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EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre právne veci
predseda

16.10.2013

Vážený pán Matthias Groote
predseda
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
v BRUSELI

Vec: Stanovisko k právnemu základu zmeny určitých smerníc v oblasti životného 
prostredia, poľnohospodárstva, sociálnej politiky a verejného zdravia z dôvodu 
zmeny štatútu Mayotte vo vzťahu k Únii [COM(2013)0418] (COM(2013)0418 
– C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))

Listom z 19. septembra 2013 ste podľa článku 37 rokovacieho poriadku požiadali Výbor 
pre právne veci, aby posúdil právny základ uvedeného návrhu nariadenia.

Právny základ, ktorý navrhuje Komisia, predstavuje článok 43 ods. 2, článok 114, článok 153 
ods. 2, článok 168 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Vzhľadom na zmenu štatútu Mayotte z francúzskej zámorskej krajiny alebo územia na 
najvzdialenejší región na základe rozhodnutia Európskej rady 2012/419/EU1 Rada Európskej 
únie 30. septembra 2013 rozhodla, že právny základ návrhu sa zmení na článok 349 ZFEÚ.

V liste ste preto žiadali o stanovisko k správnemu právnemu základu a tiež k otázke, či je 
rozhodnutie Európskej rady zákonné, a ak nie je, stanovisko k možnostiam zákonnej nápravy.

I – Kontext

                                               
1 Rozhodnutie Európskej rady 2012/419/EÚ z 11. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa štatút Mayotte vo vzťahu 
k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131).
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Na základe referenda, ktoré sa konalo v roku 2009, sa vtedajšie francúzske zámorské 
spoločenstvo Mayotte, nachádzajúce sa v Indickom oceáne severne od Madagaskaru, stalo od 
31. marca 2011 francúzskym zámorským departmentom a francúzsky prezident preto listom 
z 26. októbra 20111 požiadal predsedu Európskej rady, aby v súlade s článkom 355 ods. 6 
ZFEÚ začal konanie s cieľom prijať rozhodnutie, ktorým sa mení štatút Mayotte podľa zmlúv 
EÚ zo zámorskej krajiny alebo územia na najvzdialenejší región. V liste sa tiež odkazovalo na 
vyhlásenie č. 43 k článku 355 ods. 6 ZFEÚ, v ktorom sa ustanovuje:

Vysoké zmluvné strany súhlasia, aby Európska rada pri uplatňovaní 
článku 355 ods. 6 prijala rozhodnutie, ktoré povedie k zmene postavenia 
Mayotte vo vzťahu k Únii, aby sa toto územie stalo najvzdialenejším územím 
v zmysle článku 355 ods. 1 a článku 349, keď francúzske orgány oznámia 
Európskej rade a Komisii, že to umožňuje súčasný vývoj vnútorného 
postavenia ostrova.

Dňa 12. júla 2012 preto Európska rada po porade s Komisiou2 v súlade s článkom 355 ods. 6 
ZFEÚ jednomyseľne prijala uvedené rozhodnutie. 

V článku 1 rozhodnutia sa uvádza, že Mayotte prestáva byť s účinnosťou od roku 2014 
zámorskou krajinou alebo územím, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť ZFEÚ, a stáva sa 
najvzdialenejším regiónom Únie v zmysle článku 349 ZFEÚ. Znenie článku 2 je takéto:

Článok 2

Na základe toho sa ZFEÚ mení a dopĺňa takto:

1. V článku 349 prvom odseku sa po slove „Martiniku“ vkladá slovo 
„Mayotte“.

2. V článku 355 ods. 1 sa po slove „Martinik“ vkladá slovo „Mayotte“.

3. V prílohe II sa vypúšťa šiesta zarážka.

Toto rozhodnutie má rovnakú štruktúru a bolo prijaté v rovnakom postupe ako rozhodnutie 
Európskej rady prijaté v roku 2010 o zmene štatútu francúzskeho karibského ostrova Svätý 
Bartolomej z najvzdialenejšieho regiónu na zámorskú krajinu alebo územie3.

Treba pritom poznamenať, že žiadna zo zmien znenia ZFEÚ v súlade s týmito dvomi 
rozhodnutiami Európskej rady nie je zohľadnená v poslednom konsolidovanom znení ZFEÚ, 
ktoré bolo uverejnené 26. októbra 20124. Tieto zmeny sú však uvedené vo vlastnom 
konsolidovanom znení textu Rady5.
                                               
1 Pozri dokument Rady EUCO 114/11 z 15. novembra 2011.
2 C(2012) 3506 final, k dispozícii v dokumente Rady 11006/12.
3 Rozhodnutie Európskej rady 2010/718/EÚ z 29. októbra 2010 o zmene štatútu ostrova Svätý Bartolomej vo 
vzťahu k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 325, 9.12.2010, s. 4).
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:SK:PDF.
5 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st06/st06655-re07.en08.pdf.
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II – Príslušné články zmluvy

V návrhu Komisie sú ako právny základ uvedené tieto články ZFEÚ (zvýraznenie doplnené):

Článok 43
[...]

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.
Článok 114
1. Nasledujúce ustanovenia sa použijú na dosiahnutie cieľov uvedených 
v článku 26, pokiaľ zmluvy neustanovujú inak. Európsky parlament a Rada 
v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym 
a sociálnym výborom prijímajú opatrenia na aproximáciu ustanovení 
zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, 
ktoré smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu.

[...]

Článok 153
[...]

Európsky parlament a Rada rozhodujú v súlade s riadnym legislatívnym 
postupom po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom 
regiónov.

[...]

Článok 168
[...]

4. Odchylne od článku 2 ods. 5 a článku 6 písm. a) a v súlade s článkom 4 
ods. 2 písm. k) a s cieľom riešiť spoločné otázky bezpečnosti, Európsky 
parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade 
s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov prispievajú 
k dosiahnutiu cieľov uvedených v tomto článku prijatím:

[...]

5. Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym 
postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom 
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regiónov tiež prijať motivačné opatrenia určené na ochranu a zlepšenie 
ľudského zdravia, najmä na boj proti veľkým cezhraničným zdravotným 
pohromám, ako aj opatrenia týkajúce sa monitorovania závažných 
cezhraničných ohrození zdravia, včasného varovania v prípade takýchto 
ohrození a boja proti nim, ako aj opatrenia, ktorých priamym cieľom je 
ochrana verejného zdravia, pokiaľ ide o tabak a nadmerné užívanie alkoholu, 
pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a iných právnych 
predpisov členských štátov.

[...]

Článok 192
1. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom
a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov 
rozhodnú o postupoch, ktoré má Únia prijať na dosiahnutie cieľov uvedených 
v článku 191.

[...]

Rada navrhuje ako právny základ smernice tento článok (zvýraznenie doplnené):

Článok 349
Vzhľadom na hospodársku a sociálnu štruktúru Guadeloupe, Francúzskej 
Guyany, Martiniku, Réunionu, Svätého Bartolomeja, Svätého Martina, Azor, 
Madeiry a Kanárskych ostrovov, ktorá je ovplyvnená ich odľahlosťou, 
ostrovnou polohou, malou rozlohou, obťažnými topografickými 
a klimatickými podmienkami, hospodárskou závislosťou na malom množstve 
výrobkov, čo spolu negatívne pôsobí na rozvoj týchto území, Rada na návrh 
Komisie a po porade s Európskym parlamentom prijme osobitné opatrenia na 
stanovenie podmienok na uplatnenie zmlúv a spoločných politík na uvedených 
územiach. Ak Rada prijíma príslušné osobitné opatrenia v súlade 
s mimoriadnym legislatívnym postupom, tiež sa uznáša na návrh Komisie a po 
porade s Európskym parlamentom.

Opatrenia uvedené v prvom odseku sa vzťahujú najmä na colnú a obchodnú 
politiku, daňovú politiku, voľné zóny, poľnohospodársku a politiku rybného 
hospodárstva, na podmienky zásobovania surovinami a základným 
spotrebným tovarom, štátnu pomoc a podmienky prístupu k štrukturálnym 
fondom a horizontálnym programom Únie.

Rada prijme opatrenia uvedené v prvom odseku s prihliadnutím na osobitné 
charakteristiky a obmedzenia týchto veľmi vzdialených regiónov bez toho, aby
narušila integritu a súdržnosť právneho poriadku Únie, vrátane vnútorného 
trhu a spoločných politík.

III – Navrhované právne základy
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Článok 43 ZFEÚ predstavuje právny základ pre spoločnú poľnohospodársku politiku 
a spoločnú rybársku politiku. Uplatňuje sa riadny legislatívny postup.

Článok 114 ZFEÚ predstavuje právny základ pre prijímanie opatrení na aproximáciu 
ustanovení v členských štátoch, ktorých cieľom je vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu. 
Uplatňuje sa riadny legislatívny postup.

Článok 153 ZFEÚ predstavuje právny základ pre prijímanie opatrení na ochranu zdravia 
a bezpečnosti pracovníkov pri práci a sociálne zabezpečenie a ochranu pracovníkov. 
Uplatňuje sa riadny legislatívny postup.

Článok 168 ZFEÚ predstavuje právny základ pre prijímanie opatrení na ochranu verejného 
zdravia. Uplatňuje sa riadny legislatívny postup.

Článok 192 ZFEÚ predstavuje právny základ pre opatrenia, ktoré Únia prijme na dosiahnutie 
cieľov politiky EÚ v oblasti životného prostredia. Uplatňuje sa riadny legislatívny postup.

Článok 349 ZFEÚ predstavuje právny základ pre prijímanie osobitných opatrení, ktorých 
cieľom je najmä stanovenie podmienok uplatňovania zmlúv na najvzdialenejšie regióny, 
vrátane spoločných politík, s cieľom zohľadniť ich osobitnú sociálnu a hospodársku situáciu. 
Rada prijme tieto opatrenia na základe návrhu Komisie po porade s Parlamentom.

IV – Judikatúra týkajúca sa právneho základu

V článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) sa ustanovuje, že každá inštitúcia koná 
v medziach právomocí, ktoré sú jej zverené zmluvami, a v súlade s postupmi, podmienkami 
a cieľmi v nich ustanovenými1.

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 opatrenia“2. Voľba nesprávneho právneho základu môže byť preto 
dôvodom na zrušenie príslušného aktu. 

Okrem toho, ak sa návrhom aktu súčasne sleduje niekoľko cieľov alebo návrh obsahuje 
niekoľko prvkov, ktoré sú neoddeliteľne prepojené, pričom ani jeden z nich nie je vo vzťahu
k inému sekundárny a nepriamy, takýto akt musí byť založený na rôznych zodpovedajúcich 
právnych základoch3.

V – Cieľ a obsah navrhovanej smernice

                                               
1 Vec C-403/05 Parlament/Komisia , Zb. 2007, s. I-9045, bod 49 a tam citovaná judikatúra.
2 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 (8. septembra 2009) (Ú. v. EÚ C 
267, 7.11.2009, s. 8.).
3 Pozri vec C-411/06 uvedenú vyššie, body 46 – 47.



PE521.692v01-00 6/7 AL\1006653SK.doc

SK

Komisia vo svojom vyššie uvedenom stanovisku k francúzskej iniciatíve týkajúcej sa zmeny 
štatútu Mayotte uviedla, že preskúma žiadosť o výnimky a prechodné obdobia, ktorú 
predložilo Francúzsko, a v prípade potreby predloží vlastné návrhy.

V návrhu predloženom Komisiou sa preto ustanovuje časový plán a osobitné postupy, ktoré 
má Francúzsko dodržať pri vykonávaní šiestich existujúcich smerníc v oblasti životného 
prostredia, poľnohospodárstva, sociálnej politiky a verejného zdravia. 

VI – Stanovenie vhodného právneho základu

V záujme určenia správneho právneho základu v prípade navrhovanej smernice treba 
zodpovedať otázku, či sa jej ustanovenia budú považovať za osobitné opatrenia na 
uplatňovanie zmlúv na ostrov Mayotte, pričom sa zohľadní jeho štrukturálna sociálna a 
hospodárska situácia.

Právny základ navrhnutý Komisiou sa priamo týka rôznych právnych základov šiestich 
dotknutých smerníc a cieľom a obsahom návrhu je stanoviť časový plán a osobitné postupy na 
ich vykonávanie, pokiaľ ide o Mayotte. 

Návrhom sa preto neustanovujú nové pravidlá o osobitných opatreniach, v ktorých sa 
zohľadňuje konkrétna sociálna a hospodárska situácia Mayotte. Preto, aj keď sa štatút 
Mayotte rozhodnutím Európskej rady zmenil na najvzdialenejší región, na ktorý sa uplatňuje 
článok 349 ZFEÚ, tento návrh sa nevzťahuje na opatrenia založené na tomto právnom 
základe.

Keďže pre príslušné smernice existujú rôzne právne základy a žiadny z nich nie je vedľajší 
alebo nepriamy vo vzťahu k ostatným, návrh bude musieť byť založený na rôznych 
príslušných právnych základoch. Keďže všetky vyžadujú uplatnenie riadneho legislatívneho 
postupu, v prípade tohto návrhu sa bude musieť použiť tento postup.

Okrem toho treba poznamenať, že podľa článku 355 ods. 6 ZFEÚ môže Európska rada 
zmeniť postavenie zámorskej krajiny alebo zámorského územia, pokiaľ ide o uplatňovanie 
zmlúv na túto zámorskú krajinu alebo toto zámorské územie, ale platné znenie zmlúv možno 
zmeniť len prostredníctvom postupov uvedených v článku 48 ZEÚ. Preto možno spochybniť 
vhodnosť prijatia rozhodnutí Európskou radou, ktorými sa mení znenie zmlúv, najmä so 
zreteľom na článok 13 ods. 2 ZFEÚ, podľa ktorého každá inštitúcia koná v medziach 
právomocí, ktoré sú jej zverené zmluvami.

VII – Záver a odporúčania

Vzhľadom na predchádzajúcu analýzu predstavuje článok 43 ods. 2, článok 114, článok 153 
ods. 2, článok 168 a článok 192 ods. 1 ZFEÚ, ako navrhuje Komisia, vhodný právny základ 
návrhu.

Výbor pre právne veci na svojej schôdzi, ktorá sa konala 14. októbra 2013, jednomyseľne 
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rozhodol1 o prijatí stanoviska, že právny základ navrhovaný Radou, článok 349 ZFEÚ, nie je 
správny a že  správny je právny základ navrhovaný Komisiou.

Na základe toho sa Výbor pre právne veci preto tiež rozhodol odporučiť predsedovi 
Parlamentu, aby v súlade s článkom 128 rokovacieho poriadku predložil vec Súdnemu dvoru 
po tom, ako sa v úradnom vestníku uverejní rozhodnutie Rady požiadať Parlament 
o stanovisko s cieľom zabezpečiť v súlade s článkom 13 ods. 2 ZEÚ výsady Parlamentu.

Výbor pre právne veci odporučil, aby Parlament neprijímal nijaké opatrenia týkajúce sa 
rozhodnutia Európskej Rady 2012/419/EÚ, ktorým sa mení zmluva.

S úctou,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Sebastian Valentin Bodu (podpredseda), Françoise Castex 
(podpredsedníčka), Marielle Gallo, Jutta Haug (podľa článku 187 ods. 2 rokovacieho poriadku), Klaus-Heiner 
Lehne (predseda), Eva Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (podľa článku 193 ods. 3 rokovacieho 
poriadku), Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.


