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Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 3. července 2012 jste v souladu s článkem 37 jednacího řádu požádal Výbor 
pro právní záležitosti, aby zvážil případné připojení dalšího článku jako právního základu 
výše uvedeného návrhu nařízení.

Právním základem navrženým Komisí je čl. 43 odst. 2 SFEU, jež spadá 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“. Tento článek stanoví postup pro přijetí 
konkrétních opatření zaměřených zejména na vytvoření podmínek pro uplatnění Smluv
v nejvzdálenějších regionech Unie.

Ve svém dopise se konkrétně ptáte, zda je čl. 43 odst. 2 SFEU jediným náležitým právním 
základem pro tento konkrétní návrh a zda mohou být čl. 43 odst. 2 a článek 349 SFEU pro 
daný legislativní postup přijaty jako společný právní základ vzhledem k tomu, že stanovují 
použití rozdílných legislativních postupů.

I – Souvislosti
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Zelená kniha o reformě společné rybářské politiky (SRP)1 dospěla k závěru, že nebyl splněn 
cíl, kterým je dosažení udržitelného rybolovu ve všech jeho aspektech (environmentálním, 
hospodářském a sociálním), a popsala řadu strukturálních nedostatků stávající SRP. Komise 
proto dospěla k závěru, že SRP potřebuje zásadní reformu a že je třeba zrušit stávající 
nařízení Rady2 a nahradit jej novou SRP přijatou Evropským parlamentem a Radou na 
základě tohoto návrhu.

Celkovým cílem návrhu je zajistit rybolovné činnosti a činnosti v oblasti akvakultury, které 
vytvoří dlouhodobě udržitelné environmentální podmínky a přispějí k zajištění dodávek 
potravin. Cílem společné rybářské politiky je využívání živých mořských biologických zdrojů 
způsobem, který obnoví a udrží rybolovné zdroje na úrovních, které zajistí maximální 
udržitelný výnos, a zavedení přístupu předběžné opatrnosti a ekosystémového přístupu
v oblasti řízení rybolovu. 

Komise rovněž uvedla, že v souvislosti s tímto návrhem rovněž přijme zastřešující sdělení
o budoucí SRP, návrh nařízení o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury, 
sdělení o vnějším rozměru SRP a zprávu o konkrétních částech výše uvedeného nařízení 
Rady.

II – Příslušné články SFEU 

Následující článek uvádí Komise ve svém návrhu jako právní základ (operativní ustanovení 
jsou podtržena):

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.
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 
                                               
1 COM(2009)0163.
2 Nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných 
zdrojů v rámci společné rybářské politiky (Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59).
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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

Čl. 43 odst. 2 SFEU stanoví obecný právní základ pro společnou rybářskou politiku, na jehož 
základě má Parlament a Rada řádným legislativním postupem přijmout předpisy nezbytné pro 
dosažení jejích cílů.

Článek 349 SFEU je právním základem pro akty týkající se podmínek pro uplatnění Smluv
v nejvzdálenějších regionech Unie, včetně společných politik, přičemž Rada přijímá na návrh 
Komise a po konzultaci s Parlamentem konkrétní opatření pro tyto regiony. Podle tohoto 
článku přijímá opatření pouze Rada a Parlament je jen konzultován. Je však třeba 
poznamenat, že vzhledem k tomu, že v článku 349 SFEU není 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 
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něž patří zejména cíl a obsah aktu“1. Volba nesprávného právního základu může být tudíž 
důvodem k prohlášení dotyčného aktu za neplatný.

V tomto případě je tedy třeba určit, zda návrh buď:
1. sleduje dvojí cíl nebo má dvojí složku a jeden účel nebo jednu složku lze označit jako 

hlavní nebo převažující, zatímco druhý účel či složka jsou pouze vedlejší; nebo
2. sleduje současně několik cílů nebo má několik složek, které jsou neoddělitelně spjaty, aniž 

by jedna byla ve vztahu k druhé druhořadá nebo nepřímá.

Podle judikatury Soudního dvora musí být v prvním případě akt založen na jediném právním 
základu, a sice na tom, který je vyžadován hlavním nebo převažujícím cílem nebo složkou,
a ve druhém případě bude muset být takový akt založen na různých odpovídajících právních 
základech.2

Použití dvojího právního základu by však nebylo předem vyloučeno kvůli tomu, že postupy 
stanovené pro každý právní základ jsou navzájem neslučitelné3. Uplatnění dvojího právního 
základu bylo uznáno jako možné, jestliže nevede k omezení práv Evropského parlamentu. Čl. 
43 odst. 2 SFEU v tomto případě předpokládá řádný legislativní postup, zatímco článek 349 
SFEU stanoví pouhou konzultaci s Parlamentem. Soudní dvůr rozhodl, že v takovém případě 
se uplatní řádný legislativní postup, neboť to znamená větší zapojení Parlamentu4.

V – Cíl a obsah navrhovaného nařízení

Podle Komise je celkovým cílem návrhu „zajistit rybolovné činnosti a činnosti v oblasti 
akvakultury, které poskytnou dlouhodobě udržitelné podmínky životního prostředí a přispějí
k dostupnosti dodávek potravin“.
Hlavní specifické cíle tohoto návrhu jsou uvedeny v důvodové zprávě a upřesňují cíle 
společné rybářské politiky: zlepšit soudržnost mezi politickými iniciativami, jichž se týká 
SRP; lépe chránit biologické mořské zdroje, zejména u víceletých plánů řízení rybolovu,
a ukončit s výměty; přispívat k ekosystémové politice a politice ochrany životního prostředí
v rámci SRP; stanovit regionalizaci opatření na základě přístupu založeného na jednotlivých 
mořských oblastech v rámci pilíře zachování zdrojů; posílit shromažďování údajů a vědecké 
poradenství pro znalostní základnu politiky zachování zdrojů; plně začlenit vnější politiku do 
SRP; podporovat rozvoj akvakultury; reformovat společnou tržní politiku SRP; do roku 2014 
poskytnout právní rámec pro nový finanční nástroj podporující cíle SRP a agendy EU 2020; 
dále zlepšit a zefektivnit zapojení zúčastněných stran; včlenit do SRP nedávno přijatý nový 
kontrolní režim.

Tyto aspekty podrobněji rozvádí ve své zprávě Výbor pro rybolov. V připojené důvodové 
zprávě uvádí, že stávající společná rybářská politika z velké části selhala a že vyřešení 
dlouhodobých problémů se ukázalo jako nemožné (nadměrný rybolov, přílišné kapacity, 

                                               
1 Věc C-45/86 Komise v. Rada („Všeobecné celní preference“) [1987] Sb. rozh. 1439, bod 5; věc C-440/05, 
Komise v. Rada [2007] Sb. rozh. I, s. 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 Viz výše uvedená věc C-411/06, body 46-47.
3 Věc C-178/03, Komise v. Evropský parlament a Rada, [2006], Sb. rozh. s. I-107, bod 57; věc C-300/89, 
Komise v. Rada, („Oxid titaničitý“), [1991], Sb. rozh. I-2867, body 17-25.
4 Věc C-155/07, Evropský parlament v. Rada, [2008], Sb. rozh. s. I-8103, body 75-79.
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špatná ekonomická situace mnoha podniků v odvětví rybolovu a sociální problémy způsobené 
poklesem rybolovu v mnoha pobřežních regionech). Výbor dochází k závěru, že „nové 
základní nařízení musí vytvořit ambiciózní základ, jenž v Evropě umožní zvrátit trvale 
nepříznivý vývoj a zahájit rozvoj udržitelného a úspěšného rybolovu.

Situací nejvzdálenějších regionů se v návrhu nařízení výslovně zabývají pouze ustanovení
v čl. 6 odst. 3. Členským státům povolují omezit rybolov na plavidla zapsaná v přístavech 
Azorských ostrovů, Madeiry a Kanárských ostrovů. Je však třeba uvést, že stropy rybolovné 
kapacity, které se mají na členské státy uplatňovat podle článku 35 návrhu nařízení, jsou 
stanoveny v příloze II návrhu nařízení, přičemž stropy pro jednotlivé členské státy nejen 
výslovně zahrnují jejich nejvzdálenější regiony, ale v příloze jsou rovněž uvedeny stropy pro 
nejvzdálenější regiony. Podle čl. 35 odst. 2 je Komise zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci pro přepočítání stropů rybolovné kapacity. Je třeba uvést, že stávající legislativní 
akt – nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 – nezahrnuje zvláštní položky pro nejvzdálenější 
regiony.

Návrh zprávy Výboru pro rybolov obsahuje 227 pozměňovacích návrhů k textu předloženému 
Komisí. Nejvzdálenějšími regiony se zabývá pouze jeden z nich (PN 23 k bodu odůvodnění 
54):

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Zdá se být vhodné, aby byla Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci oprávněna vytvořit nový 
poradní sbor a změnit oblasti působnosti 
sborů stávajících, zejména s ohledem na 
zvláštnosti Černého moře.

(54) Zdá se být vhodné, aby byla Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci oprávněna vytvořit nový 
poradní sbor a změnit oblasti působnosti 
sborů stávajících, zejména s ohledem na 
zvláštnosti Černého moře
a nejvzdálenějších regionů.

Tento bod odůvodnění zmiňuje poradní sbory, jež mají být ustaveny podle článků 52 až 54 
návrhu nařízení a jejichž počet a pravomoci určí Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci, které přijme postupem uvedeným v článku 55 návrhu nařízení.

K návrhu zprávy bylo předloženo dalších 2 322 pozměňovacích návrhů. Několik z nich si 
všímá nejvzdálenějších regionů, zejména PN 228 a PN 1 780, které usilují o to, aby byl jako 
právní základ zvolen článek 349 a aby byl vložen nový článek, kterým se ustaví poradní sbor 
pro nejvzdálenější regiony, jenž bude nezávislý na dalším poradním sboru, který má být 
vytvořen pro vnitrozemský rybolov:

Pozměňovací návrh 228
Alain Cadec
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Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na článek 349 Smlouvy
o fungování Evropské unie,

Pozměňovací návrh 1780
Alain Cadec
Návrh nařízení
Část 3 – odst. 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 24a
Konzultace poradních sborů

1. V souladu s článkem 53 bude zřízen 
poradní sbor pro nejvzdálenější regiony.
2. V souladu s článkem 53 bude zřízen 
poradní sbor pro vnitrozemský rybolov.

PN 320 (který je totožný s PN 321) a PN 2036 rovněž odkazují na článek 349 SFEU
a zabývají se zvláštní situací nejvzdálenějších regionů:

Pozměňovací návrh 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Je nutné podporovat rozvoj hlavních 
odvětví, v nichž mají nejvzdálenější 
regiony možnost se specializovat a mají 
významnou komparativní výhodu, např.
v oblasti rybolovu a akvakultury. Aby bylo 
možné uplatňovat společnou rybářskou 
politiku se zaměřením na regiony, bude 
nezbytné uznat jejich zvláštní postavení
a použít článek 349 a čl. 355 odst. 1 
SFEU.

Pozměňovací návrh 2036
Luís Paulo Alves
Návrh nařízení
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Část 5 – čl. 34 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. S ohledem na jejich zvláštnosti
a ustanovení článku 349 SFEU a aniž by 
se zvýšila intenzita rybolovu, mohou 
loďstva v nejvzdálenějších regionech
i nadále v zájmu zvýšení bezpečnosti
a provozních podmínek pro jejich činnost 
dostávat konkrétní pomoc na modernizaci.

Je třeba rovněž uvést, že Parlament dne 18. dubna 2012 přijal usnesení o úloze politiky 
soudržnosti v nejvzdálenějších regionech, v němž se uvádí mj. následující (zvýraznění textu 
bylo doplněno):

lituje, že návrh reformy společné rybářské politiky dostatečně nezohledňuje situaci a skutečný 
stav nejvzdálenějších regionů; trvá na námořní dimenzi nejvzdálenějších regionů a na 
významu rybolovu pro územní plánování a pro zaměstnanost místního obyvatelstva s ohledem 
na výlučnou hospodářskou oblast těchto regionů, jejichž potenciál je třeba promítnout do 
konkrétních a konzistentních opatření pro skutečné námořní hospodářství a řádně jej 
zohledňovat v rámci programu evropské integrované námořní politiky; připomíná rostoucí 
hospodářský zájem vyvolaný obrovským biogenetickým a minerálním bohatstvím mořského 
dna v nejvzdálenějších regionech a význam jeho zohlednění v „nové evropské strategii pro 
nejvzdálenější regiony“, aby bylo možné zajistit rozvoj znalostní ekonomiky týkající se moře; 
zdůrazňuje v této souvislosti, že nejvzdálenější regiony musí být v centru námořní politiky 
Unie, a zároveň zdůrazňuje jejich úlohu v oblasti udržitelného využívání moře a pobřežních 
oblastí, i pokud jde o mezinárodní námořní správu a skutečnost, že nejvzdálenější regiony
v oblasti Atlantiku jsou určeny k tomu, aby byly součástí připravované strategie pro Atlantik.1

Francouzský senát na to reagoval v rámci postupu pro kontrolu dodržování zásady 
subsidiarity podle protokolu č. 2 SFEU následovně:

[Francouzský senát] se stejně jako Evropský parlament domnívá, že článek 349 Smlouvy
o fungování Evropské unie, který umožňuje přijímat konkrétní opatření pro nejvzdálenější 
regiony zohledňující jejich znevýhodnění, není dostatečné používán, a proto žádá Evropskou 
komisi, aby v právních předpisech týkajících se společné rybářské politiky a Evropského 
námořního a rybářského fondu přihlížela ke zvláštní situaci těchto regionů.2

VI – Určení vhodného právního základu

Má-li být v tomto případě určen vhodný právní základ, je nutné zvážit, zda hlavním či 
dominantním účelem společné rybářské politiky je zavést ustanovení, která jsou nezbytná pro 

                                               
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2012 o úloze politiky soudržnosti v nejvzdálenějších 
regionech Evropské unie v souvislosti s EU 2020, P7_TA(2012)0125, bod 17.
2 Usnesení o evropských záležitostech ze dne 3. července 2012, jež žádá, aby Evropská unie zohlednila 
skutečnou situaci rybolovu v nejvzdálenějších francouzských regionech.



PE496.430v01-00 8/9 AL\913202CS.doc

CS

plnění cílů společné rybářské politiky, nebo zda je zamýšlené přijetí konkrétních rybolovných 
opatření pro nejvzdálenější regiony neoddělitelně spjato s uvedeným cílem, tj. nejedná se
o druhořadou či nepřímou záležitost.

Komise především usiluje o zajištění toho, aby rybolov a akvakultura vytvářely dlouhodobě 
udržitelné podmínky v životním prostředí a pomáhaly zajistit dodávky potravin, zatímco 
Výbor pro rybolov ve své zprávě zdůrazňuje, že návrh nařízení by měl vytvořit základní 
předpoklady ke zvratu trvalého nárůstu problémů v odvětví rybolovu a k dosažení 
udržitelného a úspěšného rybolovu v Evropě.

V této souvislosti, mají současná ustanovení v návrhu nařízení, které umožňují přijímat 
zvláštní ustanovení pro nejvzdálenější regiony (čl. 6 odst. 3 o zapsaných rybářských 
plavidlech a článek 35 o řízení rybolovné kapacity), omezenou oblast působnosti, a proto jsou 
pouze podružná vůči hlavnímu cíli, jímž je stanovení základních pravidel společné rybářské 
politiky. 

Je však na místě podotknout, že bude-li přijat některý z výše uvedených pozměňovacích 
návrhů, jež usilují o zavedení zvláštních opatření pro nejvzdálenější regiony (např. PN
o zřízení poradního sboru pro nejvzdálenější regiony), bude zřejmě nutné tuto analýzu 
přehodnotit, protože by to mohlo změnit váhu přikládanou takovým opatřením, která by už ve
vztahu ke společné rybářské politice nebyla druhořadá a nepřímá. Tento závěr je navíc 
podpořen výše uvedeným usnesením Parlamentu o úloze politiky soudržnosti
v nejvzdálenějších regionech a příspěvkem francouzského senátu v souladu se zásadou 
subsidiarity, neboť obě instituce požadují, aby byla do návrhu nařízení zahrnuta konkrétní 
opatření pro nejvzdálenější regiony.

Pokud by následující legislativní postup a případná jednání o pozměňovacích návrzích pro 
dohodu ve druhém čtení vedly k předkládání dalších změn návrhu nařízení, které by zaváděly 
dodatečná ustanovení umožňující přijímat konkrétní opatření pro nejvzdálenější regiony, buď 
přímo nebo formou přenesení legislativních pravomocí, měl by Výbor pro právní záležitosti 
opět prověřit právní základ a určit, zda jsou tato opatření v rámci společné rybářské politiky 
pouze druhořadá, nebo zda stanovují cíl, který není podružný a nepřímý, a proto je nutné jako 
právní základ přidat článek 349 SFEU.

Pokud jde o druhou otázku vznesenou Výborem pro rybolov, je třeba konstatovat, že článek 
349 SFEU sice na rozdíl od čl. 43 odst. 2 SFEU neukládá použití řádného legislativního 
postupu, avšak stanoví, že Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou. Tyto články tedy nejsou
z procedurálního hlediska v rozporu.

VII – Závěry a doporučení

V souvislosti s probíhající analýzou by měly být otázky Výboru pro rybolov zodpovězeny 
následovně:

1. Čl. 43 odst. 2 SFEU představuje jediný vhodný právní základ pro návrh nařízení v jeho 
současné podobě, avšak bude-li návrh nařízení upraven a rozšířen o další ustanovení, která 
umožní přijímat konkrétní ustanovení pro nejvzdálenější regiony, bude nutné opět zvážit, 
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zda tato ustanovení nevytyčují cíl, jenž není v rámci společné rybářské politiky podružný,
a proto vyžaduje vložení článku 349 SFEU.

2. Čl. 43 odst. 2 a článek 349 SFEU lze přijmout jako společný právní základ, i když 
ukládají použití různých legislativních postupů.

Výbor pro právní záležitosti se proto na své schůzi dne 17. září 2012 jednomyslně1 rozhodl 
předložit Vám následující doporučení: čl. 43 odst. 2 SFEU představuje jediný vhodný právní 
základ návrhu nařízení v jeho současném znění.

S úctou 

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Závěrečného hlasování se zúčastnili tito členové výboru: Raffaele Baldassarre (místopředseda), Edit Bauer 
(podle čl. 187 odst. 2 jednacího řádu), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (místopředseda), Piotr Borys, 
Françoise Castex (místopředsedkyně), Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger (zpravodajka), 
Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (místopředsedkyně), Dagmar Roth-Behrendt, 
Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, 
Charalampos Angourakis (podle čl. 187 odst.2 jednacího řádu).


