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Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 29. ledna 2009 jste jako předseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin v souladu s článkem 35 jednacího řádu požádal Výbor pro právní 
záležitosti o ověření platnosti právního základu výše uvedeného návrhu.

Výbor projednal výše uvedenou otázku na schůzi dne 12. února 2009

Ve Výboru pro životní prostředí byly předloženy pozměňovací návrhy, jimiž se právní základ 
mění z článku 95 Smlouvy o ES na článek 152, články 16 a 152, články 42, 152 a 308, články 
137 a 152, nebo články 95 a 152.

Pokud vycházíme ze zásad stanovených judikaturou Soudního dvora, lze tuto otázku 
analyzovat následujícím způsobem.

Jak je známo, každý legislativní akt Společenství musí mít právní základ, který stanoví 
pravomoci svěřené Společenství, druh aktu, který lze přijmout, a postup, jímž se přijímá.

Ve svém posudku č. 2/00 ze dne 6. prosince 20011 o výběru právního základu při uzavírání 
                                               
12001, Recueil, s. I-9713. Dostupný online na adrese: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docav=docav&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=d
ocnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint
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mezinárodní úmluvy (v tomto případě Cartagenského protokolu) Soudní dvůr jednoznačně 
uvádí:

„V tomto ohledu je třeba uvést, že volba vhodného právního základu má konstitucionální 
význam. Jelikož Společenství má pouze svěřené pravomoci, musí spojit protokol 
s ustanovením Smlouvy, které jej opravňuje schválit takový akt. Postup podle nesprávného 
právního základu tedy může způsobit neplatnost samotného uzavíracího aktu, a tím 
i neplatnost schválení závaznosti dohody, kterou Společenství podepsalo, posledně uvedeným. 
Tak je tomu zejména, pokud Smlouva nesvěřuje Společenství dostatečnou pravomoc pro 
ratifikaci dohody jako celku, což vyžaduje přezkum rozdělení pravomoci mezi Společenství 
a členské státy k uzavření zamýšlené dohody s třetími zeměmi, nebo také pokud vhodný právní 
základ uvedeného uzavíracího aktu stanoví legislativní postup odlišný od postupu, který byl ve 
skutečnosti použit orgány Společenství.“ (přidáno zdůraznění)

Na jedné straně tak Soudní dvůr poukazuje na skutečnost, že výběr právního základu má 
„konstitucionální význam“, vzhledem k tomu, že Společenství není právním řádem 
s všeobecnými cíli, ale funguje na základě principu svěřených pravomocí. Na druhé straně 
Soudní dvůr výslovně poukazuje na problém, který vyvstává v případě, že neexistuje právní 
základ, na němž by mohla být činnost Společenství založena (tj. chybí „dostatečná 
pravomoc“), nebo pokud má změna právního základu za následek změnu postupu, jímž je 
daný akt přijímán. Výmluvný příklad nalezneme ve stanovisku generálního advokáta Jacobse 
ze dne 15. listopadu 2001 ve věci C-314/99 Nizozemsko v. Komise1, kde by změna právního 
základu znamenala, že by daný akt musel být přijat za použití jiného než původně 
uplatněného postupu. 

V takovém případě, jak uvedla právní služba Parlamentu ve věci British American Tobacco2, 
není nesprávný právní základ pouze čistě formálním nedostatkem, neboť vede k uplatnění 
nesprávného postupu, jímž je akt přijímán, a může vést k prohlášení jeho neplatnosti, protože 
postup přijímání je podstatnou náležitostí aktu a jeho porušení vede k protiprávnosti tohoto 
aktu.

Podle Soudního dvora není výběr právního základu subjektivní, ale „musí vycházet 
z objektivních faktorů, které lze podrobit soudnímu přezkumu“3, jako jsou účel a obsah 
dotyčného opatření4. Rozhodujícím faktorem by navíc měl být hlavní cíl opatření5.

Podle judikatury Soudního dvora tvoří obecný článek Smlouvy postačující právní základ, 

                                                                                                                                                  
&affclose=affclose&numaff=2%2F00&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomus
uel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Submit
1 2002, Recueil s. I-05521. Dostupný online na adrese: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=353903:cs&lang=it&list=449394:cs,335881:cs,250906:cs,353903:cs,250621:cs,25
0591:cs,250603:cs,242077:cs,242014:cs,234659:cs,&pos=4&page=1&nbl=26&pgs=10&hwords=base%20giuri
dica~&checktexte=checkbox&visu=#texte
2 Věc C-491/01, The Queen v. Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) 
Ltd a Imperial Tobacco Ltd [2002], Recueil I-11453. 
Dostupný online na adrese: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=264374:cs&lang=it&list=405672:cs,287495:cs,264374:cs,132861:cs,&pos=3&pag
e=1&nbl=4&pgs=10&hwords=british%20american%20tobacco~&checktexte=checkbox&visu=#texte
3 Věc 45/86, Komise v. Rada, 1987, Recueil s. 1439, bod 5.
4 Věc C-300/89, Komise v. Rada, 1991, Recueil s. I-287, bod 10.
5 Věc C-377/98, Nizozemsko v. Evropský parlament a Rada, 2001, Recueil s. I-7079, bod 27.
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i když se příslušné opatření – byť v podřízeném postavení – zaměřuje na dosažení cíle, o nějž 
usiluje konkrétní článek Smlouvy1.

Pokud bychom ale zaujali stanovisko, že oba cíle jsou navzájem nerozlučně spjaty a ani jeden 
z nich není vzhledem k druhému druhořadý a nepřímý, můžeme se domnívat, že by bylo 
nutné použít oba právní základy2.

Zjednodušeně řečeno, Soudní dvůr upřednostňuje jediný právní základ, kromě případů, kdy 
má příslušný akt dva stejně významné cíle.

V tomto případě zvolila Komise jako právní základ článek 95 Smlouvy o ES3.

                                               
1 Věc C-377/98, Nizozemsko v. Evropský parlament a Rada, 2001, Recueil s. I-7079, body 27–28; věc C-491/01, 
British American Tobacco (Investments) a Imperial Tobacco. 2002, Recueil s. I-11453, body 93–94.
2 Věc C-165/87, Komise v. Rada, 1988, Recueil s. 5545, bod 11.
3 Článek 95

1. Odchylně od článku 94, a není-li v této smlouvě stanoveno jinak, použijí se k dosažení cílů uvedených v 
článku 14 následující ustanovení. Rada postupem podle článku 251 po konzultaci s Hospodářským a sociálním 
výborem přijímá opatření ke sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem 
je vytvoření a fungování vnitřního trhu.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na ustanovení o daních, ustanovení týkající se volného pohybu osob, ani na
ustanovení týkající se práv a zájmů zaměstnanců.

3. Komise bude ve svých návrzích podle odstavce 1 týkajících se zdraví, bezpečnosti, ochrany životního 
prostředí a ochrany spotřebitele vycházet z vysoké úrovně ochrany a přihlédne přitom zejména k novému vývoji 
založenému na vědeckých poznatcích. V rámci svých pravomocí usilují o tento cíl též Evropský parlament a 
Rada.

4. Pokládá-li členský stát poté, co Rada nebo Komise přijaly harmonizační opatření, za nezbytné ponechat si 
vlastní vnitrostátní předpisy ze závažných důvodů uvedených v článku 30 nebo vnitrostátní předpisy týkající se 
ochrany životního nebo pracovního prostředí, oznámí je Komisi spolu s důvody pro jejich ponechání.

5. Aniž je dotčen odstavec 4, pokládá-li členský stát poté, co Rada nebo Komise přijaly harmonizační opatření, 
za nezbytné zavést vnitrostátní předpisy, opírající se o nové vědecké poznatky k ochraně životního prostředí 
nebo pracovního prostředí, z důvodu zvláštního problému, který se objeví v tomto členském státě po přijetí 
harmonizačních opatření, oznámí zamýšlené předpisy Komisi spolu s důvody pro jejich zavedení.

6. Komise do šesti měsíců po oznámení podle odstavců 4 a 5 dotyčné vnitrostátní právní předpisy schválí nebo 
zamítne poté, co prověří, zda neslouží jako prostředek svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování 
obchodu mezi členskými státy a nenarušují fungování vnitřního trhu.

Nerozhodne-li Komise v této lhůtě, pokládají se vnitrostátní předpisy uvedené v odstavcích 4 a 5 za schválené.
Je-li to opodstatněné složitostí věci a neexistuje-li nebezpečí pro lidské zdraví, může Komise oznámit dotyčnému 
členskému státu, že lhůta uvedená v tomto odstavci může být prodloužena o další lhůtu až šesti měsíců.

7. Je-li členský stát oprávněn podle odstavce 6 zachovat nebo zavést vnitrostátní předpisy, které se odchylují od 
harmonizačního opatření, přezkoumá Komise neprodleně, zda má navrhnout přizpůsobení tohoto opatření. 

8. Upozorní-li členský stát v některé oblasti, která byla předmětem harmonizačních opatření, na určitý problém 
veřejného zdraví, uvědomí o něm Komisi, která neprodleně přezkoumá, zda nenavrhne Radě odpovídající 
opatření.

9. Odchylně od postupu podle článků 226 a 227 může Komise nebo kterýkoli členský stát předložit věc přímo 
Soudnímu dvoru, domnívá-li se, že jiný členský stát zneužívá pravomoci stanovené v tomto článku. 
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Komise tuto volbu právního základu zdůvodňuje v podrobné úvaze o obecných právních 
charakteristikách návrhu. Snaží se vytvořit obecný legislativní rámec pro přeshraniční 
zdravotní péči, který by sestával z: 1. společných zásad pro všechny systémy zdravotní péče 
států EU, 2. specifického rámce pro přeshraniční poskytování těchto služeb a 3. různých 
podob evropské spolupráce v oblasti zdravotních služeb. V konečném důsledku je cílem 
tohoto návrhu stanovení „obecného rámce pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní a účinné 
zdravotní péče v Evropské unii a zajištění volného pohybu zdravotnických služeb a vysoké 
úrovně ochrany zdraví, přičemž je plně uznávána odpovědnost členských států za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní péče“. 

Několik pozměňovacích návrhů se týká také právního základu. Nyní se jimi budeme zabývat.

Nejprve a především je třeba posoudit odkaz na článek 152, který byl navržen buď jakožto 
jediný právní základ, nebo v součinnosti s dalšími články.

a) Článek 1521 jakožto jediný právní základ:

                                                                                                                                                  

10. Výše uvedená harmonizační opatření zahrnují ve vhodných případech ochrannou doložku, která zmocňuje 
členské státy přijmout z jednoho nebo více důvodů neekonomické povahy uvedených v článku 30 prozatímní 
opatření, která podléhají kontrolnímu postupu Společenství. (přidáno zdůraznění)
1 Článek 152 zní takto:

1. Při vymezení a provádění všech politik a činností Společenství je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského 
zdraví.

Činnost Společenství doplňuje politiku členských států a je zaměřena na zlepšování veřejného zdraví, 
předcházení lidským nemocem a odstraňování příčin ohrožení lidského zdraví. Tato činnost zahrnuje boj proti 
nejzávažnějším chorobám podporou výzkumu jejich příčin, přenosu a jejich předcházení, jakož i zdravotnické 
informace a zdravotní výchovu.

Společenství doplňuje činnost členských států ke snižování škodlivých účinků drog na zdraví, včetně 
informačních a prevenčních opatření.

2. Společenství podněcuje spolupráci mezi členskými státy v oblastech uvedených v tomto článku a případně 
podporuje jejich činnost.

Ve spojení s Komisí koordinují členské státy mezi sebou své politiky a programy v oblastech uvedených v 
odstavci 1. V úzkém spojení s členskými státy může Komise vyvinout jakékoli užitečné podněty na podporu takové 
koordinace.

3. Společenství a členské státy podporují spolupráci se třetími zeměmi a s příslušnými mezinárodními 
organizacemi v oblasti veřejného zdraví.

4. Rada přispívá postupem podle článku 251 po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem 
regionů k dosažení cílů uvedených v tomto článku přijímáním následujících opatření:

a) opatření ke stanovení vysokých standardů kvality a bezpečnosti pro orgány a látky lidského původu, jakož i 
pro krev a krevní deriváty; tato opatření nebrání členským státům zachovávat nebo zavádět přísnější ochranná 
opatření;

b) odchylně od článku 37 opatření ve veterinární a rostlinolékařské oblasti, která mají za svůj přímý cíl ochranu 
veřejného zdraví;

c) stimulačních opatření, která mají za cíl ochranu a zlepšení lidského zdraví, s vyloučením harmonizace 
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Ačkoli se tento článek zabývá veřejným zdravím, oblast působnosti opatření, které může být 
na jeho základě přijato, je omezená. Odstavec 1 sice poskytuje Společenství pravomoc 
uplatňovat činnost, která „je zaměřena na zlepšování veřejného zdraví, předcházení lidským 
nemocem a odstraňování příčin ohrožení lidského zdraví“, zároveň však jednoznačně uvádí, 
že tato pravomoc pouze doplňuje politiku členských států. Její výkon je dále upřesněn takto: 
„Tato činnost zahrnuje boj proti nejzávažnějším chorobám podporou výzkumu jejich příčin, 
přenosu a jejich předcházení, jakož i zdravotnické informace a zdravotní výchovu.
Společenství doplňuje činnost členských států ke snižování škodlivých účinků drog na zdraví, 
včetně informačních a prevenčních opatření.“ Čl. 152 odst. 2 hovoří o spolupráci mezi 
členskými státy v těchto oblastech, podpoře jejich činnosti a koordinaci vnitrostátních politik 
a programů. Čl. 152 odst. 3 se zabývá podporou spolupráce se třetími zeměmi a s příslušnými 
mezinárodními organizacemi v oblasti veřejného zdraví.

Jediná legislativní pravomoc, jejíž výkon podléhá postupu spolurozhodování, je uvedena 
v čl. 152 odst. 4, který stanoví, že s cílem přispět k dosažení výše uvedených cílů lze přijmout 
„opatření ke stanovení vysokých standardů kvality a bezpečnosti pro orgány a látky lidského 
původu, jakož i pro krev a krevní deriváty, opatření ve veterinární a rostlinolékařské oblasti, 
která mají za svůj přímý cíl ochranu veřejného zdraví a stimulační opatření, která mají za cíl 
ochranu a zlepšení lidského zdraví, s vyloučením harmonizace právních předpisů členských 
států“. Tento článek také uvádí, že Rada může vydávat doporučení.

Mezi typická opatření, která byla na základě článku 152 v poslední době přijata, patří 
například hygienická pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny 
pro lidskou spotřebu (2008/0110(COD)), pravidla pro uvádění na trh a používání krmiv 
(2008/0050(COD)), stanovení zákazu používání některých látek s hormonálním nebo 
tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat (2007/012(COD)) či 
postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek 
v potravinách živočišného původu (2007/0064(COD)) apod. 

Cílem navržené směrnice o právech pacientů je stanovení obecného legislativního rámce pro 
poskytování přeshraniční zdravotní péče a tato směrnice má jen málo nebo dokonce nic 
společného se zlepšováním veřejného zdraví, s předcházením lidským nemocem a 
s odstraňováním příčin ohrožení lidského zdraví, neboť se zaměřuje na organizaci 
a uplatňování přeshraničně poskytované zdravotní péče. Článek 152 tedy v žádném případě 
nemůže tvořit jediný právní základ. Na nesoulad cílů navrhované směrnice s článkem 152 
dále poukazuje skutečnost, že tento článek vylučuje jakoukoli harmonizaci právních předpisů
členských států, pokud jde o stimulační opatření, která mají za cíl ochranu a zlepšení lidského 
zdraví, což je jeho jediným aspektem, který se – třebaže velmi omezeně – dotýká předmětu 
návrhu Komise.

                                                                                                                                                  
právních předpisů členských států. 

Rada může dále na návrh Komise kvalifikovanou většinou vydávat doporučení k účelům uvedeným v tomto 
článku.

5. Při činnosti Společenství v oblasti veřejného zdraví je plně uznávána odpovědnost členských států za 
organizaci zdravotnictví a poskytování zdravotní péče. Opatření podle odst. 4 písm. a) se nedotýkají zejména 
vnitrostátních předpisů o dárcovství nebo lékařském využití orgánů a krve.
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Je otázkou, zda by přijetí pozměňovacích návrhů ve Výboru pro životní prostředí přesunulo 
těžiště navrhované směrnice natolik, aby vedlo k tomu, že by se článek 152 mohl stát jediným 
právním základem návrhu. Ačkoli nelze předpovědět, které z více než sedmi set 
pozměňovacích návrhů předložených v tomto výboru budou přijaty, nedomníváme se, že by 
kterýkoli z nich k takové změně vedl.

Článek 152 tedy nemůže tvořit jediný právní základ.

b) Kombinovaný právní základ

Článek 95 společně s článkem 152

Protože mezi návrhem směrnice a legislativní pravomocí svěřenou článkem 152 (tj. činnost, 
která „je zaměřena na zlepšování veřejného zdraví, předcházení lidským nemocem 
a odstraňování příčin ohrožení lidského zdraví“) existuje v nejlepším případě jen velmi slabý 
vztah, nelze říci, že navrhovaný nástroj má dva cíle, které jsou navzájem nerozlučně spjaty 
a ani jeden z nich není vzhledem k druhému druhotný a nepřímý. Je nicméně třeba zdůraznit, 
že tento závěr se zakládá na návrhu Komise. Pokud by pozměňovací návrhy přijaté ve výboru 
významně změnily účel a obsah návrhu, mohlo by být nezbytné provést další rozbor. 

Články 95 a 152 proto nemohou společně tvořit právní základ.

Článek 152 společně s článkem 161

Článek 16 nezakládá žádnou pravomoc. Tento článek je pouze deklaratorní a interpretační 
povahy. Pokud tedy, jak jsme již uvedli, nemůže článek 152 tvořit jediný právní základ, 
nepostačí ani připojit k tomuto článku článek 16.

Články 152 a 16 proto nemohou společně tvořit právní základ.

Články 42, 152 a 308

Pokud jde o článek 422, judikatura již tradičně uvádí, že výběr právního základu musí 
vycházet z objektivních faktorů3, které lze podrobit soudnímu přezkumu, jako jsou účel 

                                               
1 Článek 16 Smlouvy o ES zní:
Článek 16
Aniž jsou dotčeny články 73, 86 a 87 a s ohledem na místo, které zaujímají služby obecného hospodářského 
zájmu mezi společnými hodnotami Unie, a na jejich význam při podpoře sociální a územní soudržnosti, pečují 
Společenství a členské státy v rámci svých pravomocí a v oblasti působnosti této smlouvy o to, aby zásady a 
podmínky pro fungování těchto služeb umožňovaly naplnění jejich úkolů.
2 Článek 42
Rada přijme postupem podle článku 251 v oblasti sociálního zabezpečení taková opatření, která jsou nezbytná k 
zajištění volného pohybu pracovníků; za tímto účelem Rada vytvoří systém, který migrujícím pracovníkům a 
oprávněným příslušníkům jejich rodin zajistí: 
a) započtení všech dob získaných podle různých vnitrostátních právních předpisů pro účely vzniku a zachování 
nároků na dávky, jakož i pro výpočet jejich výše;
b) vyplácení dávek osobám s bydlištěm na území členských států.
Rada rozhoduje jednomyslně postupem podle článku 251.
3 Věc 45/86, Komise v. Rada, 1987, Recueil s. 1439, bod 5.
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a obsah dotyčného opatření1. Rozhodujícím faktorem by dále měl být hlavní cíl opatření2.

Je zřejmé, že těžištěm návrhu není zajištění sociálního zabezpečení pro migrující pracovníky 
a důvodová zpráva také zcela jednoznačně uvádí, že mechanismus, který tento návrh zavádí, 
není alternativou k mechanismu určenému migrujícím pracovníkům, který zavádí nařízení č. 
1408/713. Pacientům, jimž je na základě navrhované směrnice poskytována přeshraniční péče, 
budou náklady na tuto péči proplaceny jejich národním systémem zdravotního zabezpečení, 
přičemž případný rozdíl si budou hradit sami. Ačkoli migrující pracovníci mohou využívat 
systém, který směrnice zřizuje, není jim specificky určen a jeho oblast působnosti je širší (čl. 
4 písm. f) definuje „pacienta“ jako „jakoukoli fyzickou osobu, která využívá nebo si přeje 
využít zdravotní péči v členském státě“).

Jak jsme již ukázali, článek 152 nepřichází v úvahu jakožto právní základ.

Pokud jde o článek 3084, Soudní dvůr uvedl, že článek 308 Smlouvy o ES je vhodným 
právním základem pouze tehdy, pokud žádný jiný článek Společenství neposkytuje nezbytné 
pravomoci5. Proto než zvolí tento článek za právní základ, musí normotvůrce Společenství 
prokázat, že neexistují žádná jiná ustanovení Smlouvy, která by poskytovala pravomoci 
nezbytné k přijetí navrhovaného opatření. V tomto případě tomu tak jednoznačně není. Lze si 
navíc jen stěží představit situaci, kdy by mohl být článek 308 použit jako právní základ 
společně s dalšími články Smlouvy.

A konečně je třeba zdůraznit, že uváděné tři právní základy (tj. články 42, 152 a 308) jsou 
vzájemně neslučitelné, neboť jejich uplatnění je vázáno na vzájemně se vylučující postupy 
a hlasovací většiny v Radě.

Myšlenka využít jako právní základ společně články 42, 152 a 308 proto musí být odmítnuta.

Články 137 a 152

Článek 1376 je třeba číst ve světle článku 136, který stanoví:

                                               
1 Věc C-300/89, Komise v. Rada, 1991, Recueil s. I-287, bod 10, a věc C-42/97, Evropský parlament v. Rada, 
1999, Recueil s. I-869, bod 36.
2 Věc C-377/98, Nizozemsko v. Evropský parlament a Rada, 2001, Recueil s. I-7079, bod 27.
3 Úř. věst. 149, 5.7.1971.
4 Článek 308
Ukáže-li se, že k dosažení některého z cílů Společenství v rámci společného trhu je nezbytná určitá činnost 
Společenství, a tato smlouva mu k tomu neposkytuje nezbytné pravomoci, přijme Rada na návrh Komise a po
konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně vhodná opatření.
5 Věc 45/86, Komise v. Rada, 1987, Recueil s. 1493, bod 13.
6 Článek 137
1. Za účelem dosažení cílů stanovených v článku 136 Společenství podporuje a doplňuje činnost členských států 
v těchto oblastech:

a) zlepšování především pracovního prostředí tak, aby bylo chráněno zdraví a bezpečnost pracovníků;
b) pracovní podmínky;
c) sociální zabezpečení a sociální ochrana pracovníků;
d) ochrana pracovníků při skončení pracovního poměru;
e) informování pracovníků a konzultace s nimi;
f) zastupování a kolektivní obrana zájmů pracovníků a zaměstnavatelů včetně spolurozhodování s výhradou 
odstavce 5,
g) podmínky zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí legálně pobývajících na území Společenství;
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„Společenství a členské státy, vědomy si základních sociálních práv, jak jsou stanovena 
v Evropské sociální chartě podepsané v Turínu dne 18. října 1961 a v Chartě Společenství 
základních sociálních práv pracovníků z roku 1989, mají za cíl podporu zaměstnanosti, 
zlepšování životních a pracovních podmínek tak, aby bylo možno tyto podmínky vyrovnat 
a přitom udržet jejich zvýšenou úroveň, přiměřenou sociální ochranu, sociální dialog, rozvoj 
lidských zdrojů za účelem trvale vysoké zaměstnanosti a boj proti vyloučením.
Za tím účelem uskutečňují Společenství a členské státy opatření, jež berou v úvahu 
rozmanitost vnitrostátních zvyklostí, zejména v oblasti smluvních vztahů, a potřebu udržovat 
konkurenceschopnost hospodářství Společenství.
Soudí, že takový vývoj bude výsledkem nejen fungování společného trhu, který napomůže 
harmonizaci sociálních systémů, ale také výsledkem postupů stanovených touto smlouvou 
a sbližování právních a správních předpisů.“

S ohledem na skutečnost, že navrhovaná směrnice se zabývá „právy pacientů“, že pacienti 
nemusí být nutně pracovníky (čl. 4 písm. f) návrhu směrnice definuje „pacienta“ jako 
„jakoukoli fyzickou osobu, která využívá nebo si přeje využít zdravotní péči v členském 
státě“) a že v souladu s body odůvodnění má navrhovaná směrnice zahrnovat „tyto formy 
poskytování zdravotní péče: – využívání zdravotní péče v zahraničí (tj. pacient se za účelem 
léčby přesune k poskytovateli zdravotní péče v jiném členském státě); to se označuje jako 
„mobilita pacientů“; – přeshraniční poskytování zdravotní péče (tj. dodání služby z území 

                                                                                                                                                  
h) zapojení osob vyloučených z trhu pracovních příležitostí, aniž je dotčen článek 150;
i) rovnost příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a rovné zacházení na pracovišti;
j) boj proti sociálnímu vyloučení;
k) modernizace systémů sociálního zabezpečení, aniž je dotčeno písmeno c).

2. Za tímto účelem může Rada:
a) přijímat opatření určená k podpoře spolupráce mezi členskými státy prostřednictvím podnětů, které mají za cíl 
zlepšování znalostí, rozvoj výměny informací a osvědčených zkušeností, podporu inovačních přístupů a 
vyhodnocování zkušeností, s vyloučením harmonizace právních předpisů členských států;
b) směrnicemi stanovit v oblastech uvedených v odst. 1 písm. a) až i) minimální požadavky, které se uplatní 
postupně s přihlédnutím ke stávajícím podmínkám a technickým předpisům jednotlivých členských států. V 
těchto směrnicích se Rada zdrží ukládání správních, finančních a právních omezení bránících zakládání a rozvoji 
malých a středních podniků.
Rada rozhoduje postupem podle článku 251 této smlouvy po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a 
Výborem regionů, kromě oblastí uvedených v odst. 1 písm. c), d), f) a g) tohoto článku, v nichž Rada rozhoduje 
na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem a zmíněnými výbory jednomyslně. Rada může na 
návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně rozhodnout o tom, že se postup uvedený 
v článku 251 vztahuje i na odst. 1 písm. d), f) a g) tohoto článku.

3. Členský stát může pověřit sociální partnery na jejich společnou žádost prováděním směrnic přijatých podle 
odstavce 2.
V takovém případě stát zajistí, že nejpozději ke dni, k němuž musí být směrnice provedena v souladu s článkem 
249, přijmou sociální partneři formou dohody nezbytná opatření a dotyčný členský stát přijme všechna nezbytná 
opatření, aby mohl kdykoli zaručit, že výsledků předepsaných směrnicí bude dosaženo.
4. Předpisy přijaté podle tohoto článku:
se nedotýkají práva členských států vymezovat základní zásady svého systému sociálního zabezpečení a nesmějí 
významně ovlivňovat finanční rovnováhu tohoto systému,
nebrání žádnému členskému státu, aby zachovával či zaváděl přísnější ochranná opatření, která jsou slučitelná s 
touto smlouvou.

5. Tento článek se nevztahuje na odměnu za práci, na právo sdružovat se, na právo na stávku ani na právo na 
výluku.
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jednoho členského státu na území druhého); jedná se například o služby telemedicíny, 
diagnostiku a vydávání předpisů na dálku, laboratorní služby; – trvalá přítomnost 
poskytovatele zdravotní péče (tj. usazení poskytovatele zdravotní péče v jiném členském 
státě); a – dočasná přítomnost osob (tj. mobilita zdravotnických pracovníků, například 
dočasný přesun do členského státu pacienta za účelem poskytnutí služeb)“, tato směrnice 
nespadá do oblasti působnosti článku 136, který se týká podpory zaměstnanosti, zlepšování 
životních a pracovních podmínek tak, aby bylo možno tyto podmínky vyrovnat a přitom 
udržet jejich zvýšenou úroveň, přiměřené sociální ochrany, sociálního dialogu, rozvoje 
lidských zdrojů za účelem trvale vysoké zaměstnanosti a boje proti vyloučením.

Vzhledem k tomu, že článek 152 jakožto právní základ jsme již odmítli, nelze jej použít 
společně s článkem 137, který sám netvoří vhodný právní základ pro návrh směrnice.
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Závěr

Právním základem může být pouze článek 95, a to jako jediný právní základ. Je nicméně třeba 
zdůraznit, že tento závěr se zakládá na návrhu Komise. Pokud by pozměňovací návrhy přijaté 
ve výboru významně změnily účel a obsah návrhu, může být nezbytné provést další rozbor.

Na schůzi dne 12. února 2009 Výbor pro právní záležitosti rozhodl 8 hlasy pro, 5 hlasy proti 
a zdržel se 11, že doporučí, aby byl návrh směrnice založen na článku 95 Smlouvy o ES.

S úctou 

Giuseppe Gargani

                                               
1 Hlasování se zúčastnili tito poslanci: Alin Lucian Antochi (předseda), Rainer Wieland (místopředseda), Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg (místopředsedkyně), Francesco Enrico Speroni(místopředseda), Monica Frassoni 
(navrhovatelka), Sharon Bowles, Brian Crowley, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel 
Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina.


