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Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti 
civilnej ochrany  (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

Vážený pán predseda,

listom z 13. júla 20201 ste v súlade s článkom 40 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadali 
Výbor pre právne veci o stanovisko k vhodnosti právneho základu, pokiaľ ide o návrh 
Komisie na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 
1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany.2

Výbor preskúmal túto otázku na svojej schôdzi 2. septembra 2020.

I – Kontext

Návrh Komisie vychádza z článku 196 a článku 322 ods. 1 písm. a) ZFEÚ. 

Žiadosť sa týka pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložil spravodajca vo výbore ENVI a 
ktorým sa vypúšťa odkaz na článok 322 ods. 1 písm. a) ZFEÚ na základe, podľa listu výboru 
ENVI, „technických úvah, a najmä skutočnosti, že tento článok sa týka prijatia rozpočtových 
pravidiel prostredníctvom nariadení, a preto by sa nemal vzťahovať na rozhodnutie“.

Pred predložením uvedeného návrhu, ktorý bol prijatý v júni 2020, Komisia prijala v marci 
2019 návrh rozhodnutia, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v 
oblasti civilnej ochrany, a to len na základe článku 196 ZFEÚ. Výbor ENVI prijal správu k 
tomuto návrhu v marci 2020. V dôvodovej správe Komisia uvádza, že „tento návrh stavia na 

1 D 307296.
2 Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ 

o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (COM(2020) 220 – C9 0160/2020 – 2020/0097(COD)).
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pokroku, ktorý Európsky parlament a Rada doteraz dosiahli pri posudzovaní a prerokúvaní 
návrhu Komisie COM(2019) 125 final“.  Podľa finančného výkazu návrhu Komisie „sa týmto 
rozhodnutím mení existujúce opatrenie (mechanizmus Únie) a má sa posúdiť súbežne so 
zatiaľ neschváleným návrhom, ktorým sa takisto mení mechanizmus Únie a ktorý Komisia 
prijala v roku 2019“. 

V odpovedi na obavy výboru ENVI týkajúce sa vhodnosti doplnenia článku 322 ods. 1 písm. 
a) ZFEÚ ako právneho základu navrhovaného rozhodnutia, ktorá je spochybnená predložením 
pozmeňujúceho návrhu na vypustenie tohto článku, sa v tomto stanovisku posudzuje len 
vhodnosť článku 322 ods. 1 písm. a) ZFEÚ ako právneho základu.

II – Príslušný článok zmluvy

V hlave II Finančné ustanovenia:

článok 322 ods. 1 písm. a) 

1. Európsky parlament a Rada prijmú v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po 
porade s Dvorom audítorov prostredníctvom nariadení:

a) rozpočtové pravidlá upravujúce najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu 
a predkladania a auditu účtov;

III – Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie o výbere právneho základu

Súdny dvor tradične považuje otázku vhodného právneho základu za otázku ústavného 
významu, ktorá zaručuje dodržiavanie zásady prenesenia právomocí (článok 5 Zmluvy o EÚ) 
a určuje charakter a rozsah právomoci Únie.3  Voľba právneho základu sa preto 
neuskutočňuje na základe voľného uváženia. Podľa tejto ustálenej judikatúry Súdneho dvora 
sa musí výber právneho základu určitého opatrenia Únie zakladať na objektívnych, súdne 
preskúmateľných faktoroch, medzi ktoré patrí najmä cieľ a obsah opatrenia.4 Súdny dvor sa 
tiež domnieva, že právny základ opatrenia nie je možné určiť so zreteľom na právny základ 
použitý na prijatie iných opatrení Únie, ktoré by v určitých prípadoch mohli vykazovať 
podobné vlastnosti.5 Voľba nesprávneho právneho základu môže byť preto dôvodom na 
zrušenie príslušného aktu. Želanie inštitúcie aktívnejšie sa zúčastňovať na prijatí daného 
opatrenia, ako aj okolnosti, za ktorých bol akt prijatý, sú v tejto súvislosti nepodstatné 
rovnako ako doterajšia práca na iných aspektoch v rámci rozsahu pôsobnosti daného opatrenia 
z hľadiska určenia správneho právneho základu.6 

V zásade by sa mal zvoliť len jeden vhodný právny základ. Ak preskúmanie dotknutého aktu 
preukáže, že sleduje dvojaký cieľ alebo že obsahuje dve zložky, a ak jeden z týchto cieľov 
alebo jednu z týchto zložiek možno označiť za hlavný cieľ alebo hlavnú zložku, zatiaľ čo 
druhá je iba doplňujúcim cieľom alebo doplňujúcou zložkou, musí byť akt založený na 
jedinom právnom základe, a to na tom, ktorý si vyžaduje tento hlavný alebo prevažujúci cieľ 

3 Stanovisko 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, bod 5.
4 Pozri vec C-411/06, Komisia/Parlament a Rada, 8. september 2009, EU:C:2009:518, bod 45.
5 Pozri vec C-131/86 Spojené kráľovstvo/Rada [1988], Zb. s. 905, bod 29 a vec C-91/05 Komisia/Rada, [2008] 
Zb. s. I-0000, bod 106.
6 Rozsudok vo veci Komisia/Rada, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, bod 44.
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alebo zložka.7 Ak má výnimočne opatrenie niekoľko súbežných cieľov alebo prvkov, ktoré sú 
neoddeliteľne prepojené bez toho, aby bol niektorý druhotný a nepriamy vo vzťahu 
k ostatným, takéto opatrenie bude musieť vychádzať z rôznych zodpovedajúcich právnych 
základov.8 To by však bolo možné len vtedy, ak by postupy stanovené pre príslušné právne 
základy neboli navzájom nezlučiteľné a neporušovalo by sa nimi právo Európskeho 
parlamentu.9 Okrem toho, zvolené opatrenie musí byť v súlade s predpísaným typom 
legislatívneho aktu, ak je stanovený v zmluve. 

IV - Vhodnosť článku 322 ods. 1 písm. a) ako právneho základu 

V článku 322 ods. 1 písm. a) ZFEÚ, ktorý sa používa ako právny základ, sa stanovuje 
osobitný typ legislatívneho aktu bez toho, aby mal zákonodarca EÚ v tejto súvislosti priestor 
na voľné uváženie. Ešte pred posúdením, či by článok 322 ods. 1 písm. a) ZFEÚ mohol byť 
vzhľadom na cieľ a obsah návrhu vhodným právnym základom, treba uviesť, že článok 322 
ods. 1 písm. a) stanovuje riadny legislatívny postup a vyžaduje, aby bol akt prijatý ako 
nariadenie. V tomto prípade je typom navrhovaného aktu rozhodnutie, ako je to v prípade 
legislatívneho aktu, ktorým sa má návrh zmeniť. Z formálnych dôvodov preto druh 
navrhovaného aktu nie je zlučiteľný s článkom 322 ods. 1 písm. a).

Preto nie je potrebné ďalej posudzovať, či je článok 322 ods. 1 písm. a) vzhľadom na cieľ a 
obsah návrhu vhodným právnym základom a či by sa mohol použiť ako dvojaký právny 
základ s článkom 196 ZFEÚ. 

V – Záver a odporúčanie

Bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek posúdenie toho, či sa navrhované opatrenie vzhľadom 
na cieľ a obsah navrhovaného opatrenia správne zakladá len na článku 196 alebo či by sa 
malo zakladať na dvoch alebo viacerých právnych základoch, stačí uviesť, že vzhľadom na 
zvolený typ návrhu pozmeňujúceho aktu (t. j. rozhodnutie) sa článok 322 ods. 1 písm. a) 
ZFEÚ formálne nezdá byť vhodným právnym základom návrhu rozhodnutia, ktorým sa mení 
rozhodnutie o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany, keďže sa v ňom stanovuje prijatie 
nariadenia, zatiaľ čo pri tomto pozmeňujúcom akte ide o rozhodnutie.

Výbor pre právne veci preto na svojej schôdzi 2. septembra 2020 jednomyseľne10 rozhodol 
odporučiť Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyňať článok 
322 ods. 1 písm. a) ZFEÚ z právneho základu navrhovaného nariadenia. 

S úctou

7 Rozsudok vo veci Komisia/Rada, C-137/12, EU:C:2013:675, bod 53; C-411/06 EU:C:2009:518, bod 46 a tam 
citovaná judikatúra; Parlament/Rada, C 490/10, EU:C:2012:525, bod 45; Parlament/Rada, C 155/07, 
EU:C:2008:605, bod 34.
8 Vec C-211/01, Komisia/Rada, ECLI:EU:C:2003:452, bod 40; Vec C-178/03, Komisia/Európsky parlament 
a Rada, ECLI:EU:C:2006:4, body 43 – 56. 
9 Vec C-300/89, Komisia/Rada (vo veci „oxid titaničitý“), ECLI:EU:C:1991:244, body 17 – 25; Vec C-268/94, 
Portugalsko/Rada, ECLI:EU:C:1996:461.
10 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Adrián Vázquez Lázara (predseda), Ibán García Del Blanco 
(podpredseda), Raffaele Stancanelli (podpredseda), 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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