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listom z 11. júna 2015 Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka požiadal na základe 

článku 39 ods. 2 rokovacieho poriadku Výbor pre právne veci o vypracovanie stanoviska k 

vhodnosti právneho základu pre uvedený návrh. 

 

Cieľom návrhu Komisie je regulovať výrobu, uvádzanie na trh a používanie medikovaných 

krmív a zrušiť smernicu Rady 90/167/EHS z 26. marca 1990, ktorou sa stanovujú podmienky 

na prípravu, uvádzanie na trh a používanie liečivých krmív v Spoločenstve1. 

 

Komisia navrhuje ako právny základ pre svoj návrh článok 43 ZFEÚ, ktorý sa týka 

vykonávania spoločnej poľnohospodárskej politiky, a článok 168 ods. 4 písm. b) ZFEÚ, ktorý 

sa týka prijatia opatrení vo veterinárnej a fytosanitárnej oblasti, ktorých bezprostredným 

cieľom je ochrana verejného zdravia.  

 

Spravodajkyňa Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pre tento dokument pani 

Aguilera má v úmysle predložiť pozmeňujúci návrh, v ktorom by sa stanovilo, že právnym 

základom pre toto nariadenie je článok 43 ods. 2 ZFEÚ namiesto celého článku 43 ZFEÚ. Jej 

pozmeňujúcim návrhom by druhý právny základ nariadenia, článok 168 ods. 4 písm. b) 

ZFEÚ, zostal nezmenený. V tejto súvislosti Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

žiada Výbor pre právne veci o stanovisko k primeranosti tejto opravy právneho základu 

návrhu.   

 

I. Kontext 

 

Doposiaľ boli medikované krmivá na liečenie chorôb hospodárskych zvierat regulované 

smernicou 90/167/EHS z 26. marca 1990, ktorou sa stanovujú podmienky na prípravu, 

uvádzanie na trh a používanie liečivých krmív v Spoločenstve. Táto smernica bola prijatá 

pred vytvorením vnútorného trhu a nikdy nebola podstatne upravená. Transpozícia tohto 

právneho nástroja na vnútroštátnej úrovni poskytla členským štátom slobodu, pokiaľ ide o 

výklad a vykonávanie jeho ustanovení. Podľa Komisie prispela táto flexibilita k niektorým 

problémom: v smernici sa neuvádzajú žiadne informácie o tom, aké normy uplatňovať pri 

schvaľovaní rastlín, ani prijateľné techniky výroby medikovaných krmív; ani o tom, či by 

tieto normy mali byť založené na technológiách alebo výsledkoch; nestanovujú sa v nej 

žiadne kritériá homogénnosti; nespomína sa v nej žiadna koncepcia prenosu medikovaných 

krmív medzi šaržami, špecifické označovanie medikovaných krmív, ani medikované krmivá 

pre spoločenské zvieratá, pričom smernica je nejasná, pokiaľ ide o to, či možno krmivo 

pripraviť ešte pred predpisom v podniku na výrobu krmív, čo vedie k rôznym výkladom zo 

strany členských štátov. Okrem toho, v súčasnosti platnými právnymi predpismi sa podľa 

Komisie pravdepodobne zachová existujúci nesúlad medzi členskými štátmi v ich 

vykonávaní, čo znamená nerovnaké podmienky pre prevádzkovateľov podnikov na 

jednotnom trhu.  

 

Cieľom návrhu je preto aktualizovať súčasné právne predpisy týkajúce sa medikovaných 

krmív zrušením smernice 90/167/EHS a zároveň na vysokej úrovni bezpečnosti harmonizovať 

výrobu, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív a medziproduktov v Európskej 

únii. Výsledné nariadenie umožní predpokladanú výrobu medikovaných krmív, mobilné 

miešanie aj miešanie v poľnohospodárskych podnikoch a stanovia sa ním parametre pre tieto 

systémy. Ustanovenia predbežného návrhu zahŕňajú opatrenia na likvidáciu nepoužívaných 

                                                 
1  Ú. v. ES L 92, 7.4.1990, s. 42 – 48. 



 

RR\1091133SK.docx 3/9 PE549.334v03-00 

 SK 

medikovaných krmív v poľnohospodárskom podniku. Stanovia sa limity platné pre celú EÚ 

na prenos veterinárnych liekov v krmive, ktoré by sa mali prispôsobiť na základe posúdenia 

rizík pre zvieratá a ľudí s ohľadom na jednotlivé typy účinných látok.  

 

II. Príslušné články zmluvy  

 

Navrhovanými právnymi základmi tohto návrhu sú články 43 a 168 ods. 4 písm. b) ZFEÚ.  

 

Článok 43 ZFEÚ znie takto (s doplneným zvýraznením textu v odseku 2): 

 

Článok 43 

(pôvodný článok 37 ZES) 

 

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. 1a 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 

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. 

 

Podľa článku 40 ods. 1 ZFEÚ sa spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov zavedie 

„na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 39“.  

 

Článok 39 ZFEÚ znie takto: 

 

Článok 39 
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(pôvodný článok 33 ZES) 

  

1. Cieľom spoločnej poľnohospodárskej politiky je: 

 

a) zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva podporovaním technického pokroku 

a zabezpečovaním racionálneho rozvoja poľnohospodárskej výroby a optimálneho využívania 

výrobných faktorov, najmä pracovnej sily; 

 

b) zabezpečiť týmto spôsobom primeranú životnú úroveň poľnohospodárov, najmä zvýšením 

individuálnych príjmov jednotlivcov pracujúcich v poľnohospodárstve; 

  

c) stabilizovať trhy; 

 

d) zabezpečiť riadne zásobovanie; 

 

e) zabezpečiť dodávky spotrebiteľom za primerané ceny. 

 

2. Pri vypracovávaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a osobitných metód na jej 

uplatňovanie treba prihliadať: 

 

a) na zvláštnu povahu poľnohospodárskej činnosti vyplývajúcu zo sociálnej štruktúry 

poľnohospodárstva a zo štrukturálnych a prírodných rozdielov medzi rôznymi 

poľnohospodárskymi oblasťami; 

 

b) na nevyhnutnosť postupného vykonávania príslušných zmien; 

 

c) na skutočnosť, že poľnohospodárstvo predstavuje v členských štátoch odvetvie úzko späté 

s celým hospodárstvom. 

 

Článok 168 ods. 4 znie takto: 

 

Článok 168 bod 4 písm. b) 

(pôvodný článok 152 ZES) 

(...) 

 

4. Odchylne od článku 2 ods. 5 a článku 6 písm. a) a v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. k) a s 

cieľom riešiť spoločné otázky bezpečnosti, Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym 

legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom 

regiónov prispievajú k dosiahnutiu cieľov uvedených v tomto článku prijatím: 

 

(...) 

 

b) opatrení v oblastí veterinárnej starostlivosti a rastlinnej výroby, ktorých priamym 

cieľom je ochrana verejného zdravia, 

 

(...) 
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III. Judikatúra týkajúca sa právneho základu 

 

Výber právneho základu je dôležitý, pretože Únia je ústavne založená na zásade udelenia 

právomocí a jej inštitúcie môžu konať iba v súlade s mandátom, ktorý sa ustanovuje 

zmluvou1. 

 

Niektoré zásady vyplývajú z judikatúry Súdneho dvora týkajúcej sa výberu právneho základu. 

Po prvé, vzhľadom na dôsledky právneho základu z hľadiska vecnej pôsobnosti a postupu má 

voľba správneho právneho základu ústavný význam2. Po druhé, voľba právneho základu pre 

opatrenie EÚ sa musí zakladať na objektívnych faktoroch, ktoré podliehajú súdnemu 

preskúmaniu; tieto faktory zahŕňajú najmä cieľ a obsah opatrenia3. Skutočnosť, že inštitúcia 

sa chce výraznejšie podieľať na prijatí daného opatrenia, práca vykonaná v iných ohľadoch vo 

sfére činnosti, na ktorú sa opatrenie vzťahuje, a kontext, v ktorom sa opatrenie prijalo, nie sú 

rozhodujúce.4 

 

Výber nesprávneho právneho základu môže byť teda dôvodom na zrušenie predmetného 

aktu5. 

 

Pokiaľ ide o viaceré právne základy, ak z preskúmania navrhovaného opatrenia vyplynie, že 

opatrenie má dvojaký účel alebo obsahuje dve zložky, a ak sa jeden účel alebo jedna zložka 

dajú považovať za hlavné alebo prevažujúce, kým druhý účel alebo zložka sú len vedľajšie, 

musí sa toto opatrenie zakladať len na jedinom právnom základe, a to na základe, ktorý si 

vyžaduje tento hlavný alebo prevažujúci účel alebo zložka6. Na druhej strane, keď má 

opatrenie súčasne niekoľko cieľov alebo zložiek, ktoré sú navzájom nerozlučne prepojené bez 

toho, aby niektorý z cieľov alebo niektorá zo zložiek boli druhoradé a nepriame vo vzťahu 

k ostatným, musí byť opatrenie založené na viacerých relevantných ustanoveniach zmluvy7. 

 

Uplatnenie dvojakého právneho základu je však vylúčené, ak sú postupy ustanovené pre jeden 

alebo druhý z týchto základov nezlučiteľné alebo ak kumulácia právnych základov môže 

porušiť práva Parlamentu8.  

 

IV. Cieľ a obsah navrhovaného nariadenia  

 

Rozsah pôsobnosti navrhovaného nariadenia zahŕňa výrobu, uvádzanie na trh a používanie 

medikovaných krmív na používanie u spoločenských zvierat a zvierat určených na výrobu 

                                                 
1 Stanovisko 2/00 Kartagenský protokol, Zb. 2001, s. I-9713, bod 3; stanovisko 1/08 Všeobecná dohoda 

o obchode so službami, Zb. 2009, s. I-01255, bod 110.  
2 Stanovisko 2/00 Kartagenský protokol, Zb. 2001, s. I-9713, bod 5; vec C-370/07 Komisia/Rada, Zb. 2009, s. I-

08917, body 46 – 49; stanovisko 1/08 Všeobecná dohoda o obchode so službami, Zb. 2009, s. I-01255, bod 110. 
3 Vec C-411/06 Komisia/Parlament a Rada, Zb. 2009, s. I-7585, bod 45 a tam citovaná judikatúra a vec C-

130/10 Parlament/Rada, Zb. 2012, bod 42 a tam citovaná judikatúra. 
4 Vec C-269/97 Komisia/ Rada, Zb. 2000, s. I-2257, bod 44.  
5 Stanovisko 2/00 Kartagenský protokol, Zb. 2001, s. I-9713, bod 5. 
6 Vec C-42/97 Parlament/Rada, Zb. 1999, s. I-868, body 39 – 49; vec C-36/98 Španielsko/Rada, Zb. 2001, s. I-

779, bod 59; vec C-211/01 Komisia/Rada, Zb. 2003, s. I-8913, bod 39.  
7 vec C-165/87 Komisia/Rada, Zb. 1988, s. 5545, bod 11; vec C-178/03 Komisia/Európsky parlament a Rada, 

Zb. 2006, s. I-107, body 43 – 49.  
8 Vec C-178/03 Komisia/Európsky parlament a Rada, Zb. 2006, s. I-107, bod 57; spojené veci C-164/97 a C-

165/97 Parlament/Rada, Zb. 1999, s. I-1139, bod 14; vec C-300/89 Komisia/Rada (oxid titaničitý), Zb. 1991, s. 

I-2867, body 17 – 25; vec C-338/01 Komisia/Rada, Zb. 2004, I-4829 (vymáhanie nepriamych daní), bod 57.  
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potravín v rámci Európskej únie1. V odôvodnení 2 návrhu sa uvádza, že „živočíšna výroba 

zaujíma veľmi dôležité miesto v poľnohospodárstve Únie. Pravidlá týkajúce sa medikovaných 

krmív majú významný vplyv na chov zvierat vrátane zvierat, ktoré nie sú určené na výrobu 

potravín, a na výrobu produktov živočíšneho pôvodu.“ 

 

Ak sa nariadenie prijme, zruší sa smernica Rady 90/167/EHS. V odôvodnení 4 návrhu sa 

uvádza, že „skúsenosti s uplatňovaním smernice 90/167/EHS preukázali, že by sa mali prijať 

ďalšie opatrenia na posilnenie efektívneho fungovania vnútorného trhu a na výslovné 

poskytnutie a zlepšenie možnosti liečenia zvierat, ktoré nie sú určené na výrobu potravín, 

pomocou medikovaných krmív“.  

 

V tejto súvislosti sa v dôvodovej správe k návrhu uvádza, že „cieľom preskúmania pravidiel 

pre medikované krmivá je na vysokej úrovni bezpečnosti harmonizovať výrobu, uvádzanie na 

trh a používanie medikovaných krmív a medziproduktov v EÚ, ako aj zohľadniť technický 

pokrok v tejto oblasti“, a ďalej sa zdôrazňuje, že „ponechaním súčasných právnych predpisov 

by sa pravdepodobne zachoval existujúci nesúlad medzi členskými štátmi v ich vykonávaní. 

Tým by sa vytvorili nerovnaké podmienky pre prevádzkovateľov podnikov na jednotnom 

trhu. Je potrebné harmonizovať vykonávanie právnych predpisov, znížiť finančné a 

administratívne zaťaženie a podporovať inovácie.“  

 

Odôvodnenie 24 návrhu, ktoré sa v prvom rade zaoberá otázkami subsidiarity 

a proporcionality, stručne uvádza ciele nariadenia, konkrétne „zabezpečiť vysokú úroveň 

ochrany zdravia ľudí a zvierat, poskytovať používateľom primerané informácie a posilniť 

efektívne fungovanie vnútorného trhu [...].“ 

 

V návrhu nariadenia sa stanovujú pravidlá na výrobu, zloženie, uvádzanie na trh a používanie 

medikovaných krmív. Uplatňujú sa všeobecné požiadavky na výrobu stanovené v nariadení 

(ES) č. 183/20052. V článku 4 návrhu nariadenia sa pre prevádzkovateľov podnikov v oblasti 

medikovaných krmív stanovuje povinnosť zaviesť, vykonávať a zachovávať trvalé písomné 

postupy založené na analýze nebezpečenstva a kritických kontrolných bodoch. Navyše podľa 

článku 5 sa medikované krmivá môžu vyrábať iba z veterinárnych liekov povolených podľa 

právnych predpisov o veterinárnych liekoch3.  

 

V návrhu sa stanovujú pravidlá pre jednotné začlenenie veterinárnych liekov do krmiva a 

požiadavky na zabránenie prenosu účinných látok z veterinárnych liekov do necieľového 

krmiva. Návrh obsahuje aj pravidlá o predpokladanej výrobe, označovaní a balení 

medikovaných krmív. Článkami 12 až 14 návrhu sa reguluje schválenie prevádzkovateľov 

krmivárskych podnikov a stanovujú sa pravidlá, ktoré tieto subjekty musia dodržiavať pri 

výrobe medikovaných krmív.  

 

V návrhu nariadenia sa v článkoch 15 až 17 stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa 

predpisov, platnosti predpisov, používania medikovaných krmív s obsahom antimikrobík u 

                                                 
1 Toto nariadenie by sa neuplatňovalo na veterinárne lieky používané ako liečivá zložka medikovaných krmív, 

keďže sú predmetom osobitných právnych predpisov o veterinárnych liekoch.  

 
2  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú 

požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1 – 22). 
3  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník 

Spoločenstva o veterinárnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1 – 66). 
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zvierat určených na výrobu potravín a množstva požadovaného na liečenie zvierat 

medikovanými krmivami. Výrobcovia, distribútori a používatelia medikovaných krmív musia 

viesť denné záznamy na účinné sledovanie medikovaných krmív. Pre veterinárne lieky 

povolené na vnútroštátnej úrovni sa v návrhu nariadenia stanovujú pravidlá obchodu s 

medikovanými krmivami platné v Únii s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže.  

 

Návrh okrem toho ukladá štátom povinnosť stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií za 

porušovanie ustanovení nariadenia a prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich 

vykonávania.  

 

 

V. Stanovenie vhodného právneho základu  

 

Vzhľadom na to, že cieľom a obsahom návrhu je harmonizovať prostredníctvom nariadenia o 

výrobe, uvádzaní na trh a používaní medikovaných krmív, ktoré sa vo všeobecnosti používajú 

na liečenie chorôb zvierat vo veľkých skupinách zvierat, aby sa zabezpečila vysoká úroveň 

ochrany zdravia ľudí a zvierat, používateľom sa poskytli primerané informácie a posilnilo sa 

účinné fungovanie vnútorného trhu v oblasti poľnohospodárstva, predstavujú články 43 a 168 

ods. 4 písm. b) ZFEÚ vhodný právny základ pre nariadenie.  

 

Pokiaľ ide o článok 43 ZFEÚ, treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora 

je tento článok vhodným právnym základom akéhokoľvek právneho predpisu týkajúceho sa 

výroby a uvádzania na trh poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k zmluve, čo 

prispieva k dosiahnutiu jedného alebo viacerých cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky 

uvedených v článku 39 zmluvy. V tejto súvislosti je tiež ustálenou judikatúrou, že ak je 

legislatívny akt základným prostriedkom na zvýšenie poľnohospodárskej produktivity (cieľ 

stanovený v článku 39 ods. 1 písm. a) zmluvy), musí sa prijať na základe článku 43 zmluvy, i 

keď okrem toho, že sa uplatňuje najmä na výrobky patriace do prílohy I, vzťahuje sa 

incidentne aj na iné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v uvedenej prílohe1. 

 

Účelom návrhu nariadenia je prispieť k dosiahnutiu cieľov spoločnej poľnohospodárskej 

politiky stanovených v článku 39 ZFEÚ, a teda a) zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva 

podporovaním technického pokroku a zabezpečovaním racionálneho rozvoja 

                                                 
1  Vec C-180/96 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska/Komisia Európskych spoločenstiev, Zb. 

1998, s. I-02265 a tam citovaná judikatúra; vec C-11/88 Komisia/Rada (Nežiaduce látky a produkty vo výžive 

zvierat – právny základ), Zb. 1989, s. 3799, odsek 15, uverejnenie zhrnutia, v ktorom sa uvádza, že článok 43 

zmluvy je vhodným právnym základom akéhokoľvek právneho predpisu týkajúceho sa výroby a uvádzania na 

trh poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe II k zmluve, čo prispieva k dosiahnutiu jedného alebo 

viacerých cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky uvedených v článku 39 zmluvy. Ďalej sa uvádza, že i 

keď sa takéto právne predpisy zameriavajú na ciele poľnohospodárskej politiky a iné ciele, ktoré sa pri absencii 

osobitných ustanovení vykonávajú na základe článku 100 zmluvy, môžu zahŕňať harmonizáciu ustanovení 

vnútroštátneho práva v tejto oblasti bez toho, aby bolo potrebné uplatniť článok 100. Vzhľadom na prednosť, 

ktorú majú na základe článku 38 ods. 2 zmluvy osobitné ustanovenia v oblasti poľnohospodárstva pred 

všeobecnými ustanoveniami týkajúcimi sa vytvorenia spoločného trhu, na článok 100 sa nemožno odvolávať ako 

na dôvod na obmedzenie pôsobnosti článku 43 (pozri rozsudky z 23. februára 1988 vo veciach 68/86 a 131/86, 

Spojené kráľovstvo/Rada, Zb. 1988, s. 855 a 905). Takisto sa v zhrnutí uvádza, že hoci smernica 87/519, ktorou 

sa mení smernica 74/63 o nežiaducich látkach a produktoch vo výžive zvierat, sa môže incidentne vzťahovať aj 

na určité výrobky neuvedené v prílohe II, uplatňuje sa najmä na výrobky v uvedenej prílohe; okrem toho je 

základným faktorom na zvýšenie poľnohospodárskej produktivity, čo je cieľom podľa článku 39 ods. 1 písm. a) 

zmluvy.  
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poľnohospodárskej výroby a optimálneho využívania výrobných faktorov, najmä pracovnej 

sily; b) zabezpečiť týmto spôsobom primeranú životnú úroveň poľnohospodárov, najmä 

zvýšením individuálnych príjmov jednotlivcov pracujúcich v poľnohospodárstve; c) 

stabilizovať trhy; d) zabezpečiť riadne zásobovanie a e) zabezpečiť dodávky spotrebiteľom za 

primerané ceny. 

 

Článok 43 ZFEÚ má päť odsekov, z ktorých dva sú právne základy. Odsekom 2 uvedeného 

článku sa Európsky parlament a Rada splnomocňujú, aby v súlade s riadnym legislatívnym 

postupom zaviedli spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov ustanovenú v článku 40 

ods. 1 a ďalšie ustanovenia potrebné na dosiahnutie cieľov spoločnej poľnohospodárskej 

politiky a spoločnej rybárskej politiky. Podľa odseku 3 je Rada oprávnená prijať na návrh 

Komisie opatrenia týkajúce sa stanovenia cien, poplatkov, pomoci a množstvových 

obmedzení a stanovenia a pridelenia rybolovných možností.  

 

Z obsahu navrhovaného nariadenia je zrejmé, že návrh nezahŕňa žiadny prvok týkajúci sa 

článku 43 ods. 3 ZFEÚ, a teda že tento odsek je na účely tohto návrhu irelevantný. Článok 43 

ods. 2 ZFEÚ zahŕňa všetky aspekty spoločnej poľnohospodárskej politiky obsiahnuté v 

návrhu. Bola by preto vhodná oprava právneho základu s cieľom obmedziť ho na článok 43 

ods. 2 ZFEÚ. K tomuto záveru dospela aj právna služba Parlamentu1.  

 

Pokiaľ ide o článok 168 ods. 4 písm. b) ZFEÚ, z odôvodnení a obsahu navrhovaného 

nariadenia vyplýva, že jeho cieľom je aj ochrana verejného zdravia prijatím opatrení vo 

veterinárnej a fytosanitárnej oblasti. Cieľom návrhu nariadenia je regulovať výrobu, 

uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív, ktoré by sa mali vyrábať len s 

povolenými veterinárnymi liekmi, ktorých zlučiteľnosť by sa mala zabezpečiť v záujme 

bezpečnosti a účinnosti výrobku. 

 

Podľa judikatúry o uvedených právnych základoch je dvojitý právny základ možný len vtedy, 

keď možno určiť, že opatrenie má niekoľko súbežných cieľov alebo zložiek, ktoré sú 

navzájom nerozlučne prepojené bez toho, aby niektorý z cieľov alebo niektorá zo zložiek boli 

druhoradé a nepriame vo vzťahu k ostatným. Zdá sa, že v prípade tohto návrhu je to tak. V 

skutočnosti možno dospieť k záveru, že návrh má dva hlavné ciele, ktoré sú nerozlučne 

spojené, a to zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a zvierat a posilniť účinné 

fungovanie vnútorného trhu, pričom podľa všetkého žiadny z nich nemá prednosť. 

 

Navyše oboma ustanoveniami sa ustanovuje riadny legislatívny postup, takže nevznikol 

problém nezlučiteľnosti oboch právnych základov.  

 

VI. Záver a odporúčanie 

 

Výbor pre právne veci na svojej schôdzi 13. júla 2015 následne 21 hlasmi za a 2 hlasmi proti2 

rozhodol, že články 43 ods. 2 a 168 ods. 4 písm. b) ZFEÚ sú vhodným právnym základom pre 

                                                 
1 Pozri správu právnej služby z 19. júna 2015.  
2 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Pavel Svoboda (predseda), Jean-Marie Cavada (podpredseda), Axel 

Voss (podpredseda), Mady Delvaux (podpredsedníčka), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine 

Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, 

Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Tadeusz Zwiefka, Ángela Vallina (za Jiřího Maštálku, podľa 

článku 200 ods. 2), Bogdan Brunon Wenta (za Theresu Comodiniovú Cachiaovú, podľa článku 200 ods. 2). 
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návrh, a teda odporučil Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby pozmenil odkaz 

na článok 43 ZFEÚ a obmedzil ho na odsek 2 tohto článku. 

S úctou 

Pavel Svoboda 

(Týka sa všetkých jazykov.) 


