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Věc: Stanovisko k právnímu základu návrhu směrnice, kterou se mění některé 
směrnice v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a 
veřejného zdraví z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii 
[COM(2013)0418] (COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD)

Dopisem ze dne 19. září 2013 jste v souladu s článkem 37 jednacího řádu požádal Výbor pro 
právní záležitosti, aby přezkoumal právní základ k uvedenému návrhu směrnice.

Právním základem navrženým Komisí jsou čl. 43 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2, 
článek 168 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

V důsledku změny statusu ostrova Mayotte z francouzské zámořské země nebo území na 
nejvzdálenější region dané rozhodnutím Evropské rady 2012/419/EU1 rozhodla Rada 
Evropské unie dne 30. září 2013 změnit právní základ návrhu na článek 349 SFEU.

V dopise jste tedy požádal o stanovisko ohledně správného právního základu a také ohledně 
toho, zda rozhodnutí Evropské rady je zákonné, a pokud ne, jaké jsou možnosti nápravy.

I – Souvislosti

                                               
1 Rozhodnutí Evropské rady 2012/419/EU ze dne 11. července 2012, kterým se mění status ostrova Mayotte vůči 
Evropské unii (Úř. věst. L 204, 31.7.2012, s. 131).
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V návaznosti na referendum konané v roce 2009 se francouzské zámořské společenství 
Mayotte ležící v Indickém oceánu na sever od Madagaskaru počínaje 31. březnem 2011 stalo 
zámořským departementem Francie a prezident Francie proto dopisem ze dne 26. října 20111

požádal předsedu Evropské rady, aby zahájil postup v souladu s čl. 355 odst. 6 SFEU s cílem 
přijmout rozhodnutí, kterým se mění status ostrova Mayotte podle Smluv EU ze zámořské 
země nebo území na nejvzdálenější region. Dopis odkazoval také na prohlášení č. 43 k čl. 355 
odst. 6 SFEU, které zní následovně:

Vysoké smluvní strany se dohodly, že Evropská rada na základě čl. 355 
odst. 6 přijme rozhodnutí, jež povede ke změně postavení Mayotte ve vztahu 
k Unii tak, že se toto území stane nejvzdálenějším regionem ve smyslu čl. 355 
odst. 1 a článku 349, jakmile francouzské orgány Evropské radě a Komisi 
oznámí, že to probíhající vývoj vnitřního statutu ostrova umožňuje.

Po konzultaci s Komisí2 v souladu s čl. 355 odst. 6 SFEU Evropská rada dne 12. července 
2012 jednomyslně přijala výše zmíněné rozhodnutí. 

Článek 1 rozhodnutí uvádí, že Mayotte s účinností od roku 2014 přestane být zámořskou zemí 
nebo územím, na které se vztahuje ustanovení čtvrté části SFEU, a stane se nejvzdálenějším 
regionem Unie ve smyslu článku 349 SFEU. Článek 2 má následující znění:

Článek 2

SFEU se tudíž mění takto:

(1) v čl. 349 prvním pododstavci se za slovo „Martiniku“ vkládá slovo 
„Mayotte“;

(2) v čl. 355 bodu 1 se za slovo "Martinik" vkládá slovo „Mayotte“;

(3) v příloze II se zrušuje šestá odrážka.

Toto rozhodnutí má stejnou strukturu a bylo přijato stejným postupem jako rozhodnutí 
Evropské rady přijaté v roce 2010 o změně statusu francouzského karibského ostrova Svatý 
Bartoloměj z nejvzdálenějšího regionu na zámořskou zemi nebo území3. 

Je však třeba si povšimnout, že žádná ze změn ve znění SFEU v souladu s těmito dvěma 
rozhodnutími Evropské rady se neodráží v posledním konsolidovaném znění SFEU, které 
bylo zveřejněno dne 26. října 20124. Jsou nicméně součástí vlastní konsolidované verze 
tohoto dokumentu Rady5.

                                               
1 Viz dokument Rady EUCO 114/11 ze dne 15. listopadu 2011.
2 COM(2012) 3506 final, k dispozici v dokumentu Rady 11006/12.
3 Rozhodnutí Evropské rady 2010/718/EU ze dne 29. října 2010, kterým se mění status ostrova Svatý Bartoloměj 
vůči Evropské unii (Úř. věst. L 325, 9.12.2010, s. 4).
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:CS:PDF
5 http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/08/st06/st06655-re07.cs08.pdf
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II – Relevantní články Smlouvy

V návrhu Komise jsou jako právní základ uvedeny tyto články Smlouvy o fungování EU 
(zvýraznění bylo doplněno):

Článek 43
[...]

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.
Článek 114
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.

[...]

Článek 153
[...]

Evropský parlament a Rada rozhodují řádným legislativním postupem po 
konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

[...]

Článek 168
[...]

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:

[...]

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 
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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 států.

[...]

Článek 192
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 191.

[...]

Rada jako právní základ směrnice navrhuje tento článek (zvýraznění bylo doplněno):

Článek 349
S ohledem na strukturální sociální a hospodářskou situaci Guadeloupu, 
Francouzské Guayany, Martiniku, Réunionu, Svatého Bartoloměje, Svatého 
Martina, Azor, Madeiry a Kanárských ostrovů, která je prohlubována jejich 
odlehlostí, ostrovní povahou, malou rozlohou, složitým povrchem a podnebím 
a hospodářskou závislostí na malém množství produktů, přičemž neměnnost 
a spolupůsobení těchto faktorů vážným způsobem ohrožuje jejich rozvoj, 
přijímá Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem 
konkrétní opatření zaměřená zejména na vytvoření podmínek pro uplatnění 
Smluv v těchto regionech, včetně společných politik. Pokud jsou dotyčná 
konkrétní opatření přijímána Radou zvláštním legislativním postupem, 
rozhoduje rovněž na návrh Komise a po konzultaci s Evropským 
parlamentem.

Opatření uvedená v prvním pododstavci se týkají zejména celní a obchodní 
politiky, daňové politiky, svobodných pásem, zemědělské politiky a politiky 
rybolovu, podmínek pro zásobování surovinami a základním spotřebním 
zbožím, státních podpor a podmínek přístupu ke strukturálním fondům 
a horizontálním programům Unie.

Rada přijme opatření uvedená v prvním pododstavci s ohledem na zvláštní 
charakter a omezení nejvzdálenějších regionů, aniž by narušila integritu 
a soudržnost právního řádu Unie, která zahrnuje také vnitřní trh a společné 
politiky.

III – Navrhovaný právní základ

Článek 43 SFEU stanoví právní základ pro společnou zemědělskou politiku a společnou 
rybářskou politiku. Použije se řádný legislativní postup.

Článek 114 SFEU stanoví právní základ pro přijímání opatření ke sbližování ustanovení 
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v členských státech, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu. Použije se řádný 
legislativní postup.

Článek 153 SFEU stanoví právní základ pro přijímání opatření na ochranu zdraví a 
bezpečnosti pracovníků a pro jejich sociální zabezpečení a ochranu. Použije se řádný 
legislativní postup.

Článek 168 SFEU stanoví právní základ pro přijímání opatření na ochranu veřejného zdraví. 
Použije se řádný legislativní postup.

Článek 192 SFEU stanoví právní základ pro opatření, která musí Unie přijmout pro dosažení 
cílů své politiky v oblasti životního prostředí. Použije se řádný legislativní postup.

Článek 349 SFEU stanoví právní základ pro přijímání konkrétních opatření zaměřených 
zejména na vytvoření podmínek pro uplatnění Smluv v nejvzdálenějších regionech, včetně 
společných politik, za účelem zohlednění jejich zvláštní sociální a hospodářské situace. Rada 
přijme tato opatření na návrh Komise po konzultaci s Evropským parlamentem.

IV – Judikatura týkající se právního základu

Podle čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) jedná každý orgán v mezích působnosti 
svěřené mu Smlouvami a v souladu s postupy, podmínkami a cíli v nich stanovenými1.

Podle zavedené 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“2. Volba nesprávného právního základu může proto být 
důvodem pro zrušení daného aktu. 

Pokud navíc návrh aktu sleduje současně několik cílů nebo má několik složek, které jsou 
neoddělitelně spjaty, aniž by jeden cíl či jedna složka byly ve vztahu ke druhým druhořadé 
nebo nepřímé, musí být takový akt založen na různých odpovídajících právních základech3.

V. – Cíl a obsah návrhu směrnice

Ve výše zmíněném stanovisku k francouzské iniciativě týkající se změny statusu ostrova 
Mayotte Komise uvedla, že přezkoumá žádost o výjimky a přechodná období, kterou 
předložila Francie, a bude-li to nutné, předloží vlastní návrhy.

Návrh předložený Komisí proto poskytuje časový harmonogram a zvláštní postupy, kterými 
se má řídit Francie při provádění šesti stávajících směrnic v oblasti životního prostředí, 
zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví. 
                                               
1 Věc C-403/05, Parlament v. Komise [2007] Sb. rozh. s. I-9045, bod 49, a tam uvedená judikatura.
2 Věc C-45/86, Komise v. Rada (Všeobecné celní preference) [1987] Sb. rozh. 1439, bod 5; věc C-440/05 Komise 
v. Rada [2007] Sb. rozh. I-9097; věc C-411/06 Komise v. Parlament a Rada (8. září 2009) (Úř. věst. C 267, 
7.11.2009, s. 8).
3 Viz věc C-411/06, uvedeno výše, body 46–47.
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VI – Určení vhodného právního základu

Otázka, kterou je třeba zodpovědět, aby mohl být určen správný právní základ navrhované 
směrnice, je, zda její ustanovení mají být považována za konkrétní opatření pro uplatňování 
Smluv na ostrov Mayotte při zohlednění jeho strukturální sociální a hospodářské situace.

Právní základ navrhovaný Komisí přímo souvisí s různými právními základy šesti dotčených 
směrnic a cílem a obsahem návrhu je stanovit časový harmonogram a zvláštní postupy pro 
jejich uplatňování, pokud jde o Mayotte. 

Návrh proto neposkytuje žádná nová pravidla pro konkrétní opatření zohledňující zvláštní 
sociální a hospodářskou situaci ostrova Mayotte. Proto ačkoli rozhodnutí Evropské rady mění 
status ostrova Mayotte na nejvzdálenější region, na který se vztahuje článek  349 SFEU, tento 
návrh se netýká opatření přijatých podle tohoto právního základu.

Protože dotčené směrnice mají různé právní základy a ani jeden z nich není ve vztahu 
k dalším druhořadý nebo nepřímý, návrh bude muset být založen na různých odpovídajících 
právních základech. Protože všechny vyžadují uplatnění řádného legislativního postupu, bude 
se návrh v důsledku toho muset řídit tímto postupem.

Dále je třeba si povšimnout, že podle čl. 355 odst. 6 SFEU může Evropská rada změnit status
zámořské země nebo území, pokud jde o uplatňování Smluv na tuto zámořskou zemi nebo 
území, ale samotné znění Smluv je možné změnit pouze použitím postupů z článku 48 SEU. 
Je proto možné zpochybnit vhodnost přijímání rozhodnutí ze strany Evropské rady, pokud jde 
o změnu znění Smluv, zejména zohledníme-li čl. 13 odst. 2 SFEU, podle něhož každý orgán 
jedná v mezích působnosti svěřené mu Smlouvami.

VII – Závěry a doporučení

Vzhledem k uvedené analýze představují čl. 43 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2, článek 168 
a čl. 192 odst. 1 SFEU, které navrhla Komise, řádný právní základ návrhu.

Výbor pro právní záležitosti na schůzi konané dne 14. října 2013 proto jednomyslně rozhodl1, 
že právní základ navrhovaný Radou, článek 349 SFEU, je nesprávný, a právní základ 
navrhovaný Komisí je správný.

Na základě toho také Výbor pro právní záležitosti rozhodl doporučit předsedovi Parlamentu, 
aby v souladu s článkem 128 jednacího řádu podal žalobu u Soudního dvora poté, co bude 
rozhodnutí Rady požádat Parlament o stanovisko zveřejněno v Úředním věstníku, s cílem 
                                               
1 Závěrečného hlasování se zúčastnili tito členové výboru: Sebastian Valentin Bodu (místopředseda), Françoise 
Castex (místopředseda), Marielle Gallo, Jutta Haug (v souladu s čl. 187 odst. 2), Klaus-Heiner Lehne (předseda), 
Eva Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (v souladu s čl. 193 odst. 3) Bernhard Rapkay, Francesco 
Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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ochránit výsady Parlamentu v souladu s čl. 13 odst. 2 SEU.
Výbor pro právní záležitosti doporučil Parlamentu nepřijímat žádná opatření týkající se 
rozhodnutí Evropské rady 2012/419/EU, pokud jde o změnu Smlouvy.

S úctou

Klaus-Heiner Lehne


