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Věc: Stanovisko k právnímu základu návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch 
nejvzdálenějších regionů Unie [KOM(2010)0498]

Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 8. června 2011 jste v souladu s článkem 37 jednacího řádu požádal Výbor 
pro právní záležitosti, aby zvážil možnost dalších článků jako právního základu výše 
uvedeného návrhu nařízení.

Komise navrhuje jakožto právní základ čl. 42 odst. 1 a čl. 43 odst. 2 SFEU, jež oba spadají 
pod hlavu III („Zemědělství a rybolov“) třetí části SFEU nazvané „Vnitřní politiky a činnosti 
Unie“. 

Právním základem, který by měl být připojen, je článek 349 SFEU spadající pod sedmou část 
SFEU nazvanou „Ustanovení obecná a závěrečná“, přičemž tento článek stanoví postup pro 
přijetí konkrétních opatření zaměřených zejména na vytvoření podmínek pro uplatnění Smluv
v nejvzdálenějších regionech Unie.
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I. Souvislosti

Tímto návrhem Komise zahájila postup přepracování nařízení Rady (ES) č. 247/2006 ze dne 
30. ledna 2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch 
nejvzdálenějších regionů Unie1, v zájmu jednoznačnosti a proto, aby jej uvedla v soulad
s Lisabonskou smlouvou, především pokud jde o akty v přenesené pravomoci a prováděcí 
akty, jak je upravují články 290 a 291 SFEU.

Právními základy nařízení (ES) č. 247/2006 byly články 36 a 37 a čl. 299 odst. 2 SES, které 
odpovídají článkům 42, 43 a 349 SFEU.

Nařízení (ES) č. 247/2006 doprovází nařízení Komise2 přijaté na základě článku 25 
základního aktu a obsahující podrobná pravidla pro jeho provádění, přičemž toto nařízení 
Komise bylo již třikrát revidováno (naposledy v roce 2009).

Ve svých stanoviscích k návrhu doporučil jak Výbor pro regionální rozvoj, tak Evropský 
hospodářský a sociální výbor připojení článku 349 SFEU jakožto právního základu.

II. Příslušné články Smlouvy o fungování Evropské unie 

Následující články uvádí Komise ve svém návrhu jakožto právní základy (zdůraznění 
poukazuje na operativní ustanovení):

Článek 39
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.
2. Při vypracovávání společné zemědělské politiky a zvláštních metod, které 
může zahrnovat, se bude přihlížet:
a) ke zvláštní povaze zemědělské činnosti, vyplývající ze sociální struktury
v zemědělství a ze strukturálních a přírodních rozdílů mezi různými 
zemědělskými oblastmi;
b) k nutnosti provádět vhodné úpravy postupně;

                                               
1 Úř. věst. L 42, 14.2.2006, s. 1.
2 Nařízení Komise (ES) č. 793/2006 ze dne 12. dubna 2006, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla 
k nařízení Rady (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch 
nejvzdálenějších regionů Unie (Úř. věst. L 145, 31.5.2006, s. 1).
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c) ke skutečnosti, že v členských státech zemědělství představuje odvětví, které 
je těsně spjato s celým hospodářstvím.

Článek 40
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.
2. Společná organizace trhů podle odstavce 1 může zahrnovat veškerá 
opatření potřebná k dosažení cílů stanovených v článku 39, zejména regulaci 
cen, subvencování výroby i odbytu různých produktů,  skladovací
a překlenovací opatření a společné mechanismy pro stabilizaci dovozu nebo 
vývozu.
Společná organizace trhů se musí omezit na dosažení cílů uvedených v článku 
39 a musí vylučovat jakoukoli diskriminaci mezi výrobci nebo spotřebiteli 
uvnitř Unie.
Společná cenová politika musí být založena na společných kritériích
a jednotných metodách výpočtu.

Článek 42
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.
Rada může na návrh Komise schválit poskytování podpor:
a) k ochraně podniků, jež jsou znevýhodněny strukturálními nebo přírodními 
podmínkami;
b) v rámci programů hospodářského rozvoje.

Článek 43
1. Komise předkládá návrhy týkající se vypracování a provádění společné 
zemědělské politiky včetně nahrazení vnitrostátních systémů organizace trhu 
některou z forem společné organizace trhů uvedenou v čl. 40 odst. 1
a realizace opatření uvedených v této hlavě.
Tyto návrhy musí brát v úvahu vzájemnou závislost zemědělských otázek,
o nichž tato hlava pojednává.
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.
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3. Rada přijme na návrh Komise opatření týkající se stanovení cen, dávek, 
podpor a množstevních omezení a stanovení a přidělení rybolovných práv.
4. V souladu s odstavcem 2 lze vnitrostátní systémy organizace trhu nahradit 
společnou organizací trhu uvedenou v čl. 40 odst. 1, pokud:
a) společná organizace trhu poskytne členským státům, které se stavějí proti 
tomuto opatření a které mají vlastní systém organizace trhu pro příslušnou 
výrobu, rovnocenné záruky zaměstnanosti a životní úrovně příslušných 
výrobců, a to s přihlédnutím k úpravám, které jsou možné, a ke stupni 
vyžadované specializace;
b) společná organizace trhu zabezpečí obchodu uvnitř Unie podmínky 
obdobné podmínkám existujícím na vnitrostátním trhu.
5. Bude-li zavedena společná organizace trhu pro určité suroviny před 
zavedením společné organizace trhů pro odpovídající zpracované produkty, 
mohou být dané suroviny dovezeny ze zemí mimo Unii, pokud se používají pro 
zpracované produkty určené pro vývoz do třetích zemí.

Právním základem, který má být připojen, je následující článek:

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

První odstavec článku 42 SFEU stanoví, že Parlament a Rada v souladu s čl. 43 odst. 2 



AL\873435CS.doc 5/8 PE469.828v01-00

CS

vymezí, v jakém rozsahu se pravidla hospodářské soutěže uplatní na zemědělskou produkci
a obchod zemědělskými produkty. Mají přitom povinnost zohlednit cíle společné zemědělské 
politiky stanovené v článku 39.

Čl. 43 odst. 2 SFEU je všeobecným právním základem pro společnou zemědělskou politiku, 
přičemž Parlament a Rada zřídí řádným legislativním postupem společnou organizaci 
zemědělských trhů uvedenou v článku 40 SFEU.

Článek 349 SFEU je právním základem pro akty týkající se podmínek pro uplatnění Smluv
v nejvzdálenějších regionech Unie, přičemž Rada přijímá na návrh Komise a po konzultaci
s Parlamentem konkrétní opatření pro tyto regiony. Podle tohoto článku přijímá opatření 
samotná Rada a Parlament je jen konzultován. Je však nutné poznamenat, že protože není
v článku 349 SFEU uvedeno jinak, přijímá Rada na základě čl. 16 odst. 3 Smlouvy o EU 
rozhodnutí kvalifikovanou většinou.

IV. Judikatura týkající se právního základu

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“1. Volba nesprávného právního základu může být tudíž důvodem 
ke zneplatnění dotyčného aktu.

Pokud opatření sleduje současně několik cílů nebo má několik složek, které jsou navzájem 
neoddělitelně spjaty, aniž by jeden z cílů nebo jedna ze složek byly ve vztahu k druhým 
druhořadé nebo nepřímé, bude se podle Soudního dvora takový akt, v jehož případě se tedy 
uplatní různá ustanovení Smlouvy, muset zakládat na různých příslušných právních 
základech2.

V. Cíl a obsah navrhovaného nařízení

V důvodové zprávě návrhu Komise uvádí, že jeho hlavním cílem je sladit nařízení (ES) 
č. 247/2006 s SFEU.

Pokud jde o akty v přenesené pravomoci, tento návrh svěřuje normotvůrci pravomoc přijímat 
rozhodnutí stanovující podstatné prvky zvláštního režimu pro některé druhy zemědělských 
produktů z nejodlehlejších regionů s cílem zmírnit obtíže způsobené velmi odlehlou polohou 
(programy speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní charakter, POSEI). Obecné směry 
tohoto režimu a obecné zásady, z nichž tento režim vychází, určuje normotvůrce. Podle 
článku 290 SFEU pověřuje normotvůrce Komisi tím, aby doplňovala nebo měnila některé 
prvky aktu, které nejsou podstatné. Akt v přenesené pravomoci Komise může také stanovit 
doplňkové prvky nezbytné pro dobré fungování režimu vymezeného normotvůrcem. Na 
                                               
1 Věc C-45/86, Komise v. Rada („Všeobecné celní preference“), Recueil 1987, s. 1439, bod 5; věc C-440/05, 
Komise v. Rada, Sb. rozh. 2007, s. I-9097; věc C-411/06, Komise v. Parlament a Rada, (8. září 2009) (Úř. věst. 
C 267 ze dne 7.11.2009, s.8).
2 Věc C-155/07, Parlament v. Rada, Sb. rozh. 2008, s. I-8103, bod 36.
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základě tohoto návrhu může tedy Komise přijmout prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci podmínky a opatření související s prováděním programů POSEI.

Členské státy jsou podle článku 291 Smlouvy o fungování Evropské unie příslušné
k provádění režimu vymezeného normotvůrcem. Podle Komise se však jeví nezbytným 
zajistit jednotné provádění programů POSEI ve všech členských státech, aby se zabránilo 
narušení hospodářské soutěže nebo diskriminaci mezi hospodářskými subjekty. V důsledku 
toho svěřuje v tomto návrhu normotvůrce Komisi podle čl. 291 odst. 2 Smlouvy prováděcí 
pravomoci, pokud jde o některé aspekty programů.

První pět bodů odůvodnění návrhu zní (zdůraznění bylo přidáno):

(1) K nápravě obtíží způsobených výjimečnou situací v nejvzdálenějších 
regionech Unie uvedených v článku 349 Smlouvy byla stanovena 
zvláštní opatření v odvětví zemědělství nařízením Rady (ES) č. 
247/2006 ze dne 30. ledna 2006, kterým se stanoví zvláštní opatření
v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie1. Ke 
konkretizaci těchto opatření dochází prostřednictvím programů 
podpory pro každý region, jež představují podstatný nástroj pro 
zásobování těchto regionů zemědělskými produkty. U příležitosti 
nových změn, které se jeví nezbytnými, a po vstupu Lisabonské 
smlouvy v platnost je třeba zrušit nařízení (ES) č. 247/2006 a nahradit 
je novým textem.

(2) Je třeba upřesnit základní cíle, k jejichž realizaci režim ve prospěch 
nejodlehlejších regionů Unie přispívá.

(3) Je třeba zpřesnit obsah programů speciálně zaměřených na odlehlost
a ostrovní charakter (dále jen „programy POSEI“), jež podle zásady 
subsidiarity musí vytvořit dotyčné členské státy na nejvhodnější 
zeměpisné úrovni a jež musí tyto členské státy předložit Komisi ke 
schválení.

(4) Aby se lépe realizovaly cíle režimu ve prospěch nejvzdálenějších 
regionů Unie, musí programy POSEI zahrnovat opatření, jež zaručují 
zásobování zemědělskými produkty a zachování a rozvoj místních 
zemědělských produkcí. Je třeba sblížit úroveň plánování programů
dotyčných regionů a systematizovat partnerský přístup mezi Komisí
a členskými státy.

(5) Podle zásady subsidiarity a v duchu flexibility, jež tvoří základ 
přístupu plánování programů přijatého pro režimy ve prospěch 
nejvzdálenějších regionů, mohou orgány určené členskými státy 
navrhnout změny programu, aby jej přizpůsobily realitě 
nejvzdálenějších regionů. Ve stejném duchu musí být přijat postup pro 
změnu programů na úrovni s relevancí odpovídající jednotlivým 
druhům změn.

                                               
1 Úř. věst. L 42, 14.2.2006, s. 1.
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Článek 2 návrhu s nadpisem „Cíle“ stanoví, že daný akt usiluje o dosažení těchto dvou cílů 
(zdůraznění bylo přidáno):

a) zaručit zásobování nejvzdálenějších regionů základními produkty
k lidské spotřebě nebo ke zpracování a jakožto zemědělské vstupy, a to 
zmírněním vícenákladů spojených se vzdálenou polohou;
b) zachovávat a rozvíjet zemědělskou činnost v nejvzdálenějších 
regionech, včetně produkce místních produktů, jejich zpracování
a uvádění na trh.

Kromě začlenění ustanovení týkajících se aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů 
návrh obsahuje také určité méně zásadní aktualizační změny, jejichž cílem je zohlednit změny 
právních předpisů Unie a usnadnit uplatňování nařízení z roku 2006 v praxi.

Návrh zprávy Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova obsahuje 74 pozměňovacích návrhů 
ke znění navrženému Komisí, přičemž první z nich připojuje článek 349 SFEU jakožto další 
právní základ. Pozměňovací návrh č. 19 dále upřesňuje, že je třeba brát ohled na tento článek, 
který „pro nejvzdálenější regiony uplatňuje odlišný rámec, aby umožnil jejich rozvoj
a spravedlivé začlenění do Unie díky příslušným specifickým programům“. Zbývající 
pozměňovací návrhy obsažené v návrhu zprávy se týkají především technických ustanovení 
ohledně aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů.

VI. Stanovení vhodného právního základu

Vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 247/2006, které je zde předmětem přepracování, bylo 
částečně založeno na článku SES, který byl předchůdcem článku 349 SFEU, a že cíl i obsah 
návrhu se přímo týkají oblasti působnosti a obsahu zvláštních opatření ve prospěch 
nejvzdálenějších regionů a jejich uplatňování, článek 349 SFEU musí být jednoznačně 
připojen jakožto další právní základ.

Ačkoli se v článku 349 SFEU, narozdíl od čl. 43 odst. 2 SFEU, nehovoří o uplatňování 
řádného legislativního postupu, je v něm uvedeno, že Rada jedná kvalifikovanou většinou.
Tyto články proto nejsou z procedurálního hlediska vzájemně v rozporu.

VII. Závěry a doporučení

Z výše uvedenému rozboru vyplývá, že právním základem navrhovaného nařízení musí být 
společně s čl. 42 odst. 1 a čl. 43 odst. 2 SFEU také článek 349 SFEU.

Na schůzi, která se konala dne 11. července 2011, tudíž Výbor pro právní záležitosti 21 hlasy 
pro (hlasování se nikdo nezdržel)1 rozhodl vydat pro Váš výbor následující doporučení: 
                                               
1 Závěrečného hlasování se zúčastnili tito poslanci: Klaus-Heiner Lehne (předseda), Luigi Berlinguer 
(místopředseda), Raffaele Baldassarre (místopředseda), Evelyn Regner (místopředsedkyně), Sebastian Valentin 
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právním základem návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní 
opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie [KOM(2010)0498] 
by měly být čl. 42 odst. 1 SFEU, čl. 43 odst. 2 SFEU a článek 349 SFEU.
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Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Francesco Enrico Speroni, 
Dimitar Stoyanov, Kurt Lechner, Paulo Rangel, Dagmar Roth-Behrendt, Toine Manders, Eva Lichtenberger.


