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Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech 
najvzdialenejších regiónov Únie [KOM(2010)0498]

Vážený pán predseda,

listom z 8. júna 2011 ste podľa článku 37 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali Výbor 
pre právne veci, aby posúdil doplnenie právneho základu do uvedeného návrhu nariadenia.

Právne základy, ktoré navrhla Komisia, sú prvý pododsek článku 42 a článok 43 ods. 2 ZFEÚ, 
ktoré spadajú pod hlavu III na tému Poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo tretej časti 
ZFEÚ s názvom Vnútorné politiky a činnosti Únie.

Navrhovaný právny základ, ktorý sa má doplniť, je článok 349 ZFEÚ v siedmej časti ZFEÚ 
na tému Všeobecné a záverečné ustanovenia, ktorý ustanovuje postup na prijatie osobitných 
opatrení zameraných najmä na stanovenie podmienok uplatňovania zmlúv 
v prípade najvzdialenejších regiónov Únie.

I – Kontext

Komisia týmto návrhom začala postup prepracovania nariadenia (ES) č. 247/2006 
z 30. januára 2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších 
regiónoch Únie1 v záujme jednoznačnosti a s cieľom uviesť ho do súladu s Lisabonskou 
                                               
1 Ú. v. EÚ L 42, 14.2.2006, s. 1.
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zmluvou, najmä pokiaľ ide o delegované a vykonávacie akty podľa článkov 290 a 291 ZFEÚ.

Právnymi základmi nariadenia (ES) č. 247/2006 boli články 36, 37 a 299 ods. 2 Zmluvy 
o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktoré zodpovedajú článkom 42, 43 a 349 
ZFEÚ v uvedenom poradí.

Nariadenie (ES) č. 247/2006 sprevádza nariadenie Komisie1 prijaté na základe článku 25 
základného aktu a obsahujúce podrobné pravidlá jeho uplatňovania, ktoré bolo zmenené 
a doplnené trikrát, naposledy v roku 2009.

Vo svojich stanoviskách k návrhu Výbor pre regionálny rozvoj a Európsky hospodársky 
a sociálny výbor odporučili, aby bol do právneho základu doplnený článok 349 ZFEÚ.

II – Príslušné články ZFEÚ

V návrhu Komisie sa ako právne základy uvádzajú tieto články (doplnené zvýraznenie 
označuje operatívne ustanovenia):

Článok 39
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.
2. Pri vypracovávaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a osobitných metód na jej 
uplatňovanie treba prihliadať:
a) na zvláštnu povahu poľnohospodárskej činnosti vyplývajúcu zo sociálnej štruktúry 
poľnohospodárstva a zo štrukturálnych a prírodných rozdielov medzi rôznymi 
poľnohospodárskymi oblasťami;
b) na nevyhnutnosť postupného vykonávania príslušných zmien;
c) na skutočnosť, že poľnohospodárstvo predstavuje v členských štátoch odvetvie úzko späté 
s celým hospodárstvom.

Článok 40
1. Na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 39 sa zavedie spoločná organizácia 

                                               
1 Nariadenie Komisie (ES) č. 793/2006 z 12. apríla 2006, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá 
uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva 
v najvzdialenejších regiónoch Únie (Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2006, s. 1).
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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.
2. Spoločná organizácia trhu podľa odseku 1 môže zahŕňať všetky opatrenia potrebné 
na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 39, najmä reguláciu cien, pomoc výrobe a odbytu 
rôznych výrobkov, skladovanie a preklenovacie opatrenia a spoločné mechanizmy 
na stabilizáciu dovozu alebo vývozu.
Spoločná organizácia sa obmedzí na dosiahnutie cieľov vymedzených v článku 39 bez 
akejkoľvek diskriminácie medzi výrobcami alebo spotrebiteľmi v rámci Únie.
Spoločná cenová politika vychádza zo spoločných kritérií a jednotných metód výpočtu.

Článok 42
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.
Na návrh Komisie môže Rada schváliť poskytovanie pomoci:
a) na ochranu podnikov znevýhodnených štrukturálnymi alebo prírodnými podmienkami;
b) v rámci programov hospodárskeho rozvoja.

Článok 43
1. Komisia predloží návrhy na vypracovanie a vykonávanie spoločnej poľnohospodárskej 
politiky, vrátane nahradenia vnútroštátnych organizácií trhu jednou z foriem spoločnej 
organizácie trhu uvedených v článku 40 ods. 1, ako aj na uskutočnenie opatrení presne 
vymedzených v tejto hlave.
Tieto návrhy zohľadnia vzájomnú závislosť poľnohospodárskych otázok uvedených v tejto 
hlave.
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.
3. Rada na návrh Komisie prijíma opatrenia týkajúce sa stanovovania cien, odvodov, pomoci 
a množstvových obmedzení a určovania a prideľovania rybolovných možností.
4. Vnútroštátne trhové organizácie sa môžu za podmienok stanovených v odseku 2 nahradiť 
spoločnou organizáciou stanovenou v článku 40 ods. 1, ak:
a) spoločná organizácia poskytuje členským štátom, ktoré sú proti tomuto opatreniu a ktoré 
majú vlastnú organizáciu danej výroby, rovnaké záruky zamestnanosti a životnej úrovne 
príslušných výrobcov, a to s prihliadnutím na možnosti prispôsobenia a potrebné 
špecializácie;
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b) spoločná organizácia trhu zabezpečí obchodu v rámci Únie podmienky podobné tým, ktoré 
existujú na vnútroštátnom trhu.
5. Ak vznikne spoločná organizácia určitých surovín po zavedení spoločnej organizácie trhu 
pre zodpovedajúce spracované výrobky, môžu sa suroviny použité pri spracovaní výrobkov 
určených na vývoz do tretích krajín doviezť z krajiny, ktorá nie je členom Únie.

Navrhujeme, aby bol do právneho základu doplnený tento článok:

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

Prvý pododsek článku 42 ZFEÚ stanovuje, že Parlament a Rada majú v rámci článku 43 ods. 
2 ZFEÚ určiť, do akej miery sa pravidlá hospodárskej súťaže vzťahujú na výrobu a obchod 
s poľnohospodárskymi výrobkami. Majú pritom povinnosť zohľadniť ciele spoločnej 
poľnohospodárskej politiky uvedené v článku 39.

Článok 43 ods. 2 ZFEÚ ustanovuje všeobecný právny základ pre spoločnú poľnohospodársku 
politiku, podľa ktorého Parlament a Rada majú zriadiť spoločnú organizáciu 
poľnohospodárskych trhov, ako je uvedené v článku 40 ZFEÚ, a to prostredníctvom riadneho 
legislatívneho postupu.

Článok 349 ZFEÚ stanovuje právny základ týkajúci sa podmienok uplatňovania zmlúv 
v najvzdialenejších regiónoch vrátane spoločných politík, prostredníctvom ktorého Rada 
na návrh Komisie a po konzultácii s Parlamentom prijíma osobitné opatrenia pre tieto 
regióny. Podľa tohto článku prijíma opatrenia len Rada, pričom s Európskym parlamentom sa 
len konzultuje. Treba však poznamenať, že na základe článku 16 ods. 3 ZEÚ sa Rada uznáša 
kvalifikovanou väčšinou, pokiaľ v článku 349 ZFEÚ nie je uvedené inak.
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IV – Judikatúra týkajúca sa právneho základu

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora „musí výber právneho základu pre opatrenie 
Spoločenstva spočívať na objektívnych faktoroch, ktoré podliehajú súdnemu preskúmaniu 
a medzi ktoré patria najmä cieľ a obsah opatrenia.“1 Výber nesprávneho právneho základu 
preto môže byť dôvodom na zrušenie príslušného aktu.

Pokiaľ ide o opatrenie, ktoré naraz sleduje viacero cieľov alebo ktoré má viac zložiek, bez 
toho, aby jeden cieľ alebo zložka boli doplňujúcimi oproti ostatným, Súdny dvor rozhodol, 
keď sa takto majú uplatniť rôzne právne základy Zmluvy ES, že takéto opatrenie sa musí 
zakladať výnimočne na rôznych príslušných právnych základoch2.

V. Cieľ a obsah navrhovaného nariadenia

V dôvodovej správe k návrhu Komisia uvádza, že jeho hlavným cieľom je zosúladiť 
nariadenie (ES) č. 247/2006 so ZFEÚ.

Čo sa týka delegovaných aktov, podľa tohto návrhu si zákonodarca vyhradzuje právomoc 
prijímať rozhodnutia týkajúce sa podstatných prvkov osobitného režimu pre niektoré 
poľnohospodárske výrobky najvzdialenejších regiónov, aby sa odstránili ťažkosti spôsobené 
odľahlosťou (program osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter, POSEI). 
Všeobecné usmernenia pre tento režim a všeobecné zásady, ktoré ich podporujú, určuje 
zákonodarca. V súlade s článkom 290 ZFEÚ zákonodarca zveruje Komisii úlohu doplniť 
alebo zmeniť niektoré nepodstatné prvky. Delegovaným aktom Komisie sa tak môžu 
ustanoviť doplňujúce prvky potrebné na dobré fungovanie režimu vymedzeného 
zákonodarcom. Podľa návrhu Komisia preto môže prijať formou delegovaného aktu 
podmienky a opatrenia v rámci programov POSEI.

V súlade s článkom 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sú členské štáty poverené 
vykonávaním režimu vymedzeného zákonodarcom. Podľa Komisie sa však zdá, že je 
potrebné zabezpečiť jednotné vykonávanie programov POSEI vo všetkých členských štátoch, 
aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže alebo diskriminácii medzi hospodárskymi 
subjektmi. Podľa návrhu zákonodarca teda udeľuje Komisii právomoc vykonávať v súlade 
s článkom 291 ods. 2 zmluvy určité aspekty programov.

Prvých päť odôvodnení návrhu znie takto (zvýraznenie doplnené):

(1) Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva na nápravu ťažkostí spôsobených 
výnimočnou situáciou najvzdialenejších regiónov Únie uvedené v článku 349 zmluvy
sa ustanovili nariadením Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 o osobitných 

                                               
1 Vec C-45/86, Komisia/Rada (Všeobecné colné preferencie), [1987], Zb. s. 1439, bod 5; vec C-440/05, Komisia 
/Rada, [2007], Zb. s. I-9097; vec C-411/06, Komisia/Parlament a Rada (8. septembra 2009) (Ú. v. EÚ C 267, 
7.11.2009, s. 8).).
2 Vec C-155/07 Parlament/Rada [2008] Zb. s. I-8103, bod 36.
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opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie1. Tieto 
opatrenia sa uskutočňujú pre každý región prostredníctvom podporných programov, 
ktoré predstavujú hlavný nástroj na zásobovanie týchto regiónov poľnohospodárskymi 
výrobkami. Pri príležitosti nových zmien a doplnení, ktoré sa javia ako potrebné, 
a v dôsledku vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti by sa nariadenie (ES) č. 247/2006 
malo zrušiť a nahradiť novým znením.

(2) Mali by sa spresniť základné ciele, k realizácii ktorých režim v prospech 
najvzdialenejších regiónov Únie prispieva.

(3) Mal by sa spresniť obsah Programov špecifických riešení v súvislosti s odľahlosťou a 
ostrovným charakterom (ďalej len „programy POSEI“), ktoré musia na základe 
zásady subsidiarity stanoviť príslušné členské štáty na najvhodnejšej zemepisnej 
úrovni a ktoré musia členské štáty predložiť Komisii na schválenie.

(4) V záujme lepšej realizácie cieľov režimu v prospech najvzdialenejších regiónov Únie 
musia programy POSEI zahŕňať opatrenia, ktorými sa zaručuje zásobovanie 
poľnohospodárskymi výrobkami, ako aj zachovanie a rozvoj miestnej 
poľnohospodárskej výroby. Mala by sa zosúladiť úroveň programovania príslušných 
regiónov a systematizovať partnerský prístup medzi Komisiou a členskými štátmi.

(5) V súlade so zásadou subsidiarity a v duchu flexibility, ktoré sú základom prístupu 
programovania prijatého pre režim v prospech najvzdialenejších regiónov, môžu 
orgány určené členským štátom navrhnúť zmeny programu, aby ho prispôsobili realite 
najvzdialenejších regiónov. V tom istom duchu sa postup zmeny programov musí 
prispôsobiť úrovni relevantnosti každého typu zmeny.

Článok 2 návrhu, ktorý má nadpis Ciele, stanovuje, že cieľom aktu je splniť tieto dva ciele 
(zvýraznenie doplnené):

a) [zaručiť] zásobovanie najvzdialenejších regiónov výrobkami, ktoré sú kľúčové 
pre ľudskú spotrebu alebo spracovanie a ako poľnohospodárske vstupy tým, že znižujú 
dodatočné náklady spôsobené odľahlosťou;
b) [zachovať a rozvíjať] poľnohospodársku činnosť v najvzdialenejších regiónoch, 
vrátane výroby, spracovania a uvádzania miestnych výrobkov na trh.

Okrem toho, že v návrhu sú začlenené ustanovenia o delegovaných a vykonávacích aktoch, 
jeho súčasťou sú aj určité menej zásadné aktualizujúce zmeny a doplnenia, ktorými sa majú 
zohľadniť zmeny v právnych predpisoch Únie a vykonávanie nariadenia z roku 2006 v praxi.

Návrh správy Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka obsahuje 74 pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov k zneniu, ktoré navrhla Komisia, pričom cieľom prvého z nich je 
zaviesť článok 349 ZFEÚ ako dodatočný právny základ. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19 
ďalej stanovuje, že je potrebné zohľadniť tento článok s cieľom uznať využitie “osobitného 
rámca pre najvzdialenejšie regióny s cieľom umožniť ich rozvoj a ich […] začlenenie do Únie 
prostredníctvom vytvorenia osobitných programov a nástrojov primeraných k ich situácii”.
Zvyšné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v návrhu správy sa týkajú predovšetkým 
technických ustanovení o delegovaných a vykonávacích aktoch.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 42, 14.2.2006, s. 1.
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VI – Stanovenie vhodného právneho základu

Vzhľadom na to, že nariadenie (ES) č. 247/2006, ktoré má byť týmto návrhom prepracované, 
bolo založené z časti na článku Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, 
ktorý bol predchodcom článku 349 ZFEÚ, a že cieľ a obsah návrhu sa priamo týkajú rozsahu 
a obsahu osobitných opatrení určených pre najvzdialenejšie regióny, ako aj ich vykonávania, 
musí byť článok 349 ZFEÚ jednoznačne zahrnutý do právneho základu.

Hoci v článku 349 ZFEÚ nie je na rozdiel od článku 43 ods. 2 ZFEÚ ustanovené uplatňovanie 
riadneho legislatívneho postupu, uvádza sa v ňom, že Rada má konať na základe 
kvalifikovanej väčšiny. Tieto články preto nie sú z procesného hľadiska nezlučiteľné.

VII – Záver a odporúčanie

Z uvedenej analýzy vyplýva, že k prvému pododseku článku 42 a článku 43 ods. 2 ZFEÚ je 
nutné doplniť článok 349 ZFEÚ, ktoré majú tvoriť právny základ navrhovaného nariadenia.

Výbor pre právne veci na schôdzi 11. júla 2011 preto rozhodol 21 hlasmi (nikto sa nezdržal 
hlasovania1) odporučiť Vám, aby sa návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov 
Únie [KOM (2010)0498] zakladal na prvom pododseku článku 42 ZFEÚ, článku 43 ods. 2 
ZFEÚ a článku 349 ZFEÚ.

S úctou,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Klaus-Heiner Lehne (predseda), Luigi Berlinguer (podpredseda), 
Raffaele Baldassarre (podpredseda), Evelyn Regner (podpredsedníčka), Sebastian Valentin Bodu (podpredseda), 
Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Antonio Masip 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.


