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Věc: Stanovisko k právnímu základu návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní 
ochrany Unie  (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 13. července 20201 jste v souladu s čl. 40 odst. 2 jednacího řádu požádal 
o stanovisko Výboru pro právní záležitosti ke vhodnosti právního základu návrhu rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu 
civilní ochrany Unie2, který předložila Komise.

Výbor se touto otázkou zabýval na své schůzi dne 2. září 2020.

I – Souvislosti

Návrh Komise je založen na článku 196 a čl. 322 odst. 1 písm. a) SFEU. 

Žádost je podána s ohledem na pozměňovací návrh, který předložil zpravodaj výboru ENVI 
a kterým se vypouští odkaz na čl. 322 odst. 1 písm. a) SFEU, a to na základě „technických 
kritérií a zejména skutečnosti, že tento článek se týká přijetí finančních pravidel formou 
nařízení, a z toho důvodu pro toto rozhodnutí není použitelný“, jak je uvedeno v dopise 
výboru ENVI.

Před současným návrhem přijatým v červnu 2020 přijala Komise v březnu 2019 návrh 
rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie, 
který byl založen pouze na článku 196 SFEU. Výbor ENVI přijal zprávu o tomto návrhu 

1 D 307296
2Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu 

civilní ochrany Unie (COM(2020)0220 – C9 0160/2020 – 2020/0097(COD)).
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v březnu 2020. Ve vysvětlujícím prohlášení Komise uvádí, že „tento návrh staví na pokroku, 
jehož Evropský parlament a Rada zatím dosáhly při posuzování a projednávání návrhu 
Komise COM(2019) 125 final“. Podle finančního výkazu návrhu Komise se „tímto 
rozhodnutím mění stávající opatření (mechanismus Unie) a je třeba jej posuzovat souběžně 
s dosud neschváleným návrhem, kterým se rovněž mění mechanismus Unie a který Komise 
přijala v roce 2019“. 

Vzhledem k tomu, že výbor ENVI vyjádřil znepokojení ohledně vhodnosti přidání čl. 322 
odst. 1 písm. a) SFEU do právního základu navrhovaného rozhodnutí, což bylo zpochybněno 
předložením pozměňovacího návrhu rušícím odkaz na tento článek, toto stanovisko posuzuje 
pouze vhodnost čl. 322 odst. 1 písm. a) SFEU jako právního základu.

II – Příslušný článek Smlouvy

Hlava II „Finanční ustanovení“:

Čl. 322 odst. 1 písm. a) 

1. Evropský parlament a Rada stanoví řádným legislativním postupem a po konzultaci 
s Účetním dvorem formou nařízení:

a) 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

Soudní dvůr otázku vhodného právního základu tradičně vnímá jako věc ústavního významu, 
která má zajistit dodržování zásady svěřených pravomocí (článek 5 SEU) a stanovit charakter 
a rozsah kompetence Unie.3 Při volbě právního základu tudíž Komise nemůže postupovat 
libovolně. Podle ustálené judikatury Soudního dvora se musí volba právního základu opatření 
Unie zakládat na objektivních faktorech, které mohou být předmětem soudního přezkumu 
a mezi něž patří zejména cíl a obsah opatření.4 Podle Soudního dvora také není možné 
stanovit právní základ jakéhokoli opatření s ohledem na právní základ použitý pro přijetí 
jiných opatření Unie, která by mohla mít v některých případech podobné vlastnosti.5 Volba 
nesprávného právního základu může být proto důvodem pro prohlášení dotyčného aktu za 
neplatný. V této souvislosti jsou přání orgánu aktivněji se podílet na přijetí daného opatření, 
okolnosti, za kterých bylo opatření přijato, i práce vykonaná z jiných důvodů v dané oblasti 
z hlediska určení správného právního základu irelevantní.6 

V zásadě by měl být zvolen pouze jeden vhodný právní základ. Pokud přezkum daného 
opatření ukáže, že toto opatření sleduje dvojí účel nebo má dvě složky, a pokud je možné 
jeden z těchto účelů nebo jednu z těchto složek identifikovat jako hlavní nebo převažující, 
zatímco druhý účel nebo druhá složka je pouze vedlejší, musí být opatření založeno na 
jediném právním základu, a sice na tom, který je vyžadován hlavním nebo převažujícím cílem 

3 Posudek 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, bod 5.
4 Viz věc C-411/06, Komise v. Parlament a Rada, 8. září 2009, EU:C:2009:518, bod 45.
5Viz věc 131/86, Spojené království v. Rada, Sb. rozh. 1988, s. 905, bod 29, a věc C-91/05, Komise v. Rada, Sb. 
rozh. 2008, s. I-0000, bod 106
6 Rozsudek ve věci Komise v. Rada, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, bod 44.
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nebo složkou.7 Ve výjimečných případech, kdy má opatření několik souběžných cílů nebo 
složek, které jsou neoddělitelně spjaty, aniž by jeden z cílů nebo jedna ze složek byly ve 
vztahu k druhým druhořadými nebo nepřímými, musí být takové opatření založeno na 
různých odpovídajících právních základech.8 To je však možné, pouze pokud postupy 
stanovené pro příslušné právní základy nejsou navzájem neslučitelné a neporušilo by se jimi 
právo Evropského parlamentu.9 Vybrané opatření navíc musí být v souladu s předepsaným 
druhem legislativního aktu, pokud tak stanovuje Smlouva. 

IV – Vhodnost čl. 322 odst. 1 písm. a) jako právního základu 

Čl. 322 odst. 1 písm. a) SFEU, který je použit jako právní základ, stanovuje konkrétní druh 
legislativního aktu a normotvůrci EU v tomto ohledu nedává žádný prostor k volnému 
uvážení. Před tím, než bude zhodnoceno, zda by čl. 322 odst. 1 písm. a) SFEU s ohledem na 
cíl a obsah návrhu mohl být vhodným právním základem, je třeba uvést, že čl. 322 odst. 1 
písm. a) stanovuje řádný legislativní postup a požaduje, aby byl akt přijat formou nařízení. 
V tomto případě je druhem navrhovaného aktu rozhodnutí, stejně jako v případě 
legislativního aktu, který tento návrh pozměňuje. Z formálních důvodů proto tento druh aktu 
není v souladu s čl. 322 odst. 1 písm. a).

Není proto dále zapotřebí vyhodnocovat, zda je s ohledem na cíl a obsah návrhu čl. 322 odst. 
1 písm. a) vhodným právním základem ani zda by jako právní základ mohl být použit 
společně s článkem 196 SFEU. 

V – Závěry a doporučení

Aniž je dotčeno jakékoli posouzení skutečnosti, zda je navrhované opatření s ohledem na jeho 
cíl a obsah správně založeno pouze na článku 196, nebo zda by mělo být založeno na alespoň 
dvou právních základech, zdá se dostatečné uvést, že vzhledem ke druhu návrhu 
pozměňovaného aktu (rozhodnutí), se čl. 322 odst. 1 písm. a) SFEU formálně nejeví jako 
vhodný právní základ pro návrh rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí o mechanismu civilní 
ochrany Unie, vzhledem k tomu, že stanovuje přijetí nařízení, zatímco v případě dotčeného 
pozměňovaného aktu se jedná o rozhodnutí.

Výbor pro právní záležitosti na své schůzi dne 2. září 2020 proto jednomyslně10 rozhodl 
doporučit Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, aby odstranil čl. 
322 odst. 1 písm. a) SFEU z právního základu navrženého rozhodnutí.

S pozdravem

7 Rozsudek ve věcech: Komise v. Rada, C-137/12, EU:C:2013:675, bod 53; C-411/06 EU:C:2009:518, bod 46 
a v něm citovaná judikatura; Parlament v. Rada, C 490/10, EU:C:2012:525, bod 45; Parlament v. Rada, C 
155/07, EU:C:2008:605, bod 34.
8 Věc C-211/01, Komise v. Rada, ECLI:EU:C:2003:452, bod 40, věc C-178/03, Komise v. Evropský parlament a 
Rada, ECLI:EU:C:2006:4, body 43–56. 
9 Věc C-300/89, Komise v. Rada („Oxid titaničitý“), ECLI:EU:C:1991:244, body 17–25; věc C-268/94, 
Portugalsko v. Rada, ECLI:EU:C:1996:461.
10 Konečného hlasování se zúčastnili tito poslanci: Adrián Vázquez Lázara (předseda), Ibán García Del Blanco 
(místopředseda), Raffaele Stancanelli (místopředseda), Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, 
Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Emmanuel Maurel, Karen 
Melchior, Emil Radev, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Axel Voss, Lara Wolters, 
Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos.
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