. Vyjde-li při přezkoumání cíle
a obsahu aktu Společenství najevo, že tento akt sleduje dvojí účel nebo že má dvě složky, 
které spadají do působnosti rozdílných právních základů, a je-li možné označit jeden z těchto 
účelů nebo jednu z těchto složek za hlavní nebo převažující, zatímco druhý je pouze vedlejší, 
musí se akt opírat o jediný právní základ, a sice ten, který vyžaduje hlavní nebo převažující 
účel nebo složka2.

Pouze výjimečně, prokáže-li se, že opatření sleduje současně několik cílů nebo že má několik 
složek, které jsou navzájem neoddělitelně spjaty, aniž by jeden z cílů nebo jedna ze složek 
byly ve vztahu k jinému druhořadé nebo nepřímé, bude se takový akt muset zakládat na 
rozličných příslušných právních základech, protože jejich postupy jsou slučitelné3.

Použití dvojího právního základu není možné, pokud jsou postupy stanovené pro jednotlivé 
právní základy vzájemně neslučitelné4.

IV. Analýza směrnice 98/8/ES a návrh

Směrnice stanoví regulační systém udělování povolení, vzájemné uznávání a konečný seznam 
povolených účinných látek, který se snaží odstranit případné překážky na vnitřním trhu
s biocidními přípravky, přičemž jako podmínku stanoví „vysokou úroveň ochrany člověka, 
zvířat a životního prostředí“5. 

Tento návrh je v zásadě harmonizačním opatřením, jehož účelem je zjednodušit v celé Unii 
systém povolování biocidních přípravků stanovený touto směrnici, aby se usnadnil volný 
pohyb zboží a zachoval vnitřní trh. Klade si za cíl odstranit slabá místa právního rámce 
směrnice a aktualizovat postupy povolování přípravků. Rovněž rozšiřuje oblast působnosti 
                                               
1 Rozsudek Soudního dvora ve věci, Komise vs. Rada, C-440/05, Sb. rozh. 2007, s. I-9097.
2 Rozsudek Soudního dvora ve věci, Komise vs. Rada, C-91/05, Sb. rozh. 2008, s. I-3651.
3 Rozsudek Soudního dvora ve věci, Komise vs. Rada, C-338/01, Sb. rozh. 2004, s. I-4829.
4 Rozsudek Soudního dvora ve věci, Komise vs. Evropský parlament a Rada , C-178/03, Sb. rozh. 2006, s. I-107.
5 Bod odůvodnění 4 směrnice 98/8/ES.
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směrnice na materiály, které by mohly přijít do styku s potravinami, a předměty nebo 
materiály, které byly ošetřeny biocidními přípravky. Změnou směrnice na nařízení chce návrh 
dosáhnou harmonizovanějšího provádění právního rámce, neboť nebude nutná lhůta pro 
provedení do vnitrostátního práva a nebudou nutné ani vnitrostátní prováděcí předpisy
v členských státech.

V. Analýza navrhovaných právních základů

Článek 114 Smlouvy o fungování EU umožňuje přijmout řádným legislativním postupem 
opatření Společenství, „ jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu“. Tento článek 
je třeba číst v kontextu článku 26 Smlouvy o fungování EU, kterým se stanoví volný pohyb 
zboží jako základní princip vytvoření vnitřního trhu. Kromě toho by měl být uveden čl. 114 
odst. 3 stanovující „ vysokou úroveň ochrany“ u opatření týkajících se zdraví, bezpečnosti, 
ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitele. Odstavce 4 až 9 povolují členským 
státům, aby po přijetí harmonizačního opatření přijaly vnitrostátní opatření k zavedení 
odůvodněných zákazů nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží podle článku 36 
Smlouvy o fungování EU. Odstavce 4 až 9 tedy představují významné omezení celkového 
cíle článku v podpoře vytvoření a fungování vnitřního trhu. 

Článek 168 Smlouvy o fungování EU patří do hlavy XIV týkající se veřejného zdraví.
Zaměřuje se na zachování „vysoké úrovně ochrany lidského zdraví“, pokud jde
o zdravotnictví a prevenci přeshraničních hrozeb pro lidské zdraví. Čl. 168 odst. 4 písm. b) 
nicméně formou výjimky umožňuje přijetí „opatření ve veterinární a rostlinolékařské oblasti, 
která mají za svůj přímý cíl ochranu veřejného zdraví“, řádným legislativním postupem.
I když by bylo možno namítnout, že cíl tohoto návrhu tím, že usnadňuje vnitřní trh v oblasti 
biocidů, které mohou chránit a zachovat živočišné a rostlinné druhy, odpovídá těmto 
ustanovením, návrh nemá jako svůj „přímý cíl“ ochranu veřejného zdraví . Přímým cílem 
návrhu, jak je uvedeno v bodě odůvodnění 3 v preambuli, je zvýšit volný pohyb biocidních 
přípravků ve Společenství. Jak bude podrobněji uvedeno níže, ochrana veřejného zdraví by 
měla být považována za jeden, ale nikoli hlavní nebo dominantní účel tohoto návrhu. 

Čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování EU umožňuje přijmout řádným legislativním postupem
k provádění politiky Unie podle článku 191 mimo jiné opatření týkající se zachování, ochrany
a zlepšování kvality životního prostředí a ochrany lidského zdraví. Čl. 192 odst. 2 umožňuje 
přijmout zvláštním legislativním postupem opatření týkající se mimo jiné hospodaření
s vodními zdroji a využívání půdy. Má se za to, že z hlediska návrhu je vhodnějším 
ustanovením čl. 192 odst. 1: návrh především spadá do oblasti zachování a ochrany kvality 
životního prostředí a ochrany lidského zdraví, které jsou konkrétně v tomto ustanovení 
uvedeny. 

Jak jsme již viděli, z judikatury je jasné, že pokud pro opatření Společenství existuje více než 
jeden možný právní základ, je obecným pravidlem, že by měl být použit základ, který 
odpovídá hlavnímu nebo dominantnímu účelu tohoto opatření, ledaže jsou výjimečně účely 
tohoto opatření neoddělitelně spjaty, aniž by jeden byl vůči druhému sekundární,
a odpovídající právní základy jsou z hlediska postupu kompatibilní.

Je zřejmé, že právní základy navržené ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin jsou z hlediska postupu kompatibilní: ty části navrhovaných článků, 
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které stanoví zvláštní legislativní postup, neodpovídají oblasti působnosti a cíli tohoto návrhu, 
přičemž na všechny klíčové části každého navrhovaného právního základu, které oblasti 
působnosti a cíli návrhu skutečně odpovídají, se vztahuje řádný legislativní postup. Je tedy 
třeba zvážit, zda cíle návrhu lze považovat za neoddělitelně spjaté, aniž by jeden byl vůči 
druhému sekundární: pokud ano, je možných více právních základů.

Již bylo uvedeno výše, že cíl zachovat vnitřní trh usnadněním obchodu s biocidními přípravky 
mezi členskými státy je dominantním nebo hlavním účelem tohoto návrhu a ochrana 
životního prostředí a života lidí a zvířat je sekundárním účelem. Je poučné porovnat návrh
s podobnými nedávno přijatými právními předpisy v této oblasti, jako je např. REACH
o chemických látkách, nařízení Rady (ES) č. 1907/2006, k němuž se podle důvodové zprávy
k návrhu při vytváření návrhu přihlíželo. Nařízení REACH, které také vychází z článku 114 
Smlouvy o fungování EU, v článku 1 jasně stanoví, že jeho cílem je zajistit vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví a životního prostředí, jakož i volný pohyb látek na vnitřním trhu. 
Tento návrh naproti tomu připouští, že biocidní přípravky „mohou představovat riziko“ pro 
člověka, zvířata a životní prostředí při zachování jeho výslovně uvedeného cíle zlepšit volný 
pohyb biocidních přípravků na vnitřním trhu. Pokud jde o konkrétní odkazy na úroveň 
ochrany v návrhu, v REACH byla do článku 3 vložena zásada obezřetnosti, která stanoví, že 
pokud existují rozumné důvody k obavám, že opatření může mít škodlivé účinky na životní 
prostředí, na zdraví člověka nebo zvířat, které jsou neslučitelné s vysokou úrovní ochrany 
prosazovanou EU, mohou být k nápravě situace přijata určitá opatření, pokud existuje riziko, 
které je pro společnost příliš vysoké. Zatímco podle bodu odůvodnění 10 v preambuli nelze 
povolit nejnebezpečnější látky „za účelem dosažení vysoké úrovně ochrany životního 
prostředí a lidského zdraví “, v odůvodnění ani v ustanoveních tohoto návrhu není žádný 
odkaz na zásadu obezřetnosti.

Rozšíření působnosti směrnice tak, aby nařízení zahrnovalo zařízení, která vyrábějí biocidy
a materiály obsahující biocidy, které mohou přijít do styku s potravinami, a výrobky 
ošetřované biocidy, např. nábytek, a také vyřazení výrobků, které obsahují nebezpečné 
karcinogenní látky, ukazuje, že cílem návrhu je rovněž dosažení optimální rovnováhy mezi 
přínosy a riziky spojenými s obchodem s biocidními přípravky v Evropské unii. V bodě 
odůvodnění 1 návrhu se uvádí:

„Biocidní přípravky jsou potřebné pro regulaci organismů, které jsou škodlivé pro 
zdraví člověka a zvířat, a pro regulaci organismů, které poškozují přírodní nebo 
vyráběné produkty. Biocidní přípravky však mohou pro člověka, zvířata a životní 
prostředí představovat rizika vznikající v důsledku jejich vnitřních vlastností a s nimi 
souvisejících způsobů použití.“ 

To ukazuje na povědomí o rozporu mezi přínosy usnadnění obchodu s biocidními přípravky
a riziky většího zpřístupnění těchto výrobků, a tím i vyšší pravděpodobností kontaktu s lidmi, 
zvířaty a životním prostředím. Má se však za to, že prohlášení návrhu uváděná v odůvodnění, 
že jeho cílem je usnadnit volný pohyb zboží a vnitřní trh, naznačují, že rizika většího 
zpřístupnění biocidních přípravků jsou považována za nedílnou součást opatření k dosažení 
cíle tohoto návrhu. Ochrana je proto hlavním cílem návrhu, ale nelze říci, že je jeho 
dominantním nebo hlavním účelem.

Další podstatné prvky návrhu tento argument podporují. V bodě 10 je zjevné odmítnutí 
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povolovat „účinné látky s nejhorším profilem nebezpečnosti“, což svědčí o velkém důrazu 
kladeném na oblast zdraví ochrany lidí, zvířat a rostlin. Je to však narušeno poměrně 
nepřesnými výjimkami, např.: 

i. schválení takových látek v „situacích, kdy je expozice člověka látce zanedbatelná 
nebo kdy je látka nezbytná z důvodů veřejného zdraví“ (bod odůvodnění 11);

ii. článek 5 týkající se kritérií vyloučení umožňuje povolit účinné látky, které nejsou
v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 16 odst.1 návrhu (a nemají „nepřijatelný 
účinek“ na zdraví lidí, zvířat a rostlin), pokud je prokázáno, že jejich nezařazení by 
mělo „nepřiměřené negativní dopady v porovnání s rizikem, které používání této 
látky představuje pro lidské zdraví nebo životní prostředí“ (čl. 5 odst. 1 písm. c)); 

iii. požadavek provést úplné a důkladné zhodnocení žádosti o obnovení zařazení 
aktivní látky existuje pouze v případě, že příslušný orgán, který byl odpovědný za 
počáteční hodnocení, rozhodne provést toto hodnocení sám; 

iv. to ponechává obnovení zařazení látky na mnohem nižší úrovni ochrany než 
původní povolení.

Naproti tomu jsou klíčové prvky návrhu zaměřeny na usnadnění volného pohybu biocidních 
přípravků ve Společenství. Návrh se zaměřuje na tato opatření:

- odstranění zjednodušených postupů hodnocení aktivních látek, zejména látek
s nízkým rizikem; 

- zjednodušení povolovacích řízení pro biocidní přípravky, včetně zavedení 
centralizovaného systému pro povolování, pro který bude oprávněna provádět 
technické a vědecké úkoly Evropská agentura pro chemické látky, a sjednocení 
postupů pro vzájemné uznávání povolení;

- stanovení zvláštních pravidel pro paralelní obchod s cílem minimalizovat 
administrativní zátěž přeshraničního obchodu s biocidními přípravky.

Všechna výše uvedená opatření jsou zaměřena na zjednodušení a harmonizaci 
administrativních postupů v rámci povolovacího procesu, které usnadní přeshraniční obchod
s biocidními přípravky.

Dále je v odstavci 3.3 důvodové zprávy, který se týká subsidiarity, jako odůvodnění pro přijetí 
opatření v této oblasti ze strany EU uvedena harmonizace potenciálních „překážek pro obchod
s biocidními přípravky“ vyplývajících z různé úrovně ochrany v různých členských státech.
Charakteristika úrovně ochrany jako potenciální „překážky obchodu“, a to i tam, kde úroveň 
ochrany v jiném členském státě by mohla být vyšší, než je nyní zajištěna ve směrnici, 
ukazuje, že zjednodušení obchodu je jasně dominantním cílem tohoto návrhu.

Po zjištění, že v návrhu je jeden dominantní cíl, a proto je na základě judikatury vhodné mít 
jeden právní základ, a nikoli více právních základů, je třeba určit, který ze tří navrhovaných 
právních základů je správný. Další srovnání s nařízením REACH ukazuje, že toto opatření 
vychází z článku 114 Smlouvy o fungování EU, ale je zřejmé, že ve srovnání s návrhem bere 
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větší ohled na ochranu lidí, zvířat a rostlin. Ani článek 192, ani článek 168, které se oba 
velkou měrou týkají ochrany lidí, zvířat a rostlin, nejsou v nařízení REACH použity jako 
právní základ. Bylo by proto logické, aby se návrh s mnohem menším důrazem na ochranu, 
ale s mnohem větším důrazem na volný pohyb zboží v Evropské unii opíral o článek 114 jako 
svůj právní základ.

Jakýkoli základ v článku 168 by byl slabý, protože návrh nesplňuje kritéria uvedená v čl. 168 
odst. 4 písm. b), že jeho „přímým cílem“ je ochrana veřejného zdraví.

Článek 192 je možná vhodnější, ale neslučitelnost článku 192 a návrhu je zřejmá z nesouladu 
mezi dominantním cílem návrhu, kterým je usnadnit vnitřní trh, a hlavním záměrem článku 
192, který se týká ochrany. Dále článek 191 Smlouvy o fungování EU vyžaduje, aby politiky 
Unie v této oblasti vycházely ze zásady obezřetnosti, ale tato zásada se v návrhu neobjevuje. 
Nicméně článek 114 zajišťuje stejnou míru ochrany jako návrh – „vysoká úroveň ochrany“
v čl. 114 odst. 3 odpovídá „vysoké úrovni ochrany“ v bodě 10 odůvodnění v preambuli 
důvodové zprávy: „Návrh se snaží zlepšit stávající právní rámec, aniž by se snížila vysoká 
úroveň ochrany životního prostředí, lidského zdraví a zdraví zvířat“. Článek 114 je tedy
z hlediska ochrany vhodnějším právním základem.

Vezmeme-li v úvahu skutečnost, že nejde o dva cíle, které jsou „neoddělitelné“ a na stejné 
úrovni, ale že vnitřní trh je dominantním cílem návrhu a otázka ochrany je v návrhu vedlejším 
nebo sekundárním cílem, nebylo by vůbec vhodné připouštět použití dvojího právního 
základu; a to s ohledem na judikaturu v této oblasti1. Bylo by skutečně vhodné dospět
k závěru, že právní základ, který nejlépe odpovídá dominantnímu cíli návrhu, tj. článek 114, 
by měl zůstat jediným právním základem návrhu. 2

V. Závěry a doporučení

Na schůzi dne 17. května 2010 Výbor pro právní záležitosti rozhodl jednomyslně3, že Vám 
doporučí, že pro návrh daného nařízení by článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie 
měl být jediným právním základem.

S úctou 

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Věc C-338/01 Komise v. Rada (2004).
2 Věc C-91/05 Komise v. Rada (2008).
3 Závěrečné hlasování se zúčastnili tito poslanci: Luigi Berlinguer (předseda), Raffaele Baldassarre 
(místopředseda), Evelyn Regner (místopředsedkyně), Sebastian Valentin Bodu (místopředseda), Kurt Lechner 
(navrhovatel), Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger, Antonio Masip 
Hidalgo, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.


