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Věc: Stanovisko k právnímu základu návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady, jímž se Francie zmocňuje k jednání o dohodě, kterou se doplňuje její 
stávající dvoustranná smlouva se Spojeným královstvím o výstavbě a provozu 
pevného spojení v Lamanšském průlivu soukromými koncesionáři 
(COM(2020)622 – C9-0211/2020 – 2020/0160(COD))

Vážená paní předsedkyně,

dopisem ze dne 15. září 20201 jste v souladu s čl. 40 odst. 2 jednacího řádu požádala o 
stanovisko Výboru pro právní záležitosti týkající se vhodnosti právního základu návrhu 
Komise rozhodnutí, jímž se Francie zmocňuje k jednání o dohodě, kterou se doplňuje její 
stávající dvoustranná smlouva se Spojeným královstvím o výstavbě a provozu pevného 
spojení v Lamanšském průlivu soukromými koncesionáři, a zejména vypuštění odkazu na čl. 
2 odst. 1 SFEU, jenž Komise v opravě svého rozhodnutí doplnila2. 

Výbor se touto otázkou zabýval na své schůzi dne 28. září 2020.

I – Souvislosti

Komise v opravě svého rozhodnutí uvedla jako právní základ návrhu kromě článku 91 SFEU 
také odkaz na čl. 2 odst. 1 SFEU. 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch proto žádá Výbor pro právní záležitosti, aby posoudil, zda 
je vhodné, aby byl jako právní základ návrhu kromě článku 91 SFEU uveden také čl. 2 odst. 1 

1 D 202016.
2 Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, jímž se Francie zmocňuje k jednání o dohodě, kterou se 
doplňuje její stávající dvoustranná smlouva se Spojeným královstvím o výstavbě a provozu pevného spojení v 
Lamanšském průlivu soukromými koncesionáři (COM/2020/622 final) ze dne 27. července 2020 a ve znění 
COM/2020/622 final/2 ze dne 14. září 2020. 
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SFEU.

II – Příslušné články Smlouvy

Relevantní články Smlouvy o fungování Evropské unie znějí takto:

Čl. 2 odst. 1:

1. Svěřují-li v určité oblasti Smlouvy Unii výlučnou pravomoc, může pouze Unie vytvářet a 
přijímat právně závazné akty a členské státy tak mohou činit pouze tehdy, jsou-li k tomu Unií 
zmocněny nebo provádějí-li akty Unie.

Článek 91
(bývalý článek 71 Smlouvy o ES)

1. K provedení článku 90 a s přihlédnutím ke zvláštnostem dopravy stanoví Evropský 
parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním 
výborem a Výborem regionů:

a) společná pravidla pro mezinárodní dopravu do nebo z některého členského státu anebo 
procházející přes území jednoho nebo několika členských států,

b) podmínky, za nichž mohou dopravci, kteří nejsou rezidenty tohoto státu, provozovat 
dopravu uvnitř některého členského státu,

c) opatření ke zlepšení bezpečnosti dopravy;

d) veškeré jiné potřebné předpisy.

2. Při přijímání [takových] opatření […] se přihlíží k případům, kdy by se jejich uplatňování 
mohlo vážně dotknout životní úrovně a úrovně zaměstnanosti v některých regionech, jakož 
i využití dopravních zařízení.

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 

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 

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 

3 Posudek 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, bod 5.
4 Viz věc C-411/06, Komise vs. Evropský parlament a Rada, 8. září 2009, EU:C:2009:518, bod 45.
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oblasti z hlediska určení správného právního základu irelevantní.5 

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 nebo složkou.6 

Pokud má však opatření několik souběžných cílů nebo složek, které jsou neodlučně spjaty 
a z nichž žádná není ve vztahu k ostatním podružná nebo nepřímá, bude mít dané opatření 
různé odpovídající právní základy7, pokud jsou postupy stanovené pro příslušné právní 
základy slučitelné s právem Evropského parlamentu a neoslabují jej.8

IV – Cíl a obsah navrhovaného opatření

Smlouva mezi Francií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o výstavbě a 
provozu pevného spojení v Lamanšském průlivu soukromými koncesionáři, podepsaná v 
Canterbury dne 12. února 1986 (dále jen „smlouva z Canterbury“), zřídila mezivládní komisi 
pro dohled nad veškerými záležitostmi týkajícími se výstavby a provozu pevného spojení v 
Lamanšském průlivu. Do konce přechodného období stanoveného Dohodou o vystoupení 
Spojeného království z Evropské unie je mezivládní komise vnitrostátním bezpečnostním 
orgánem ve smyslu čl. 3 bodu 7 směrnice (EU) 2016/798, který je příslušný pro pevné spojení 
v Lamanšském průlivu a v této funkci uplatňuje ustanovení práva Unie týkající se bezpečnosti 
a interoperability železnic. Po skončení přechodného období se mezivládní komise stane 
subjektem zřízeným členským státem a třetí zemí a právo Unie se již nebude vztahovat na část 
pevného spojení v Lamanšském průlivu, která spadá do pravomoci Spojeného království. V 
zájmu zajištění bezpečného a efektivního provozu pevného spojení v Lamanšském průlivu by 
bylo vhodné, aby za bezpečnost odpovídal jediný orgán, jenž by uplatňoval stejný soubor 
pravidel na celou infrastrukturu. 

Cílem tohoto návrhu je zmocnit Francii, aby se Spojeným královstvím vyjednala dohodu, 
která doplní smlouvu z Canterbury, s cílem zajistit bezpečný a efektivní provoz pevného 
spojení v Lamanšském průlivu. Mezivládní komise by měla být zachována jakožto jediný 
bezpečnostní orgán, přičemž je třeba zajistit, že bude i nadále dodržovat ustanovení práva 
Unie, která se vztahují na vnitrostátní bezpečnostní orgány, včetně úseku v pravomoci 
Spojeného království. 

Článek 1 tohoto návrhu zmocňuje Francii, aby se Spojeným královstvím sjednala, podepsala a 
uzavřela mezinárodní dohodu o uplatňování pravidel bezpečnosti železnic na pevné spojení v 
Lamanšském průlivu, přičemž stanoví řadu zvláštních požadavků, které musí navrhovaná 
dohoda splňovat, jako je například povinnost mezivládní komise uplatňovat pravidla Unie v 

5 Rozsudek ve věci Komise vs. Rada, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, bod 44.
6 Rozsudek ve věcech: Komise v. Rada, C-137/12, EU:C:2013:675, bod 53; a C-411/06 EU:C:2009:518, bod 46 
a v něm citovaná judikatura, věc C 490/10, Parlament vs. Rada, EU:C:2012:525, bod 45, věc C 155/07, 
Parlament vs. Rada, EU:C:2008:605, bod 34.
7 Věc C-211/01, Komise vs. Rada, ECLI:EU:C:2003:452, bod 40, věc C-178/03, Komise vs. Evropský parlament 
a Rada, ECLI:EU:C:2006:4, body 43–56. 
8 Věc C-300/89, Komise vs. Rada („Oxid titaničitý“), ECLI:EU:C:1991:244, body 17–25, věc C-268/94, 
Portugalsko vs. Rada, ECLI:EU:C:1996:461.
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oblasti bezpečnosti a interoperability železnic.

Článek 2 tohoto návrhu stanoví pravidla týkající se zapojení Komise do sjednávání nové 
dohody. Návrh stanoví, že Komise rozhodne o tom, zda jsou či nejsou splněny požadavky 
stanovené v článku 1. 

V – Rozbor a určení vhodného právního základu

Komise ve své důvodové zprávě vysvětluje, že navrhovaná dohoda by měla spadat do výlučné 
pravomoci Unie („Taková dohoda může ovlivnit oblast, na kterou se do značné míry vztahuje 
právo Unie, a zejména směrnice (EU) 2016/7973, směrnice (EU) 2016/798 a nařízení (EU) 
2016/7964. Taková dohoda by tudíž spadala do výlučné vnější pravomoci Unie.“), a odkazuje 
na čl. 2 odst. 1, podle nějž „může Unie zmocnit členské státy, aby jednaly v oblastech, v nichž 
má výlučnou pravomoc“. Komise v argumentaci pokračuje tvrzením, že „vzhledem k 
provázanosti tohoto zmocnění se stávajícími pravidly přijatými normotvůrcem Unie je rovněž 
nezbytné, aby takové zmocnění udělil právě normotvůrce v souladu s legislativním postupem 
uvedeným v článku 91 Smlouvy o fungování EU“. Komise poté pod nadpisem „Právní základ“ 
uvádí, že „právním základem tohoto návrhu je čl. 2 odst. 1 a článek 91 Smlouvy o fungování 
EU“.

 a) Vhodnost ustanovení článku 91 SFEU

V oblasti dopravní politiky představuje článek 91 právní základ pro politiky v oblastech 
železniční a silniční dopravy a vnitrozemských vodních cest. Vzhledem k jeho cíli a obsahu je 
zřejmé, že návrh souvisí s fungováním vnitřního trhu v oblasti dopravy. Článek 91 SFEU 
proto představuje pro tento návrh vhodný právní základ. 

b) Nemožnost přidání čl. 2 odst. 1 SFEU jako právního základu

Oproti článku 91 SFEU není čl. 2 odst. 1 SFEU právním základem. V konkrétní rovině toto 
ustanovení orgánům nesvěřuje žádnou pravomoc k přijetí právního aktu Unie. Nemůže být 
proto použito jako právní základ. 

Pro úplnost lze doplnit, že v bodě odůvodnění 4 tohoto návrhu se připomíná, že dohoda spadá 
do výlučné vnější pravomoci Unie, a tato skutečnost odůvodňuje potřebu zmocnění podle čl. 
2 odst. 1 SFEU. V tomto případě se takové zmocnění uděluje legislativním aktem přijatým 
řádným legislativním postupem podle článku 91 SFEU.

VI – Závěr a doporučení

S ohledem na cíl a obsah návrhu předloženého Komisí může být právním základem návrhu 
rozhodnutí, jímž se Francie zmocňuje k jednání o dohodě, kterou se doplňuje její stávající 
dvoustranná smlouva se Spojeným královstvím o výstavbě a provozu pevného spojení v 
Lamanšském průlivu soukromými koncesionáři, správně pouze článek 91 SFEU. 

Čl. 2 odst. 1 SFEU není právním základem, a tudíž je vhodné odkaz na něj vypustit.  

Na své schůzi dne 28. září 2020 Výbor pro právní záležitosti rozhodl (pro: 24,. zdržel se: 19), 

9 Konečného hlasování se zúčastnili tito poslanci: Adrián Vázquez Lázara (předseda), Ibán García Del Blanco 
((místopředseda), Raffaele Stancanelli ((místopředseda), Marion Walsmann (místopředsedkyně),Manon Aubry, 
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že Výboru pro dopravu a cestovní ruch doporučí, aby jako jediný právní základ navrhovaného 
rozhodnutí zachoval pouze článek 91 SFEU.

S pozdravem

Adrián Vázquez Lázara

Gunnar Beck, Patrick Breyer, Jorge Buxadé Villalba, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jean 
Paul Garraud, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, 
Emmanuel Maurel, Karen Melchior, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, József 
Szájer, Marie Toussaint, Viktor Uspaskich, Axel Voss, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos, Kosma 
Złotowski.xxxxx (předseda), xxx (místopředseda), xxx (místopředseda), xxxxx.


