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Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
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Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)(COM(2011)0627 –
C7 0340/2011 – 2011/0282(COD))

Vážený pán predseda,

listom zo 7. júna 2012 ste Výbor pre právne veci v zmysle článku 37 rokovacieho poriadku 
požiadali o poskytnutie stanoviska k vhodnosti nahradenia „článku 42 a článku 43 ZFEÚ“, 
tak, ako ich predložila Komisia, „článkom 42 a článkom 43 ods. 2 ZFEÚ“ ako právnym 
základom k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 
(COM(2011)0627).

Všeobecný kontext

I. Návrh

Návrh tvorí časť legislatívneho rámca spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie 2014 
– 2020. Zámerom návrhu je nahradiť nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 
2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV)1. Nadväzuje na návrh predložený Komisiou 6. októbra 2011, 
                                               
1 Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.
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ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre všetky fondy fungujúce podľa spoločného 
strategického rámca1. Nový EPFRV je navrhnutý tak, aby zapadol do nového spoločného 
strategického rámca, ktorý je rovnako uplatniteľný na Európsky fond regionálneho rozvoja, 
Európsky sociálny fond, Kohézny fond a Európsky fond námorného a rybného hospodárstva, 
a to s cieľom dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020 (udržateľný, INTELIGENTNÝ, 
inkluzívny rast).

Návrh stavia na základnej myšlienke vychádzajúcej zo súčasnej koncepcie rozvoja vidieka 
založenej na viacročných programoch, ktoré sú navrhnuté a spolufinancované členskými 
štátmi (alebo regiónmi). Namiesto predchádzajúcich troch osí súvisiacich s hospodárskymi, 
environmentálnymi a sociálnymi otázkami s minimálnymi požiadavkami na financovanie 
pre každú z osí, bude mať nové programové obdobie šesť priorít: podpora prenosu vedomostí 
a inovácií; posilňovanie konkurencieschopnosti; podpora organizácie potravinového reťazca a 
riadenia rizík; obnovenie, zachovanie a posilnenie ekosystémov; podpora účinnosti zdrojov a 
prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo; podpora sociálneho začleňovania, znižovania 
chudoby a hospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach. Od členských štátov sa naďalej 
požaduje, aby 25 % svojich finančných prostriedkov určených na rozvoj vidieka vyčleňovali 
na záležitosti týkajúce sa obhospodarovania pôdy a boja proti zmene klímy. Na splnenie 
kvantifikovaných cieľov porovnávaných s týmito prioritami (a so zreteľom na ich osobitné 
potreby), musia členské štáty/regióny navrhnúť kombinácie opatrení, ktoré budú vychádzať z 
racionálneho výberu. Navrhované nariadenie zahŕňa pravidlá týkajúce sa prípravy, 
schvaľovania a preskúmavania programov, ktoré vo veľkej miere vychádzajú zo súčasných 
pravidiel, a otvára sa ním možnosť pre čiastkové programy (napríklad pre mladých 
poľnohospodárov, malých poľnohospodárov, horské oblasti, krátke dodávateľské reťazce), 
ktoré požívajú vyššiu intenzitu pomoci. Návrh ďalej posilňuje súčasné opatrenie týkajúce sa 
spolupráce a obsahuje nástroje riadenia rizík vrátane podpory vzájomných fondov a nového 
nástroja na stabilizáciu príjmov.

II. Dotknuté právne základy

1. Právny základ návrhu

Návrh Komisie je založený na článkoch 42 a 43 ZFEÚ, ktoré majú takéto znenie:

„Článok 42 ZFEÚ

(1) 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.

(2) Na návrh Komisie môže Rada schváliť poskytovanie pomoci:

                                               
1  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú spoločné ustanovenia o Európskom 
fonde regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho fondu námorného a rybného hospodárstva, na ktoré sa vzťahuje spoločný 
strategický rámec, a ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1083/2006, ktorý 
predložila Komisia 6. októbra 2011, COM(2011) 615).
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a) na ochranu podnikov znevýhodnených štrukturálnymi alebo prírodnými podmienkami;
b) v rámci programov hospodárskeho rozvoja.

Článok 43 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)

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.

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 1 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; 

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.“

2. Navrhovaná zmena právneho základu

Listom zo 7. júna 2012 ste Výbor pre právne veci požiadali o stanovisko k vhodnosti 
nahradenia „článku 42 a 43 ZFEÚ“ „článkom 42 a článkom 43 ods. 2 ZFEÚ“ ako právnym 
základom vzhľadom na to, že spravodajca výboru AGRI Luis Manuel Capoulas Santos 
vo svojom návrhu správy predložil v tomto zmysle pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Ďalej 
uvádzate, že túto zmenu považujete „skôr za opravu právneho základu ako za jeho zmenu“. 

III. Analýza 

Pokiaľ ide o výber právneho základu, niektoré zásady vychádzajú z judikatúry Súdneho 
dvora. Po prvé, výber správneho právneho základu má ústavný význam, a to so zreteľom 
na vplyv právneho základu z hľadiska vecnej právomoci a postupu1. Po druhé, podľa článku 

                                               
1 Stanovisko 2/00 Kartagenský protokol [2001] Zb. s. I-9713, bod 5; Vec C-370/07 Komisia/Rada, Zb. 2009, I-
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13 ods. 2 Zmluvy o EÚ musí každá inštitúcia konať v medziach právomocí, ktoré sú jej 
zverené zmluvou1. Po tretie, podľa 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“2.

Článok 42 ZFEÚ sa týka uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže a povoľovania 
poskytovania štátnej pomoci.

Článok 43 ods. 2 ZFEÚ ustanovuje všeobecný právny základ pre spoločnú poľnohospodársku 
politiku, podľa ktorého Parlament a Rada majú prostredníctvom riadneho legislatívneho 
postupu ustanoviť spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov, ako to stanovuje článok 
40 ZFEÚ. Ostatné odseky článku 43 sa v tomto prípade nezdajú byť relevantné (odsek 1: 
predloženie návrhov Komisie; odsek 3: prijatie opatrení zo strany Rady; odsek 4: podmienky 
nahradenia vnútroštátnych trhových organizácií; odsek 5: spoločná organizácia určitých 
surovín), a teda nie je potrebné pridať ich do právneho základu.

Vhodným právnym základom pre uvedené nariadenie je článok 42 a článok 43 ods. 2 ZFEÚ.

Výbor uvedenú otázku preskúmal na svojej schôdzi 10. júla 2012. Na tejto schôdzi následne 
jednomyseľne rozhodol3 odporučiť, aby sa vhodným právnym základom návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka stal článok 42 a článok 43 ods. 2 ZFEÚ.

S úctou,

Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                                  
8917, ods. 46 – 49; stanovisko 1/08, Všeobecná dohoda o obchode so službami [2009] Zb. s. I-11129, bod 110.
1 Vec C-403/07 Parlament/ Komisia [2007] Zb. s. I-9045, bod 49 a tam citovaná judikatúra.
2 Pozri najnovší rozsudok vo veci C-411/06 Komisia/Parlament a Rada [2009] Zb. I-7585.
3 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Klaus-Heiner Lehne (predseda), Evelyn Regner (podpredsedníčka), 
Françoise Castex (podpredsedníčka), Sebastian Valentin Bodu (podpredseda), Axel Voss (spravodajca), 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.


