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Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o 
spoločnej rybárskej politike (COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

Vážený pán predseda,

listom z 3. júla 2012 ste podľa článku 37 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali Výbor 
pre právne veci, aby posúdil doplnenie právneho základu do uvedeného návrhu nariadenia.

Právnym základom navrhnutým Komisiou je článok 43 ods. 2 ZFEÚ, ktorý je súčasťou hlavy 
III Poľnohospodárstvo a rybolov tretej časti ZFEÚ nazvanej Vnútorné politiky a činnosti 
Únie. 

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

Vo svojom liste sa konkrétne pýtate, či je článok 43 ods. 2 ZFEÚ jediným vhodným právnym 
základom pre tento konkrétny návrh a či môže byť pre tento legislatívny postup prijatý ako 
spoločný právny základ článok 43 ods. 2 a článok 349 Zmluvy o fungovaní EÚ vzhľadom na 
to, že stanovujú použitie rozdielnych legislatívnych postupov.

I – Kontext
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Zelená kniha o reforme spoločnej rybárskej politiky (SRP)1 dospela k záveru, že nebol 
splnený cieľ, ktorým je dosiahnutie trvalo udržateľného rybolovu vo všetkých jeho aspektoch 
(environmentálnom, hospodárskom a sociálnom), a uvádza sa v nej rad štrukturálnych 
nedostatkov súčasnej SRP. Komisia preto dospela k záveru, že SRP potrebuje zásadnú 
reformu, a v tomto návrhu odporúča zrušiť existujúce nariadenie Rady2 a nahradiť ho novou 
SRP prijatou Európskym parlamentom a Radou.

Celkovým cieľom návrhu je zaistiť rybolovné a akvakultúrne činnosti, ktoré zabezpečujú 
dlhodobo udržateľné environmentálne podmienky, a prispieť k dostupnej ponuke potravín. 
Cieľom spoločnej rybárskej politiky je také využívanie živých morských biologických 
zdrojov, ktoré umožní obnovenie a udržanie rybolovných zdrojov na úrovniach, ktoré 
zabezpečia maximálny udržateľný výnos, a zavedenie preventívneho a ekosystémového 
prístupu v oblasti riadenia rybolovu. 

Komisia tiež uviedla, že v súvislosti s týmto návrhom prijme aj zastrešujúce oznámenie o 
budúcej SRP, návrh nariadenia o spoločnej organizácii trhu s produktmi rybolovu a 
akvakultúry, oznámenie o vonkajšom rozmere SRP a správu týkajúcu sa jednotlivých častí 
vyššie uvedeného nariadenia Rady.

II – Príslušné články ZFEÚ 

V návrhu Komisie sa ako právny základ uvádza tento článok (doplnené zvýraznenie označuje 
operatívne ustanovenia):

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 
                                               
1 COM(2009)0163.
2 Nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov 
rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59).
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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.

K právnemu základu sa navrhuje doplniť 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, hospodárkou 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

Článok 43 ods. 2 ZFEÚ je všeobecným právnym základom pre spoločnú rybársku politiku, na 
základe ktorého má Parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijať 
opatrenia potrebné na dosiahnutie jej cieľov.

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.

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 
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a medzi ktoré patria najmä cieľ a obsah opatrenia“1. Výber nesprávneho právneho základu 
preto môže byť dôvodom na zrušenie príslušného aktu.

V tomto prípade je teda potrebné určiť, či návrh buď:
1. sleduje dvojaký cieľ alebo má dve zložky a pritom jeden cieľ alebo jednu zložku možno 

označiť ako hlavné alebo prevažujúce, zatiaľ čo druhý cieľ alebo zložka sú iba vedľajšie;
alebo

2. sleduje viacero cieľov zároveň alebo obsahuje viacero zložiek, ktoré sú neoddeliteľne 
prepojené tak, že jeden vo vzťahu k druhému nie je druhoradý.

Podľa judikatúry Súdneho dvora musí byť akt založený v prvom prípade na jedinom právnom 
základe, a to na tom, ktorý vyžaduje hlavný alebo prevažujúci cieľ alebo zložka, a v druhom 
prípade na všetkých zodpovedajúcich právnych základoch.2

Použitie dvojitého právneho základu by sa však v zásade nemalo vylučovať vtedy, ak by boli 
postupy ustanovené pre každý právny základ navzájom nezlučiteľné3. Uplatnenie dvojitého 
právneho základu sa považuje za opodstatnené, ak sa tým neobmedzujú práva Európskeho 
parlamentu. Článok 43 ods. 2 ZFEÚ v tomto prípade stanovuje riadny legislatívny postup, 
zatiaľ čo článok 349 ZFEÚ stanovuje len konzultáciu s Parlamentom. Súd rozhodol, že 
v takomto prípade má prednosť riadny legislatívny postup, pretože sa s ním spája väčšie 
zapojenie Parlamentu4.

V. Cieľ a obsah navrhovaného nariadenia

Podľa Komisie je „celkovým cieľom návrhu zaistiť rybolovné a akvakultúrne činnosti, ktoré 
poskytujú dlhodobo udržateľné environmentálne podmienky, a prispieť k dostupnosti 
potravinových zásob“.
Hlavné špecifické ciele tohto návrhu sú uvedené v dôvodovej správe –  ide o nutnosť 
špecifikovať ciele spoločnej rybárskej politiky; zlepšiť súlad politických iniciatív, na ktoré sa 
vzťahuje SRP; lepšie zachovať morské biologické zdroje, najmä pokiaľ ide o viacročné plány 
riadenia rybného hospodárstva, a ukončiť odvrhovanie úlovkov; prispieť k ekosystémovým a 
environmentálnym politikám v rámci SRP; stanoviť v rámci piliera ochrany regionalizáciu 
opatrení, a to na základe jednotlivých morských oblastí; optimalizovať zber údajov a 
získavanie vedeckých odporúčaní ako základu pre politiku ochrany; v plnej miere integrovať 
vonkajšiu politiku do SRP; podporovať rozvoj akvakultúry; zreformovať politiku spoločného 
trhu v rámci SRP; do roku 2014 stanoviť právny rámec pre nový finančný nástroj podporujúci 
ciele SRP a agendy EÚ 2020; ďalej zlepšiť a zosúladiť účasť zainteresovaných strán; začleniť 
nedávno prijatý režim kontroly do SRP.

Tieto aspekty podrobnejšie rozvádza vo svojej správe Výbor pre rybné hospodárstvo a v 
pripojenom odôvodnení uvádza, že súčasná spoločná rybárska politika z veľkej časti zlyhala a 

                                               
1 Vec C-45/86, Komisia/Rada (Všeobecné colné preferencie), [1987], Zb. s. 1439, bod 5; Vec C-440/05 
Komisia/Rada, Zbierka 2007, I-9097; Vec C-411/06 Komisia/Parlament a Rada (8. september 2009) (OJ C 267 
of 07.11.2009, p.8).
2 Pozri referenciu vyššie: Vec C-411/06, body 46-47.
3 Vec C-178/03, Komisia/Parlament a Rada, Zb. 2006, s. I-107, bod 57; vec C-300/89 Komisia/Rada (Oxid 
titaničitý), Zbierka 1991, s. I-2867, body 17 – 25.
4 Vec C-155/07, Európsky parlament/Rada, Zbierka 2008, s. I-8103, body 75 – 79. 
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že vyriešenie dlhodobých problémov sa ukázalo ako nemožné (nadmerný lov, nadmerné 
kapacity, zlá hospodárska situácia mnohých podnikov v oblasti rybolovu, sociálne problémy 
spôsobené úpadkom rybného hospodárstva v mnohých pobrežných regiónoch). V závere sa 
uvádza, že „novým základným nariadením sa musí vytvoriť ambiciózny základ na zmenu 
pretrvávajúceho nepriaznivého trendu a na vybudovanie udržateľného a úspešného rybného 
hospodárstva v Európe“.

Otázkou najvzdialenejších regiónov sa v návrhu nariadenia výslovne zaoberajú iba 
ustanovenia v článku 6 ods. 3. Členským štátom sa nimi povoľuje obmedziť rybolov na 
plavidlá zaregistrované v prístavoch Azorských ostrovov, Madeiry a Kanárskych ostrovov. Je 
však potrebné uviesť, že stropy kapacity rybolovu, ktoré sa majú na členské štáty uplatňovať 
podľa článku 35 návrhu nariadenia, sú stanovené v prílohe II k návrhu nariadenia, pričom 
stropy pre jednotlivé členské štáty nielen výslovne zahŕňajú ich najvzdialenejšie regióny, ale 
uvedené sú aj stropy pre najvzdialenejšie regióny. Podľa článku 35 ods. 2 je Komisia 
splnomocnená prijať delegované akty týkajúce sa prepočítania stropov kapacity rybolovu. Je 
potrebné uviesť, že súčasný legislatívny akt, nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002, neobsahuje 
osobitné kapitoly pre najvzdialenejšie regióny.

Návrh správy Výboru pre rybné hospodárstvo obsahuje 227 pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov k textu predloženému Komisiou. Z nich sa len jeden týka najvzdialenejších regiónov 
(pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 23 k odôvodneniu 54):

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(54) Zdá sa byť vhodné, aby sa Komisia 
prostredníctvom delegovaných aktov 
splnomocnila vytvoriť novú poradnú radu 
a upraviť oblasti pôsobnosti existujúcich 
poradných rád, najmä vzhľadom 
na osobitosti Čierneho mora.

(54) Zdá sa byť vhodné, aby sa Komisia 
prostredníctvom delegovaných aktov 
splnomocnila vytvoriť novú poradnú radu 
a upraviť oblasti pôsobnosti existujúcich 
poradných rád, najmä vzhľadom na 
osobitosti Čierneho mora 
a najvzdialenejších regiónov.

V tomto odôvodnení sa uvádzajú poradné rady, ktoré majú byť ustanovené podľa článkov 52 
až 54 návrhu nariadenia a ktorých počet a právomoci určí Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov, ktoré prijme postupom uvedeným v článku 55 návrhu nariadenia.

K návrhu správy bolo predložených ďalších 2 322 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. 
Niekoľko z nich sa dotýka najvzdialenejších regiónov, najmä PDN 228 a PDN 1 780, ktorých 
cieľom je voľba článku 349 ako právneho základu a vloženie nového článku, ktorým sa zriadi 
poradná rada pre najvzdialenejšie regióny ako ďalšia rada popri poradnej rade, ktorá má byť 
zriadená pre vnútrozemský rybolov:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Alain Cadec
Návrh legislatívneho uznesenia
Citácia 3a (nová)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na článok 349 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únii,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1780
Alain Cadec
Návrh nariadenia
Časť 3 – článok 24a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 24a
Konzultácie s poradnými radami

1. V súlade s článkom 53 sa zriaďuje 
poradná rada pre najvzdialenejšie 
regióny.
2. V súlade s článkom 53 sa zriaďuje 
poradná rada pre vnútrozemský rybolov.

Aj PDN č. 320 (identický s PDN č. 321) a PDN č. 2036 odkazujú na článok 349 ZFEÚ a 
zmieňujú sa aj otázke osobitnej situácie najvzdialenejších regiónov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Je potrebné podporovať rozvoj 
kľúčových odvetví, v ktorých majú 
najvzdialenejšie regióny potenciál 
v oblasti špecializácie a veľké 
komparatívne výhody, ako je napríklad 
rybné hospodárstvo a akvakultúra. 
V záujme zavedenia regionalizovanej 
spoločnej rybárskej politiky bude potrebné 
uznať ich osobitný štatút a uplatňovať 
články 349 a 355 ods. 1 ZFEÚ.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2036
Luís Paulo Alves
Návrh nariadenia
Časť 5 – článok 34 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Bez zvyšovania objemu rybolovných 
činností môžu flotily najvzdialenejších 
regiónov naďalej dostávať osobitnú 
pomoc na modernizáciu, vzhľadom na ich 
osobitosti podľa článku 349 ZFEÚ, 
s cieľom zlepšiť bezpečnosť a 
prevádzkové podmienky činností.

Treba tiež poznamenať, že 18. apríla 2012 Parlament prijal uznesenie o úlohe politiky 
súdržnosti v najvzdialenejších regiónoch s týmto textom (doplnené zvýraznenie):

vyjadruje poľutovanie nad tým, že v návrhu reformy spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva sa dostatočne nezohľadňuje situácia a realita najvzdialenejších regiónov; trvá 
na námornom rozmere najvzdialenejších regiónov a na význame rybolovu, pokiaľ ide o 
územné plánovanie a zamestnávanie miestneho obyvateľstva, s ohľadom na výlučnú 
hospodársku oblasť týchto regiónov, ktorých potenciál je potrebné premeniť pomocou 
konkrétnych a súdržných opatrení zameraných na skutočné námorné hospodárstvo a ktorý 
bude treba riadne zohľadniť v rámci programu európskej integrovanej námornej politiky; 
pripomína rastúci ekonomický záujem vyvolaný obrovským biogenetickým, minerálnym a 
biotechnologickým potenciálom morského dna najvzdialenejších regiónov a význam 
zohľadnenia tejto skutočnosti v novej európskej stratégii pre najvzdialenejšie regióny 
s cieľom zabezpečiť rozvoj znalostnej ekonomiky založenej na mori; v tejto súvislosti zastáva 
názor, že najvzdialenejšie regióny musia byť kľúčovým prvkom námornej politiky Únie, 
pričom zdôrazňuje ich úlohu v oblasti udržateľného využívania mora a pobrežných oblastí, 
ako aj v oblasti medzinárodného riadenia námorných záležitostí, a že úlohou atlantických 
najvzdialenejších regiónov je podieľať sa na pripravovanej atlantickej stratégii.1

Francúzsky senát na to reagoval v rámci postupu kontroly dodržiavania zásady subsidiarity 
podľa protokolu 2 ZFEÚ takto:

[Francúzsky senát] sa rovnako ako Európsky parlament domnieva, že článok 349 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie, ktorý umožňuje prijímať konkrétne opatrenia pre najvzdialenejšie 
regióny zohľadňujúce ich znevýhodnenia, nie je dostatočné používaný, a preto žiada 
Európsku komisiu, aby v právnych predpisoch týkajúcich sa spoločnej rybárskej politiky a 
Európskeho fondu pre námorné otázky a rybné hospodárstvo prihliadala na osobitnú situáciu 
týchto regiónov.2

                                               
1 Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2012 o úlohe politiky súdržnosti v najvzdialenejších regiónoch 
Európskej únie v súvislosti so stratégiou Európa 2020, P7_TA(2012)0125, ods. 17.
2 Uznesenie z 3. júla 2012, ktoré žiada, aby Európska únia zohľadnila skutočnú situáciu v oblasti rybolovu v
najvzdialenejších francúzskych regiónoch.
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VI – Stanovenie vhodného právneho základu

Ak má byť v tomto prípade určený vhodný právny základ, je nutné zvážiť, či hlavným alebo 
dominantným cieľom spoločnej rybárskej politiky je zaviesť ustanovenia, ktoré sú potrebné 
na plnenie cieľov spoločnej rybárskej politiky, alebo či je prijatie konkrétnych opatrení pre 
oblasť rybolovu pre najvzdialenejšie regióny neodmysliteľne späté s uvedeným cieľom bez 
toho, aby išlo o druhoradý alebo nepriamy cieľ.

Hlavným cieľom Komisie je predovšetkým zabezpečiť, aby rybolov a akvakultúra vytvárali 
dlhodobo udržateľné environmentálne podmienky a pomáhali zabezpečiť ponuku potravín, 
keďže Výbor pre rybné hospodárstvo vo svojom návrhu správy zdôrazňuje, že návrh 
nariadenia by mal vytvoriť základné predpoklady na zvrátenie trendu trvalého rastu 
problémov v odvetví rybolovu a dosiahnutie udržateľného a úspešného rybolovu v Európe.

V tejto súvislosti majú súčasné ustanovenia v návrhu nariadenia, ktoré umožňujú prijímať 
osobitné ustanovenia pre najvzdialenejšie regióny (článok 6 ods. 3 o zaregistrovaných 
rybárskych plavidlách a článok 35 o stropoch kapacity rybolovu), obmedzený rozsah 
pôsobnosti, a preto sú len druhotné so zreteľom na hlavný cieľ, ktorým je stanovenie 
základných pravidiel spoločnej rybárskej politiky. 

Je však potrebné podotknúť, že ak bude prijatý niektorý z vyššie uvedených pozmeňujúcich a 
doplňujúcich návrhov, ktorých cieľom je zavedenie osobitných opatrení pre najvzdialenejšie 
regióny (napr. PDN o zriadení poradnej rady pre najvzdialenejšie regióny), bude zrejme nutné 
túto analýzu prehodnotiť, pretože by to mohlo zmeniť dôležitosť prikladanú týmto 
opatreniam, ktoré by už vo vzťahu k spoločnej rybárskej politike neboli sekundárne a 
nepriame. Tento záver navyše podporuje vyššie uvedené uznesenie Parlamentu o úlohe 
politiky súdržnosti v najvzdialenejších regiónoch a stanovisko francúzskeho senátu týkajúce 
sa zásady subsidiarity, pretože obe inštitúcie požadujú, aby boli do návrhu nariadenia 
zahrnuté konkrétne opatrenia pre najvzdialenejšie regióny.

Ak by nasledujúci legislatívny postup a rokovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 
pre dohodu v druhom čítaní viedli k predkladaniu ďalších pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov k nariadeniu, ktorými by sa zavádzali dodatočné ustanovenia umožňujúce prijímať 
konkrétne opatrenia pre najvzdialenejšie regióny, a to buď priamo alebo formou prenesenia 
legislatívnych právomocí, mal by Výbor pre právne veci opäť preveriť právny základ a určiť, 
či sú tieto opatrenia v rámci spoločnej rybárskej politiky iba druhoradé, alebo či stanovujú 
cieľ, ktorý nie je druhoradý a nepriamy, a preto by bolo nutné ako právny základ pridať 
článok 349 ZFEÚ.

Pokiaľ ide o druhú otázku Výboru pre rybné hospodárstvo, je potrebné konštatovať, že 
napriek tomu, že článok 349 ZFEÚ na rozdiel od článku 43 ods. 2 ZFEÚ neukladá použitie 
riadneho legislatívneho postupu, stanovuje, že Rada rozhoduje kvalifikovanou väčšinou. Tieto 
články preto nie sú z procesného hľadiska nezlučiteľné.

VII – Záver a odporúčanie

V súvislosti s uvedenou analýzou je možné zodpovedať otázky Výboru pre rybné 
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hospodárstvo takto:

1. Článok. 43 ods. 2 ZFEÚ predstavuje jediný vhodný právny základ pre návrh nariadenia v 
jeho súčasnej podobe, ale ak bude návrh nariadenia upravený a rozšírený o ďalšie 
ustanovenia, ktoré umožnia prijímať osobitné ustanovenia pre najvzdialenejšie regióny, 
bude potrebné opäť zvážiť, či tieto ustanovenia nevytyčujú cieľ, ktorý nie je v rámci 
spoločnej rybárskej politiky druhoradý, a preto si vyžaduje vloženie článku 349 ZFEÚ.

2. Článok 43 ods. 2 a článok 349 ZFEÚ možno prijať ako spoločný právny základ, aj keď 
oba stanovujú použitie rôznych legislatívnych postupov.

Na svojej schôdzi, ktorá sa konala 17. septembra 2012, Výbor pre právne veci prijal 
jednomyseľne1 toto odporúčanie: Článok 43 od. 2 ZFEÚ predstavuje jediný vhodný právny 
základ pre návrh v jeho súčasnom znení.

S úctou,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Raffaele Baldassarre (podpredseda), Edit Bauer (podľa článku 187(2)), 
Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (podpredseda), Piotr Borys, Françoise Castex (podpredseda), 
Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger (spravodajca), Antonio Masip Hidalgo, Bernhard 
Rapkay, Evelyn Regner (Vice-Chair), Dagmar Roth-Behrendt, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss,
Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Charalampos Angourakis (podľa článku 187(2)).


