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Věc: Stanovisko k právnímu základu návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro 
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(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 7. června 2012 jste Výbor pro právní záležitosti na základě článku 37 
jednacího řádu požádal, aby posoudil, zda je vhodné nahradit „články 42 a 43 SFEU“ (jak 
navrhuje Komise) „článkem 42 a čl. 43 odst. 2 SFEU“ jakožto právním základem návrhu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (COM(2011)0627).

Výchozí informace

I. Návrh

Dotčený návrh je součástí legislativního rámce společné zemědělské politiky pro období 
2014–2020. Jeho účelem je nahradit nařízení Rady (ES) č 1698/2005 ze dne 20. září 2005
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV)1 a vychází z návrhu předloženého Komisí dne 6. října 2011, který stanoví společná 
pravidla pro všechny fondy fungující podle společného strategického rámce2. Nový EZFRV je 
                                               
1 Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.
2 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro 
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plánován tak, aby zapadal do nového společného strategického rámce, který se rovněž použije 
na Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti a Evropský 
námořní a rybářský fond, za účelem dosažení cílů strategie Evropa 2020 (inteligentní
a udržitelný růst podporující začlenění).

Návrh vychází ze základní myšlenky zakotvené v aktuální koncepci rozvoje venkova, jíž jsou 
víceleté plány vypracované a spolufinancované členskými státy (nebo regiony). Namísto 
původních tří os spojených s hospodářskými, environmentálními a sociálními otázkami,
z nichž každá měla vlastní minimální požadavky na financování, bude pro nové programovací 
období stanoveno šest priorit: podpora předávání znalostí a inovací; zlepšení 
konkurenceschopnosti; podpora organizace potravinového řetězce a řízení rizik; obnova, 
zachování a zlepšení ekosystémů; podpora účinného využívání zdrojů; podpora sociálního 
začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech. Členské 
státy i nadále musí vyhradit 25 % svých finančních zdrojů určených na rozvoj venkova na 
otázky spojené s obhospodařováním půdy a bojem proti změně klimatu. Aby bylo dosaženo 
kvantifikovaných cílů stanovených v souladu s těmito prioritami (a při zohlednění vlastních 
specifických potřeb) mají členské státy či regiony vypracovat kombinace opatření převzatých 
ze zracionalizovaného seznamu. Návrh nařízení obsahuje pravidla týkající se vypracovávání, 
schvalování a revize programů, která do značné míry odpovídají stávajícím pravidlům,
a otevírá možnost podprogramů (např. pro mladé zemědělce, malé zemědělce, horské oblasti, 
krátké dodavatelské řetězce), které mají prospěch z vyšší intenzity podpory. Návrh také dále 
posiluje stávající opatření týkající se spolupráce a obsahuje soubor nástrojů k řízení rizik, 
včetně podpory vzájemných fondů a nového nástroje ke stabilizaci příjmu.

II. Předmětné právní základy

1. Právní základ návrhu

Návrh je založen na článcích 42 a 43 SFEU, které stanoví:

„Článek 42 SFEU
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 SFEU

1. Komise předkládá návrhy týkající se vypracování a provádění společné zemědělské 
politiky včetně nahrazení vnitrostátních systémů organizace trhu některou z forem společné 
                                                                                                                                                  
regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu 
soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, který předložila Komise dne 6. října 2011, 
COM(2011)0615.
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organizace trhů uvedenou v čl. 40 odst. 1 a realizace opatření uvedených v této hlavě.

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.

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.“

2. Navržená změna právního základu

Dopisem ze dne 7. června 2012 jste Výbor o právní záležitosti požádal, aby posoudil, zda je 
vhodné nahradit „články 42 a 43 SFEU“ „článkem 42 a čl. 43 odst. 2 SFEU“ jakožto právním 
základem vzhledem k tomu, že zpravodaj výboru AGRI Luis Manuel Capoulas Santos 
předložil ve svém návrhu zprávy pozměňovací návrh, který tuto změnu zavádí. Dále uvádíte, 
že tuto změnu považujete „spíše za opravu právního základu než za jeho změnu“. 

III. Rozbor 

Z judikatury Soudního dvora týkající se volby právního základu vyplývají určité zásady. 
Zaprvé má výběr správného právního základu ústavní význam, a to s ohledem na dopady 
právního základu z hlediska věcné příslušnosti a postupu1. Zadruhé, podle čl. 13 odst. 2 SEU 
jedná každý orgán v mezích působnosti svěřené mu Smlouvami2. Zatřetí, podle judikatury 
Soudního dvora, se „musí volba právního základu aktu Společenství zakládat na objektivních 
skutečnostech, které mohou být předmětem soudního přezkumu, mezi které patří zejména 
účel a obsah aktu“3.
                                               
1 Stanovisko 2/00, Cartagenský protokol, 2001, Recueil s. I-9713, bod 5; věc C-370/07, Komise v. Rada, 2009, 
Sb. rozh. s. I-8917, body 46–49; stanovisko 1/08, Všeobecná dohoda o obchodu se službami, 2009, Sb. rozh. s. I-
11129, bod 110.
2 Věc C-403/05, Parlament v. Komise, 2007, Sb. rozh. s. I-9045, bod 49, a tam uvedená judikatura.
3 Viz naposledy věc C-411/06, Komise v. Parlament a Rada, 2009, Sb. rozh. s. I-7585.
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Článek 42 SFEU se týká uplatňování pravidel hospodářské soutěže a schvalování poskytnuté 
státní podpory.

Čl. 43 odst. 2 SFEU je všeobecným právním základem pro společnou zemědělskou politiku, 
podle něhož Parlament a Rada zřídí řádným legislativním postupem společnou organizaci 
zemědělských trhů uvedenou v článku 40 SFEU. Ostatní odstavce článku 43 se zde nejeví 
relevantními (odstavec 1: předkládání návrhů ze strany Komise; odstavec 3: přijímání 
opatření Radou; odstavec 4: podmínky pro nahrazení vnitrostátních systémů organizace trhu; 
odstavec 5: společná organizace trhu pro určité suroviny), a není tudíž nezbytné připojit tato 
ustanovení k právnímu základu.

Vhodným právním základem pro dotčené nařízení jsou tedy článek 42 a čl. 43 odst. 2 SFEU.

Výbor se touto otázkou zabýval na své schůzi dne 10. července 2012. Na této schůzi Výbor 
jednomyslně1 rozhodl doporučit, aby byly jakožto právní základ návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) použity článek 42 a čl. 43 odst. 2 SFEU.

S pozdravem

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), Axel Voss 
(zpravodaj), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Luis de Grandes Pascual, 
Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, 
Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.


