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Věc: Stanovisko k právnímu základu návrhu nařízení Rady, kterým se na období 
2014–2020 zavádí program „Evropa pro občany“ (COM(2011) 884 –
2011/0436(APP))

Vážená paní předsedkyně,

Dopisem ze dne 5. března 2012 jste požádala Výbor pro právní záležitosti v souladu
s článkem 37 jednacího řádu, aby zaujal stanovisko k vhodnosti právního základu, který 
Komise vybrala k návrhu nařízení Rady, kterým se na období 2014–2020 zavádí program 
„Evropa pro občany“. Komise předložila tento návrh dne 14. prosince 2011 na základě článku 
352 SFEU. Ve Vašem dopise to zpochybňujete, zejména s odkazem na skutečnost, že 
současný program „Evropa pro občany“ (2007–2013) vychází z dvojího právního základu,
a to z bývalých článků 151 a 308 Smlouvy o ES (nyní články 167 a 352 SFEU), a byl přijat
v rámci postupu spolurozhodování.

Kontext

I. Návrh

Komise navrhuje program „Evropa pro občany“ na období 2014–2020, který navazuje na 
stávající program. Co se týče obecného cíle návrhu, čl. 1 odst. 2 stanoví: „V rámci globálního 
cíle, kterým je přispívat k pochopení problematiky Evropské unie a podněcovat aktivní 
občanství, program přispívá k tomuto obecnému cíli: posilovat povědomí o dosavadním 
vývoji a zlepšovat způsobilost k aktivnímu občanství na úrovni Unie“. Článek 2 je 
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konkrétnější: program bude mít za cíl zvyšovat „povědomí o dosavadním vývoji, o dějinách, 
identitě a cílech Unie podněcováním debaty, uvažování a vytváření sítí“ (čl. 2 odst. 1 návrhu)
a „podporovat demokratickou angažovanost občanů a aktivní občanství na úrovni Unie, a to 
zvyšováním míry, v jaké občané chápou proces tvorby politik Unie“(čl. 2 odst. 2 návrhu). Jak 
se uvádí v důvodové zprávě k návrhu, účelem je „mobilizovat občany na místní úrovni, aby 
diskutovali o konkrétních otázkách evropského zájmu“1. Díky tomu, jak je dále uvedeno, „se 
dozvědí o dopadech politik Unie na jejich každodenní život“.

V článcích 3, 4, 5 a násl. návrh určuje a definuje, jak bude těchto cílů dosaženo: opatření, 
struktura programu, účast v programu, spolupráce s mezinárodními organizacemi, provádění 
programu atd. 

II. Předmětné právní základy

1. Právní základ návrhu

Návrh vychází z článku 352 SFEU, který zní:

„Článek 352

Ukáže-li se, že k dosažení některého z cílů stanovených Smlouvami je nezbytná určitá činnost 
Unie v rámci politik vymezených Smlouvami, které však k této činnosti neposkytují nezbytné 
pravomoci, přijme Rada na návrh Komise jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského 
parlamentu vhodná ustanovení. Pokud jsou dotyčná ustanovení přijímána Radou zvláštním 
legislativním postupem, rozhoduje rovněž jednomyslně na návrh Komise a po obdržení 
souhlasu Evropského parlamentu“.

2. Navržená změna právního základu
Ve své žádosti o stanovisko Výboru pro právní záležitosti k právnímu základu uvádíte 
možnost doplnit článek 167 SFEU, který zní:

„Článek 167

1. Unie přispívá k rozkvětu kultur členských států a přitom respektuje jejich národní
a regionální různorodost a zároveň zdůrazňuje společné kulturní dědictví.

2. Činnost Unie je zaměřena na povzbuzování spolupráce mezi členskými státy a v případě 
potřeby na podporu a doplňování jejich činnosti v následujících oblastech:
– zlepšování znalosti a šíření kultury a dějin evropských národů,
– zachování a ochrana kulturního dědictví evropského významu,
– nekomerční kulturní výměny,
– umělecká a literární tvorba, včetně tvorby v audiovizuální oblasti.

3. [...]

                                               
1 COM(2011) 884, důvodová zpráva, s. 2.
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4. [...]

5. Ve snaze přispět k dosažení cílů uvedených v tomto článku:
– Evropský parlament a Rada přijímají řádným legislativním postupem po konzultaci
s Výborem regionů podpůrná opatření, s vyloučením harmonizace právních předpisů 
členských států, [...]“

III. Analýza 

1. Zásady stanovené Soudním dvorem 
Jak již Soudní dvůr zdůraznil, volba právního základu má „ústavní význam“1 v důsledku 
zásady „svěření pravomocí“, kterou se řídí Evropská unie. Soudní dvůr uvedl, že obecným 
pravidlem je, že opatření musí být založena pouze na jednom právním základě. Opatření, 
které má dva účely, dva cíle nebo součásti, by měla být založena na jediném právním základě, 
který se určí podle převládající složky opatření2. Dvojí právní základ by mohl být použit 
„výjimečně, pokud opatření sleduje řadu cílů současně nebo se skládá z několika prvků, které 
jsou neoddělitelně spojeny, aniž by jeden z nich byl druhotný a nepřímý ve vztahu
k prvnímu“3.

Soud také stanovil různá kritéria, která by měla určit volbu právního základu pro jednotlivé 
případy. Tato kritéria byla opakovaně uváděna v judikatuře Soudního dvora a mohla by se 
shrnout takto:
– volba není subjektivní; musí „být založena na objektivních faktorech, které mohou být 
předmětem soudního přezkumu“4,
– mezi tyto faktory by měl být zahrnut cíl a obsah daného opatření5.

Pokud jde o použití článku 352 SFEU jako právního základu, Soudní dvůr rozhodl, že 
opatření podle článku 352 je odůvodněno pouze v případě, že nezbytné pravomoci nedává 
Unii žádné jiné ustanovení Smlouvy6. Konkrétním právním základem, který by zde mohl být 
relevantní, je článek 167 SFEU.

2. Cíle návrhu
Návrh sleduje dva oddíly cílů: „Povědomí o dosavadním vývoji a evropské občanství (čl. 3 
odst. 1)“ a „Demokratickou angažovanost a aktivní občanství“. Oba tyto oddíly jsou stejně 
důležité, neexistuje podřízenost jednoho druhému.

a) „Povědomí o dosavadním vývoji a evropské občanství“;
Článek 167 SFEU se v odstavci 2 zmiňuje o „zlepšování znalosti a šíření kultury a dějin 
evropských národů“. Cíl „povědomí o dosavadním vývoji“ v návrhu se týká historie Unie,
                                               
1 Stanovisko č. 2/00 ze dne 6. prosince 2001 ke Cartagenskému protokolu, Sb. rozh. 2001, s. I-9713.
2 Věc C-42/97, Parlament v. Rada, Sb. rozh. 1999, s. I-869, bod 39 a 40.
3 Věc C-441/06, Komise v. Parlament a Rada, Sb. rozh. 2007, I-8887, bod 47.
4 Věc 45/86, Komise v. Rada, Sb. rozh. 1987, s. 1439, bod 5.
5 Viz věc C-300/89, Komise v. Rada, Sb. rozh. 1991, s. I-287, bod 10; rovněž věc C-411/06, Komise v. 
Parlament a Rada, Sb. rozh. 2009, s. I-7585, bod 45; a věc C-166/07, Parlament v. Rada, Sb. rozh. 2009, s.I-
135, bod 4.
6 Věc 45/86, Komise v. Rada, Sb. rozh. 1987, s. 1493, bod 13; věc C-436/03, Evropský parlament v. Rada, 
Sb. rozh. 2006, I-3733, odstavce 36-46; věc C-166/07, Evropský parlament v. Rada, Sb. rozh. 2009, s. I-7135, 
body 40-41.



PE486.126v01-00 4/5 AL\897486CS.doc

CS

a vztahuje se tak na něj článek 167 SFEU. Je třeba poznamenat, že skutečnost, že slovo 
„kultura“ není v návrhu nebo mezi jeho cíli výslovně uvedeno, nevede k odlišnému výsledku: 
výslovný odkaz na „kulturu“ není pro použití článku 167 SFEU nutný, protože odkaz na 
„dějiny“ je dostačující. 

b) „Demokratická angažovanost a aktivní občanství“
Další cíl návrhu týkající se „aktivního občanství“ se vztahuje k evropskému občanství. 
Smlouva neobsahuje konkrétní právní základ pro opatření týkající se této problematiky.
Z tohoto důvodu by bylo třeba použít článek 352 SFEU. Aby byl článek 352 SFEU vhodným 
právním základem, musí být daná činnost nezbytná k dosažení některého z cílů stanovených 
Smlouvami (viz znění čl. 352 odst. 1 SFEU výše). Článek 9 Smlouvy o EU zavádí občanství 
Unie, které doplňuje občanství jednotlivých členských států. 1. Čl. 11 odst. 1 Smlouvy
o vyžaduje, aby orgány „poskytovaly občanům a reprezentativním sdružením možnost 
projevovat a veřejně si vyměňovat názory na všechny oblasti činnosti Unie“, a tím podporuje 
aktivní občanství. O dosažení uvedeného cíle bude usilovat pomocí opatření návrhu týkajících 
se evropského občanství. Článek 352 se tak zdá být vhodným právním základem pro tento 
oddíl opatření.

3. „Evropa pro občany“
Srovnání se současným programem, o němž se ve své žádosti o stanovisko k právnímu 
základu rovněž zmiňujete, tento výsledek potvrzuje: současný program má na jedné straně za 
cíl zajistit zapojení evropských občanů do procesu evropské integrace, a na druhé straně 
vytvářet evropskou identitu mezi evropskými občany na základě společných hodnot, historie
a kultury. Na kulturní aspekt se vztahuje článek 167 SFEU, avšak na prvek aktivního 
občanství, na který Smlouvy neposkytují konkrétní právní základ, bylo nutné použít článek 
352 SFEU. Právní základ programu „Evropa pro občany“ v roce 2006 tedy tvoří oba články 
společně.

4. Procedurální aspekty
Za zmínku stojí, že pokud se použije článek 352 SFEU v kombinaci s jinými ustanoveními 
Smlouvy, musí se příslušné procesní požadavky kombinovat. I když Soud obecně rozhodl, že 
dva právní základy nelze mít tam, kde jsou postupy stanovené pro každý z nich neslučitelné2, 
neupozorňuje na problém slučitelnosti v souvislosti s článkem 352 SSFEU (vzhledem k tomu, 
že použití článku 352 SFEU nutně znamená, že není k dispozici jiný právní základ). Soudu 
svým rozhodnutím naopak umožňuje, aby byl požadavek jednomyslnosti z článku 352 SFEU 
kombinován s dalšími postupy, např. řádným legislativním postupem3. Zdá se, že v tomto 
případě by se uplatnil řádný legislativní postup v kombinaci s jednomyslností.

5. Stanovisko právní služby

                                               
1 „Ve všech svých činnostech dodržuje Unie zásadu rovnosti svých občanů, kterým se dostává od jejích orgánů, 
institucí a jiných subjektů stejné pozornosti.“ Občanem Unie je každá osoba, která má státní příslušnost 
členského státu. Občanství Unie doplňuje občanství členského státu, nenahrazuje je.
2 Věc C-300/89, Komise v. Rada, („Oxid titaničitý“), Sb. rozh. 1991, s. I-2867, body 17-25.
3 Věc C-166/07, Evropský parlament v. Rada, bod 69. Viz např. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 232/2010 ze dne 15. prosince 2010 o finančních příspěvcích Evropské unie do Mezinárodního fondu pro Irsko 
(2007-2010) (Úř. Věst. 346, 30.12.2010, s. 1), které ve svém právním východisku 6 uvádí „v souladu s řádným 
legislativním postupem a požadavkem jednomyslnosti v Radě, jak stanovuje čl. 352 odst. 1 první věta Smlouvy 
o fungování Evropské unie“.



AL\897486CS.doc 5/5 PE486.126v01-00

CS

Právní služba uvedla, a to jak ve sdělení Vašemu výboru ze dne 21. 2. 2012, tak ve sdělení ze 
dne 15. 3. 2012, která se týkala žádosti o stanovisko Výboru pro právní záležitosti k právnímu 
základu, že právním základem pro tento návrh by měly být články 167 a 352 SFEU.

IV. Závěry a doporučení

Výbor pro právní záležitosti se touto otázkou zabýval na své schůzi dne 27. března 2012. Na 
této schůzi jednomyslně rozhodl1, že doporučí, aby vhodným právním základem pro návrh 
nařízení, kterým se pro období 2014–2020 stanoví program „Evropa pro občany“, byly články 
167 a 352 SFEU.

S úctou

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Závěrečného hlasování se zúčastnili tito členové výboru: Klaus-Heiner Lehne (předseda), Evelyn Regner 
(místopředsedkyně), Françoise Castex (místopředsedkyně), Sebastian Valentin Bodu (místopředseda), Marielle 
Gallo, Giuseppe Gargani, Alajos Mészáros, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, 
Sajjad Karim, Francesco Enrico Speroni, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Dagmar Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger. 


