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Věc: Stanovisko k právnímu základu nařízení Evropského parlamentu a Rady 
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení 
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Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 6. července 2021 jste podle čl. 40 odst. 2 jednacího řádu požádal Výbor pro 
právní záležitosti o posouzení, zda by měl být do právního základu výše uvedeného návrhu 
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Komise doplněn čl. 322 odst. 1 písm. a) SFEU.

Výbor projednal výše uvedenou otázku na své schůzi dne 30. září 2021.

I – Souvislosti

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné 
zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 (dále jen „návrh“) je založen na 
čl. 43 odst. 2 SFEU. Návrh, spolu s dalšími dvěma návrhy, které jsou součástí tzv. balíčku 
opatření v oblasti zemědělské politiky EU1, byl donedávna projednáván v rámci 
interinstitucionálních jednání. Dne 28. června 2021 bylo dosaženo prozatímní dohody. Během 
těchto jednání bylo zjištěno, že by měl být doplněn čl. 322 odst. 1 písm. a) SFEU.

II – Příslušné články Smlouvy

V čl. 43 odst. 2 SFEU o společné zemědělské politice se stanoví, že Evropský parlament a 
Rada přijmou řádným legislativním postupem ustanovení nezbytná pro sledování cílů 
společné zemědělské politiky.

V souladu s čl. 322 odst. 1 SFEU Evropský parlament a Rada stanoví řádným legislativním 
postupem a po konzultaci s Účetním dvorem formou nařízení finanční pravidla, kterými se 
stanoví podrobnosti týkající se sestavování a plnění rozpočtu. V písmeni a) tohoto článku 
odkazuje na „finanční pravidla stanovící zejména podrobnosti týkající se sestavování a plnění 
rozpočtu a předkládání účetnictví a jeho auditu“.

III – Judikatura Soudního dvora EU ve věci volby právního základu

Na úvod je třeba připomenout právní kritérium pro volbu právního základu. Podle ustálené 
judikatury Soudního dvora se musí volba právního základu právního aktu Unie zakládat na 
objektivních faktorech, které mohou být předmětem soudního přezkumu a mezi něž patří 
zejména cíl a obsah opatření. Pokud přezkum aktu ukáže, že tento akt sleduje dvojí cíl nebo 
že má dvě složky, a pokud jeden z těchto cílů nebo jednu z těchto složek lze označit za hlavní 
nebo převažující, zatímco druhý cíl nebo druhá složka je pouze vedlejší, musí být akt založen 
na jediném právním základu, a sice na tom, který si vyžaduje hlavní nebo převažující cíl nebo 
složka. Ve výjimečných případech, pokud se ukáže, že daný akt sleduje několik cílů nebo má 
několik složek, které jsou neodlučně spjaty a z nichž žádná není podružná nebo nepřímá ve 
vztahu k ostatním, musí mít daný akt různé odpovídající právní základy2, pokud jsou postupy 

1 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví 
společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských 
produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných 
označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti 
zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření 
v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři [COM(2018) 394 final – 2018/0218 
(COD)]; a Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické 
plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) 
a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, COM/2018/392 final – 2018/0216 (COD).  
2 Viz rozsudek ze dne 27. září 1988, Parlament v. Rada, C-165/87, EU:C:1988:458, body 11–13; rozsudek ze 
dne 26. března 1996, Parlament v. Rada, C-271/94, EU:C:1996:133, bod 32; rozsudek ze dne 10. ledna 2006, 
Komise v. Parlament a Rada, C-178/03, EU:C:2006:4, body 42–43; rozsudek ze dne 6. listopadu 2008, 
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stanovené pro příslušné právní základy slučitelné3.

IV – Cíl a obsah navrhovaného opatření

Cíl a obsah návrhu vyplývají z jeho článku 1, v němž je uvedeno, že navrhované nařízení 
stanoví pravidla pro financování výdajů v rámci společné zemědělské politiky (SZP), včetně 
výdajů na rozvoj venkova, řídicí a kontrolní systémy, které mají zavést členské státy, a 
schvalování účetní závěrky a schvalování souladu. Zbývající články i body odůvodnění 
potvrzují, že cílem a obsahem návrhu ve spojení se souběžnými návrhy je skutečně zavést 
nová pravidla pro řízení a financování společné zemědělské politiky, která jsou v současné 
době stanovena v nařízení (ES) č. 1306/20134 (stávající „horizontální nařízení o SZP“), a to i 
zavedením řady aktualizovaných finančních ustanovení v souladu s nařízením 2018/1046 
(dále jen „finanční nařízení“)5.

Mezi ustanoveními, která mají pro současné účely zvláštní význam, je článek 14 návrhu. 
V uvedeném článku se zavádí tzv. „zemědělská rezerva“, na niž se vyčlení finanční 
prostředky pro použití v případě závažných krizí různé povahy, s nimiž se může zemědělství 
během programového období potýkat. V zájmu zachování dostatečných finančních prostředků 
v rezervě, a dokonce jejich postupného zvyšování, se v článku 14 stanoví přenos nevyužitých 
finančních zdrojů z jednoho roku do druhého bez časového omezení. Mandát Parlamentu ani 
mandát Rady v podstatě nezměnily článek 14 návrhu, který zní:

Odchylně od ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. d) finančního nařízení se prostředky ze 
zemědělské rezervy, které nejsou přiděleny na závazky, přenesou bez časového omezení za 
účelem financování zemědělské rezervy v následujících rozpočtových letech.

Rozpočtové přenosy se však primárně řídí finančním nařízením, v němž byla stanovena 
zásada ročního rozpočtu. Článek 3 finančního nařízení zní:

1. Ustanovení o plnění příjmů a výdajů rozpočtu, která jsou obsažena v základním právním 
aktu, musí být v souladu s rozpočtovými zásadami stanovenými v hlavě II.

2. Aniž je dotčen odstavec 1, musí být ve všech návrzích nebo jejich změnách předložených 
legislativnímu orgánu jasně vyznačena ustanovení odchylující se od ustanovení tohoto 
nařízení jiných než hlavy II (...) a v příslušných bodech odůvodnění a v důvodové zprávě ke 
každému takovému návrhu nebo změně musí být uvedeny konkrétní důvody těchto odchylek.

Parlament v. Rada, C-155/07, EU:C:2008:605, bod 36 a rozsudek ze dne 8. září 2009, Komise v. Parlament a 
Rada, C-411/06, EU:C:2009:518, body 45 až 47.  
3 Pokud by se dva nebo více právních základů použilo společně, avšak postupy v nich stanovené jsou 
neslučitelné, nesmí být ohrožena účinnost jakéhokoli z postupů společným použitím obou právních základů. Viz 
rozsudek ze dne 11. června 1991, Komise v. Rada [oxid titaničitý], věc C-300/89, EU:C:1991:244, body 19 až 
20.  
4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a 
sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) 
č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 485/2008, Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549. 
5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se 
stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, 
(EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) 
č. 283/2014, a rozhodnutí č. 541/2014/EU a o zrušení nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, Úř. věst. L 193, 
30.7.2018, s. 1.  
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Hlava II finančního nařízení se zabývá „rozpočtem a rozpočtovými zásadami“ a zahrnuje 
články 6 až 38 uvedeného nařízení. Čl. 12 odst. 1 a 2 písm. d) finančního nařízení stanoví:

1. Prostředky, které nebyly použity do konce rozpočtového roku, pro který byly zapsány 
v rozpočtu, se ruší, ledaže jsou přeneseny v souladu s odstavci 2 až 8.

2. Níže uvedené prostředky mohou být přeneseny (...), avšak výlučně do následujícího 
rozpočtového roku:

(...)

(d) prostředky, které nejsou přiděleny na závazky a týkají se opatření uvedených v čl. 4 odst. 1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

Je tedy zjevné, že podle výše uvedené zásady ročního rozpočtu mají být nevyužité prostředky 
zrušeny. Finanční nařízení však obsahuje několik omezených výjimek ze zásady ročního 
rozpočtu: jedna z nich se týká právě zemědělství a konkrétně výdajů Evropského 
zemědělského záručního fondu (EZZF). Výše citované ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. d) 
finančního nařízení umožňuje přenos prostředků, které nebyly přiděleny na závazky, avšak 
výlučně do následujícího rozpočtového roku. V čl. 12 odst. 2 písm. d) finančního nařízení jsou 
výdaje EZZF označeny jako opatření uvedená v čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1306/2013, jelikož tento konkrétní článek dané výdaje upravuje.

V – Rozbor a určení vhodného právního základu

Podle čl. 102 odst. 2 návrhu se odkazy na nařízení č. 1306/2013 obsažené v právních 
předpisech EU považují za odkazy na samotný návrh. Ve srovnávací tabulce připojené 
k návrhu článek 5 návrhu odpovídá článku 4 nařízení č. 1306/2013. Možnost přenosu 
prostředků, avšak výlučně do následujícího rozpočtového roku, tj. jednoletá výjimka ze 
zásady ročního rozpočtu podle čl. 12 odst. 2 písm. d) finančního nařízení, by se proto 
uplatnila i v rámci právního režimu stanoveného v návrhu.

Jediným způsobem, jak stanovit možnost přenosu bez časového omezení, by bylo zavést lex 
specialis založený na primárním právu. Proto by bylo zapotřebí doplnit do právního základu 
návrhu čl. 322 odst. 1 písm. a) SFEU, který zmocňuje normotvůrce ke stanovení pravidel 
plnění rozpočtu Unie.

Není jasné, proč nebyl čl. 322 odst. 1 písm. a) SFEU zahrnut do právního základu původního 
návrhu Komise, který již ve stávajícím znění obsahoval uvedený článek o rezervě. Je rovněž 
třeba poznamenat, že ani Parlament, ani Rada ve svých příslušných mandátech na otázku 
právního základu neupozornily.

Co se týče postupu, v čl. 322 odst. 1 SFEU se jako procesní požadavek stanoví konzultace 
s Účetním dvorem. Přestože čl. 322 odst. 1 písm. a) SFEU v právním základu chybí, Účetní 
dvůr vydal k předmětnému návrhu stanovisko, v němž výslovně na tento článek Smlouvy 
odkazuje. Učinil tak v rámci stanoviska, které se týkalo všech tří návrhů reformy SZP6. 

6 Stanovisko č. 7/2018 (podle čl. 322 odst. 1 písm. a) Smlouvy o fungování EU) k návrhům Komise na nařízení 
týkající se společné zemědělské politiky v období po roce 2020 (COM(2018) 392, 393 a 394 final), Úř. věst. C 
41, 1.2.2019, s. 1.
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V tomto smyslu lze procesní požadavek na konzultaci s Účetním dvorem považovat za 
splněný.

Na závěr je pro úplnost třeba poznamenat, že podobné důvody vedly Komisi k doplnění 
čl. 322 odst. 1 SFEU do odvětvových právních základů pro soubor aktů upravujících 
strukturální fondy7. Normotvůrce Unie toto doplnění přijal.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a s ohledem na jeho cíl a obsah právní služba 
navrhla, aby byl do právního základu návrhu doplněn čl. 322 odst. 1 písm. a) SFEU.

VI – Závěr a doporučení

S ohledem na cíl a obsah daného návrhu Výbor pro právní záležitosti na své schůzi dne 
30. září 2021 rozhodl (poměrem hlasů pro: 23, proti: 0, zdrželi se: 1)8 doporučit, aby byl do 
právního základu návrhu doplněn čl. 322 odst. 1 písm. a) SFEU.

S pozdravem

Adrián Vázquez Lázara

(Týká se všech jazykových znění.)

7 Viz například návrh nařízení o společných ustanoveních (COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 
2018/0196(COD). Předběžnou dohodu vyplývající z interinstitucionálních jednání přijal Parlament dne 21. 
června 2021. 
8 Konečného hlasování se zúčastnil: Adrián Vázquez Lázara (předseda), Sergey Lagodinsky (místopředseda), 
Marion Walsmann (místopředsedkyně), Ibán García del Blanco (místopředseda), Raffaele Stancanelli 
(místopředseda), Pascal Arimont, Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea (náhradnice Javiera Zarzalejose 
v souladu s čl. 209 odst. 7 jednacího řádu), Patrick Breyer, Daniel Buda, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jean-
Paul Garraud, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Emmanuel Maurel, Karen Melchior, Nacho Sánchez Amor, 
Stéphane Séjourné, Jiří Pospíšil, Marcos Ros Sempere, Axel Voss, Lara Wolters, Tiemo Wölken, Kosma 
Złotowski.


