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Za vysvětlující prohlášení vložte následující stanovisko: 

STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU 

3.9.2015 

Pan Czesław Adam Siekierski 

předseda 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

BRUSEL 

Věc: Názor na právní základ k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady 

o Výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv a zrušení směrnice 

Rady 90/167/EHS (COM(2014/0556 – C8-0143/2014 – 2014/0255(COD)) 

Vážený pane předsedo, 

Ve svém dopise ze dne 11. června 2015 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova požádal 

v souladu s čl. 39 odst. 2 jednacího řádu Výbor pro právní záležitosti o stanovisko 



 

PE549.334v03-00 2/9 RR\1091133CS.docx 

CS 

ke vhodnosti právního základu pro uvedený návrh. 

 

Cílem návrhu Komise je regulovat výrobu, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv 

a zrušit směrnici Rady 90/167/EHS ze dne 26. března 1990, kterou se stanovují 

podmínky pro přípravu, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv ve Společenství1. 

 

Komise navrhuje, aby byl pro tento návrh použit jako právní základ článek 43 SFEU, který 

se týká uplatňování společné zemědělské politiky, a čl. 168 odst. 4 písm. b) SFEU, který se 

týká přijímání opatření ve veterinární a fytosanitární oblasti, jejichž přímých cílem je ochrana 

veřejného zdraví.  

 

Zpravodajka Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova odpovědná za tento dokument paní 

Aguilerová má v úmyslu předložit pozměňovací návrh, v němž by bylo uvedeno, že právním 

základem pro dané nařízení je spíše než celý článek 43 SFEU pouze jeho druhý odstavec. 

Podle jejího pozměňovacího návrhu by druhý právní základ nařízení, totiž čl. 168 odst. 4 

písm. b) SFEU zůstal nezměněn. Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova v této souvislosti 

žádá Výbor pro právní záležitosti o vydání stanoviska ohledně toho, zda je vhodné upravit 

právní základ tímto způsobem. 

 

I. Souvislosti 

 

Dosud se medikovaná krmiva k léčení hospodářských zvířat řídila směrnicí 90/167/EHS 

ze dne 26. března 1990, kterou se stanovují podmínky pro přípravu, uvádění na trh 

a používání medikovaných krmiv ve Společenství. Tato směrnice byla přijata před 

vytvořením vnitřního trhu a nikdy nebyla zásadněji upravena. Provedení tohoto právního 

nástroje v právu členských států jim dalo volnost, pokud jde o výklad a uplatňování jejích 

ustanovení. Podle Komise tato volnost přispěla k některým problémům: směrnice neuvádí, 

jaké standardy by se měly uplatnit při schvalování zařízení nebo povolených technologií 

pro výrobu medikovaných krmiv, ani to, zda by tyto standardy měly být založeny 

na technologiích nebo na výsledcích, nestanovuje kritéria pro homogenitu a zcela opomíjí 

otázku přenosu v rámci různých šarží medikovaných krmiv, zvláštní označování 

medikovaných krmiv a medikovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a nestanovuje 

jednoznačně, zda mohou být tato krmiva připravena ve výrobně krmných směsí před 

vystavením předpisu, což v členských státech vedlo k odlišnému výkladu. Z pohledu Komise 

je navíc pravděpodobné, že pokud budou platit současné právní předpisy, budou mezi 

členskými státy i nadále existovat rozdíly, pokud jde o jejich uplatňování, což povede 

k nerovným podmínkám z hlediska profesionálních subjektů na jednotném trhu.  

 

Účelem uvedeného návrhu je proto aktualizovat stávající právní předpisy týkající se 

medikovaných krmiv zrušením směrnice 90/167/EHS a současně za zajištění vysoké 

bezpečnosti harmonizovat výrobu medikovaných krmiv a meziproduktů a jejich uvádění 

na trh a používání v Evropské unii. Výsledné nařízení umožní výrobu medikovaných krmiv 

před vydáním veterinárního předpisu a výrobu v pojízdných výrobnách krmiv a současně 

stanoví podmínky pro tyto režimy. Ustanovení návrhu nařízení obsahují opatření k likvidaci 

nepoužitého medikovaného krmiva v rámci jednotlivých hospodářství. Pro zapracování 

veterinárních léčivých přípravků do krmiv budou stanoveny celounijní limity, které by mělo 

být možné upravit na základě hodnocení rizika pro zvířata a člověka, jež mohou různé druhy 

                                                 
1 Úř. věst. L 92, 7.4.1990, s. 42–48. 
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účinných látek představovat.  

 

II. Relevantní články Smlouvy  

 

Pro tento návrh je jako právní základ navrhován článek 43 a čl. 168 odst. 4 písm. b) SFEU.  

 

Článek 43 SFEU zní takto (druhý odstavec je zdůrazněn): 

 

Článek 43 

(bývalý článek 37 Smlouvy o ES) 

  

 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 

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. 

 

Podle čl. 40 odst. 1 SFEU se společná organizace zemědělských trhů vytváří „za účelem 

dosažení cílů uvedených v článku 39“.  

 

Článek 39 SFEU zní takto: 

 

Článek 39 

(bývalý článek 33 Smlouvy o ES) 
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1. Cílem společné zemědělské politiky je: 

  

a) zvýšit produktivitu zemědělství podporou technického pokroku a zajišťováním racionálního 

rozvoje zemědělské výroby a optimálního využití výrobních činitelů, zejména pracovní síly; 

  

b) zajistit tak odpovídající životní úroveň zemědělského obyvatelstva, a to zejména zvýšením 

individuálních příjmů osob zaměstnaných v zemědělství; 

  

c) stabilizovat trhy; 

  

d) zajistit dodávky potravin; 

  

e) zajistit spotřebitelům dodávky za rozumné ceny. 

  

2. Při vypracovávání společné zemědělské politiky a zvláštních metod, které může zahrnovat, 

se bude přihlížet: 

  

a) ke zvláštní povaze zemědělské činnosti, vyplývající ze sociální struktury v zemědělství 

a ze strukturálních a přírodních rozdílů mezi různými zemědělskými oblastmi; 

  

b) k nutnosti provádět vhodné úpravy postupně; 

  

c) ke skutečnosti, že v členských státech zemědělství představuje odvětví, které je těsně spjato 

s celým hospodářstvím. 

 

Čl. 168 odst. 4 písm. b) zní takto: 

 

Čl. 168 odst. 4 písm. b) 

(bývalý článek 152 Smlouvy o ES) 

(...) 

 

4. Odchylně od čl. 2 odst. 5 a čl. 6 písm. a) a v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. k) přispívají 

Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským 

a sociálním výborem a Výborem regionů k dosažení cílů uvedených v tomto článku 

přijímáním následujících opatření, aby bylo možné zohlednit společné otázky bezpečnosti: 

 

(...) 

 

b) opatření ve veterinární a rostlinolékařské oblasti, která mají za svůj přímý cíl 

ochranu veřejného zdraví; 

 

(...) 

 

 

III. Judikatura týkající se právního základu 

 

Výběr právního základu je důležitý, neboť Unie je ústavně založena na zásadě svěřování 

pravomocí a její instituce mohou jednat jedině takovým způsobem, jenž je v souladu 
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s mandátem, který jim svěřila Smlouva1. 

 

Z judikatury Soudního dvora týkající se volby právních základů vyplývají určité zásady. 

Zaprvé, výběr správného právního základu má ústavní význam, a to s ohledem na dopady 

právního základu z hlediska věcné příslušnosti a postupu2. Zadruhé, výběr právního základu 

opatření EU musí spočívat na objektivních faktorech, které lze soudně přezkoumat; mezi ně 

patří zejména cíl a obsah daného opatření3. Na volbu právního základu aktu nemají vliv přání 

orgánu účastnit se intenzivněji na přijetí určitého aktu, práce vykonaná na jiném základě 

v oblasti činnosti, do které akt spadá, ani souvislosti, za kterých je akt přijímán.4 

 

Volba nesprávného právního základu může proto být důvodem k prohlášení dotyčného aktu 

za neplatný5. 

 

V případě několika právních základů platí, že pokud přezkum daného aktu ukazuje, že tento 

akt sleduje dvojí účel nebo má dvě složky, a pokud je jeden z těchto účelů nebo jednu z těchto 

složek možné považovat za hlavní nebo převažující, zatímco druhý účel nebo druhá složka je 

pouze vedlejší, musí být akt založen na jediném právním základu, a sice na tom, který je 

vyžadován hlavním nebo převažujícím cílem nebo složkou6. Na druhou stranu, sleduje-li 

dotyčný akt současně několik cílů nebo má několik složek, které jsou neoddělitelně spjaty, 

aniž by jeden z cílů nebo jedna ze složek byly ve vztahu k druhým druhořadými nebo 

nepřímými, musí být takový akt založen na různých odpovídajících ustanoveních Smlouvy7. 

 

Použití dvojího právního základu je nicméně vyloučeno, pokud jsou postupy stanovené 

pro každý z těchto základů neslučitelné nebo pokud by kumulace právních základů mohla 

omezit práva Parlamentu8.  

 

IV. Cíl a obsah navrhovaného nařízení  

 

Oblast působnosti navrhovaného nařízení se vztahuje na výrobu, uvádění na trh a používání 

medikovaných krmiv pro zvířata určená k produkci potravin a zvířata v zájmovém chovu 

v Evropské unii9. Ve 2. bodě odůvodnění se uvádí, že „živočišná výroba zaujímá 

                                                 
1 Posudek 2/00 ve věci Cartagenského protokolu, Sb. rozh. 2001, s. I-9713, bod 3; posudek 1/08 ve věci 

Všeobecné dohody o obchodu službami, Sb. rozh. 2009, s. I-01255, bod 110.  
2 Posudek 2/00 ve věci Cartagenského protokolu, Sb. rozh. 2001, s. I-9713, bod 5; Věc C-370/07, Komise 

vs. Rada, Sb. rozh. 2009, s. I-08917, body 46-49; posudek 1/08 ve věci Všeobecné dohody o obchodu službami, 

Sb. rozh. 2009, s. I-01255, bod 110. 
3 Věc C-411/06 Komise vs. Evropský parlament a Rada, Sb. rozh. 2009, s. I-7585, bod 45 a citovaná judikatura 

a věc C-130/10 Parlament vs. Rada, Sb. rozh. 2012, bod 42 a citovaná judikatura. 
4 Věc C-269/97, Komise vs. Rada, Sb. rozh.2000, s. I-2257, bod 44.  
5 Posudek 2/00 ve věci Cartagenského protokolu, Sb. rozh. 2001, s. I-9713, bod 5. 
6 Věc C-42/97, Komise vs. Rada, Sb. rozh. 1999, s. I-868, body 39-40; věc C-36/98, Španělsko vs. Rada, 

Sb. rozh. 2001, s. I-779, bod 59; věc C-211/01, Komise vs. Rada, Sb. rozh. 2003, s. I-8913, bod 39.  
7 Věc C-165/87, Komise vs. Rada, Sb. rozh. 1988, s. 5545, bod 11; Věc C-178/03 Komise vs. Evropský 

parlament a Rada, Sb. rozh. 2006, s. I-107, body 43-56.  
8 Věc C-178/03 Komise vs. Evropský parlament a Rada, Sb. rozh. 2006, s. I-107, bod 57; spojené věci C-164/97 

a C-165/97, Evropský parlament vs. Rada, Sb. rozh. 1999, s. I-1139, bod 14; věc C-300/89, Komise vs. Rada 

(oxid titaničitý), Sb. rozh. 1991, s. I-2867, body 17–25; věc C-338/01, Komise vs. Rada, Sb. rozh. 2004, I-4829 

(výběr nepřímých daní), bod 57.  
9 Nařízení by se nevztahovalo na veterinární léčivé přípravky používané jako léčivé složky medikovaných krmiv, 

na které se vztahují specifické právní předpisy o veterinárních léčivých přípravcích.  
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v zemědělství Unie velice důležité místo. Pravidla týkající se medikovaných krmiv mají 

značný vliv na chov zvířat, včetně zvířat neurčených k produkci potravin, a na produkci 

produktů živočišného původu.“ 

 

Bude-li toto nařízení přijato, zruší se tím směrnice 90/167/EHS. Ve 4. bodě odůvodnění 

se uvádí, že „zkušenosti s používáním směrnice 90/167/EHS ukázaly, že by měla být přijata 

další opatření k posílení účinného fungování vnitřního trhu a k explicitnímu stanovení 

a zlepšení možnosti léčit zvířata neurčená k produkci potravin prostřednictvím medikovaných 

krmiv.“  

 

V důvodové zprávě návrhu se v této souvislosti uvádí, že „cílem přezkumu pravidel týkajících 

se medikovaných krmiv je harmonizovat výrobu, uvádění na trh a používání medikovaných 

krmiv a meziproduktů v EU tak, aby se dosáhlo vysoké úrovně bezpečnosti, a zohlednit 

technický pokrok v dané oblasti“, a navíc se v ní zdůrazňuje, že „zachování stávající 

legislativy by také pravděpodobně vedlo k přetrvávání nejednotností v jejím provádění mezi 

členskými státy. Pro profesionální provozovatele tak na jednotném trhu vznikají nerovné 

podmínky. Je zapotřebí harmonizovat uplatňování právních předpisů, snížit finanční 

a administrativní zátěž a podpořit inovace.“  

 

Přestože se 24. bod odůvodnění zabývá jako takový především problematikou subsidiarity 

a proporcionality, jsou v něm stručně uvedeny cíle nařízení, totiž „zajistit vysokou úroveň 

ochrany lidského zdraví a zdraví zvířat, poskytovat uživatelům odpovídající informace 

a posílit účinné fungování vnitřního trhu [...].“ 

 

Navrhované nařízení stanovuje pravidla pro výrobu, složení, uvádění na trh a používání 

medikovaných krmiv. Uplatní se všeobecné požadavky na výrobu stanovené v nařízení (ES) 

č. 183/20051. V článku 4 navrhovaného nařízení se uvádí povinnost provozovatelů 

krmivářských podniků v oblasti medikovaných krmiv vytvořit, uplatňovat a zachovávat trvalé 

psané postupy založené na analýze rizik a kritických kontrolních bodů. Kromě toho mohou 

být podle článku 5 medikovaná krmiva vyráběna výhradně z veterinárních léčivých přípravků 

registrovaných podle právních předpisů o veterinárních léčivých přípravcích2.  

 

Nařízení stanovuje také pravidla pro homogenní zapracování veterinárních léčivých přípravků 

do medikovaných krmiv a požadavky, jejichž cílem je zamezit přenosu účinných látek 

z veterinárních léčivých přípravků do necílových krmiv. Obsahuje mimo jiné pravidla týkající 

se výroby medikovaných krmiv před vydáním veterinárního předpisu a jejich označování 

a balení. V článcích 12 až 14 návrhu je regulováno schvalování provozovatelů krmivářských 

podniků, přičemž tyto články obsahují pravidla, která musejí tito provozovatelé splňovat, aby 

mohli vyrábět medikovaná krmiva.  

 

V článcích 15 až 17 navrhovaného nařízení jsou stanovena zvláštní pravidla týkající se 

předpisu a jeho platnosti, používání medikovaných krmiv obsahujících antimikrobiální látky 

u zvířat určených k produkci potravin a množství požadovaných pro léčení zvířat 

medikovanými krmivy. Výrobci, distributoři a uživatelé medikovaných krmiv musejí vést 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanovují 

požadavky na hygienu krmiv (Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 1–22). 
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství 

týkajícím se veterinárních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1–66). 
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denní záznamy, aby bylo možné medikovaná krmiva účinně sledovat. Pokud jde o veterinární 

léčivé přípravky registrované na úrovni členských států, nařízení stanovuje pravidla 

pro obchodování s medikovanými krmivy v rámci Unie s cílem zabránit narušení hospodářské 

soutěže.  

 

Podle návrhu nařízení mají navíc členské státy povinnost stanovit pravidla pro ukládání 

sankcí za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmout veškerá nezbytná opatření, která by 

zajistila jejich uplatňování.  

 

 

V. Stanovení vhodného právního základu  

 

Vzhledem k tomu, že cílem a obsahem uvedeného návrhu je prostřednictvím nařízení 

harmonizovat výrobu, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv, která se obecně 

používají k léčbě nákaz u velkých skupin zvířat, tak aby byla zajištěna vysoká míra ochrany 

lidského zdraví a zdraví zvířat, aby se uživatelům dostalo vhodných informací a aby došlo 

k upevnění účinného fungování vnitřního trhu v oblasti zemědělství, je vhodným právním 

základem nařízení článek 43 a čl. 168 odst. 4 písm. b) SFEU.  

 

Pokud jde o článek 43 SFEU, je nutné poznamenat, že podle ustálené judikatury Soudního 

dvora je tento článek vhodným právním základem pro veškeré právní předpisy týkající se 

výroby a odbytu zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, které přispívají 

k dosahování jednoho nebo několika cílů společné zemědělské politiky, jak je uvedeno 

v článku 39 Smlouvy. V této souvislosti je také ustálenou judikaturou, že pokud je legislativní 

akt základním prostředkem ke zvýšení produktivity v zemědělství (což je cíl stanovený 

v čl. 39 odst. 1 písm. a) Smlouvy), musí být přijat na základě článku 43 Smlouvy, a to 

i přesto, že se vedlejším způsobem vztahuje na jiné výrobky, které nejsou zahrnuty 

do přílohy I, i když se v zásadě vztahuje na produkty uvedené v této příloze1. 

 

Cílem navrhovaného nařízení je přispívat k dosahování cílů společné zemědělské politiky 

stanovené v článku 39 SFEU, totiž a) zvyšovat produktivitu v zemědělství podporou 

technického pokroku a zajišťováním racionálního rozvoje zemědělské výroby a optimálního 

využívání výrobních činitelů, zejména pracovní síly, b) zajistit tak odpovídající životní 

                                                 
1 Věc C -180/96, Spojené království Velké Británie a Severního Irska vs. Rada Evropských společenství, 

Sb. rozh. 1998, s. I-02265 a citovaná judikatura; věc C-11/88 Komise vs. Rada (Nežádoucí látky a produkty 

ve výživě zvířat — právní základ), Sb. rozh. 1989, s. 3799, odst. 15, souhrnné zveřejnění, v němž je uvedeno: 

„článek 43 Smlouvy o ES vhodným právním základem pro všechny právní předpisy týkající se výroby 

zemědělských produktů uvedených v příloze II Smlouvy o ES, které přispívají k dosažení jednoho nebo více cílů 

společné zemědělské politiky podle článku 39 Smlouvy o ES, a jejich uvádění na trh. I když jsou tyto předpisy 

zaměřeny na dosahování cílů zemědělské politiky a jiných cílů, které jsou v případě neexistence konkrétních 

ustanovení dosahovány na základě článku 100 Smlouvy, mohou se zabývat harmonizací ustanovení právních 

předpisů členských států v jiné než zemědělské oblasti, aniž by bylo nutné použít článek 100. Vzhledem k tomu, 

že v čl. 38 odst. 2 Smlouvy je před obecnými ustanoveními týkajícími se budování společného trhu dávána 

přednost konkrétním ustanovením v oblasti zemědělství, nemůže být článek 100 považován za důvod k omezení 

působnosti článku 43 (viz rozhodnutí ze dne 23. února 1988 ve věci 68/86 a 131/86 Spojené království vs. Rada, 
Sb. rozh. 1988, s. 855 a 905). Přestože směrnice 87/519, kterou se mění směrnice 74/63 o nežádoucích látkách 

a produktech ve výživě zvířat, se může vedlejším způsobem vztahovat na některé výrobky, které nejsou zařazeny 

do přílohy II, vztahuje se tato směrnice v zásadě na produkty, které jsou v dané příloze uvedeny; kromě toho 

se jedná o základní faktor zvyšování produktivity v zemědělství, což je cíl uvedený v čl. 39 odst. 1 písm. a) 

Smlouvy.“  
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úroveň zemědělského obyvatelstva, a to zejména zvýšením individuálních příjmů osob 

zaměstnaných v zemědělství, c) stabilizovat trhy, d) zajistit dostupnost dodávek a e) zajistit, 

aby se dodávky dostaly ke spotřebitelům za rozumné ceny. 

 

Článek 43 SFEU má pět odstavců, z nichž dva se týkají právního základu. Odstavec 2 

uvedeného článku zplnomocňuje Evropský parlament a Radu k tomu, aby na základě řádného 

legislativního postupu přijaly společnou organizaci zemědělských trhů uvedenou v čl. 40 

odst. 1 a ostatní ustanovení nezbytná ke sledování cílů společné zemědělské politiky 

a společné rybářské politiky. V odstavci 3 je naopak Rada zplnomocněna k tomu, aby 

na návrh Komise přijala opatření týkající se stanovení cen, dávek, podpor a množstevních 

omezení a stanovení a přidělení rybolovných práv.  

 

Z obsahu navrhovaného nařízení je patrné, že neobsahuje žádný prvek, který by se vztahoval 

k čl. 43 odst. 3 SFEU, a že tento odstavec je z hlediska daného návrhu irelevantní. Čl. 43 

odst. 2 SFEU se týká všech aspektů společné zemědělské politiky, které jsou obsahem návrhu. 

Proto je vhodné upravit právní základ, tak aby se omezil pouze na čl. 43 odst. 2 SFEU. 

K tomuto závěru dospěla také právní služba Parlamentu.1  

 

Pokud jde o čl. 168 odst. 4 písm. b) SFEU, z bodů odůvodnění a obsahu navrhovaného 

nařízení je zřejmé, že jeho cílem je také ochrana veřejného zdraví, které má být dosaženo 

na základě přijetí opatření ve veterinární a fytosanitární oblasti. Navrhovaným nařízením se 

má řídit výroba, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv, která by se měla vyrábět 

pouze na základě registrovaných veterinárních léčivých přípravků, jejichž kompatibilita by 

měla být zaručena za účelem bezpečnosti a účinnosti výrobku. 

 

Podle uvedené judikatury týkající se právních základů je možné používat dvojí právní základ 

pouze v případě, že je možné zjistit, že určité opatření má několik souběžných cílů (součástí), 

které jsou mezi sebou nerozlučně spjaty, aniž by byl jeden z nich vůči tomu druhému 

druhotný nebo nepřímý. Zdá se, že to v případě tohoto návrhu platí. Lze totiž dospět k závěru, 

že tento návrh má dva hlavní cíle, které jsou nerozlučně spjaty, totiž zajistit vysokou míru 

ochrany lidského zdraví a zdraví zvířat a zajistit účinnější fungování vnitřního trhu, přičemž 

se zdá, že žádný z těchto cílů nemá před druhým přednost. 

 

V případě obou ustanovení se kromě toho postupuje na základě řádného legislativního 

postupu, takže mezi oběma právními základy nevzniká otázka neslučitelnosti.  

 

VI. Závěry a doporučení 

 

Na své schůzi konané dne 13. července 2015 Výbor pro právní záležitosti v souladu s tím 

hlasoval 21 hlasy ve prospěch a 2 hlasy proti2 tomu, že čl. 43 odst. 2 a čl. 168 odst. 4 písm. b) 

SFEU představuje vhodný právní základ pro daný návrh, a proto Výboru pro zemědělství 

                                                 
1 Viz poznámku právní služby ze dne 19. června 2015.  
2 Závěrečného hlasování se zúčastnili tito poslanci: Pavel Svoboda (předseda), Jean-Marie Cavada 

(místopředseda), Axel Voss (místopředseda), Mady Delvauxová (místopředsedkyně), Max Andersson, Joëlle 

Bergeron, Marie-Christine Boutonnetová, Kostas Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragutová, 

Evelyne Gebhardtová, Heidi Hautalaová, Sylvia-Yvonne Kaufmannová, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, 

António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Redová, Evelyn Regnerová, Virginie Rozièrová, József Szájer, 

Tadeusz Zwiefka, Ángela Vallinová (jménem Jiřího Maštálky podle čl. 200 odst. 2), Bogdan Brunon Wenta 

(jménem Therese Comodiniové Cachiaové podle čl. 200 odst. 2). 
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a rozvoj venkova doporučil upravit odkaz na článek 43 tak, aby byl omezen na 2. odstavec 

tohoto článku.  

S pozdravem 

Pavel Svoboda 

(Týká se všech jazykových znění.) 

 


