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Bundle by Vám při přípravě na moot court měl pomoci jako usnadnění hledání
zdrojů a judikatury. Neberte ho však jako jediný zdroj Vaší rešerše. Další
rozhodnutí užitečná pro vyřešení letošního případu nebo např. další jazykové verze
právních předpisů a soudních rozhodnutí najdete na webu www.eur-lex.eu nebo
www.curia.europa.eu. Orientovat se tak můžete např. podle klíčových slov u
jednotlivých rozhodnutí nebo v nich citované (další) judikatury. Argumenty můžete
čerpat i v akademických a odborných publikacích – ze zdrojů dostupných on-line
se nabízí např. Verfassungsblog. Nebojte se proto hledat i nezávisle na Bundlu.

Přejeme hodně úspěchů!
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LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují jako Listinu základních práv
Evropské unie níže uvedené znění:

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

Národy Evropy, vytvářejíce mezi sebou stále těsnější unii, se rozhodly sdílet mírovou
budoucnost založenou na společných hodnotách.

Unie, vědoma si svého duchovního a morálního dědictví, se zakládá na nedělitelných a
všeobecných hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity; spočívá na
zásadách demokracie a právního státu. Do středu své činnosti staví jednotlivce tím, že
zavádí občanství Unie a vytváří prostor svobody, bezpečnosti a práva.

Unie přispívá k zachování a rozvíjení těchto společných hodnot při současném
respektování rozmanitosti kultur a tradic národů Evropy, národní identity členských států
a uspořádání jejich veřejné moci na státní, regionální a místní úrovni; usiluje o podporu
vyváženého a udržitelného rozvoje a zajišťuje volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu,
jakož i svobodu usazování.

K tomuto účelu je nezbytné posílit ochranu základních práv s ohledem na společenský
vývoj, sociální pokrok a vědeckotechnologický rozvoj zřetelnějším vyjádřením těchto práv
v podobě listiny.

Při respektování pravomocí a úkolů Unie i zásady subsidiarity potvrzuje tato listina práva,
která vyplývají především z ústavních tradic a mezinárodních závazků společných
členským státům, z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ze
sociálních chart přijatých Unií a Radou Evropy a z judikatury Soudního dvora Evropské
unie a Evropského soudu pro lidská práva. Tuto listinu budou v této souvislosti soudy Unie
a členských států vykládat s náležitým zřetelem na vysvětlení vyhotovená pod vedením
prezídia Konventu, jež vypracovalo tuto listinu, a doplněná pod vedením prezídia
Evropského konventu.

Uplatňování těchto práv s sebou nese odpovědnost a povinnosti, jak ve vztahu k druhým,
tak ve vztahu k lidskému společenství a budoucím generacím.

V důsledku toho uznává Unie práva, svobody a zásady, které jsou vyhlášeny níže.

HLAVA I

DŮSTOJNOST

Článek 1

Lidská důstojnost

Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna.

Článek 2

Právo na život

1.   Každý má právo na život.
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2.   Nikdo nesmí být odsouzen k trestu smrti ani popraven.

Článek 3

Právo na nedotknutelnost lidské osobnosti

1.   Každý má právo na to, aby byla respektována jeho fyzická a duševní nedotknutelnost.

2.   V lékařství a biologii se musí dodržovat zejména:

a
)

svobodný a informovaný souhlas dotčené osoby poskytnutý zákonem stanoveným
způsobem;

b)zákaz eugenických praktik, zejména těch, jejichž cílem je výběr lidských jedinců;

c)zákaz využívat lidské tělo a jeho části jako takové jako zdroj finančního prospěchu;

d) zákaz reprodukčního klonování lidských bytostí.

Článek 4

Zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení anebo trestu

Nikdo nesmí být mučen ani podroben nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.

Článek 5

Zákaz otroctví a nucené práce

1.   Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví.

2.   Od nikoho se nesmí vyžadovat, aby vykonával nucené nebo povinné práce.

3.   Obchod s lidmi je zakázán.

HLAVA II

SVOBODY

Článek 6

Právo na svobodu a bezpečnost

Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost.

Článek 7

Respektování soukromého a rodinného života

Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a
komunikace.
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Článek 8
Ochrana osobních údajů

1.   Každý má právo na ochranu osobních údajů, které se ho týkají.

2.   Tyto údaje musí být zpracovány korektně, k přesně stanoveným účelům a na základě
souhlasu dotčené osoby nebo na základě jiného oprávněného důvodu stanoveného
zákonem. Každý má právo na přístup k údajům, které o něm byly shromážděny, a má
právo na jejich opravu.

3.   Na dodržování těchto pravidel dohlíží nezávislý orgán.

Článek 9

Právo uzavřít manželství a právo založit rodinu

Právo uzavřít manželství a založit rodinu je zaručeno v souladu s vnitrostátními zákony,
které upravují výkon těchto práv.

Článek 10

Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání

1.   Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Toto právo
zahrnuje svobodu změnit své náboženské vyznání nebo přesvědčení, jakož i svobodu
projevovat své náboženské vyznání nebo přesvědčení sám nebo společně s jinými, ať
veřejně nebo soukromě, bohoslužbou, vyučováním, prováděním úkonů a zachováváním
obřadů.

2.   Právo odmítnout vykonávat vojenskou službu z důvodu svědomí se uznává v souladu
s vnitrostátními zákony, které upravují výkon tohoto práva.

Článek 11

Svoboda projevu a informací

1.   Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a
přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu
na hranice.

2.   Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být respektována.

Článek 12

Svoboda shromažďování a sdružování

1.   Každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružovat se s
jinými na všech úrovních, zejména pokud jde o záležitosti politické, odborové či občanské,
což zahrnuje právo každého zakládat na ochranu svých zájmů odbory a vstupovat do
nich.

2.   Politické strany na úrovni Unie přispívají k vyjadřování politické vůle občanů Unie.
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Článek 13

Svoboda umění a věd

Umělecká tvorba a vědecké bádání nesmějí být omezovány. Akademická svoboda musí
být respektována.

Článek 14

Právo na vzdělání

1.   Každý má právo na vzdělání a přístup k odbornému a dalšímu vzdělávání.

2.   Toto právo zahrnuje možnost bezplatné povinné školní docházky.

3.   Svoboda zakládat vzdělávací zařízení při náležitém respektování demokratických
zásad a právo rodičů zajišťovat vzdělání a výchovu svých dětí ve shodě s jejich
náboženským, filozofickým a pedagogickým přesvědčením musí být respektovány v
souladu s vnitrostátními zákony, které upravují jejich výkon.

Článek 15

Právo svobodné volby povolání a právo pracovat

1.   Každý má právo pracovat a vykonávat svobodně zvolené nebo přijaté povolání.

2.   Každý občan Unie může svobodně hledat zaměstnání, pracovat, usadit se nebo
poskytovat služby v kterémkoli členském státě.

3.   Státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou oprávněni pracovat na území členských států,
mají nárok na stejné pracovní podmínky jako občané Unie.

Článek 16

Svoboda podnikání

Svoboda podnikání se uznává v souladu s právem Unie a vnitrostátními zákony a
zvyklostmi.

Článek 17

Právo na vlastnictví

1.   Každý má právo vlastnit zákonně nabytý majetek, užívat jej, nakládat s ním a
odkazovat jej. Nikdo nesmí být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu, v
případech a za podmínek, které stanoví zákon, a při poskytnutí spravedlivé náhrady v
přiměřené lhůtě. Užívání majetku může rovněž být upraveno zákonem v míře nezbytné z
hlediska obecného zájmu.

2.   Duševní vlastnictví je chráněno.
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Článek 18

Právo na azyl

Právo na azyl je zaručeno při dodržování Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků
ze dne 28. července 1951 a Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků ze dne
31. ledna 1967 a v souladu se Smlouvou o Evropské unii a Smlouvou o fungování Evropské
unie (dále jen „Smlouvy“).

Článek 19

Ochrana v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání

1.   Hromadné vyhoštění je zakázáno.

2.   Nikdo nesmí být vystěhován, vyhoštěn ani vydán do státu, v němž mu hrozí vážné
nebezpečí, že by mohl být vystaven trestu smrti, mučení nebo jinému nelidskému či
ponižujícímu zacházení anebo trestu.

HLAVA III

ROVNOST

Článek 20

Rovnost před zákonem

Před zákonem jsou si všichni rovni.

Článek 21

Zákaz diskriminace

1.   Zakazuje se jakákoli diskriminace založená zejména na pohlaví, rase, barvě pleti,
etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo
přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní
menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.

2.   V oblasti působnosti Smluv, a aniž jsou dotčena jejich zvláštní ustanovení, se zakazuje
jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti.

Článek 22

Kulturní, náboženská a jazyková rozmanitost

Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost.

Článek 23

Rovnost žen a mužů

Rovnost žen a mužů musí být zajištěna ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a
odměny za práci.
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Zásada rovnosti nebrání zachování nebo přijetí opatření poskytujících zvláštní výhody ve
prospěch nedostatečně zastoupeného pohlaví.

Článek 24

Práva dítěte

1.   Děti mají právo na ochranu a péči nezbytnou pro jejich blaho. Mohou svobodně
vyjadřovat své názory. V záležitostech, které se jich dotýkají, se k těmto názorům musí
přihlížet s ohledem na jejich věk a vyspělost.

2.   Při všech činnostech týkajících se dětí, ať už uskutečňovaných veřejnými orgány nebo
soukromými institucemi, musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte.

3.   Každé dítě má právo udržovat pravidelné osobní vztahy a přímý styk s oběma rodiči,
ledaže by to bylo v rozporu s jeho zájmy.

Článek 25

Práva starších osob

Unie uznává a respektuje práva starších osob na to, aby vedly důstojný a nezávislý život a
podílely se na společenském a kulturním životě.

Článek 26

Začlenění osob se zdravotním postižením

Unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem
je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě
společnosti.

HLAVA IV

SOLIDARITA

Článek 27

Právo pracovníka na informování a na projednávání v podniku

Pracovníci nebo jejich zástupci musí mít na vhodných úrovních zaručeno právo na včasné
informování a projednávání v případech a za podmínek, které stanoví právo Unie a
vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti.

Článek 28

Právo na kolektivní vyjednávání a akce

Pracovníci a zaměstnavatelé či jejich příslušné organizace mají v souladu s právem Unie a
vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi právo sjednávat a uzavírat na vhodných
úrovních kolektivní smlouvy a v případě konfliktu zájmů vést kolektivní akce na obranu
svých zájmů, včetně stávky.
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Článek 29

Právo na přístup ke službám zaměstnanosti

Každý má právo na bezplatné služby zaměstnanosti.

Článek 30

Ochrana v případě neoprávněného propuštění

Každý pracovník má v souladu s právem Unie a s vnitrostátními právními předpisy a
zvyklostmi právo na ochranu před neoprávněným propuštěním.

Článek 31

Slušné a spravedlivé pracovní podmínky

1.   Každý pracovník má právo na pracovní podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost
a důstojnost.

2.   Každý pracovník má právo na stanovení maximální přípustné pracovní doby, na denní
a týdenní odpočinek a na každoroční placenou dovolenou.

Článek 32

Zákaz dětské práce a ochrana mladých lidí při práci

Dětská práce se zakazuje. Minimální věk pro přijetí do zaměstnání nesmí být nižší než věk
pro ukončení povinné školní docházky, aniž jsou dotčena pravidla, která jsou příznivější
pro mladé lidi, a omezené výjimky.

Mladí lidé přijatí do práce musí práci vykonávat za podmínek odpovídajících jejich věku a
být chráněni před hospodářským vykořisťováním a před jakoukoli prací, která by mohla
ohrozit jejich bezpečnost, zdraví nebo tělesný, duševní, mravní nebo sociální rozvoj nebo
narušit jejich vzdělávání.

Článek 33

Rodinný a pracovní život

1.   Rodina požívá právní, hospodářské a sociální ochrany.

2.   V zájmu zachování souladu mezi rodinným a pracovním životem má každý právo na
ochranu před propuštěním z důvodu spojeného s mateřstvím a právo na placenou
mateřskou dovolenou a na rodičovskou dovolenou po narození nebo osvojení dítěte.

Článek 34

Sociální zabezpečení a sociální pomoc

1.   Unie uznává a respektuje nárok na přístup k dávkám sociálního zabezpečení a k
sociálním službám zajišťujícím ochranu v takových případech, jako je mateřství, nemoc,
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pracovní úrazy, závislost nebo stáří, jakož i v případě ztráty zaměstnání, podle pravidel
stanovených právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.

2.   Každý, kdo oprávněně pobývá a pohybuje se uvnitř Evropské unie, má nárok na dávky
sociálního zabezpečení a na sociální výhody v souladu s právem Unie a vnitrostátními
právními předpisy a zvyklostmi.

3.   Za účelem boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě Unie uznává a respektuje právo
na sociální pomoc a pomoc v oblasti bydlení, jejichž cílem je zajistit, v souladu s pravidly
stanovenými právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi, důstojnou
existenci pro všechny, kdo nemají dostatečné prostředky.

Článek 35

Ochrana zdraví

Každý má právo na přístup k preventivní zdravotní péči a na obdržení lékařské péče za
podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. Při vymezování a
provádění všech politik a činností Unie je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.

Článek 36

Přístup ke službám obecného hospodářského zájmu

Unie v souladu se Smlouvami a s cílem podpořit sociální a územní soudržnost Unie uznává
a respektuje přístup ke službám obecného hospodářského zájmu tak, jak je stanoven
vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.

Článek 37

Ochrana životního prostředí

Vysoká úroveň ochrany životního prostředí a zvyšování jeho kvality musí být začleněny do
politik Unie a zajištěny v souladu se zásadou udržitelného rozvoje.

Článek 38

Ochrana spotřebitele

V politikách Unie je zajištěna vysoká úroveň ochrany spotřebitele.

HLAVA V

OBČANSKÁ PRÁVA

Článek 39

Právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu

1.   Každý občan Unie má právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu v
členském státě, v němž má bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto
státu.
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2.   Členové Evropského parlamentu jsou voleni v přímých a všeobecných volbách
svobodným a tajným hlasováním.

Článek 40

Právo volit a být volen v obecních volbách

Každý občan Unie má právo volit a být volen v obecních volbách v členském státě, v
němž má bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.

Článek 41

Právo na řádnou správu

1.   Každý má právo na to, aby jeho záležitosti byly orgány, institucemi a jinými subjekty
Unie řešeny nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě.

2.   Toto právo zahrnuje především:

a
)

právo každého být vyslechnut před přijetím jemu určeného individuálního opatření,
které by se jej mohlo nepříznivě dotknout;

b
)

právo každého na přístup ke spisu, který se jej týká, při respektování oprávněných
zájmů důvěrnosti a profesního a obchodního tajemství;

c) povinnost správních orgánů odůvodňovat svá rozhodnutí.

3.   Každý má právo na to, aby mu Unie v souladu s obecnými zásadami společnými
právním řádům členských států nahradila škodu způsobenou jejími orgány nebo jejími
zaměstnanci při výkonu jejich funkce.

4.   Každý se může písemně obracet na orgány Unie v jednom z jazyků Smluv a musí
obdržet odpověď ve stejném jazyce.

Článek 42

Právo na přístup k dokumentům

Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v
členském státě má právo na přístup k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů
Unie bez ohledu na použitý nosič.

Článek 43

Evropský veřejný ochránce práv

Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v
členském státě má právo obracet se na evropského veřejného ochránce práv v případě
nesprávného úředního postupu orgánů, institucí nebo jiných subjektů Unie, s výjimkou
Soudního dvora Evropské unie při výkonu jeho soudních pravomocí.
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Článek 44

Petiční právo

Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v
členském státě má petiční právo k Evropskému parlamentu.

Článek 45

Volný pohyb a pobyt

1.   Každý občan Unie má právo volně se pohybovat a pobývat na území členských států.

2.   Volný pohyb a pobyt může být v souladu se Smlouvami přiznán státním příslušníkům
třetích zemí oprávněně pobývajícím na území členského státu.

Článek 46

Diplomatická a konzulární ochrana

Každý občan Unie má na území třetí země, kde členský stát, jehož je státním
příslušníkem, nemá své zastoupení, právo na diplomatickou a konzulární ochranu
kterýmkoli členským státem za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.

HLAVA VI

SOUDNICTVÍ

Článek 47

Právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces

Každý, jehož práva a svobody zaručené právem Unie byly porušeny, má za podmínek
stanovených tímto článkem právo na účinné prostředky nápravy před soudem.

Každý má právo, aby jeho věc byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána
nezávislým a nestranným soudem, předem zřízeným zákonem. Každému musí být
umožněno poradit se, být obhajován a být zastupován.

Bezplatná právní pomoc je poskytnuta všem, kdo nemají dostatečné prostředky, pokud je
to nezbytné k zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti.

Článek 48

Presumpce neviny a právo na obhajobu

1.   Každý obviněný se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána
zákonným způsobem.

2.   Každému obviněnému je zaručeno respektování práv na obhajobu.
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Článek 49

Zásady zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů

1.   Nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo
spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným činem. Rovněž
nesmí být uložen trest přísnější, než jaký bylo možno uložit v době spáchání trestného
činu. Pokud poté, co již byl trestný čin spáchán, stanoví zákon mírnější trest, uloží se tento
mírnější trest.

2.   Tento článek nebrání souzení a potrestání za jednání nebo opomenutí, které v době,
kdy bylo spácháno, bylo trestné podle obecných zásad uznávaných mezinárodním
společenstvím.

3.   Výše trestu nesmí být nepřiměřená trestnému činu.

Článek 50

Právo nebýt dvakrát trestně stíhán nebo trestán za stejný trestný čin

Nikdo nesmí být stíhán nebo potrestán v trestním řízení za čin, za který již byl v Unii
osvobozen nebo odsouzen konečným trestním rozsudkem podle zákona.

HLAVA VII

OBECNÁ USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍ VÝKLAD A POUŽITÍ LISTINY

Článek 51

Oblast použití

1.   Ustanovení této listiny jsou při dodržení zásady subsidiarity určena orgánům,
institucím a jiným subjektům Unie, a dále členským státům, výhradně pokud uplatňují
právo Unie. Respektují proto práva, dodržují zásady a podporují jejich uplatňování v
souladu se svými pravomocemi, při zachování mezí pravomocí, které jsou Unii svěřeny ve
Smlouvách.

2.   Tato listina nerozšiřuje oblast působnosti práva Unie nad rámec pravomocí Unie, ani
nevytváří žádnou novou pravomoc či úkol pro Unii, ani nemění pravomoc a úkoly
stanovené ve Smlouvách.

Článek 52

Rozsah a výklad práv a zásad

1.   Každé omezení výkonu práv a svobod uznaných touto listinou musí být stanoveno
zákonem a respektovat podstatu těchto práv a svobod. Při dodržení zásady
proporcionality mohou být omezení zavedena pouze tehdy, pokud jsou nezbytná a pokud
skutečně odpovídají cílům obecného zájmu, které uznává Unie, nebo potřebě ochrany
práv a svobod druhého.
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2.   Práva uznaná touto listinou, jež jsou podrobněji upravena ve Smlouvách, jsou
vykonávána za podmínek a v mezích v nich stanovených.

3.   Pokud tato listina obsahuje práva odpovídající právům zaručeným Úmluvou o ochraně
lidských práv a základních svobod, jsou smysl a rozsah těchto práv stejné jako ty, které
jim přikládá uvedená úmluva. Toto ustanovení nebrání tomu, aby právo Unie poskytovalo
širší ochranu.

4.   Pokud tato listina uznává základní práva, která vyplývají z ústavních tradic společných
členským státům, musí být tato práva vykládána v souladu s těmito tradicemi.

5.   Ustanovení této listiny, která obsahují zásady, mohou být prováděna legislativními a
exekutivními akty přijímanými orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a akty členských
států, provádějí-li právo Unie, při výkonu jejich pravomocí. Před soudem se jich lze
dovolávat pouze pro účely výkladu a kontroly zákonnosti těchto aktů.

6.   K vnitrostátním právním předpisům a zvyklostem musí být plně přihlíženo tak, jak je
stanoveno v této listině.

7.   Soudy Unie a členských států náležitě přihlížejí k vysvětlením vypracovaným jako
pomůcka pro výklad této listiny.

Článek 53

Úroveň ochrany

Žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno jako omezení nebo narušení lidských
práv a základních svobod, které v oblasti své působnosti uznávají právo Unie, mezinárodní
právo a mezinárodní smlouvy, jejichž stranou je Unie nebo všechny členské státy, včetně
Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a ústavy členských států.

Článek 54

Zákaz zneužití práv

Žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno tak, jako by dávalo jakékoli právo
vyvíjet činnost nebo dopustit se činu zaměřeného na zmaření kteréhokoli z práv a svobod
uznaných v této listině nebo na jejich omezení ve větším rozsahu, než tato listina stanoví.
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PROTOKOL O STATUTU SOUDNÍHO DVORA EVROPSKÉ UNIE

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,

PŘEJÍCE SI stanovit statut Soudního dvora Evropské unie podle článku 281 Smlouvy
o fungování Evropské unie,

SE DOHODLY na následujících ustanoveních, která se připojují ke Smlouvě o Evropské unii,
ke Smlouvě o fungování Evropské unie a ke Smlouvě o založení Evropského společenství
pro atomovou energii:

Článek 1

Soudní dvůr Evropské unie je zřízen a vykonává své funkce v souladu s ustanoveními
Smluv a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Smlouva
o ESAE) a tohoto statutu.

HLAVA I

POSTAVENÍ SOUDCŮ A GENERÁLNÍCH ADVOKÁTŮ

Článek 2

Každý soudce je povinen před nastoupením do své funkce složit na veřejném zasedání
před Soudním dvorem přísahu, že bude vykonávat svou funkci zcela nestranně a podle
svého nejlepšího svědomí a že bude zachovávat tajnost porad Soudního dvora.

Článek 3

Soudci jsou vyňati z pravomoci soudů. Pokud jde o úkony spojené s výkonem jejich
funkce, včetně ústních a písemných projevů, jsou vyňati z pravomoci soudů i po skončení
svých funkcí.

Soudní dvůr je může rozhodnutím přijatým v plénu této imunity zbavit. Týká-li se
rozhodnutí člena Tribunálu nebo člena specializovaného soudu, rozhodne Soudní dvůr po
konzultaci dotyčného soudu.

Je-li po zbavení imunity zahájeno proti některému soudci trestní řízení, může být tento
soudce v každém členském státě postaven pouze před takový soud, který je příslušný
k trestnímu řízení proti soudcům nejvyšších soudních instancí v tomto členském státě.

Články 11 až 14 a článek 17 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie se vztahují
na soudce, generální advokáty, vedoucího soudní kanceláře a pomocné zpravodaje
Soudního dvora Evropské unie, aniž jsou dotčena ustanovení týkající se imunity soudců,
která jsou uvedena v předchozích pododstavcích.

Článek 4

Soudci nesmí vykonávat žádnou politickou nebo správní funkci.

Neudělí-li Rada prostou většinou mimořádně výjimku z tohoto pravidla, nesmějí během
funkčního období vykonávat žádnou výdělečnou nebo nevýdělečnou profesionální činnost.
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Při svém nástupu se slavnostně zavazují během výkonu své funkce i po jejím skončení
zachovávat povinnosti vyplývající z jejich funkce, zejména povinnost čestného
a zdrženlivého jednání při přijímání některých funkcí nebo některých výhod po tomto
skončení funkce.

V případě pochybnosti rozhoduje Soudní dvůr. Týká-li se rozhodnutí člena Tribunálu nebo
člena specializovaného soudu, rozhodne Soudní dvůr po konzultaci dotyčného soudu.

Článek 5

Funkce soudce zaniká kromě pravidelných obměn a smrti odstoupením.

V případě odstoupení soudce se dopis o odstoupení zasílá předsedovi Soudního dvora
s tím, aby jej předložil předsedovi Rady. Jeho uvědoměním se místo uvolňuje.

Mimo případy, na které se použije článek 6, zastává každý soudce svou funkci, dokud se jí
neujme jeho nástupce.

Článek 6

Soudce může být zbaven funkce nebo mu může být odňat nárok na důchod nebo jej
nahrazující požitky pouze tehdy, nesplňuje-li nadále podle jednomyslného názoru soudců
a generálních advokátů Soudního dvora požadované podmínky nebo neplní-li nadále
povinnosti vyplývající ze své funkce. Dotyčný soudce se těchto jednání neúčastní. Je-li
dotyčná osoba členem Tribunálu nebo specializovaného soudu, rozhodne Soudní dvůr po
konzultaci dotyčného soudu.

Vedoucí soudní kanceláře Soudního dvora sdělí rozhodnutí Soudního dvora předsedům
Evropského parlamentu a Komise a oznámí je předsedovi Rady.

V případě rozhodnutí o zbavení některého soudce jeho funkce se místo uvolňuje
oznámením tohoto rozhodnutí předsedovi Rady.

Článek 7

Skončí-li výkon funkce soudce před uplynutím jeho funkčního období, je nahrazen na
zbývající část funkčního období.

Článek 8

Články 2 až 7 se vztahují i na generální advokáty.

HLAVA II

ORGANIZACE SOUDNÍHO DVORA

Článek 9

Částečná obměna, k níž dochází každé tři roky, se týká poloviny počtu soudců. Je-li počet
soudců lichý, určí se počet soudců, kteří mají být obměněni, střídavě jako nejbližší vyšší
číslo, než je jedna polovina počtu soudců, a nejbližší nižší číslo, než je jedna polovina.
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První odstavec se použije i na částečnou obměnu generálních advokátů, k níž dochází
každé tři roky.

Článek 9a

Soudci volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Soudního dvora na dobu tří let.
Předseda i místopředseda mohou být zvoleni opakovaně.

Místopředseda je nápomocen předsedovi za podmínek stanovených jednacím řádem.
Zastupuje předsedu v případě, že na jeho straně nastane překážka ve výkonu funkce,
nebo v případě, že jeho funkce není obsazena.

Článek 10

Vedoucí soudní kanceláře Soudního dvora skládá před Soudním dvorem přísahu, že bude
vykonávat svou funkci zcela nestranně a podle svého nejlepšího svědomí a že bude
zachovávat tajnost porad Soudního dvora.

Článek 11

Soudní dvůr zajistí zastupování vedoucího soudní kanceláře v případě překážky na jeho
straně.

Článek 12

Soudnímu dvoru jsou přiděleni úředníci a jiní zaměstnanci, aby zajistili jeho chod. Jsou
podřízeni vedoucímu soudní kanceláře Soudního dvora pod dohledem předsedy.

Článek 13

Na žádost Soudního dvora mohou Evropský parlament a Rada řádným legislativním
postupem rozhodnout o jmenování pomocných zpravodajů a upravit jejich postavení.
Pomocní zpravodajové mohou být za podmínek stanovených jednacím řádem povoláni
k účasti na přípravném šetření k věcem předloženým Soudnímu dvoru a ke spolupráci se
soudcem zpravodajem.

Pomocné zpravodaje jmenuje Rada prostou většinou z osob, které poskytují veškeré
záruky nezávislosti a mají požadovanou právnickou kvalifikaci. Před Soudním dvorem
skládají přísahu, že budou svou funkci vykonávat zcela nestranně a podle svého
nejlepšího svědomí a že budou zachovávat tajnost porad Soudního dvora.

Článek 14

Soudci, generální advokáti a vedoucí soudní kanceláře musí mít bydliště v místě sídla
Soudního dvora.

Článek 15

Soudní dvůr vykonává svou činnost nepřetržitě. Trvání soudních prázdnin stanoví Soudní
dvůr s ohledem na své úřední potřeby.
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Článek 16

Soudní dvůr zřizuje senáty složené ze tří a pěti soudců. Soudci volí ze svého středu
předsedy senátů. Předsedové senátů složených z pěti soudců jsou voleni na dobu tří let.
Mohou být zvoleni dvakrát po sobě.

Velký senát je složen z patnácti soudců. Předsedá mu předseda Soudního dvora. Členy
velkého senátu jsou rovněž místopředseda Soudního dvora a za podmínek stanovených
jednacím řádem tři předsedové senátů složených z pěti soudců a jiní soudci.

Soudní dvůr zasedá ve velkém senátu, požádá-li o to členský stát nebo orgán Unie, který
je účastníkem řízení.

Soudní dvůr zasedá v plénu při řízení na základě čl. 228 odst. 2, čl. 245 druhého
pododstavce, článku 247 nebo čl. 286 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Navíc může Soudní dvůr po vyslechnutí generálního advokáta rozhodnout, že věc bude
předložena plénu, má-li za to, že věc, kterou se zabývá, má mimořádný význam.

Článek 17

Soudní dvůr může platně rozhodovat jen v lichém počtu soudců.

Rozhodnutí senátů složených ze tří nebo pěti soudců jsou platná, pouze pokud jsou přijata
třemi soudci.

Rozhodnutí velkého senátu jsou platná, pouze pokud je přítomno jedenáct soudců.

Rozhodnutí pléna Soudního dvora jsou platná, pouze pokud je přítomno sedmnáct
soudců.

V případě překážky na straně jednoho soudce senátu může být za podmínek stanovených
jednacím řádem povolán soudce, který je členem jiného senátu.

Článek 18

Soudci a generální advokáti se nemohou účastnit rozhodování v žádné věci, ve které dříve
vystupovali jako zmocněnci, poradci nebo advokáti některého z účastníků řízení nebo
o níž byli povoláni rozhodnout jako členové soudu či vyšetřovací komise nebo v jakémkoli
jiném postavení.

Jestliže má soudce nebo generální advokát ze zvláštního důvodu za to, že se nemůže
účastnit projednávání a rozhodování v určité věci, sdělí to předsedovi. V případě, že se
předseda domnívá, že se některý soudce nebo generální advokát nemá ze zvláštního
důvodu účastnit projednávání a rozhodování v určité věci, upozorní na to dotyčného.

V případě obtíží při použití tohoto článku rozhoduje Soudní dvůr.

Účastník řízení se nemůže dovolávat státní příslušnosti soudce nebo skutečnosti, že
soudce jeho státní příslušnosti není členem Soudního dvora nebo některého senátu, za
tím účelem, aby žádal změnu složení Soudního dvora nebo některého senátu.
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HLAVA III

ŘÍZENÍ PŘED SOUDNÍM DVOREM

Článek 19

Členské státy a orgány Unie zastupuje před Soudním dvorem zmocněnec jmenovaný pro
každou jednotlivou věc; zmocněnci může být nápomocen poradce nebo advokát.

Stejným způsobem jsou zastupovány státy, které jsou stranami Dohody o Evropském
hospodářském prostoru a nejsou členskými státy, jakož i Kontrolní úřad ESVO uvedený ve
zmíněné dohodě.

Jiní účastníci řízení musí být zastoupeni advokátem.

Zastupovat některého účastníka řízení před Soudním dvorem nebo mu být nápomocen
může pouze advokát oprávněný k výkonu advokacie podle práva některého členského
státu nebo jiného státu, který je stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Zmocněnci, poradci a advokáti vystupující před Soudním dvorem požívají práv a záruk
nezbytných k nezávislému výkonu svých funkcí za podmínek, které určí jednací řád.

Soudní dvůr má vůči poradcům a advokátům, kteří před ním vystupují, pravomoci
obvykle přiznávané soudům, a to za podmínek, které určí jednací řád.

Vysokoškolští učitelé, kteří jsou státními příslušníky členských států, jejichž právní řád jim
přiznává právo vystupovat před soudy, požívají u Soudního dvora práv, která tento článek
přiznává advokátům.

Článek 20

Řízení před Soudním dvorem má dvě části: písemnou a ústní.

Písemná část řízení zahrnuje doručení žalob, spisů účastníků řízení, žalobních odpovědí
a vyjádření a případně replik, jakož i veškerých podpůrných písemností a dokumentů nebo
jejich ověřených opisů účastníkům řízení a orgánům Unie, jejichž rozhodnutí jsou
předmětem sporu.

Doručení zajistí vedoucí soudní kanceláře v pořadí a ve lhůtách stanovených jednacím
řádem.

Ústní část řízení zahrnuje slyšení zmocněnců, poradců a advokátů, jakož i vyslechnutí
stanoviska generálního advokáta a podle potřeby i výslech svědků a znalců.

Má-li Soudní dvůr za to, že věc neobsahuje žádnou novou právní otázku, může po
vyslechnutí generálního advokáta rozhodnout, že věc bude projednána bez stanoviska
generálního advokáta.

Článek 21

Žaloba k Soudnímu dvoru se podává prostřednictvím vedoucího soudní kanceláře. Musí
obsahovat jméno a bydliště nebo sídlo žalobce, postavení podepsaného, označení strany
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nebo stran, proti nimž žaloba směřuje, předmět sporu, návrhové žádání a stručný popis
žalobních důvodů.

K žalobě musí být v případě potřeby připojen akt, jehož zrušení se požaduje, nebo
v případě uvedeném v článku 265 Smlouvy o fungování Evropské unie doklad o datu
výzvy zmíněné v uvedeném článku. Jestliže tyto písemnosti nebyly k žalobě připojeny,
vyzve vedoucí soudní kanceláře žalobce, aby jej v přiměřené lhůtě dodal, přičemž žaloba
nesmí být odmítnuta proto, že tato vada byla odstraněna teprve po uplynutí lhůty
stanovené pro podání žaloby.

Článek 22

V případech podle článku 18 Smlouvy o ESAE se opravný prostředek podává k Soudnímu
dvoru prostřednictvím vedoucího soudní kanceláře. Musí obsahovat jméno a bydliště nebo
sídlo navrhovatele, postavení podepsaného, označení rozhodnutí, proti němuž se opravný
prostředek podává, označení účastníků řízení, předmět sporu, návrhové žádání a stručný
popis žalobních důvodů.

K opravnému prostředku musí být připojen ověřený opis napadeného rozhodnutí
rozhodčího výboru.

Zamítne-li Soudní dvůr opravný prostředek, nabývá rozhodnutí rozhodčího výboru právní
moci.

Zruší-li Soudní dvůr rozhodnutí rozhodčího výboru, může být řízení před rozhodčím
výborem na návrh některého z účastníků řízení znovu zahájeno. Rozhodčí výbor je přitom
vázán právním názorem vyjádřeným v rozhodnutí Soudního dvora.

Článek 23

V případech uvedených v článku 267 Smlouvy o fungování Evropské unie doručí příslušný
vnitrostátní soud Soudnímu dvoru své rozhodnutí, jímž bylo řízení přerušeno a věc
předložena Soudnímu dvoru. Toto rozhodnutí pak oznámí vedoucí soudní kanceláře
Soudního dvora účastníkům řízení, členským státům a Komisi, jakož i orgánu, instituci
nebo jinému subjektu Unie, který přijal akt, jehož platnost nebo výklad je předmětem
sporu.

Do dvou měsíců od tohoto oznámení mají účastníci řízení, členské státy, Komise a podle
okolností i orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie, který přijal akt, jehož platnost nebo
výklad je předmětem sporu, právo předložit Soudnímu dvoru spisy účastníků řízení nebo
vyjádření.

V případech uvedených v článku 267 Smlouvy o fungování Evropské unie oznámí vedoucí
soudní kanceláře Soudního dvora rozhodnutí vnitrostátního soudu státům, které jsou
stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru a nejsou členskými státy, jakož
i Kontrolnímu úřadu ESVO uvedenému ve zmíněné dohodě, a které mohou do dvou
měsíců od tohoto oznámení, jedná-li se o některou z oblastí působnosti zmíněné dohody,
předložit Soudnímu dvoru spisy účastníků řízení nebo vyjádření.

Pokud dohoda týkající se určité oblasti uzavřená mezi Radou a jedním nebo více třetími
státy stanoví, že tyto státy mají právo předkládat spisy účastníků řízení nebo vyjádření,
pokud soud členského státu požádá Soudní dvůr o rozhodnutí o předběžné otázce
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spadající do oblasti působnosti dohody, je rozhodnutí vnitrostátního soudu obsahující
uvedenou otázku také oznámeno dotyčným třetím státům, které mohou do dvou měsíců
od tohoto oznámení předložit Soudnímu dvoru spisy účastníků řízení nebo vyjádření.

Článek 23a

Jednací řád může upravit zrychlené řízení a, v souvislosti s žádostmi o rozhodnutí
o předběžné otázce týkajícími se prostoru svobody, bezpečnosti a práva, naléhavé řízení.

V těchto řízeních lze pro předkládání spisů nebo písemných vyjádření stanovit kratší
lhůtu, než je lhůta stanovená v článku 23, a odchylně od čl. 20 čtvrtého pododstavce lze
stanovit, že věc bude projednána bez stanoviska generálního advokáta.

V naléhavém řízení lze mimoto omezit okruh účastníků řízení a ostatních zúčastněných
uvedených v článku 23 oprávněných předkládat spisy nebo písemná vyjádření
a v případech mimořádné naléhavosti lze upustit od písemné části řízení.

Článek 24

Soudní dvůr může vyzvat účastníky řízení, aby předložili veškeré dokumenty a poskytli
veškeré informace, které pokládá za žádoucí. V případě odmítnutí to Soudní dvůr vezme
na vědomí.

Soudní dvůr může rovněž požádat členské státy a orgány, instituce nebo jiné subjekty
Unie, které nejsou účastníky řízení, o veškeré údaje, jež považuje za nezbytné pro účely
řízení.

Článek 25

Soudní dvůr může kdykoli pověřit kteroukoli osobu, sdružení osob, úřad, výbor nebo
orgán podle své volby vypracováním odborného posudku.

Článek 26

Výslech svědků se provádí za podmínek, které stanoví jednací řád.

Článek 27

Vůči svědkům, kteří odpírají plnit svědeckou povinnost, vykonává Soudní dvůr pravomoci
soudům obvykle přiznávané a může ukládat peněžité tresty za podmínek, které stanoví
jednací řád.

Článek 28

Svědci a znalci mohou být vyslechnuti pod přísahou ve formě, kterou stanoví jednací řád,
anebo způsobem, který stanoví právní řád domovského státu svědka nebo znalce.

Článek 29

Soudní dvůr může přikázat, aby byl svědek nebo znalec vyslechnut soudním orgánem
v místě svého bydliště.
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Tento příkaz se zašle k provedení příslušnému soudnímu orgánu způsobem, který stanoví
jednací řád. Písemnosti, které byly získány na základě tohoto dožádání, se vracejí
Soudnímu dvoru stejným způsobem.

Soudní dvůr nese náklady, pokud je případně nepřenese na účastníky řízení.

Článek 30

Každý členský stát posuzuje porušení přísahy svědky nebo znalci jako obdobný trestný čin
spáchaný před svým vnitrostátním soudem v občanskoprávním řízení. Na základě
oznámení Soudního dvora stíhá pachatele tohoto činu před příslušným vnitrostátním
soudem.

Článek 31

Jednání je veřejné, nerozhodne-li Soudní dvůr z vážných důvodů bez návrhu nebo na
návrh účastníků řízení jinak.

Článek 32

V průběhu jednání může Soudní dvůr vyslýchat znalce, svědky i samotné účastníky řízení.
Účastníci řízení však před ním mohou vystupovat pouze prostřednictvím svých zástupců.

Článek 33

O každém jednání se sepisuje protokol, který podepisují předseda a vedoucí soudní
kanceláře.

Článek 34

Pořad jednání stanoví předseda.

Článek 35

Porady Soudního dvora jsou a zůstanou tajné.

Článek 36

Rozsudky musí být odůvodněny. Uvádějí se v nich jména soudců, kteří se účastnili
rozhodování.

Článek 37

Rozsudky podepisují předseda a vedoucí soudní kanceláře. Vyhlašují se na veřejném
zasedání.

Článek 38

Soudní dvůr rozhoduje o nákladech řízení.
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Článek 39

Předseda Soudního dvora může ve zkráceném řízení, které se v nezbytném rozsahu může
odchylovat od určitých pravidel obsažených v tomto statutu a které bude upraveno
jednacím řádem, rozhodnout o návrzích na odklad provádění nebo vykonatelnosti
napadeného aktu podle článku 278 Smlouvy o fungování Evropské unie nebo podle článku
157 Smlouvy o ESAE, na nařízení předběžných opatření podle článku 279 Smlouvy
o fungování Evropské unie nebo na zastavení výkonu rozhodnutí podle čl. 299 čtvrtého
pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie nebo podle čl. 164 třetího pododstavce
Smlouvy o ESAE.

Pravomoci uvedené v prvním pododstavci může za podmínek stanovených jednacím
řádem vykonávat místopředseda Soudního dvora.

V případě, že nastane překážka ve výkonu funkce na straně předsedy i místopředsedy,
zastoupí je jiný soudce za podmínek stanovených jednacím řádem.

Rozhodnutí vydané předsedou nebo jeho zástupcem má pouze předběžnou povahu
a nepředjímá rozhodnutí Soudního dvora ve věci samé.

Článek 40

Členské státy a orgány Unie mohou ve sporech předložených Soudnímu dvoru vstoupit do
řízení.

Totéž právo mají instituce a jiné subjekty Unie a každá jiná osoba, které mohou prokázat
zájem na rozhodnutí sporu předloženého Soudnímu dvoru. Fyzické nebo právnické osoby
nesmějí zasahovat do sporů mezi členskými státy, sporů mezi orgány Unie nebo sporů
mezi členskými státy a orgány Unie.

Aniž je dotčen druhý pododstavec, mohou státy, které jsou stranami Dohody o Evropském
hospodářském prostoru a které nejsou členskými státy, jakož i Kontrolní úřad ESVO
uvedený ve zmíněné dohodě, vstoupit do řízení ve sporech týkajících se některé oblasti
působnosti zmíněné dohody.

Návrhová žádání obsažená v návrhu na vstup do řízení se omezí na podporu návrhového
žádání jednoho z hlavních účastníků řízení.

Článek 41

Jestliže žalovaný nepodá písemné návrhové žádání, ačkoli byl řádně vyrozuměn, bude
proti němu vydán rozsudek pro zmeškání. Proti rozsudku se lze odvolat ve lhůtě jednoho
měsíce po jeho oznámení. Nerozhodne-li Soudní dvůr jinak, nemá odvolání odkladný
účinek na výkon rozsudku pro zmeškání.

Článek 42

Členské státy, orgány, instituce a jiné subjekty Unie a ostatní fyzické nebo právnické
osoby mohou v případech a za podmínek, které budou stanoveny jednacím řádem, vznést
námitky třetí osoby proti rozsudkům, jestliže se tyto rozsudky týkají jejich práv a jestliže
byly vydány bez jejich účasti.
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Článek 43

V případě pochybností o smyslu a dosahu některého rozsudku je Soudní dvůr příslušný
podat jeho výklad na žádost kteréhokoli účastníka řízení nebo orgánu Unie, jestliže
prokáží, že mají na věci oprávněný zájem.

Článek 44

Obnovu řízení lze u Soudního dvora žádat jen z toho důvodu, že byly zjištěny nové
rozhodné skutečnosti, které před vynesením rozsudku nebyly známy Soudnímu dvoru ani
účastníku řízení, který o obnovu žádá.

Obnovené řízení se zahajuje rozhodnutím Soudního dvora, které výslovně uvádí existenci
nové skutečnosti, přiznává jí význam odůvodňující obnovení řízení a prohlašuje proto
žádost za přípustnou.

Žádost o obnovu řízení není přípustná po uplynutí lhůty deseti let od vydání rozsudku.

Článek 45

Jednací řád stanoví prodloužení procesních lhůt z důvodu vzdálenosti.

Zánik nároku pro zmeškání lhůty nelze namítat, jestliže dotyčná strana prokáže působení
náhody nebo vyšší moci.

Článek 46

Nároky vůči Unii z mimosmluvní odpovědnosti se promlčují za pět let ode dne, kdy nastala
skutečnost, na níž se zakládají. Promlčení se přerušuje buď podáním žaloby u Soudního
dvora, nebo předběžnou žádostí, kterou poškozený předloží příslušnému orgánu Unie.
V naposledy uvedeném případě musí být žaloba podána ve lhůtě dvou měsíců stanovené
v článku 263 Smlouvy o fungování Evropské unie; podle okolností se použije čl. 265 druhý
pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie.

Tento článek se rovněž vztahuje na nároky vůči Evropské centrální bance z mimosmluvní
odpovědnosti.

HLAVA IV

TRIBUNÁL

Článek 47

Ustanovení čl. 9 prvního pododstavce, článků 9a, 14 a 15, čl. 17 prvního, druhého,
čtvrtého a pátého pododstavce a článku 18 se použijí na Tribunál a jeho členy.

Ustanovení čl. 3 čtvrtého pododstavce a článků 10, 11 a 14 se přiměřeně použijí pro
vedoucího soudní kanceláře Tribunálu.
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Článek 48

Tribunál se skládá ze:

a) 40 soudců od 25. prosince 2015;

b) 47 soudců od 1. září 2016;

c) dvou soudců za každý členský stát od 1. září 2019.

Článek 49

Členové Tribunálu mohou být povoláni, aby plnili úkoly generálního advokáta.

Úlohou generálního advokáta je předkládat veřejně, zcela nestranně a nezávisle
odůvodněná stanoviska v některých věcech předložených Tribunálu a být mu tím
nápomocen při plnění jeho poslání.

Kritéria pro výběr těchto věcí a postup povolávání generálních advokátů stanoví jednací
řád Tribunálu.

Člen povolaný k výkonu funkce generálního advokáta v určité věci se nesmí účastnit
rozhodování v téže věci.

Článek 50

Tribunál zasedá v senátech o třech nebo pěti soudcích. Soudci volí ze svého středu
předsedy senátů. Předsedové senátů složených z pěti soudců jsou voleni na dobu tří let.
Mohou být zvoleni dvakrát po sobě.

Složení senátů a přidělování věcí jednotlivým senátům určí jednací řád. Ve věcech
vymezených jednacím řádem může Tribunál zasedat v plénu nebo jako samosoudce.

Jednací řád může rovněž stanovit, ve kterých věcech a za jakých podmínek Tribunál
zasedá ve velkém senátu.

Článek 51

Odchylně od pravidla obsaženého v čl. 256 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie je
Soudní dvůr příslušný rozhodovat o žalobách uvedených v článcích 263 a 265 Smlouvy
o fungování Evropské unie podaných členským státem proti

a
)

aktu nebo nečinnosti Evropského parlamentu nebo Rady nebo obou těchto orgánů
jednajících společně, kromě:

—rozhodnutí přijatých Radou podle čl. 108 odst. 2 třetího pododstavce Smlouvy
o fungování Evropské unie,

—aktů Rady přijatých podle nařízení Rady týkajícího se opatření na ochranu obchodu
ve smyslu článku 207 Smlouvy o fungování Evropské unie,
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—aktů Rady, kterými Rada vykonává prováděcí pravomoci v souladu s čl. 291 odst. 2
Smlouvy o fungování Evropské unie;

b)aktu nebo nečinnosti Komise podle čl. 331 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Dále je Soudní dvůr příslušný rozhodovat o žalobách uvedených v týchž článcích
podaných orgánem Unie proti aktu nebo nečinnosti Evropského parlamentu, Rady, obou
těchto orgánů jednajících společně nebo Komise nebo podaných orgánem Unie proti aktu
nebo nečinnosti Evropské centrální banky.

Článek 52

Předseda Soudního dvora a předseda Tribunálu určí vzájemnou dohodou, za jakých
podmínek budou úředníci a jiní zaměstnanci Soudního dvora poskytovat služby Tribunálu,
aby zajistili jeho chod. Někteří úředníci a jiní zaměstnanci jsou podřízeni vedoucímu
soudní kanceláře Tribunálu pod dohledem předsedy Tribunálu.

Článek 53

Řízení před Tribunálem se řídí hlavou III.

Řízení před Tribunálem bude podle potřeby upřesněno a doplněno jednacím řádem.
Jednací řád se může odchýlit od čl. 40 čtvrtého pododstavce a článku 41 s ohledem na
zvláštnosti sporů v oblasti práv duševního vlastnictví.

Odchylně od čl. 20 čtvrtého pododstavce může generální advokát předkládat odůvodněná
stanoviska písemně.

Článek 54

Je-li žaloba nebo jiné podání určené Tribunálu omylem podáno vedoucímu soudní
kanceláře Soudního dvora, předá je neprodleně vedoucímu soudní kanceláře Tribunálu;
obdobně je-li žaloba nebo jiné podání určené Soudnímu dvoru omylem podáno
vedoucímu soudní kanceláře Tribunálu, předá je neprodleně vedoucímu soudní kanceláře
Soudního dvora.

Pokud Tribunál zjistí, že není příslušný k řízení ve věci, ve které je příslušný Soudní dvůr,
postoupí věc Soudnímu dvoru; obdobně pokud Soudní dvůr zjistí, že je k řízení příslušný
Tribunál, postoupí věc Tribunálu, který již poté nemůže prohlásit svou nepříslušnost.

Jsou-li Soudnímu dvoru i Tribunálu předloženy věci, které mají stejný předmět, týkají se
stejné otázky výkladu nebo otázky platnosti stejného právního aktu, může Tribunál po
vyslechnutí účastníků řízení přerušit řízení, dokud Soudní dvůr nevynese rozsudek, nebo
je-li žaloba podána podle článku 263 Smlouvy o fungování Evropské unie, upustit od
projednání věci, aby umožnil Soudnímu dvoru o těchto věcech rozhodnout. Za stejných
okolností může Soudní dvůr rovněž rozhodnout o přerušení řízení, které před ním probíhá;
v tom případě řízení před Tribunálem pokračuje.

Pokud členský stát a orgán Unie napadají tentýž akt, upustí Tribunál od projednání věci,
aby umožnil Soudnímu dvoru rozhodnout o těchto žalobách.
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Článek 55

Vedoucí soudní kanceláře Tribunálu oznámí konečná rozhodnutí Tribunálu, rozhodnutí,
která řeší věc pouze částečně, nebo rozhodnutí o otázce týkající se příslušnosti Tribunálu
nebo přípustnosti žaloby všem účastníkům řízení, jakož i všem členským státům
a orgánům Unie, přestože nevstoupily do řízení před Tribunálem.

Článek 56

Proti konečným rozhodnutím Tribunálu, proti rozhodnutím, která řeší věc pouze částečně,
nebo proti rozhodnutím o otázce týkající se příslušnosti Tribunálu nebo přípustnosti žaloby
lze ve lhůtě dvou měsíců od oznámení napadeného rozhodnutí podat opravný prostředek
k Soudnímu dvoru.

Tento opravný prostředek může podat kterýkoli účastník řízení, jehož návrhovému žádání
nebylo zcela nebo zčásti vyhověno. Jiní vedlejší účastníci řízení než členské státy nebo
orgány Unie mohou podat opravný prostředek, pouze pokud se jich rozhodnutí Tribunálu
přímo týká.

S výjimkou sporů mezi Unií a jejich zaměstnanci mohou tento opravný prostředek podat
rovněž členské státy a orgány Unie, které nevstoupily do řízení před Tribunálem. Tyto
členské státy a orgány mají stejné postavení jako členské státy nebo orgány, které
vstoupily do řízení v prvním stupni.

Článek 57

Opravný prostředek k Soudnímu dvoru proti rozhodnutí Tribunálu, kterým byl zamítnut
návrh na vstup do řízení, může osoba, jejíž návrh byla zamítnut, podat ve lhůtě dvou
týdnů od oznámení rozhodnutí o zamítnutí.

Účastníci řízení mohou podat opravný prostředek k Soudnímu dvoru proti rozhodnutím
Tribunálu přijatým podle článku 278 nebo 279 nebo podle čl. 299 čtvrtého pododstavce
Smlouvy o fungování Evropské unie nebo podle článku 157 nebo podle čl. 164 třetího
pododstavce Smlouvy o ESAE ve lhůtě dvou měsíců od jejich oznámení.

O opravných prostředcích uvedených v prvním a druhém pododstavci tohoto článku se
rozhoduje postupem podle článku 39.

Článek 58

Opravné prostředky k Soudnímu dvoru jsou omezeny na právní otázky. Jsou přípustné pro
nepříslušnost Tribunálu, pro nedostatky řízení před Tribunálem, které poškozují zájmy
účastníka řízení podávajícího opravný prostředek, či pro porušení právních předpisů Unie
Tribunálem.

Opravný prostředek jen proti určení výše náhrady nákladů řízení nebo proti rozhodnutí,
který z účastníků řízení je má platit, není přípustný.
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Článek 59

Je-li podán opravný prostředek proti rozhodnutí Tribunálu, má řízení před Soudním
dvorem písemnou a ústní část. Za podmínek stanovených v jednacím řádu může Soudní
dvůr poté, co byli vyslechnuti účastníci řízení a generální advokát, rozhodnout bez
ústního jednání.

Článek 60

Aniž jsou dotčeny články 278 a 279 Smlouvy o fungování Evropské unie nebo článek 157
Smlouvy o ESAE, nemá opravný prostředek odkladný účinek.

Odchylně od článku 280 Smlouvy o fungování Evropské unie nabývá rozhodnutí
Tribunálu, které ruší nařízení, právní moci až dnem, kdy uplyne lhůta stanovená v čl. 56
prvním pododstavci tohoto statutu, nebo pokud je v této lhůtě podán opravný prostředek,
dnem jeho zamítnutí, aniž je dotčeno právo účastníka řízení požádat Soudní dvůr na
základě článků 278 a 279 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 157 Smlouvy
o ESAE o pozastavení účinků rozhodnutí, které bylo prohlášeno za neplatné, nebo
o nařízení jiného předběžného opatření.

Článek 61

Je-li opravný prostředek opodstatněný, zruší Soudní dvůr rozhodnutí Tribunálu. Soudní
dvůr může vydat sám konečné rozhodnutí ve věci, pokud to soudní řízení dovoluje, nebo
věc vrátit zpět Tribunálu k rozhodnutí.

Je-li věc vrácena Tribunálu, je tento tribunál vázán právním názorem obsaženým
v rozhodnutí Soudního dvora.

Je-li opravný prostředek podaný členským státem nebo orgánem Unie, který nevstoupil
do řízení před Tribunálem, opodstatněný, může Soudní dvůr určit, považuje-li to za
nezbytné, které účinky zrušeného rozhodnutí Tribunálu jsou pro účastníky řízení
zachovány.

Článek 62

V případech uvedených v čl. 256 odst. 2 a 3 Smlouvy o fungování Evropské unie může
první generální advokát navrhnout Soudnímu dvoru, aby přezkoumal rozhodnutí
Tribunálu, má-li za to, že existuje vážné nebezpečí narušení jednoty nebo souladu práva
Unie.

Návrh musí podat ve lhůtě jednoho měsíce od vyhlášení rozhodnutí Tribunálu. Soudní
dvůr rozhodne ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy mu první generální advokát podal
návrh, zda je rozhodnutí třeba přezkoumat.

Článek 62a

Soudní dvůr rozhoduje o otázkách, které jsou předmětem přezkumu, postupem pro
naléhavé situace na základě spisu, který mu předá Tribunál.
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Osoby uvedené v článku 23 a v případech stanovených v čl. 256 odst. 2 Smlouvy
o fungování Evropské unie i účastníci řízení před Tribunálem mají právo předložit
Soudnímu dvoru ve lhůtě stanovené k tomuto účelu své spisy nebo vyjádření k otázkám,
které jsou předmětem přezkumu.

Před vydáním rozhodnutí může Soudní dvůr rozhodnout o zahájení ústního jednání.

Článek 62b

V případech stanovených v čl. 256 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a aniž jsou
dotčeny články 278 a 279 Smlouvy o fungování Evropské unie, nemají návrh na
přezkoumání a rozhodnutí o zahájení přezkumného řízení odkladný účinek. Shledá-li
Soudní dvůr, že rozhodnutí Tribunálu ohrožuje jednotu nebo soulad práva Unie, vrátí
případ Tribunálu, který je vázán právním názorem Soudního dvora; Soudní dvůr může
určit účinky rozhodnutí Tribunálu, které jsou pro účastníky řízení zachovány. Pokud však
řešení sporu vyplývá, s přihlédnutím k výsledku přezkumu, ze skutkových zjištění, na
nichž se zakládá rozhodnutí Tribunálu, rozhodne Soudní dvůr s konečnou platností.

V případech stanovených v čl. 256 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, není-li
navržen přezkum nebo rozhodnuto o zahájení přezkumu, nabývají odpověď nebo
odpovědi Tribunálu na otázky, které mu byly předloženy, účinku uplynutím lhůt
stanovených k tomuto účelu v čl. 62 druhém pododstavci. Je-li zahájen přezkum, nabývají
odpověď nebo odpovědi, které jsou předmětem přezkumu, účinku po jeho skončení,
pokud Soudní dvůr nerozhodne jinak. Shledá-li Soudní dvůr, že rozhodnutí Tribunálu
narušuje jednotu nebo soulad práva Unie, nahrazuje odpověď Soudního dvora na otázky,
které jsou předmětem přezkumu, odpověď Tribunálu.

HLAVA IVa
SPECIALIZOVANÉ SOUDY

Článek 62c

Ustanovení o pravomocích, složení a organizaci specializovaných soudů zřízených podle
článku 257 Smlouvy o fungování Evropské unie a o řízení před nimi jsou obsažena
v příloze tohoto statutu.

Evropský parlament a Rada mohou postupem podle článku 257 Smlouvy o fungování
Evropské unie ke specializovaným soudům přidělit přechodné soudce, aby nahradili v
nepřítomnosti soudce, na jejichž straně nastane dlouhodobá překážka, která jim brání v
účasti na vyřizování věcí, aniž se stali plně invalidními. V tomto případě stanoví Evropský
parlament a Rada podmínky jmenování přechodných soudců, jejich práva a povinnosti,
podmínky výkonu jejich funkce i okolnosti, za nichž funkce zaniká.
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HLAVA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 63

Jednací řády Soudního dvora a Tribunálu obsahují veškerá další ustanovení nezbytná
k provádění a případnému doplňování tohoto statutu.

Článek 64

Pravidla o užívání jazyků vztahující se na Soudní dvůr Evropské unie stanoví Rada
jednomyslně nařízením. Toto nařízení se přijme buď na žádost Soudního dvora a po
konzultaci s Komisí a Evropským parlamentem, nebo na návrh Komise a po konzultaci se
Soudním dvorem a Evropským parlamentem.

Až do přijetí těchto pravidel zůstávají v účinnosti ustanovení jednacího řádu Soudního
dvora a jednacího řádu Tribunálu týkající se užívání jazyků. Odchylně od článků 253 a 254
Smlouvy o fungování Evropské unie mohou být tato ustanovení změněna nebo zrušena
pouze s jednomyslným souhlasem Rady.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001

ze dne 30. května 2001

o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 255
odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V čl. 1 druhém pododstavci Smlouvy o Evropské unii je vyjádřena zásada
průhlednosti prohlášením, že Smlouva představuje novou etapu v procesu
vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy, v němž jsou rozhodnutí
přijímána co neotevřeněji a co nejblíže občanovi.

(2) Průhlednost umožňuje občanům blíže se účastnit rozhodovacího procesu a
zaručuje, že správní orgány budou mít ve vztahu k občanům v demokratickém
systému větší legitimitu, účinnost a odpovědnost. Průhlednost přispívá k posílení
zásad demokracie a dodržování základních práv, která jsou uvedena v článku 6
Smlouvy o EU a v Chartě základních práv Evropské unie.

(3) Závěry zasedání Evropské rady, která se konala v Birminghamu, Edinburghu a
Kodani, zdůraznily nutnost zavést do práce orgánů Unie větší průhlednost. Toto
nařízení sjednocuje podněty, které orgány již učinily, aby se zvýšila průhlednost
rozhodovacího procesu.

(4) Účelem tohoto nařízení je v co nejvyšší míře posílit právo veřejnosti na přístup
k dokumentům a stanovit obecné zásady a omezení tohoto přístupu podle čl. 255
odst. 2 Smlouvy o ES.

(5) Protože otázka přístupu k dokumentům není ve Smlouvě o založení Evropského
společenství uhlí a oceli a ve Smlouvě o založení Evropského společenství pro
atomovou energii upravena, Evropský parlament, Rada a Komise by se měly podle
prohlášení č. 41 připojeného k závěrečnému aktu Amsterodamské smlouvy řídit
tímto nařízením, pokud jde o dokumenty, které se týkají činností spadajících pod
zmíněné dvě smlouvy.

(6) Měl by být poskytnut širší přístup k dokumentům v případech, kdy orgány
vykonávají své legislativní funkce, též v rámci přenesených pravomocí, a přitom
zachována účinnost rozhodovacího procesu orgánů. Tyto dokumenty by měly být
přístupné přímo v co nejširším rozsahu.

(7) Podle čl. 28 odst. 1 a čl. 41 odst. 1 Smlouvy o EU se právo na přístup vztahuje
také na dokumenty, které se týkají společné zahraniční a bezpečnostní politiky a
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policejní a soudní spolupráce v trestních věcech. Každý orgán musí dodržovat svá
bezpečnostní pravidla.

(8) Aby se zajistilo plné uplatnění tohoto nařízení na veškeré činnosti Unie, měly by
všechny subjekty vytvořené orgány uplatňovat zásady, které stanoví toto nařízení.

(9) S některými dokumenty je třeba kvůli jejich velice citlivému obsahu zacházet
zvláštním způsobem. Způsoby informování Evropského parlamentu o obsahu
těchto dokumentů by měla upravovat interinstitucionální dohoda.

(10) Aby se zlepšila průhlednost práce orgánů, měly by Evropský parlament, Rada
a Komise zpřístupnit nejen dokumenty, které orgány vytvoří, ale i dokumenty,
které obdrží. V této souvislosti je třeba připomenout, že prohlášení č. 35 připojené
k závěrečnému aktu Amsterodamské smlouvy stanoví, že členský stát může
Komisi nebo Radu požádat, aby nepředávaly dokument třetím osobám
pocházejícím z tohoto státu bez jeho předchozího souhlasu.

(11) V zásadě by měly být veřejnosti přístupné všechny dokumenty orgánů. Je
však třeba chránit některé veřejné a soukromé zájmy prostřednictvím výjimek.
Orgány by měly mít právo chránit své vnitřní konzultace a porady tam, kde je to
třeba k zabezpečení jejich způsobilosti provádět své úkoly. Při posuzování výjimek
by měly orgány ve všech oblastech činnosti Unie brát v úvahu zásady právních
předpisů Společenství o ochraně osobních údajů.

(12) Všechna pravidla přístupu k dokumentům orgánů musí být v souladu s tímto
nařízením.

(13) Aby se zajistilo úplné dodržování práva na přístup, mělo by se používat
dvoufázové správní řízení s další možností obrácení se na soud nebo podání
stížnosti veřejnému ochránci práv.

(14) Každý orgán by měl přijmout opatření nutná k informování veřejnosti o
nových platných předpisech a k vyškolení svých zaměstnanců, aby pomáhali
občanům při výkonu jejich práv vyplývajících z tohoto nařízení. Aby mohli občané
snadněji uplatňovat svá práva, měl by každý orgán poskytnout přístup k rejstříku
dokumentů.

(15) Ačkoliv záměrem ani účinkem tohoto nařízení není měnit vnitrostátní právní
předpisy o přístupu k dokumentům, je nicméně zřejmé, že kvůli zásadě loajální
spolupráce, kterou se řídí vztahy mezi orgány a členskými státy, musí členské
státy dbát na to, aby nebránily řádnému uplatňování tohoto nařízení a
respektovaly bezpečnostní pravidla orgánů.

(16) Tímto nařízením nejsou dotčena stávající práva členských států, soudních
orgánů nebo vyšetřovacích orgánů na přístup k dokumentům.

(17) Podle čl. 255 odst. 3 Smlouvy o ES stanoví každý orgán ve svém jednacím
řádu zvláštní ustanovení o přístupu ke svým dokumentům. Rozhodnutí Rady
93/731/ES ze dne 20. prosince 1993 o přístupu veřejnosti k dokumentům Rady
[3], rozhodnutí Komise 94/90/ESUO, ES, Euratom ze dne 8. února 1994 o přístupu
veřejnosti k dokumentům Komise [4], rozhodnutí Evropského parlamentu
97/632/ES, ESUO, Euratom ze dne 10. července 1997 o přístupu veřejnosti k
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dokumentům Evropského parlamentu [5] a ustanovení o důvěrnosti
schengenských dokumentů by proto měly být v případě potřeby změněna nebo
zrušena,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Účel

Účelem tohoto nařízení je

a) vymezit zásady, podmínky a omezení z důvodu veřejného nebo soukromého
zájmu pro výkon práva na přístup k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a
Komise (dále jen "orgány") uvedeného v článku 255 Smlouvy o ES tak, aby se
zajistil co nejširší přístup k dokumentům,

b) vytvořit pravidla zajišťující co nejsnadnější výkon tohoto práva a

c) podporovat řádnou správní praxi při přístupu k dokumentům.

Článek 2

Oprávněné osoby a oblast působnosti

1. Všichni občané Unie a všechny fyzické a právnické osoby, které mají bydliště
nebo sídlo v členském státě, mají právo na přístup k dokumentům orgánů, s
výhradou zásad, podmínek a omezení vymezených v tomto nařízení.

2. Orgány mohou s výhradou stejných zásad, podmínek a omezení poskytnout
přístup k dokumentům všem fyzickým nebo právnickým osobám, které nemají
bydliště ani sídlo v členském státě.

3. Toto nařízení se vztahuje na všechny dokumenty, které má orgán v držení, to
znamená na dokumenty, které vytvořil nebo obdržel a které má v držení, a to ve
všech oblastech činnosti Evropské unie.

4. Aniž jsou dotčeny články 4 a 9, zpřístupní se dokumenty veřejnosti buď na
písemnou žádost, nebo přímo v elektronické formě nebo prostřednictvím rejstříku.
Přímo přístupné mají být v souladu s článkem 12 zejména dokumenty vytvořené
nebo obdržené v průběhu legislativního procesu.

5. Citlivé dokumenty vymezené v čl. 9 odst. 1 podléhají zvláštnímu zacházení v
souladu s uvedeným článkem.

6. Toto nařízení se nedotýká práv na přístup veřejnosti k dokumentům v držení
orgánů, která vyplývají z mezinárodních úmluv nebo z aktů, jež orgány přijaly k
jejich provedení.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:
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a) "dokumentem" rozumí obsah na jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře či
uložený v elektronické formě nebo jako zvuková, vizuální nebo audiovizuální
nahrávka) o záležitosti, která se týká politik, činností a rozhodnutí, jež spadají do
působnosti orgánu;

b) "třetí osobou" rozumějí všechny fyzické nebo právnické osoby nebo subjekty
mimo dotyčný orgán, včetně členských států, ostatních orgánů a institucí
Společenství, orgánů a institucí mimo Společenství a třetích zemí.

Článek 4

Výjimky

1. Orgány odepřou přístup k dokumentu, pokud by zpřístupnění vedlo k porušení
ochrany:

a) veřejného zájmu, pokud jde o

- veřejnou bezpečnost,

- obranné a vojenské záležitosti,

- mezinárodní vztahy,

- finanční, měnovou nebo hospodářskou politiku Společenství nebo členského
státu;

b) soukromí a osobnosti jednotlivce, zejména podle právních předpisů
Společenství o ochraně osobních údajů.

2. Neexistuje-li převažující veřejný zájem na zpřístupnění, odepřou orgány přístup
k dokumentu, pokud by jeho zpřístupnění vedlo k porušení ochrany

- obchodních zájmů fyzické nebo právnické osoby, včetně duševního vlastnictví,

- soudního řízení a právního poradenství,

- cílů inspekce, vyšetřování a auditu.

3. Přístup k dokumentu, který orgán vypracoval k vnitřnímu použití nebo který
obdržel a který se vztahuje k záležitosti, v níž orgán ještě nerozhodl, se odepře,
pokud by zpřístupnění dokumentu vážně ohrozilo rozhodovací proces orgánu,
neexistuje-li převažující veřejný zájem na zpřístupnění.

Přístup k dokumentu, který obsahuje stanoviska pro vnitřní použití v rámci porad
a předběžných konzultací uvnitř daného orgánu, se odepře i po přijetí rozhodnutí,
pokud by zpřístupnění dokumentu vážně ohrozilo rozhodovací proces orgánu,
neexistuje-li převažující veřejný zájem na zpřístupnění.

4. U dokumentů třetích osob konzultuje orgán třetí osobu pro posouzení, zda má
uplatnit výjimku uvedenou v odstavci 1 nebo 2, není-li zřejmé, zda dokument má
nebo nemá být zpřístupněn.

5. Členský stát může požádat orgán, aby nezveřejňoval dokument pocházející z
tohoto členského státu bez jeho předchozího souhlasu.
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6. Pokud se některá z výjimek vztahuje pouze na části požadovaného dokumentu,
zbývající části dokumentu se zpřístupní.

7. Výjimky uvedené v odstavcích 1 až 3 se uplatňují jen po dobu, po kterou je
ochrana odůvodněna obsahem dokumentu. Výjimky lze uplatňovat nejdéle po
dobu třiceti let. V případě dokumentů spadajících pod výjimky, které se vztahují k
soukromí nebo obchodním zájmům, a v případě citlivých dokumentů lze výjimky
uplatňovat i po uplynutí této doby, je-li to nezbytné.

Článek 5

Dokumenty v členských státech

Pokud členský stát obdrží žádost o dokument v jeho držení, který pochází od
orgánu, konzultuje daný orgán, aby přijal rozhodnutí, které neohrozí dosažení cílů
tohoto nařízení, není-li zřejmé, zda dokument má nebo nemá být zveřejněn.

Členský stát může místo toho orgánu žádost postoupit.

Článek 6

Žádosti

1. Žádosti o přístup k dokumentu se vyhotovují v jakékoli písemné podobě, včetně
elektronické, v jednom z jazyků uvedených v článku 314 Smlouvy o ES, a to
způsobem dostatečně přesným, aby orgán mohl dokument přesně určit. Žadatel
nemusí uvádět důvody žádosti.

2. Pokud žádost není dostatečně přesná, orgán žadatele požádá, aby žádost
vyjasnil, a žadateli přitom pomůže například tím, že mu poskytne informace o
použití veřejných rejstříků dokumentů.

3. V případě žádosti, která se vztahuje k velmi rozsáhlému dokumentu nebo k
velkému počtu dokumentů, se dotyčný orgán může s žadatelem neformálně
poradit s cílem nalézt přijatelné řešení.

4. Orgány poskytují občanům informace o tom, jak a kde se mohou být podávány
žádosti o přístup k dokumentům, a jsou jim při tom nápomocny.

Článek 7

Vyřizování původních žádostí

1. Žádost o přístup k dokumentu se vyřídí bez prodlení. Žadateli se zašle potvrzení
o jejím obdržení. Do 15 pracovních dnů od registrace žádosti orgán buď zajistí
přístup k požadovanému dokumentu a zpřístupní jej v této lhůtě v souladu s
článkem 10, nebo v písemné odpovědi sdělí žadateli důvody úplného nebo
částečného zamítnutí žádosti a informuje jej o jeho právu podat potvrzující žádost
podle odstavce 2 tohoto článku.
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2. V případě úplného nebo částečného zamítnutí žádosti může žadatel do 15 dnů
ode dne, kdy obdržel odpověď orgánu, podat potvrzující žádost, ve které orgán
požádá, aby přezkoumal své stanovisko.

3. Ve výjimečných případech, například když se žádost týká velmi rozsáhlého
dokumentu nebo velkého počtu dokumentů, může být lhůta uvedená v odstavci 1
prodloužena o 15 pracovních dnů, pokud je o tom žadatel předem vyrozuměn a
jsou mu uvedeny podrobné důvody.

4. Pokud orgán neodpoví v předepsané lhůtě, je žadatel oprávněn podat
potvrzující žádost.

Článek 8

Vyřizování potvrzujících žádostí

1. Potvrzující žádost o přístup k dokumentu se vyřídí bez prodlení. Do 15
pracovních dnů od registrace žádosti orgán buď zajistí přístup k požadovanému
dokumentu a zpřístupní jej v této lhůtě v souladu s článkem 10, nebo v písemné
odpovědi sdělí důvody úplného nebo částečného zamítnutí žádosti. V případě
úplného nebo částečného zamítnutí žádosti orgán informuje žadatele o opravných
prostředcích, které může použít, zejména o soudním řízení proti orgánu nebo o
možnosti podat stížnost veřejnému ochránci práv za podmínek uvedených v
článcích 230 a 195 Smlouvy o ES.

2. Ve výjimečných případech, například když se žádost týká velmi rozsáhlého
dokumentu nebo velkého počtu dokumentů, může být lhůta uvedená v odstavci 1
prodloužena o 15 pracovních dnů, pokud je o tom žadatel předem vyrozuměn a
jsou mu uvedeny podrobné důvody.

3. Pokud orgán neodpoví v předepsané lhůtě, považuje se to za zamítavou
odpověď a žadatel je oprávněn zahájit proti němu soudní řízení nebo podat
stížnost veřejnému ochránci práv podle odpovídajících ustanovení Smlouvy o ES.

Článek 9

Zacházení s citlivými dokumenty

1. Citlivé dokumenty jsou dokumenty orgánů nebo subjektů zřízených těmito
orgány, členských států, třetích zemí nebo mezinárodních organizací, které jsou
klasifikovány jako "TRÉS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" nebo "CONFIDENTIEL" v
souladu s předpisy daného orgánu na ochranu základních zájmů Evropské unie
nebo jednoho či více členských států v oblastech spadajících pod čl. 4 odst. 1
písm. a), zejména v oblastech veřejné bezpečnosti, obrany a vojenských
záležitostí.

2. Žádosti o přístup k citlivým dokumentům vyřizují postupy uvedenými v článcích
7 a 8 pouze osoby, které mají právo se s obsahem těchto dokumentů seznámit.
Aniž je dotčen čl. 11 odst. 2, posuzují tyto osoby také to, které odkazy na citlivé
dokumenty mohou být uvedeny v rejstříku přístupném veřejnosti.

3. Citlivé dokumenty se zaznamenávají do rejstříku a uvolňují pouze se souhlasem
jejich původce.
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4. Každé rozhodnutí některého orgánu o odepření přístupu k citlivému dokumentu
je odůvodněno způsobem, který nepoškodí zájmy, jež chrání článek 4.

5. Členské státy učiní opatření vhodná k zajištění toho, aby byly při vyřizování
žádostí o citlivé dokumenty dodrženy zásady uvedené v tomto článku a v článku
4.

6. Pravidla orgánů týkající se citlivých dokumentů se zveřejní.

7. Komise a Rada informují Evropský parlament o citlivých dokumentech podle
pravidel dohodnutých mezi orgány.

Článek 10

Přístup k dokumentům na základě žádosti

1. Žadateli jsou dokumenty zpřístupněny buď tak, že do nich může nahlédnout
přímo na místě, nebo obdrží jejich kopii, včetně kopie elektronické, pokud je
dostupná, podle toho, čemu dává přednost. Žadateli mohou být vyúčtovány
náklady na pořízení a zaslání kopie. Tento poplatek nesmí být vyšší než skutečné
náklady na pořízení a zaslání kopie. Nahlédnutí na místě, kopie, která nemá více
než 20 stran formátu A4, a přímý přístup v elektronické formě nebo
prostřednictvím rejstříku jsou zdarma.

2. Pokud dotyčný orgán dokument již uveřejnil a tento dokument je žadateli
snadno přístupný, může orgán splnit svou povinnost a zpřístupnit dokument tím,
že žadateli sdělí, jak může požadovaný dokument získat.

3. Dokumenty se dodávají ve stávající verzi a typu záznamu (včetně formy
elektronické nebo jiné, jako je Braillovo písmo, velký tisk nebo záznamy na pásce),
přičemž se plně zohledňuje, čemu dává žadatel přednost.

Článek 11

Rejstříky

1. Aby mohli občané práv podle tohoto nařízení účinně využívat, zajistí každý
orgán přístup k rejstříku dokumentů. Přístup k rejstříku by měl být zajištěn v
elektronické formě. Odkazy na dokumenty se do rejstříku zaznamenávají
neprodleně.

2. Rejstřík obsahuje ke každému dokumentu referenční číslo (včetně případných
odkazů na jiné orgány), předmět nebo krátký popis obsahu dokumentu a datum,
kdy byl obdržen nebo vypracován a zaznamenán do rejstříku. Odkazy se činí
způsobem, který neohrozí ochranu zájmů uvedených v článku 4.

3. Orgány neprodleně přijmou opatření k vytvoření rejstříku, jenž má být funkční
nejpozději 3. června 2002.
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Článek 12

Přímý přístup v elektronické formě nebo prostřednictvím rejstříku

1. Orgány zpřístupní veřejnosti dokumenty v co nejširším měřítku v elektronické
formě nebo prostřednictvím rejstříku v souladu s pravidly daného orgánu.

2. Zejména legislativní dokumenty, to znamená dokumenty vytvořené nebo
obdržené v průběhu procesu přijímání aktů, které jsou v členských státech nebo
pro členské státy právně závazné, by měly být s výhradou článků 4 a 9 přímo
přístupné.

3. Kde je to možné, měly by být přímo přístupné i jiné dokumenty, zvláště
dokumenty, které se vztahují k vývoji politiky nebo strategie.

4. Kde není zajištěn přímý přístup prostřednictvím rejstříku, rejstřík co možná
nejpřesněji uvede, kde se dokument nachází.

Článek 13

Zveřejnění v Úředním věstníku

1. Kromě aktů uvedených v čl. 254 odst. 1 a 2 Smlouvy o ES a v čl. 163 odst. 1
Smlouvy o Euratomu se v Úředním věstníku zveřejňují tyto dokumenty, s
výhradou článků 4 a 9 tohoto nařízení:

a) návrhy Komise;

b) společné postoje zaujaté Radou postupy uvedenými v článcích 251 a 252
Smlouvy o ES a jejich odůvodnění a postoje Evropského parlamentu v rámci
těchto postupů;

c) rámcová rozhodnutí a rozhodnutí uvedená v čl. 34 odst. 2 Smlouvy o EU;

d) úmluvy vypracované Radou podle čl. 34 odst. 2 Smlouvy o EU;

e) smlouvy podepsané mezi členskými státy na základě článku 293 Smlouvy o ES;

f) mezinárodní dohody uzavřené Společenstvím nebo podle článku 24 Smlouvy o
EU.

2. Pokud je to možné, zveřejňují se v Úředním věstníku tyto dokumenty:

a) podněty podané Radě členským státem podle čl. 67 odst. 1 Smlouvy o ES nebo
podle čl. 34 odst. 2 Smlouvy o EU;

b) společné postoje podle čl. 34 odst. 2 Smlouvy o EU;

c) směrnice jiné než uvedené v čl. 254 odst. 1 a 2 Smlouvy o ES, rozhodnutí jiná
než uvedená v čl. 254 odst. 1 Smlouvy o ES, doporučení a stanoviska.

3. Každý orgán může ve svém jednacím řádu stanovit, které další dokumenty mají
být zveřejňovány v Úředním věstníku.
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Článek 14

Informace

1. Každý orgán přijme nezbytná opatření, aby informoval veřejnost o právech,
která jí podle tohoto nařízení náležejí.

2. Členské státy spolupracují s orgány při poskytování informací občanům.

Článek 15

Správní postupy v orgánech

1. Orgány vyvinou vhodné správní postupy, které usnadní výkon práva na přístup
k informacím zaručeného tímto nařízením.

2. Orgány zřídí interinstitucionální výbor, který bude zkoumat nejlepší postupy,
zabývat se možnými konflikty a diskutovat o budoucím vývoji v oblasti přístupu
veřejnosti k dokumentům.

Článek 16

Reprodukce dokumentů

Tímto nařízením není dotčena žádná platná právní úprava autorských práv, která
omezuje právo třetí osoby reprodukovat nebo využívat zpřístupněné dokumenty.

Článek 17

Zprávy

1. Každý orgán jednou ročně zveřejní zprávu o předchozím roce, ve které uvede
počet případů, ve kterých odepřel přístup dokumentům, důvody těchto odepření a
počet citlivých dokumentů nezaznamenaných do rejstříku.

2. Nejpozději do 31. ledna 2004 zveřejní Komise zprávu o provádění zásad tohoto
nařízení a podá odpovídající doporučení, včetně případných návrhů na změny
tohoto nařízení a na akční program opatření, která mají orgány přijmout.

Článek 18

Prováděcí opatření

1. Každý orgán přizpůsobí svůj jednací řád tomuto nařízení. Tyto úpravy nabudou
účinku dnem 3. prosince 2001.

2. Do šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost přezkoumá Komise soulad
nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 354/83 ze dne 1. února 1983 o otevření
historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského
společenství pro atomovou energii veřejnosti [6] s tímto nařízením s ohledem na
to, aby byla co nejvíce zajištěna ochrana a archivace dokumentů.

3. Do šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost posoudí Komise soulad
stávajících pravidel o přístupu k dokumentům s tímto nařízením.
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Článek 19

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku
Evropských společenství.

Je použitelné ode dne 3. prosince 2001.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských
státech.

V Bruselu dne 30. května 2001.

__________________

[1] Úř. věst. C 177 E, 27.6.2000, s. 70.

[2] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 3. května 2001 (dosud nezveřejněné
v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001.

[3] Úř. věst. L 340, 31.12.1993, s. 43. Rozhodnutí naposledy pozměněné
rozhodnutím 2000/527/ES (Úř. věst. L 212, 23.8.2000, s. 9).

[4] Úř. věst. L 46, 18.2.1994, s. 58. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím
96/567/ES, ESUO, Euratom (Úř. věst. L 247, 28.9.1996, s. 45).

[5] Úř. věst. L 263, 25.9.1997, s. 27.

[6] Úř. věst. L 43, 15.2.1983, s. 1.
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Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council

of 30 May 2001

regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

[…]

HAVE ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

Purpose

The purpose of this Regulation is:

(a) to define the principles, conditions and limits on grounds of public or private interest
governing the right of access to European Parliament, Council and Commission
(hereinafter referred to as "the institutions") documents provided for in Article 255 of the
EC Treaty in such a way as to ensure the widest possible access to documents,

(b) to establish rules ensuring the easiest possible exercise of this right, and

(c) to promote good administrative practice on access to documents.

Article 2

Beneficiaries and scope

1. Any citizen of the Union, and any natural or legal person residing or having its
registered office in a Member State, has a right of access to documents of the
institutions, subject to the principles, conditions and limits defined in this Regulation.

2. The institutions may, subject to the same principles, conditions and limits, grant access
to documents to any natural or legal person not residing or not having its registered office
in a Member State.

3. This Regulation shall apply to all documents held by an institution, that is to say,
documents drawn up or received by it and in its possession, in all areas of activity of the
European Union.

4. Without prejudice to Articles 4 and 9, documents shall be made accessible to the public
either following a written application or directly in electronic form or through a register. In
particular, documents drawn up or received in the course of a legislative procedure shall
be made directly accessible in accordance with Article 12.

5. Sensitive documents as defined in Article 9(1) shall be subject to special treatment in
accordance with that Article.
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6. This Regulation shall be without prejudice to rights of public access to documents held
by the institutions which might follow from instruments of international law or acts of the
institutions implementing them.

Article 3

Definitions

For the purpose of this Regulation:

(a) "document" shall mean any content whatever its medium (written on paper or stored
in electronic form or as a sound, visual or audiovisual recording) concerning a matter
relating to the policies, activities and decisions falling within the institution's sphere of
responsibility;

(b) "third party" shall mean any natural or legal person, or any entity outside the
institution concerned, including the Member States, other Community or non-Community
institutions and bodies and third countries.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) Č. 883/2004

ze dne 29. dubna 2004

o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

a) „zaměstnáním“ rozumí každá činnost nebo obdobná situace, která je za takovou
považována pro účely právních předpisů sociálního zabezpečení členského státu, v němž
taková činnost nebo obdobná situace existuje;

b) „samostatnou výdělečnou činností“ rozumí každá činnost nebo obdobná situace, která je za
takovou považována pro účely právních předpisů sociálního zabezpečení členského státu,
v němž taková činnost nebo obdobná situace existuje;

c) „pojištěnou osobou“ ve vztahu k oblastem sociálního zabezpečení, na které se vztahuje
hlava III kapitoly 1 a 3, rozumí každá osoba, která splňuje podmínky nároku na dávky
vyžadované právními předpisy členského státu příslušného podle hlavy II, s přihlédnutím k
tomuto nařízení;

d) „úředníkem“ rozumí osoba považovaná za úředníka členským státem, jemuž podléhá
správní orgán, který ji zaměstnává, nebo osoba, se kterou je tak v daném členském státě
zacházeno;

e) „zvláštním systémem pro úředníky“ rozumí systém sociálního zabezpečení, který se liší od
obecného systému sociálního zabezpečení vztahujícího se na zaměstnané osoby v
dotyčném členském státě a do kterého přímo spadají všechny nebo některé kategorie
státních úředníků;

f) „příhraničním pracovníkem“ rozumí každá osoba zaměstnaná nebo samostatně výdělečně
činná v určitém členském státě, která má bydliště v jiném členském státě, do něhož se
zpravidla vrací denně nebo alespoň jednou týdně;

g) „uprchlíkem“ rozumí osoba ve smyslu článku 1 Úmluvy o právním postavení uprchlíků
podepsané dne 28. července 1951 v Ženevě;

h) „osobou bez státní příslušnosti“ rozumí osoba ve smyslu článku 1 Úmluvy o právním
postavení osob bez státní příslušnosti podepsané dne 28. září 1954 v New Yorku;

i) „rodinným příslušníkem“ rozumí:

1.
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i) osoba stanovená nebo uznaná za rodinného příslušníka nebo označená za člena domácnosti
právními předpisy, podle kterých se poskytují dávky,

ii) jde-li o věcné dávky na základě hlavy III kapitoly 1 o dávkách v nemoci, v mateřství a
rovnocenných otcovských dávkách, každá osoba stanovená nebo uznaná za rodinného
příslušníka nebo označená za člena domácnosti právními předpisy členského státu, v
němž má bydliště;

2. jestliže právní předpisy členského státu, které jsou použitelné podle pododstavce 1,
nerozlišují mezi rodinnými příslušníky a jinými osobami, na které se použijí, považují se za
rodinné příslušníky manžel nebo manželka, nezletilé děti a nezaopatřené děti, které
dosáhly zletilosti;

3. je-li určitá osoba považována podle právních předpisů použitelných podle pododstavců 1 a 2
za rodinného příslušníka nebo člena domácnosti, pouze pokud žije v téže domácnosti jako
pojištěná osoba nebo důchodce, pokládá se tato podmínka za splněnou, jestliže dotyčná
osoba je závislá hlavně na pojištěné osobě nebo důchodci;

j) „bydlištěm“ rozumí obvyklé bydliště;

k) „pobytem“ rozumí dočasné bydliště;

l) „právními předpisy“ se pro každý členský stát rozumí právní a správní předpisy a jiné
statutární předpisy a všechna ostatní prováděcí opatření týkající se odvětví sociálního
zabezpečení, na které se vztahuje čl. 3 odst. 1;

Tento výraz nezahrnuje jiná smluvní ustanovení kromě těch, která slouží k plnění pojistné
povinnosti vyplývající z právních předpisů uvedených v předchozím pododstavci nebo
která byla předmětem rozhodnutí orgánů veřejné moci, které je činí závaznými nebo
rozšiřuje oblast jejich působnosti, pokud dotčený členský stát učiní v tomto směru
prohlášení, které oznámí předsedovi Evropského parlamentu a předsedovi Rady Evropské
unie. Toto prohlášení se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie;

m) „příslušným orgánem“ rozumí u každého členského státu ministr, ministři nebo jiný
rovnocenný orgán příslušný pro systémy sociálního zabezpečení na celém území nebo na
části území dotčeného členského státu;
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Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council

of 29 April 2004

on the coordination of social security systems

TITLE I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

For the purposes of this Regulation:

(a) ‘activity as an employed person’ means any activity or equivalent situation treated as such
for the purposes of the social security legislation of the Member State in which such
activity or equivalent situation exists;

(b) ‘activity as a self-employed person’ means any activity or equivalent situation treated as
such for the purposes of the social security legislation of the Member State in which such
activity or equivalent situation exists;

(c) ‘insured person’, in relation to the social security branches covered by Title III, Chapters 1
and 3, means any person satisfying the conditions required under the legislation of the
Member State competent under Title II to have the right to benefits, taking into account
the provisions of this Regulation;

(d) ‘civil servant’ means a person considered to be such or treated as such by the Member State
to which the administration employing him/her is subject;

(e) ‘special scheme for civil servants’ means any social security scheme which is different from
the general social security scheme applicable to employed persons in the Member State
concerned and to which all, or certain categories of, civil servants are directly subject;

(f) ‘frontier worker’ means any person pursuing an activity as an employed or self-employed
person in a Member State and who resides in another Member State to which he/she
returns as a rule daily or at least once a week;

(g) ‘refugee’ shall have the meaning assigned to it in Article 1 of the Convention relating to the
Status of Refugees, signed in Geneva on 28 July 1951;

(h) ‘stateless person’ shall have the meaning assigned to it in Article 1 of the Convention relating
to the Status of Stateless Persons, signed in New York on 28 September 1954;

(i) ‘member of the family’ means:
1.
 

(i) any person defined or recognised as a member of the family or designated as a member of
the household by the legislation under which benefits are provided;

(ii) with regard to benefits in kind pursuant to Title III, Chapter 1 on sickness, maternity and
equivalent paternity benefits, any person defined or recognised as a member of the
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family or designated as a member of the household by the legislation of the Member
State in which he/she resides;

2. if the legislation of a Member State which is applicable under subparagraph 1 does not make
a distinction between the members of the family and other persons to whom it is
applicable, the spouse, minor children, and dependent children who have reached the age
of majority shall be considered members of the family;

3. if, under the legislation which is applicable under subparagraphs 1 and 2, a person is
considered a member of the family or member of the household only if he/she lives in the
same household as the insured person or pensioner, this condition shall be considered
satisfied if the person in question is mainly dependent on the insured person or pensioner;

(j) ‘residence’ means the place where a person habitually resides;

(k) ‘stay’ means temporary residence;

(l) ‘legislation’ means, in respect of each Member State, laws, regulations and other statutory
provisions and all other implementing measures relating to the social security branches
covered by Article 3(1);

This term excludes contractual provisions other than those which serve to implement an
insurance obligation arising from the laws and regulations referred to in the preceding
subparagraph or which have been the subject of a decision by the public authorities
which makes them obligatory or extends their scope, provided that the Member State
concerned makes a declaration to that effect, notified to the President of the European
Parliament and the President of the Council of the European Union. Such declaration shall
be published in the Official Journal of the European Union;

(m) ‘competent authority’ means, in respect of each Member State, the Minister, Ministers or
other equivalent authority responsible for social security schemes throughout or in any
part of the Member State in question;

[…]
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ORDER OF THE GENERAL COURT (Second Chamber)

6 October 2020

(Action for annulment – Withdrawal of the United Kingdom from the European
Union – Declaration by the Conference of the Representatives of the Governments

of the Member States on the consequences of the withdrawal of the United
Kingdom from the European Union for the Advocates General of the Court of

Justice – Act not open to challenge – Inadmissibility)

In Case T-180/20,

Eleanor Sharpston, residing in Schoenfels (Luxembourg), represented by
N. Forwood and J. Robb, Barristers, and H. Mercer QC,

applicant,

v

Council of the European Union,

and

Conference of the Representatives of the Governments of the Member States

represented by M. Bauer, R. Meyer and A. Sikora-Kalėda, acting as Agents

defendants,

APPLICATION under Article 263 TFUE seeking partial annulment of the Declaration
by the Conference of the Representatives of the Governments of the Member States
on the consequences of the withdrawal of the United Kingdom from the European
Union for the Advocates General of the Court of Justice of the European Union, of
29 January 2020,

THE GENERAL COURT (Second Chamber),

composed of V. Tomljenović (Rapporteur), President, F. Schalin and I. Nõmm,
Judges,

Registrar: E. Coulon,

makes the following
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Order

 Background to the dispute

1        Under Article 19(2) TEU, the Court of Justice is to consist of one judge from each
Member State and is to be assisted by Advocates General.

2        Article 252 TFEU provides that the Court of Justice is to be assisted by eight
Advocates General and that, should the Court so request, the Council of the
European Union, acting unanimously, may increase the number of Advocates
General.

3        Under the Declaration on Article 252 of the Treaty on the Functioning of the
European Union regarding the number of Advocates General in the Court of Justice,
the Representatives of the Governments of the Member States declared that if, in
accordance with Article 252, first paragraph, of the [TFEU], the Court of Justice
were to request that the number of Advocates General be increased by three
(eleven instead of eight), the Republic of Poland would, as is already the case for
the Federal Republic of Germany, the French Republic, the Italian Republic, the
Kingdom of Spain and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,
have a permanent Advocate General and no longer take part in the rotation system,
which would involve five Advocates General.

4        By Council Decision 2013/336/EU of 25 June 2013 increasing the number of
Advocates General of the Court of Justice of the European Union (OJ 2013 L 179,
p. 92), following the request made by the Court of Justice, the number of Advocates
General was increased from eight to eleven.

5        In 2005, on the nomination of the government of the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland, the representatives of the governments of the Member
States appointed the applicant, Ms Eleanor Sharpston, to the Court of Justice to
serve as an Advocate General for the remainder of the mandate of her predecessor,
that is, until 6 October 2009. In 2009, following a new proposal from the same
government, the applicant was appointed as Advocate General at the Court of
Justice for a new six-year mandate for the period from 7 October 2009 to
6 October 2015. Finally, by virtue of Decision (EU, Euratom) 2015/578 of the
Representatives of the Governments of the Member States of 1 April 2015
appointing Judges and Advocates General to the Court of Justice (OJ 2015 L 96,
p. 11), she was appointed to serve as Advocate General for the period from
7 October 2015 to 6 October 2021.

6        On 29 January 2020, the representatives of the governments of the Member
States adopted the Declaration by the Conference of the Representatives of the
Governments of the Member States on the consequences of the withdrawal of the
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United Kingdom from the European Union for the Advocates General of the Court of
Justice of the European Union (‘the contested declaration’).

7        In the contested declaration, it was noted that since the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland had initiated the procedure laid down in Article 50 TEU
for withdrawal from the European Union, the Treaties would cease to apply to that
Member State from the date of entry into force of the Withdrawal Agreement. In
addition, it was noted that the mandates of members of the institutions, bodies,
offices and agencies of the European Union nominated, appointed or elected in
relation to the membership of the European Union of the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland would end on the date of the withdrawal. Thus, the
permanent post of Advocate General assigned to the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland, by virtue of the Declaration on Article 252 of the
Treaty on the Functioning of the European Union regarding the number of
Advocates General in the Court of Justice, would be included in the rotation system
among the Member States for the appointment of Advocates General.

 Procedure and forms of order sought

8        By application lodged at the Registry of the General Court on 7 April 2020, the
applicant brought the present action.

9        By separate document, lodged at the Registry of the General Court on the same
day, the applicant requested, under Article 66 of the Rules of Procedure of the
General Court, anonymity and that certain information not be made public. By
decision of 21 April 2020, the Court granted that request.

10      By separate document lodged at the Registry of the General Court on 12 May
2020, the applicant requested that the case be dealt with under the expedited
procedure, in accordance with Article 152 of the Rules of Procedure. That request
was refused by decision of the Court of 19 May 2020.

11      By separate document, lodged at the Registry of the General Court on 12 May
2020, the applicant requested that anonymity be lifted. The Court granted that
request by decision of 29 May 2020.

12      By separate documents, lodged at the Registry of the General Court on 3 August
2020, the Council and the Conference of the Representatives of the Governments
of the Member States, represented by the Council, raised a plea of inadmissibility
under Article 130 of the Rules of Procedure. The applicant lodged her observations
on that plea on 16 September 2020.

13      The applicant claims that the General Court should:

–        annul the contested declaration in part;
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–        order the Council and the Conference of the Representatives of the
Governments of the Member States to pay the costs.

14      In their plea of inadmissibility, the Council and the Conference of the
Representatives of the Governments of the Member States contend that the General
Court should:

–        disregard paragraphs 39 to 45 of the application, which reveal information
obtained in breach of the obligation of professional secrecy;

–        dismiss the action as inadmissible;

–        order the applicant to pay the costs.

 Law

15      Under Article 130(1) and (7) of the Rules of Procedure, the General Court may, if
the defendant so requests, rule on the question of admissibility without going to the
substance of the case.

16      In the present case, since the Council and the Conference of the Representatives of
the Governments of the Member States have applied for a decision on
inadmissibility, the Court, finding that it has sufficient information from the
documents in the case file, has decided to give a decision without taking further
steps in the proceedings.

17      The applicant seeks annulment of the contested declaration in so far as it seeks to
declare that her mandate as Advocate General ended on 1 February 2020, by virtue
of Article 50(3) TEU, and seeks to form a valid legal basis to declare a post of
Advocate General at the Court of Justice to be vacant as from that date, for the
purposes of the future appointment of a candidate proposed by the Hellenic
Republic to replace the applicant before the normal expiry date of her mandate, on
6 October 2021.

18      In support of the action, the applicant relies on four pleas in law alleging,
respectively, (i) that the Conference of the Representatives of the Governments of
the Member States lacked competence to adopt the contested declaration, (ii)
infringement of essential procedural requirements, (iii) infringement of the Treaties
and rules of law relating to their application and (iv) misuse of powers.

19      The Council and the Conference of the Representatives of the Governments of the
Member States raise a plea of inadmissibility of the action.

20      In the first place, the Council submits that it is not the author of the contested
declaration.
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21      In the second place, the Council and the Conference of the Representatives of the
Governments of the Member States maintain that the General Court does not have
jurisdiction to hear an action against the contested declaration, since it was not
adopted by an EU body, but by representatives of the Governments of the Member
States, acting not in the capacity of members of the Council or members of the
European Council, but in their capacity as representatives of the governments of the
Member States of the European Union, whose acts are not subject to judicial review
by the EU Courts.

22      In the third place, the Council and the Conference of the Representatives of the
Governments of the Member States claim that the contested declaration is not an
act capable of forming the subject matter of an action for annulment, under
Article 263 TFEU, in so far as, as a purely political declaration, it constitutes an act
of collective interpretation which is neither capable of producing nor intended to
produce any legal effects in the EU legal order.

23      The applicant claims, in essence, that since the contested declaration produces
legal effects on the EU legal order, it must be capable of being the subject of review
by the EU Courts and that the present action must therefore be admissible against
the Council or the Conference of the Representatives of the Governments of the
Member States.

24      In that regard, the applicant submits that, given its essence, the contested
declaration had the effect of establishing the date of the end of her mandate, with
the result that it should be attributed to the Council. At the very least, and for the
same reasons, the Council must be capable of being held liable in court for such an
act.

25      Alternatively, the applicant submits that the Conference of Representatives of the
Governments of the Member States should be capable of being a defendant in the
present action. Such a decision concerning the appointment of Members of the
Court of Justice, being intrinsically linked to the provisions of the Treaties and thus
having very significant effects on the legal order of the European Union, should be
reviewed by the EU Courts. Accordingly, irrespective of the question whether that
conference is an EU body, it follows from the general requirement, established in
the case-law of the Court of Justice, to the effect that the interpretation of
admissibility and jurisdiction of the EU Courts should respect the complete system
of legal remedies and procedures established by the Treaties, that the present action
is admissible against that Conference. To declare that the General Court does not
have jurisdiction to hear and determine the present action would lead to a result
contrary both to the spirit of the Treaty, as expressed in the second sentence of
Article 19(1) TEU, and to its system.

26      As regards whether the contested declaration may be challenged, the applicant
claims, in essence, that it is inferred from both its content and the context and
circumstances of its adoption, that that declaration had the effect of stating that
her mandate would terminate on 31 January 2020 and that her position as
Advocate General at the Court of Justice, vacant as from that date, should be filled
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through the appointment of a replacement. Irrespective of its form, the substance
of the contested declaration accordingly produces binding legal effects affecting her
interests and, thus, that declaration must be capable of being the subject of an
action for annulment.

27      First, in so far as the present action is directed against the Council, it must be
noted that it is apparent from the content of the contested declaration that it was
not adopted by the Council but by the Conference of the Representatives of the
Governments of the Member States.

28      Accordingly the action is inadmissible to the extent that it is directed against the
Council (order of 10 September 2020, Council v Sharpston, C-423/20 P(R), not
published, EU:C:2020:700, paragraph 24).

29      In so far as the present action is directed against the Conference of the
Representatives of the Governments of the Member States, it must be noted that
the jurisdiction of the General Court is that set out in Article 256 TFEU, as specified
in Article 51 of the Statute of the Court of Justice of the European Union. Under
those provisions, the General Court has jurisdiction to hear and determine actions
brought under Article 263 TFEU only against acts of the institutions, bodies, offices
or agencies of the European Union.

30      In that connection, it is necessary to recall the case-law according to which it is
clear from Article 263 TFEU that acts adopted by representatives of the Member
States, acting not in their capacity as members of the Council of the European
Union or of the European Council but as representatives of their governments, and
thus collectively exercising the powers of the Member States, are not subject to
judicial review by the EU Courts (judgment of 30 June 1993, Parliament v Council
and Commission, C-181/91 and C-248/91, EU:C:1993:271, paragraph 12).

31      In addition, it must be noted that the Court of Justice stated that acts by which
Judges and Advocates General of the Court of Justice are appointed, in accordance
with Article 253(1) TFEU, were adopted by common accord of the governments of
the Member States (order of 10 September 2020, Representatives of the
Governments of the Member States v Sharpston, C-424/20 P(R), not published,
EU:C:2020:705, paragraph 27).

32      More specifically, the Court of Justice has considered that an action was manifestly
inadmissible to the extent that it sought the annulment of a decision taken not by
an institution, body, office or agency of the Union, but by representatives of the
Governments of the Member States exercising the powers of those States, with the
consequence that such a decision was not subject to the judicial review that is
exercised by the Court of Justice of the European Union on the basis of Article 263
TFEU (order of 10 September 2020, Representatives of the Governments of the
Member States v Sharpston, C-424/20 P(R), not published, EU:C:2020:705,
paragraph 28).
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33      In the present case, it must be noted that, on 29 January 2020, the
representatives of the governments of 27 of the 28 Member States of the European
Union on that date took part in the meeting giving rise to the contested declaration
and adopted it in their capacity as representatives of the governments of the
Member States and not as members of the Council.

34      In addition, it must be noted that, despite the fact that the Council is referred to in
its heading and that it was published on the Council’s website, the contested
declaration shows, by its content, that it is a declaration of the representatives of
the governments of the Member States, by common accord, and not a declaration
of the Council or an EU body or entity.

35      Accordingly, in so far as the General Court does not have jurisdiction to review the
validity of an act adopted by the representatives of the governments of the Member
States exercising the powers of those States, the present action must be dismissed
as being inadmissible without out it being necessary to rule on the other objections
to admissibility raised by the Council and the Conference of the Representatives of
the Governments of the Member States or on the first head of claim, contending
that the General Court should disregard paragraphs 39 to 45 of the application.

 Costs

36      Under Article 134(1) of the Rules of Procedure, the unsuccessful party is to be
ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party’s
pleadings. Since the applicant has been unsuccessful, she must be ordered to pay, in
addition to her own costs, those incurred by the Commission and the Conference of
the Representatives of the Governments of the Member States, in accordance with
the form of order sought by the latter parties.

On those grounds,

THE GENERAL COURT (Second Chamber)

hereby orders:

1.      The action is dismissed.

2.      Ms Eleanor Sharpston shall bear her own costs and pay those incurred by
the Council of the European Union and the Conference of the
Representatives of the Governments of the Member States.

Luxembourg, 6 October 2020.
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USNESENÍ SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

16. června 2021

„Kasační opravný prostředek – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora –
Důsledky vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

z Evropské unie pro členy Soudního dvora Evropské unie – Prohlášení Konference
zástupců vlád členských států – Ukončení mandátu generálního advokáta – Žaloba

na neplatnost“

Ve věci C-684/20 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu
Soudního dvora Evropské unie, podaný dne 16. prosince 2020,

Eleanor Sharpston, s bydlištěm ve Schoenfels (Lucembursko), zastoupená
N. Forwoodem, BL, J. Robbem, barrister, jakož i J. Flynnem a H. Mercerem, QC,

účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka),

přičemž dalšími účastnicemi řízení jsou:

Rada Evropské unie,

Konference zástupců vlád členských států,

žalované v prvním stupni,

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení J.-C. Bonichot (zpravodaj), předseda senátu, L. Bay Larsen, C. Toader,
M. Safjan a N. Jääskinen, soudci,

generální advokát: M. Szpunar,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta,
rozhodnout usnesením s odůvodněním podle článku 181 jednacího řádu Soudního
dvora,

vydává toto

Usnesení
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1        Svým kasačním opravným prostředkem se Eleanor Sharpston domáhá zrušení
usnesení Tribunálu Evropské unie ze dne 6. října 2020, Sharpston v. Rada
a Konference zástupců vlád členských států (T-180/20, nezveřejněné, dále jen
„napadené usnesení“, EU:T:2020:473), kterým Tribunál odmítl její návrh na
částečné zrušení prohlášení Konference zástupců vlád členských států ze dne
29. ledna 2020 o důsledcích vystoupení Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska z Evropské unie ve vztahu ke generálním advokátům Soudního
dvora Evropské unie (dále jen „sporné prohlášení“).

 Právní rámec

2        Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. 2020,
L 29, s. 7, dále jen „dohoda o vystoupení“), schválená rozhodnutím Rady (EU)
2020/135 ze dne 30. ledna 2020 (Úř. věst. 2020, L 29, s. 1), která vstoupila
v platnost dne 1. února 2020, v osmém pododstavci své preambule uvádí:

„Berouce v úvahu, že je v zájmu Unie i Spojeného království stanovit přechodné
nebo prováděcí období, během kterého by se – bez ohledu na veškeré důsledky
vystoupení Spojeného království z Unie, pokud jde o zapojení Spojeného království
v orgánech, institucích a jiných subjektech Unie a zejména skončení mandátů všech
členů orgánů, institucí a jiných subjektů Unie jmenovaných nebo zvolených
v souvislosti s členstvím Spojeného království v Unii v den vstupu této dohody
v platnost – právo Unie, včetně mezinárodních dohod, mělo uplatňovat na Spojené
království a ve Spojeném království a obecně se stejnými účinky na členské státy,
aby se předešlo narušení v období, během kterého se bude jednat o dohodě
(dohodách) o budoucím vztahu.“

3        Článek 19 odst. 2 SEU stanoví, že se Soudní dvůr skládá z jednoho soudce
z každého členského státu a jsou mu nápomocni generální advokáti.

4        Podle článku 252 SFEU je Soudnímu dvoru nápomocno osm generálních advokátů,
přičemž na jeho žádost může Rada Evropské unie jednomyslným rozhodnutím zvýšit
počet generálních advokátů.

5        Na základě prohlášení k článku 252 Smlouvy o fungování Evropské unie o počtu
generálních advokátů Soudního dvora připojeného k závěrečnému aktu mezivládní
konference, která přijala Lisabonskou smlouvu, Konference zástupců vlád členských
států prohlásila, že pokud Soudní dvůr požádá v souladu s čl. 252 prvním
pododstavcem SFEU o zvýšení počtu generálních advokátů o tři, a sice jedenáct
namísto osmi, bude mít v takovém případě Polská republika stálého generálního
advokáta, stejně jako jej již má Spolková republika Německo, Francouzská republika,
Italská republika, Španělské království a Spojené království, a nebude se již účastnit
systému částečné obměny, přičemž stávající systém částečné obměny se bude
týkat pěti generálních advokátů namísto tří.
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6        Rozhodnutím Rady 2013/336/EU ze dne 25. června 2013 o zvýšení počtu
generálních advokátů Soudního dvora Evropské unie (Úř. věst. 2013, L 179, s. 92)
byl počet generálních advokátů zvýšen z osmi na jedenáct.

 Skutečnosti předcházející sporu

7        V průběhu roku 2005 jmenovali zástupci vlád členských států na návrh vlády
Spojeného království E. Sharpston k výkonu funkce generální advokátky Soudního
dvora na dobu zbývající části mandátu jejího předchůdce, a sice do 6. října 2009.
V průběhu roku 2009 byla navrhovatelka v návaznosti na nový návrh téže vlády
jmenována jako generální advokátka Soudního dvora v rámci nového mandátu
v délce šesti let, a to na období od 7. října 2009 do 6. října 2015. Konečně na
základě rozhodnutí zástupců vlád členských států (EU, Euratom) 2015/578 ze dne
1. dubna 2015 o jmenování soudců a generálních advokátů Soudního dvora (Úř.
věst. 2015, L 96, s. 11) byla navrhovatelka jmenována k výkonu funkce generální
advokátky na období od 7. října 2015 do 6. října 2021.

8        Dne 29. ledna 2020 přijala Konference zástupců vlád členských států sporné
prohlášení, ve kterém připomněla, že jelikož Spojené království zahájilo postup
stanovený v článku 50 SEU k vystoupení z Unie, přestávají být Smlouvy pro tento
členský stát použitelné dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost. Tato
Konference rovněž připomněla, že v den vstupu dohody v platnost skončí
v důsledku vystoupení mandát všech členů orgánů, institucí a jiných subjektů Unie,
kteří byli nominováni, jmenováni nebo zvoleni v souvislosti s členstvím Spojeného
království v Unii. Konference uvedla, že z toho vyplývá, že stálé místo generálního
advokáta, které bylo přiděleno Spojenému království podle prohlášení k článku 252
Smlouvy o fungování Evropské unie o počtu generálních advokátů Soudního dvora
připojeného k závěrečnému aktu mezivládní konference, která přijala Lisabonskou
smlouvu, bude začleněno do systému částečné obměny členských států pro účely
jmenování generálních advokátů. Konference vzala na vědomí, že podle
protokolárního pořádku je příštím způsobilým členským státem Řecká republika.
Konference se s ohledem na mimořádné okolnosti, za nichž bude učiněno toto
jmenování, a aby byla dodržena pravidla o částečné obměně členů Soudního dvora
každé tři roky a o stanovení délky jejich mandátů na šest let, jak jsou uvedena
v článku 253 SFEU, dohodla, že mandát generálního advokáta navrženého Řeckou
republikou na uvolněné místo generálního advokáta skončí ke dni příští částečné
obměny členů Soudního dvora, tj. 6. října 2021.

 Řízení před Tribunálem a napadené usnesení

9        Žalobou došlou kanceláři Tribunálu dne 7. dubna 2020 se navrhovatelka domáhala
částečného zrušení sporného prohlášení.

10      Tribunál v napadeném usnesení nejprve v bodě 27 konstatoval, že sporné
prohlášení bylo přijato nikoli Radou, nýbrž Konferencí zástupců vlád členských států,
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a následně v bodě 28 žalobu, která k němu byla podána, odmítl jako nepřípustnou
v rozsahu, v němž směřovala proti Radě.

11      Pokud jde o návrhová žádání směřující proti Konferenci zástupců vlád členských
států, Tribunál v bodech 29 a 30 napadeného usnesení připomněl, že má na základě
článku 263 SFEU pravomoc rozhodovat pouze o žalobách podaných proti aktům
orgánů, institucí nebo jiných subjektů Unie a z judikatury Soudního dvora vyplývá,
že akty přijaté zástupci vlád členských států, kteří jednají v postavení nikoli členů
Rady nebo člena Evropské rady, ale v postavení zástupců své vlády, a vykonávají
tak kolektivně pravomoci členských států, nepodléhají přezkumu legality
vykonávanému unijním soudem.

12      Tribunál v bodech 31 a 32 napadeného usnesení odkázal rovněž na usnesení
místopředsedkyně Soudního dvora ze dne 10. září 2020, Zástupci vlád členských
států v. Sharpston [C-424/20 P(R), nezveřejněné, EU:C:2020:705], přičemž
připomněl, že jednak akt o jmenování soudců a generálních advokátů Soudního
dvora je v souladu s čl. 253 odst. 1 SFEU přijat vzájemnou dohodou vlád členských
států a jednak žaloba je zjevně nepřípustná v rozsahu, v němž zní na zrušení
rozhodnutí, které vydal nikoli orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie, ale které vydali
zástupci vlád členských států, kteří vykonávají pravomoci těchto členských států.

13      V bodě 33 napadeného usnesení Tribunál uvedl, že se dne 29. ledna 2020 zástupci
vlád 27 z 28 členských států Unie k tomuto datu účastnili schůzky, v rámci níž bylo
vydáno sporné prohlášení, a že jej přijali jakožto zástupci vlád členských států Unie,
a nikoli jakožto členové Rady. V bodě 34 tohoto usnesení Tribunál dodal, že
navzdory tomu, že je v záhlaví sporného prohlášení zmíněna Rada a navzdory tomu,
že bylo zveřejněno na internetové stránce Rady, z obsahu tohoto prohlášení
vyplývá, že se jedná o prohlášení zástupců vlád členských států Unie učiněné
vzájemnou dohodou, a nikoli o akt Rady nebo orgánu či instituce Unie.

14      Tribunál z toho v bodě 35 napadeného usnesení vyvodil, že žaloba, která mu byla
předložena, musí být odmítnuta jako nepřípustná.

 Řízení před Soudním dvorem a návrhová žádání navrhovatelky

15      Svým kasačním opravným prostředkem se E. Sharpston domáhá, aby Soudní dvůr
zrušil napadené usnesení, nařídil ostatním účastnicím řízení, aby odpověděly na
otázku, zda je třeba mít za to, že její mandát skončil podle čl. 50 odst. 3 SEU při
vystoupení Spojeného království z Unie dne 31. ledna 2020 o půlnoci, vrátil věc
Tribunálu, ledaže by stav řízení umožnil Soudnímu dvoru vydat rozhodnutí, a uložil
Radě, jakož i Konferenci zástupců vlád členských států náhradu nákladů řízení.

 Ke kasačnímu opravnému prostředku
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16      Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora stanoví, že pokud je kasační opravný
prostředek zcela nebo zčásti zjevně nepřípustný nebo zjevně neopodstatněný, může
Soudní dvůr kdykoli na návrh soudce zpravodaje a po vyslechnutí generálního
advokáta tento kasační opravný prostředek usnesením s odůvodněním úplně nebo
částečně odmítnout nebo zamítnout.

17      Tento článek je třeba použít v projednávané věci.

18      Na podporu svého kasačního opravného prostředku navrhovatelka uvádí pět
důvodů.

 K prvnímu až třetímu a pátému důvodu kasačního opravného prostředku

 Argumentace navrhovatelky

19      V prvním důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka uvádí, že Tribunál
porušil článek 263 SFEU, když v bodech 29 a 35 napadeného usnesení rozhodl, že
žaloba je nepřípustná z důvodu, že nesměřuje proti aktu přijatému orgánem,
institucí nebo jiným subjektem Unie.

20      Tvrdí, že nejen ze znění článku 263 SFEU v jeho různých jazykových verzích, ale
i z historie vzniku a cíle tohoto článku, jakož i z judikatury Soudního dvora vyplývá,
že oblast působnosti uvedeného článku musí být vykládána široce, ať již se jedná jak
o akty, kterých se týká, tak o jejich autory.

21      Tvrdí, že ačkoli Soudní dvůr vylučuje z oblasti působnosti článku 263 SFEU akty
přijaté zástupci vlád členských států mimo unijní právní rámec, nemůže tomu tak
být v případě takových aktů, jako je sporné prohlášení, přijatých zástupci vlád
členských států jednajícími v rámci pravomocí svěřených, nebo takzvaně svěřených
Smlouvami a které mají účinky v unijním právním řádu.

22      Tvrdí, že se Tribunál v bodech 30, 32 a 35 napadeného usnesení tedy dopustil
nesprávného právního posouzení, když měl za to, že všechny akty přijaté zástupci
vlád členských států v jiném postavení, než je postavení členů Rady nebo Evropské
rady, nemohou být předmětem soudního přezkumu podle článku 263 SFEU a že měl
uznat svou pravomoc k posouzení legality sporného prohlášení v rozsahu, v němž
předčasně ukončilo její mandát generální advokátky.

23      V rámci konečných poznámek navrhovatelka dodala, že z bodů 91 až 98 rozsudku
ze dne 16. prosince 2020, Rada a další v. K. Chrysostomides & Co. a další
(C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P a C-604/18 P, EU:C:2020:1028), vyplývá, že
nemožnost přezkumu politické dohody na základě článku 263 SFEU předpokládá
existenci alternativních opravných prostředků proti aktům uplatňujícím tuto dohodu,
aby bylo zabráněno tomu, že jednotlivci budou zbavení svého práva na účinnou
právní ochranu, zakotveného v článku 47 Listiny základních práv Evropské unie.
Takové alternativní opravné prostředky však v projednávané věci podle
navrhovatelky neexistují.
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24      Ve svém druhém důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že
Tribunál pro účely určení své pravomoci nesprávně neprovedl rozlišení mezi
rozhodnutím zástupců vlád členských států o jmenování generálního advokáta
Soudního dvora a předběžným rozhodnutím o uvolněném místě, které bylo takto
obsazeno, přestože se žaloba, která u něj byla podána ve věci T-180/20, jakož
i projednávaný kasační opravný prostředek, týkají posledně uvedeného rozhodnutí.

25      Tvrdí, že i když zpravidla nevyvstává otázka, zda je místo člena Soudního dvora
skutečně uvolněno, nelze vyloučit, že tato otázka v některých případech existuje.
V tomto ohledu má za to, že musí být možné, aby unijní soudy přezkoumaly akt
členských států, který protiprávně konstatuje, že je takové místo uvolněno.

26      Navrhovatelka tvrdí, že musí tedy příslušet pouze unijním soudům, aby se
k předmětné problematice vyjádřily, a odkazuje zvláště na článek 19 SEU a na
články 4 a 6 statutu Soudního dvora Evropské unie.

27      Navrhovatelka dodává, že platnost aktů zástupců vlád členských států stanovených
Smlouvou o FEU může být ostatně přinejmenším nepřímo zpochybněna jinými
procesními prostředky, než je žaloba na neplatnost, jak připustila Rada jménem
Konference zástupců vlád členských států v rámci námitky nepřípustnosti vznesené
před Tribunálem, a že je z toho třeba vyvodit, že přímá žaloba proti těmto aktům
musí být rovněž možná.

28      Tribunál se v důsledku toho dopustil nesprávného právního posouzení, když
v bodech 30, 32 a 35 napadeného usnesení konstatoval, že žádné akty zástupců
vlád členských států nemohou být předmětem žaloby podle článku 263 SFEU.

29      Ve třetím důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že Tribunál
v bodech 30, 33 a 34 napadeného usnesení nesprávně vyložil zásady vyplývající
z rozsudku ze dne 30. června 1993, Parlament v. Rada a Komise (C-181/91
a C-248/91, EU:C:1993:271).

30      Tvrdí, že z tohoto rozsudku nevyplývá, že všechny akty zástupců vlád členských
států jednajících ve vzájemné shodě nepodléhají soudnímu přezkumu v rámci
článku 263 SFEU, ale že se Soudní dvůr v uvedeném rozsudku vyjádřil pouze
k aktům přijatým zástupci vlád členských států mimo unijní právní řád.

31      O otázce, zda unijní soudy mají pravomoc přezkoumat legalitu takového aktu, jako
je sporné prohlášení, přijatého zástupci vlád členských států na základě pravomocí
svěřených, či takzvaně svěřených Smlouvami a který má účinky v unijním právním
řádu, tak podle ní nebylo v judikatuře Soudního dvora rozhodnuto a měla by na ní
být podána kladná odpověď.

32      Tribunál v bodech 30 a 35 napadeného usnesení tedy podle navrhovatelky
nesprávně odkázal na rozsudek ze dne 30. června 1993, Parlament v. Rada
a Komise (C-181/91 a C-248/91, EU:C:1993:271), a zejména na bod 12 tohoto
rozsudku, jako podklad pro svou analýzu a měl zmínit přinejmenším jiné pasáže
tohoto rozsudku, jako je jeho bod 13, z nichž vyplývá, že akty, které v unijním
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právním řádu mají právní účinky vůči třetím osobám, musí podléhat přezkumu
unijních soudů.

33      V pátém důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka podpůrně tvrdí,
že Tribunál v bodech 27 a 28 napadeného usnesení rovněž neprávem neodpověděl
na její argument, podle kterého i když Konference zástupců vlád členských států
nemůže být žalovanou stranou v rámci žaloby podané na základě článku 263 SFEU,
musí být žalovanou stranou Rada jakožto alter ego této Konference nebo jakožto
unijní orgán, který je s ní nejúže spojen, a to vzhledem k její účasti při přijetí
a vyhlášení sporného prohlášení.

34      Vychází zvláště z nutnosti přezkoumat případná porušení unijního práva členskými
státy, třebaže členské státy nemohou být v takovém řízení žalovanými stranami,
a má za to, že i když Rada není autorem napadeného aktu, musí být nicméně
možné, aby za něj odpovídala před unijními soudy.

35      Tvrdí, že ustanovení Smluv týkající se pravomoci Soudního dvora neuvádějí
taxativní výčet žalovaných stran a odkazuje per analogiam na články 268
a 340 SFEU.

36      Uvádí, že je třeba určit, zda autorem konstatování o uvolněném místě, které
předtím zastávala, které je uvedeno ve sporném prohlášení, je Rada, Konference
zástupců vlád členských států nebo předseda Soudního dvora Evropské unie, a má
za to, že Soudní dvůr je v každém případě jedinou entitou oprávněnou o této otázce
rozhodovat.

37      Dodává, že Rada prostřednictvím své právní služby hrála aktivní úlohu buď
samostatně, nebo společně s Konferencí zástupců vlád členských států, pokud jde
o určení předčasného ukončení jejího mandátu, a je tak spoluautorkou vady, kterou
je stiženo sporné prohlášení.

 Závěry Soudního dvora

38      V prvním až třetím a pátém důvodu kasačního opravného prostředku, které je
třeba analyzovat společně, navrhovatelka v podstatě tvrdí, že se Tribunál dopustil
nesprávného právního posouzení, když odmítl jako nepřípustný její návrh na
částečné zrušení sporného prohlášení z důvodu, že bylo přijato zástupci vlád
členských států jednajícími jako takoví, a nikoli Radou.

39      Podle judikatury Soudního dvora ze znění článku 263 SFEU vyplývá, že akty přijaté
zástupci vlád členských států, kteří jednají v postavení nikoli členů Rady, ale
v postavení zástupců své vlády, a vykonávají tak kolektivně pravomoci členských
států, nepodléhají přezkumu legality vykonávanému unijním soudem (v tomto
smyslu viz rozsudek ze dne 30. června 1993, Parlament v. Rada a Komise, C-181/91
a C-248/91, EU:C:1993:271, bod 12).

40      Relevantním kritériem takto uplatněným Soudním dvorem k vyloučení pravomoci
unijních soudů k rozhodování o žalobě u soudu směřující proti takovým aktům je
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tedy kritérium týkající se jejich autora, nezávisle na jejich závazných právních
účincích.

41      Argumenty uplatněné navrhovatelkou v rámci jejího prvního a pátého důvodu
kasačního opravného prostředku, podle nichž je třeba autory aktů, na které
odkazuje článek 263 SFEU, a sice orgány, instituce a jiné subjekty Unie, vykládat
široce, aby bylo možné mít za to, že sporné prohlášení bylo přijato orgánem,
institucí nebo jiným subjektem Unie ve smyslu tohoto článku, nebo přinejmenším
postavit žalobu podanou k Tribunálu na roveň žalobě podané proti rozhodnutí Rady,
a to vzhledem k její účasti při přijetí a rozšiřování tohoto prohlášení, proto přijaty
být nemohou, protože by to bylo v rozporu s jasným zněním tohoto článku.

42      Jeví se jako zjevné, že by takový výklad byl rovněž v rozporu s vůlí autorů Smluv,
kterou odráží článek 263 SFEU, jehož oblast působnosti se omezuje pouze na akty
unijního práva přijaté orgány, institucemi a jinými subjekty Unie, vyloučit ze
soudního přezkumu Soudního dvora takové akty, jejichž přijetí přísluší členským
státům, jako jsou rozhodnutí o jmenování členů unijních soudů.

43      I když v projednávané věci sporné prohlášení jmenování neobsahuje, nic to nemění
na tom, že je s výkonem této pravomoci úzce spjato, jelikož zmiňuje místo uvolněné
v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie a určuje některé právní
důsledky, které v souvislosti s tím bude třeba vyvodit při jmenování na toto místo.

44      Na rozdíl od toho, co tvrdí navrhovatelka v rámci třetího důvodu kasačního
opravného prostředku, z výše uvedeného vyplývá, že je rovněž bezvýznamné, že
zástupci vlád členských států jednali v rámci Smluv nebo jiných právních zdrojů,
jako je mezinárodní právo.

45      Tribunál se tudíž nedopustil žádného pochybení, když v bodě 30 napadeného
usnesení připomněl, že z článku 263 SFEU vyplývá, že akty přijaté zástupci vlád
členských států, kteří jednají v postavení nikoli členů Rady nebo členů Evropské
rady, ale v postavení zástupců své vlády, a vykonávají tak kolektivně pravomoci
členských států, nepodléhají přezkumu legality vykonávanému unijním soudem.

46      V rámci druhého důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že
unijní soudy by nicméně měly uznat svou pravomoc k posouzení legality sporného
prohlášení z důvodu, že obsahuje rozhodnutí zástupců vlád členských států, v němž
bylo konstatováno způsobem ultra vires předčasné ukončení jejího mandátu
generální advokátky.

47      Tuto analýzu však nelze přijmout, jelikož sporné prohlášení každopádně nelze
považovat za prohlášení přijaté orgánem, institucí nebo jiným subjektem Unie podle
článku 263 SFEU.

48      Kromě toho je třeba konstatovat, že na sporné prohlášení nelze nahlížet tak, že
obsahuje rozhodnutí s právními účinky nepříznivě zasahující do právního postavení
navrhovatelky v rozsahu, v němž v něm bylo rozhodnuto o předčasném ukončení
jejího mandátu generální advokátky, jelikož Konference zástupců vlád členských
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států pouze vzala na vědomí důsledky nezbytně spojené s vystoupením Spojeného
království z Unie.

49      Vzhledem k tomu, že na základě čl. 50 odst. 3 SEU přestaly být ve Spojeném
království Smlouvy použitelné ke dni jeho vystoupení, tedy k 1. únoru 2020, tento
stát již od tohoto data není členským státem. Z toho vyplývá, jak uvádí osmý
pododstavec preambule dohody o vystoupení, že probíhající mandáty členů orgánů,
institucí a jiných subjektů Unie jmenovaných nebo zvolených v souvislosti
s členstvím Spojeného království v Unii k tomuto dni automaticky skončily.

50      V důsledku toho nelze Tribunálu vytýkat, že měl za to, že nemá pravomoc
k posouzení legality takzvaného rozhodnutí zástupců vlád členských států, ve
kterém bylo konstatováno předčasné ukončení mandátu navrhovatelky.

51      Z toho vyplývá, že první až třetí a pátý důvod kasačního opravného prostředku
musejí být zamítnuty jako zjevně neopodstatněné.

 Ke čtvrtému důvodu kasačního opravného prostředku

 Argumentace navrhovatelky

52      Ve čtvrtém důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že
Tribunál v bodech 31 a 32 napadeného usnesení přiznal neprávem hodnotu
precedentu usnesení místopředsedkyně Soudního dvora ze dne 10. září 2020,
Zástupci vlád členských států v. Sharpston [C-424/20 P(R),
nezveřejněné, EU:C:2020:705], ačkoli takové usnesení nemohlo předjímat meritum
projednávaného sporu.

53      Dodává, že Tribunál v bodě 31 napadeného usnesení rovněž neprávem vycházel
z uvedeného usnesení, jelikož se týkalo žaloby, jejímž předmětem bylo rozhodnutí
o jmenování generálního advokáta Soudního dvora, zatímco její žaloba se týkala
rozhodnutí zástupců vlád členských států, ve kterém bylo konstatováno uvolnění
takového místa.

54      Kromě toho usnesení místopředsedkyně Soudního dvora citované v bodech 31 a 32
napadeného usnesení bylo podle navrhovatelky přijato v rozporu s procesními
pravidly Soudního dvora, zejména proto, že navrhovatelka nebyla vyslechnuta,
přestože nebyla konstatována žádná naléhavost, ale také proto, že argumenty
uplatněné zástupci vlád členských států měly být odmítnuty jako nepřípustné
z důvodu, že byly uplatněny poprvé před Soudním dvorem.

55      Navrhovatelka konečně tvrdí, že Tribunál tak sám porušil zásadu audi alteram
partem, když jí neumožnil předložit vyjádření k relevanci bodu 12 rozsudku ze dne
30. června 1993, Parlament v. Rada a Komise (C-181/91
a C-248/91, EU:C:1993:271), uvedeného v bodě 30 napadeného usnesení,
a usnesení místopředsedkyně Soudního dvora ze dne 10. září 2020, Zástupci vlád
členských států v. Sharpston [C-424/20 P(R), nezveřejněné, EU:C:2020:705],
uvedeného v bodech 31 a 32 napadeného usnesení. Tribunál tak neodůvodněným
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způsobem „rozšířil“ a „prodloužil“ nejen právní účinek, ale také procesní vady tohoto
usnesení místopředsedkyně Soudního dvora.

 Závěry Soudního dvora

56      Pokud jde o argumenty týkající se pochybení, kterého se měl Tribunál dopustit
v bodech 31 a 32 napadeného usnesení, pokud jde o dosah usnesení
místopředsedkyně Soudního dvora ze dne 10. září 2020, Zástupci vlád členských
států v. Sharpston [C-424/20 P(R), nezveřejněné, EU:C:2020:705], které navíc
nemělo být pro projednávanou věc relevantní, stačí konstatovat, že se Tribunál
v žádném případě nedopustil žádného pochybení, když v uvedeném bodě 31
připomněl, že akt týkající se jmenování soudců a generálních advokátů Soudního
dvora je v souladu s článkem 253 SFEU přijat vzájemnou dohodou vlád členských
států, a když v uvedeném bodě 32 připomněl, že žaloba podaná na základě
článku 263 SFEU proti takovému aktu je zjevně nepřípustná v rozsahu, v němž zní
na zrušení rozhodnutí, které vydali zástupců vlád členských států, kteří vykonávají
pravomoci těchto států. Z toho vyplývá, že takové argumenty jsou zjevně
irelevantní.

57      Argumenty týkající se procesních porušení, ke kterým údajně došlo při přijetí
tohoto usnesení místopředsedkyně Soudního dvora, jsou mimoto zjevně
nepřípustné, jelikož toto usnesení není předmětem projednávaného opravného
prostředku.

58      Tvrzení navrhovatelky týkající se porušení zásady kontradiktornosti Tribunálem
musí být tedy rovněž zamítnuta jako zjevně neopodstatněná.

59      Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku musí být tedy zčásti odmítnut jako
zjevně nepřípustný a zčásti zamítnut jako zjevně neopodstatněný.

60      Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že vzhledem k tomu, že žádnému z důvodů
uplatněných navrhovatelkou na podporu jejího kasačního opravného prostředku
nebylo vyhověno, je třeba tento kasační opravný prostředek zčásti odmítnout jako
zjevně nepřípustný a zčásti zamítnout jako zjevně neopodstatněný.

61      Za těchto podmínek není namístě, aby bylo vyhověno provádění důkazů
požadovanému navrhovatelkou.

 K nákladům řízení

62      Podle článku 137 jednacího řádu, který se na řízení o kasačním opravném
prostředku použije na základě čl. 184 odst. 1 tohoto jednacího řádu, se v usnesení,
jímž se končí řízení, rozhodne o nákladech řízení.

63      Vzhledem k tomu, že toto usnesení bylo přijato před doručením kasačního
opravného prostředku ostatním účastnicím řízení, a tedy před tím, než jim mohly
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vzniknout náklady řízení, je třeba rozhodnout, že navrhovatelka ponese vlastní
náklady řízení.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto:

1)      Kasační opravný prostředek se zčásti odmítá jako zjevně nepřípustný
a zčásti zamítá jako zjevně neopodstatněný.

2)      Eleanor Sharpston ponese vlastní náklady řízení.
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ORDER OF THE GENERAL COURT (Second Chamber)

6 October 2020

(Action for annulment – Withdrawal of the United Kingdom from the European
Union – Decision of the Representatives of the Governments of the Member States

to appoint an Advocate General to the Court of Justice – Act not open to
challenge – Manifest inadmissibility)

In Case T-550/20,

Eleanor Sharpston, residing in Schoenfels (Luxembourg), represented by
N. Forwood, Barrister, and J. Flynn QC,

applicant,

v

Council of the European Union,

and

Representatives of the Governments of the Member States,

represented by M. Bauer, R. Meyer and A. Sikora-Kalėda, acting as Agents,

defendants,

APPLICATION under Article 263 TFEU seeking partial annulment of Decision (EU)
2020/1251 of the Representatives of the Governments of the Member States of
2 September 2020 appointing three Judges and an Advocate General to the Court
of Justice (OJ 2020 L 292, p. 1), in so far as it concerns the appointment of
Mr Athanasios Rantos to the post of Advocate General at the Court of Justice,

THE GENERAL COURT (Second Chamber),

composed of V. Tomljenović (Rapporteur), President, F. Schalin and I. Nõmm,
Judges,

Registrar: E. Coulon,

makes the following

66



Order

 Background to the dispute

1        Under Article 19(2) TEU, the Court of Justice is to consist of one judge from each
Member State and is to be assisted by Advocates General.

2        Article 252 TFEU provides that the Court of Justice is to be assisted by eight
Advocates General and that, should the Court so request, the Council of the
European Union, acting unanimously, may increase the number of Advocates
General.

3        Under the Declaration on Article 252 of the Treaty on the Functioning of the
European Union regarding the number of Advocates General in the Court of Justice,
the Representatives of the Governments of the Member States declared that if, in
accordance with the first paragraph of Article 252 TFEU, the Court of Justice were
to request that the number of Advocates General be increased by 3 (11 instead of
8), the Republic of Poland would, as is already the case for the Federal Republic of
Germany, the French Republic, the Italian Republic, the Kingdom of Spain and the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, have a permanent Advocate
General and no longer take part in the rotation system, which would involve five
Advocates General.

4        By Council Decision 2013/336/EU of 25 June 2013 increasing the number of
Advocates General of the Court of Justice of the European Union (OJ 2013 L 179,
p. 92), following the request made by the Court of Justice, the number of Advocates
General was increased from 8 to 11.

5        In 2005, on the nomination of the Government of the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland, the representatives of the governments of the Member
States appointed the applicant, Ms Eleanor Sharpston, to the Court of Justice to
serve as an Advocate General for the remainder of the mandate of her predecessor,
that is, until 6 October 2009. In 2009, following a new proposal from the same
government, the applicant was appointed as Advocate General at the Court of
Justice for a new six-year mandate for the period from 7 October 2009 to
6 October 2015. Finally, upon re-nomination by the same government, Decision (EU,
Euratom) 2015/578 of the Representatives of the Governments of the Member
States of 1 April 2015 appointing Judges and Advocates General to the Court of
Justice (OJ 2015 L 96, p. 11) appointed the applicant to serve as Advocate General
for the period from 7 October 2015 to 6 October 2021.

6        On 29 January 2020, the representatives of the governments of the Member
States adopted the Declaration by the Conference of the Representatives of the
Governments of the Member States on the consequences of the withdrawal of the
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United Kingdom from the European Union for the Advocates General of the Court of
Justice of the European Union.

7        In that declaration, it was noted that since the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland had initiated the procedure laid down in Article 50 TEU for
withdrawal from the European Union, the Treaties would cease to apply to that
Member State from the date of entry into force of the Withdrawal Agreement. In
addition, it was noted that the mandates of members of the institutions, bodies,
offices and agencies of the European Union nominated, appointed or elected in
relation to the membership of the European Union of the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland would end on the date of the withdrawal. Thus, the
permanent post of Advocate General assigned to the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland by the Declaration on Article 252 of the Treaty on the
Functioning of the European Union regarding the number of Advocates General in
the Court of Justice, would be included in the rotation system among the Member
States for the appointment of Advocates General.

8        By letter of 31 January 2020, addressed to the President of the Council, the
President of the Court of Justice took note that it was apparent from the declaration
of 29 January 2020 referred to in paragraph 6 above that an Advocate General’s
post would be vacant at the Court of Justice as from 1 February 2020. He requested
that the Member States provide for the appointment of an Advocate General to that
post, while specifying that the Advocate General occupying that post would
continue to hold office until her successor took up his or her duties.

9        By Decision (EU) 2020/1251 of the Representatives of the Governments of the
Member States of 2 September 2020 appointing three Judges and an Advocate
General to the Court of Justice (OJ 2020 L 292, p. 1; ‘the contested decision’),
Mr Athanasios Rantos was appointed Advocate General of the Court of Justice for
the period from 7 September 2020 to 6 October 2021, following the withdrawal of
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union.

 Procedure, forms of order sought and facts subsequent to the bringing of the
action

10      By application lodged at the Registry of the General Court on 4 September 2020,
the applicant brought the present action.

11      By separate document lodged at the Registry of the General Court on the same
day, the applicant requested that the present action be dealt with under an
expedited procedure, in accordance with Article 152 of the Rules of Procedure of the
General Court. On 22 September 2020, the Council and the representatives of the
governments of the Member States lodged their observations on that request.

12      The applicant claims that the General Court should:
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–        partially annul the contested decision, in so far as it concerns the
appointment of Mr Rantos to the post of Advocate General at the Court of
Justice, for the period from 7 September 2020 to 6 October 2021;

–        order the Council and the representatives of the governments of the Member
States to pay the costs.

13      By separate document lodged at the Registry of the General Court on 4 September
2020, the applicant made an application for interim measures seeking that the
operation and all consequential effects of the contested decision, in so far as it
concerns the appointment of Mr Rantos to the post of Advocate-General at the
Court of Justice be suspended. The applicant inter alia requested, under
Article 157(2) of the Rules of Procedure, that the interim measures requested be
granted before 7 September 2020 or as soon as possible thereafter.

14      By order of 4 September 2020, Sharpston v Council and Representatives of the
Governments of the Member States (T-550/20 R, not published, EU:T:2020:416),
the judge of the General Court hearing the application for interim measures,
pursuant to Article 157(2) of the Rules of Procedure, provisionally upheld the
request for interim measures until the order terminating the proceedings for interim
relief was made, and the costs were reserved.

15      By applications lodged at the Registry of the Court of Justice on 5 September
2020, the Council and the Representatives of the Governments of the Member
States, each lodged an appeal against the order of 4 September
2020, Sharpston v Council and Representatives of the Governments of the Member
States (T-550/20 R, not published, EU:T:2020:416), under the second paragraph of
Article 57 of the Statute of the Court of Justice of the European Union.

16      By orders of 10 September 2020, Council v Sharpston (C-423/20 P(R), not
published, EU:C:2020:700) and of 10 September 2020, Representatives of the
Governments of the Member States v Sharpston (C-424/20 P(R), not published,
EU:C:2020:705), the order of the judge of the General Court hearing an application
for interim measures was annulled.

17      In essence, the Vice-President of the Court of Justice considered that the condition
concerning a prima facie case so that the stay of proceedings and other interim
measures requested by the applicant could be granted by the judge hearing the
application for interim measures was not satisfied in the present case, in so far as
the action in the main proceedings must be considered, prima facie, manifestly
inadmissible to the extent that it was directed against the Council, which was not
the author of the contested decision. In addition, she considered that that action
should also be regarded as being, prima facie, manifestly inadmissible to the extent
that it was directed against the representatives of the governments of the Member
States, which, acting in their capacity as representatives of their governments and
thus collectively exercising the competences of the Member States, were not
subject to judicial review by the EU Courts. It concluded that, by granting the
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request for interim relief, even on a provisional basis, the judge of the General Court
hearing an application for interim measures erred in law.

18      In those circumstances, the appeals were upheld and the order of 4 September
2020, Sharpston v Council and Representatives of the Governments of the Member
States (T-550/20 R, not published, EU:T:2020:416), was annulled.

19      In addition, under the first paragraph of Article 61 of the Statute of the Court of
Justice of the European Union, the Vice-President of the Court of Justice considered
that the state of the proceedings was such that she was in a position to give a final
ruling in the matter. In that regard, she considered that since the action in the main
proceedings was, prima facie, manifestly inadmissible, the application for interim
measures must be dismissed.

20      In those circumstances, the application for interim measures made by the applicant
in Case T-550/20 R, Sharpston v Council and Representatives of the Governments
of the Member States, was dismissed in its entirety.

21      On 10 September 2020, Mr Rantos took a formal oath during a public hearing for
the delivery of judgments and Opinions of the Court of Justice, thereby taking up
his duties as a new Advocate General at the Court of Justice.

 Law

22      Under Article 126 of the Rules of Procedure, where it is clear that the General Court
has no jurisdiction to hear and determine an action, it may decide to give a decision
by reasoned order without taking further steps in the proceedings.

23      In this instance, the General Court considers that it has sufficient information from
the documents in the file and has decided, pursuant to that article, to give a
decision without taking further steps in the proceedings.

24      In the present case, the applicant asks the General Court to annul the contested
decision in part, in so far as it concerns the appointment of Mr Rantos to the post of
Advocate General at the Court of Justice, for the period from 7 September 2020 to
6 October 2021. According to the applicant, Mr Rantos’s appointment to the post of
Advocate General, which has the effect of replacing her and thus preventing her
from holding office while her six-year mandate has not yet expired, was decided in
breach of the Treaties and rules of law relating to their application.

25      In support of her action, the applicant relies on four pleas in law. The first alleges
an error of law in the interpretation of Article 50(3) TEU, the second, infringement
of the constitutional principle of the independence of the judiciary in EU law, the
third, infringement of the procedures laid down by the Statute of the Court of
Justice of the European Union to relieve a member of his or her duties, and the
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fourth, a lack of proportionality on legitimate and compelling grounds justifying the
premature termination of her mandate.

26      As regards the jurisdiction of the General Court to rule on the present action, in the
first place, the applicant claims that there are clear structural links between the
decisions of the intergovernmental conferences of the Member States concerning
the appointment of members of the Court of Justice, on the one hand, and the
provisions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the
European Union, on the other hand.

27      In the second place, the applicant maintains that, in so far as the contested
decision in reality creates legal effects within the EU legal order, the General Court
has jurisdiction to review those aspects of that decision. Thus, she submits that if
the General Court concludes that the legal effects generated by the contested
decision are contrary to EU primary law, it has jurisdiction to declare that that
decision is unlawful and of no effect within the EU legal order.

28      In the third place, the applicant claims that the action concerns the question
whether her mandate was terminated automatically pursuant to Article 50(3) TEU,
that question falling within the scope of primary EU law, that is, the Statute of the
Court of Justice of the European Union. In that sense, the contested decision is not
simply the expression or recognition of a voluntary coordination on the part of the
Member States, but was designed to lay down a course of action binding on both
the institutions and the Member States, which is capable of derogating from the
procedures laid down by the Statute of the Court of Justice of the European Union
and having definite legal effects. Thus, in reliance on the judgment of 31 March
1971, Commission v Council (22/70, EU:C:1971:32), she maintains that an action
seeking review of such a decision is admissible.

29      In the fourth place, relying on the judgment of 23 April 1986, Les
Verts v Parliament (294/83, EU:C:1986:166), the applicant claims that the fact that
the Conference of the Representatives of the Governments of the Member States is
not expressly referred to in the Treaties as a body whose acts may be challenged, is
no obstacle to the admissiblity of the present action, either on account of the fact
that that conference may be considered to be an EU organ or, at the very least, by
virtue of the general requirement that the interpretation of admissibility and
jurisdiction of the EU Courts must respect the complete system of legal remedies
and procedures established by the Treaties and avoid arriving at a result contrary
both to the spirit of the Treaty, as expressed in the second sentence of Article 19(1)
TEU, and to its system.

30      In the fifth place, the applicant claims that, in so far as the contested decision was
concluded on the basis of a collective action by the representatives of the
governments of the Member States, it encroaches on the exclusive powers granted
to the Court of Justice, by virtue of the Statute of the Court of Justice of the
European Union, with the result that the General Court has jurisdiction to review
whether that decision indeed affects those powers.
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31      First, in so far as the present action is directed against the Council, it must be noted
that it is apparent from the content of the contested decision that it was not
adopted by the Council but by the representatives of the governments of the
Member States, on the basis of Article 253(1) TFEU.

32      Accordingly, as it was, moreover, indicated in the order of 10 September
2020, Council v Sharpston (C-423/20 P(R), not published, EU:C:2020:700,
paragraph 24), the action is manifestly inadmissible to the extent that it is directed
against the Council.

33      In so far as the present action is directed against the representatives of the
governments of the Member States, it must be noted that the jurisdiction of the
General Court is that set out in Article 256 TFEU, as specified in Article 51 of the
Statute of the Court of Justice of the European Union. Under those provisions, the
General Court has jurisdiction to hear and determine actions brought under
Article 263 TFEU only against acts of the institutions, bodies, offices or agencies of
the European Union.

34      In that connection, it is necessary to recall the case-law according to which it is
clear from Article 263 TFEU that acts adopted by representatives of the Member
States, acting not in their capacity as members of the Council of the European
Union or of the European Council but as representatives of their governments, and
thus collectively exercising the powers of the Member States, are not subject to
judicial review by the EU Courts (judgment of 30 June 1993, Parliament v Council
and Commission, C-181/91 and C-248/91, EU:C:1993:271, paragraph 12).

35      In addition, it must be noted that the Court of Justice stated that acts by which
Judges and Advocates General of the Court of Justice are appointed, in accordance
with Article 253(1) TFEU, were adopted by common accord of the governments of
the Member States (order of 10 September 2020, Representatives of the
Governments of the Member States v Sharpston, C-424/20 P(R), not published,
EU:C:2020:705, paragraph 27).

36      More specifically, the Court of Justice has considered that an action was manifestly
inadmissible to the extent that it sought the annulment of a decision taken not by
an institution, body, office or agency of the Union but by representatives of the
governments of the Member States exercising the powers of those States, with the
consequence that such a decision was not subject to the judicial review that is
exercised by the Court of Justice of the European Union on the basis of Article 263
TFEU (order of 10 September 2020, Representatives of the Governments of the
Member States v Sharpston, C-424/20 P(R), not published, EU:C:2020:705,
paragraph 28).

37      In the present case, it must be noted that the applicant asks the Court to annul the
contested decision in part, in so far as it concerns the appointment of Mr Rantos to
the post of Advocate General at the Court of Justice, for the period from
7 September 2020 to 6 October 2021.
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38      In that regard, it is sufficient to point out that it follows from the case-law cited in
paragraphs 34 to 36 above that acts adopted by the representatives of the
governments of the Member States are not subject to judicial review by the EU
Courts.

39      In those circumstances, it must be held that the present action must be dismissed
as manifestly inadmissible, without it being necessary to rule on the request for an
expedited procedure.

 Costs

40      Under Article 133 of the Rules of Procedure, the General Court is to give a decision
as to costs in the judgment or order which closes the proceedings.

41      In accordance with Article 158(5) of the Rules of Procedure, in decisions of the
General Court on the substance of a case, that court is to give a decision as to costs
relating to the proceedings for interim relief. In addition, since, in the orders of
10 September 2020, Council v Sharpston (C-423/20 P(R), not published,
EU:C:2020:700) and of 10 September 2020, Representatives of the Governments
of the Member States v Sharpston (C-424/20 P(R), not published, EU:C:2020:705),
the costs were reserved, it is for the General Court also to rule on the costs relating
to those appeal proceedings.

42      Furthermore, under Article 134(1) of the Rules of Procedure, the unsuccessful party
is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful
party’s pleadings.

43      Since the action has been dismissed as manifestly inadmissible in Case T-550/20,
and the applicant was unsuccessful in Case T-550/20 R, the applicant must be
ordered to pay, in addition to her own costs, those incurred by the Council and the
Representatives of the Governments of the Member States, including those incurred
before the General Court and the Court of Justice in Cases T-550/20 R,
C-423/20 P(R) and C-424/20 P(R).

On those grounds,

THE GENERAL COURT (Second Chamber)

hereby orders:

1.      The action is dismissed.

2.      Ms Eleanor Sharpston shall bear her own costs and pay those incurred by
the Council of the European Union and the Representatives of the
Governments of the Member States, including those incurred in the
proceedings for interim relief before the General Court and the Court of
Justice in Cases T-550/20 R, C-423/20 P(R) and C-424/20 P(R).
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Luxembourg, 6 October 2020.

74



USNESENÍ SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

16. června 2021

„Kasační opravný prostředek – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora –
Důsledky vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

z Evropské unie pro členy Soudního dvora Evropské unie – Rozhodnutí zástupců vlád
členských států o jmenování tří soudců a jednoho generálního advokáta Soudního

dvora Evropské unie – Ukončení mandátu generálního advokáta – Žaloba na
neplatnost“

Ve věci C-685/20 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu
Soudního dvora Evropské unie, podaný dne 16. prosince 2020,

Eleanor Sharpston, s bydlištěm ve Schoenfels (Lucembursko), zastoupená
N. Forwoodem, BL, J. Robbem, barrister, jakož i J. Flynnem a H. Mercerem, QC,

účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka),

přičemž dalšími účastníky řízení jsou:

Rada Evropské unie,

Zástupci vlád členských států,

žalovaní v prvním stupni,

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení J.-C. Bonichot (zpravodaj), předseda senátu, L. Bay Larsen, C. Toader,
M. Safjan a N. Jääskinen, soudci,

generální advokát: M. Szpunar,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta,
rozhodnout usnesením s odůvodněním podle článku 181 jednacího řádu Soudního
dvora,

vydává toto
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Usnesení

1        Svým kasačním opravným prostředkem se Eleanor Sharpston domáhá zrušení
usnesení Tribunálu Evropské unie ze dne 6. října 2020, Sharpston v. Rada
a Zástupci vlád členských států (T-550/20, nezveřejněné, dále jen „napadené
usnesení“, EU:T:2020:475), kterým Tribunál odmítl její návrh na zrušení rozhodnutí
zástupců vlád členských států (EU) 2020/1251 ze dne 2. září 2020 o jmenování tří
soudců a jednoho generálního advokáta Soudního dvora (Úř. věst. 2020, L 292, s. 1,
dále jen „sporné rozhodnutí“) v rozsahu, v němž se týká jmenování Athanasia
Rantose do funkce generálního advokáta Soudního dvora na období od 7. září 2020
do 6. října 2021.

 Právní rámec

2        Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. 2020,
L 29, s. 7, dále jen „dohoda o vystoupení“), schválená rozhodnutím Rady (EU)
2020/135 ze dne 30. ledna 2020 (Úř. věst. 2020, L 29, s. 1), která vstoupila
v platnost dne 1. února 2020, v osmém pododstavci své preambule uvádí:

„Berouce v úvahu, že je v zájmu Unie i Spojeného království stanovit přechodné
nebo prováděcí období, během kterého by se – bez ohledu na veškeré důsledky
vystoupení Spojeného království z Unie, pokud jde o zapojení Spojeného království
v orgánech, institucích a jiných subjektech Unie a zejména skončení mandátů všech
členů orgánů, institucí a jiných subjektů Unie jmenovaných nebo zvolených
v souvislosti s členstvím Spojeného království v Unii v den vstupu této dohody
v platnost – právo Unie, včetně mezinárodních dohod, mělo uplatňovat na Spojené
království a ve Spojeném království a obecně se stejnými účinky na členské státy,
aby se předešlo narušení v období, během kterého se bude jednat o dohodě
(dohodách) o budoucím vztahu.“

3        Článek 19 odst. 2 SEU stanoví, že se Soudní dvůr skládá z jednoho soudce
z každého členského státu a jsou mu nápomocni generální advokáti.

4        Podle článku 252 SFEU je Soudnímu dvoru nápomocno osm generálních advokátů,
přičemž na jeho žádost může Rada Evropské unie jednomyslným rozhodnutím zvýšit
počet generálních advokátů.

5        Na základě prohlášení k článku 252 Smlouvy o fungování Evropské unie o počtu
generálních advokátů Soudního dvora připojeného k závěrečnému aktu mezivládní
konference, která přijala Lisabonskou smlouvu, Konference zástupců vlád členských
států prohlásila, že pokud Soudní dvůr požádá v souladu s čl. 252 prvním
pododstavcem SFEU o zvýšení počtu generálních advokátů o tři, a sice jedenáct
namísto osmi, bude mít v takovém případě Polská republika stálého generálního
advokáta, stejně jako jej již má Spolková republika Německo, Francouzská republika,
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Italská republika, Španělské království a Spojené království, a nebude se již účastnit
systému částečné obměny, přičemž stávající systém částečné obměny se bude
týkat pěti generálních advokátů namísto tří.

6        Rozhodnutím Rady 2013/336/EU ze dne 25. června 2013 o zvýšení počtu
generálních advokátů Soudního dvora Evropské unie (Úř. věst. 2013, L 179, s. 92)
byl počet generálních advokátů zvýšen z osmi na jedenáct.

 Skutečnosti předcházející sporu

7        V průběhu roku 2005 jmenovali zástupci vlád členských států na návrh vlády
Spojeného království E. Sharpston k výkonu funkce generální advokátky Soudního
dvora na dobu zbývající části mandátu jejího předchůdce, a sice do 6. října 2009.
V průběhu roku 2009 byla navrhovatelka v návaznosti na nový návrh téže vlády
jmenována jako generální advokátka Soudního dvora v rámci nového mandátu
v délce šesti let, a to na období od 7. října 2009 do 6. října 2015. Konečně na
základě rozhodnutí zástupců vlád členských států (EU, Euratom) 2015/578 ze dne
1. dubna 2015 o jmenování soudců a generálních advokátů Soudního dvora (Úř.
věst. 2015, L 96, s. 11) byla navrhovatelka jmenována k výkonu funkce generální
advokátky na období od 7. října 2015 do 6. října 2021.

8        Dne 29. ledna 2020 přijala Konference zástupců vlád členských států prohlášení
o důsledcích vystoupení Spojeného království z Unie pro generální advokáty
Soudního dvora, ve kterém připomněla, že jelikož Spojené království zahájilo postup
stanovený v článku 50 SEU k vystoupení z Unie, přestávají být Smlouvy pro tento
členský stát použitelné dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost. Tato
Konference rovněž připomněla, že v den vstupu dohody v platnost skončí
v důsledku vystoupení mandát všech členů orgánů, institucí a jiných subjektů Unie,
kteří byli nominováni, jmenováni nebo zvoleni v souvislosti s členstvím Spojeného
království v Unii. Konference uvedla, že z toho vyplývá, že stálé místo generálního
advokáta, které bylo přiděleno Spojenému království podle prohlášení k článku 252
Smlouvy o fungování Evropské unie o počtu generálních advokátů Soudního dvora
připojeného k závěrečnému aktu mezivládní konference, která přijala Lisabonskou
smlouvu, bude začleněno do systému částečné obměny členských států pro účely
jmenování generálních advokátů. Konference vzala na vědomí, že podle
protokolárního pořádku je příštím způsobilým členským státem Řecká republika.
Konference se s ohledem na mimořádné okolnosti, za nichž bude učiněno toto
jmenování, a aby byla dodržena pravidla o částečné obměně členů Soudního dvora
každé tři roky a o stanovení délky jejich mandátů na šest let, jak jsou uvedena
v článku 253 SFEU, dohodla, že mandát generálního advokáta navrženého Řeckou
republikou na uvolněné místo generálního advokáta skončí ke dni příští částečné
obměny členů Soudního dvora, a sice 6. října 2021.

9        Sporným rozhodnutím byl do funkce generálního advokáta Soudního dvora
jmenován na období od 7. září 2020 do 6. října 2021 A. Rantos, nástupce
navrhovatelky.
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 Řízení před Tribunálem a napadené usnesení

10      Žalobou došlou kanceláři Tribunálu dne 4. září 2020 se navrhovatelka domáhala
zrušení sporného rozhodnutí v rozsahu, v němž se týká jmenování A. Rantose do
funkce generálního advokáta Soudního dvora na období od 7. září 2020 do 6. října
2021.

11      Samostatným podáním došlým kanceláři Tribunálu téhož dne podala navrhovatelka
návrh na předběžné opatření směřující k pozastavení výkonu a všech následných
účinků sporného rozhodnutí v rozsahu, v němž se týká uvedeného jmenování.

12      Usnesením ze dne 4. září 2020, Sharpston v. Rada a Zástupci vlád členských států
(T-550/20 R, nezveřejněné, EU:T:2020:416), soudce Tribunálu příslušný pro
rozhodování o předběžných opatřeních prozatímně vyhověl návrhu na předběžná
opatření až do přijetí usnesení, kterým bude ukončeno řízení o předběžných
opatřeních, a bylo stanoveno, že o nákladech řízení bude rozhodnuto později.

13      Návrhy došlými kanceláři Soudního dvora dne 5. září 2020 Rada i zástupci vlád
členských států podali proti tomuto usnesení soudce Tribunálu příslušného pro
rozhodování o předběžných opatřeních kasační opravný prostředek.

14      Usneseními místopředsedkyně Soudního dvora ze dne 10. září 2020, Rada
v. Sharpston [C-423/20 P(R), nezveřejněné, EU:C:2020:700], a ze dne 10. září
2020, Zástupci vlád členských států v. Sharpston [C-424/20 P(R), nezveřejněné,
EU:C:2020:705], bylo usnesení ze dne 4. září 2020, Sharpston v. Rada a Zástupci
vlád členských států (T-550/20 R, nezveřejněné, EU:T:2020:416), zrušeno a návrhy
na předběžná opatření byly odmítnuty v plném rozsahu.

15      Místopředsedkyně Soudního dvora v usneseních ze dne 10. září 2020, Rada
v. Sharpston [C-423/20 P(R), nezveřejněné, EU:C:2020:700], a ze dne 10. září
2020, Zástupci vlád členských států v. Sharpston [C-424/20 P(R), nezveřejněné,
EU:C:2020:705], v podstatě uvedla, že podmínka týkající se fumus boni
juris k tomu, aby soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních mohl
přiznat odklad vykonatelnosti a jiná předběžná opatření navrhovaná navrhovatelkou,
nebyla splněna, neboť je třeba mít za to, že žaloba v hlavním řízení je prima
facie zjevně nepřípustná, jelikož směřuje proti Radě, třebaže Rada nebyla autorem
sporného rozhodnutí a jelikož směřuje proti zástupcům vlád členských států, kteří
vzhledem k tomu, že jednají v postavení zástupců své vlády, a vykonávají tak
kolektivně pravomoci členských států, nepodléhají přezkumu legality vykonávanému
unijním soudem. V těchto usneseních tedy místopředsedkyně Soudního dvora
rozhodla, že se soudce Tribunálu příslušný pro rozhodování o předběžných
opatřeních tím, že vyhověl návrhu na předběžné opatření, byť jen prozatímně,
dopustil nesprávného právního posouzení. Místopředsedkyně Soudního dvora
v uvedených usneseních nakonec návrhy na předběžná opatření, které
navrhovatelka podala k Tribunálu, odmítla.
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16      Tribunál v napadeném usnesení nejprve v bodě 31 konstatoval, že sporné
rozhodnutí bylo přijato nikoli Radou, nýbrž zástupci vlád členských států, a následně
v bodě 32 žalobu, která k němu byla podána, odmítl jako zjevně nepřípustnou
v rozsahu, v němž směřovala proti Radě.

17      Pokud jde o návrhová žádání směřující proti zástupcům vlád členských států,
Tribunál v bodech 33 a 34 napadeného usnesení připomněl, že má na základě
článku 263 SFEU pravomoc rozhodovat pouze o žalobách podaných proti aktům
orgánů, institucí nebo jiných subjektů Unie a že z judikatury Soudního dvora
vyplývá, že akty přijaté zástupci vlád členských států, kteří jednají v postavení nikoli
členů Rady nebo členů Evropské rady, ale v postavení zástupců své vlády,
a vykonávají tak kolektivně pravomoci členských států, nepodléhají přezkumu
legality vykonávanému unijním soudem.

18      Tribunál v bodech 35 a 36 napadeného usnesení odkázal rovněž na usnesení
místopředsedkyně Soudního dvora ze dne 10. září 2020, Zástupci vlád členských
států v. Sharpston [C-424/20 P(R), nezveřejněné, EU:C:2020:705], přičemž
připomněl jednak, že akt o jmenování soudců a generálních advokátů Soudního
dvora je v souladu s čl. 253 odst. 1 SFEU přijat vzájemnou dohodou vlád členských
států, a jednak, že žaloba je zjevně nepřípustná v rozsahu, v němž zní na zrušení
rozhodnutí, které vydal nikoli orgán, instituce nebo jiný subjekt Unie, ale které vydali
zástupci vlád členských států, kteří vykonávají pravomoci těchto členských států.

19      Tribunál v bodě 37 napadeného usnesení uvedl, že navrhovatelka navrhuje zrušení
sporného rozhodnutí v rozsahu, v němž se týká jmenování A. Rantose do funkce
generálního advokáta Soudního dvora na období od 7. září 2020 do 6. října 2021.

20      Tribunál měl v bodě 38 napadeného usnesení za to, že z judikatury citované
v bodech 34 až 36 tohoto usnesení vyplývá, že akty přijaté zástupci vlád členských
států nepodléhají přezkumu legality vykonávanému unijním soudem.

21      Tribunál z toho v bodě 39 uvedeného usnesení vyvodil, že žaloba musí být
odmítnuta jako zjevně nepřípustná.

 Řízení před Soudním dvorem a návrhová žádání navrhovatelky

22      Svým kasačním opravným prostředkem se E. Sharpston domáhá, aby Soudní dvůr
zrušil napadené usnesení, nařídil ostatním účastníkům řízení, aby odpověděli na
otázku, zda je třeba mít za to, že její mandát skončil podle čl. 50 odst. 3 SEU při
vystoupení Spojeného království z Unie dne 31. ledna 2020 o půlnoci, vrátil věc
Tribunálu, ledaže by stav řízení umožnil Soudnímu dvoru vydat rozhodnutí, a uložil
Radě, jakož i zástupcům vlád členských států náhradu nákladů řízení.
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 Ke kasačnímu opravnému prostředku

23      Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora stanoví, že pokud je kasační opravný
prostředek zcela nebo zčásti zjevně nepřípustný nebo zjevně neopodstatněný, může
Soudní dvůr kdykoli na návrh soudce zpravodaje a po vyslechnutí generálního
advokáta tento kasační opravný prostředek usnesením s odůvodněním úplně nebo
částečně odmítnout nebo zamítnout.

24      Tento článek je třeba použít v projednávané věci.

25      Na podporu svého kasačního opravného prostředku navrhovatelka uvádí pět
důvodů.

 K prvnímu až třetímu a pátému důvodu kasačního opravného prostředku

 Argumentace navrhovatelky

26      V prvním důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka uvádí, že
Tribunál porušil článek 263 SFEU, když v bodech 33 a 39 napadeného usnesení
rozhodl, že žaloba je nepřípustná z důvodu, že nesměřuje proti aktu přijatému
orgánem, institucí nebo jiným subjektem Unie.

27      Tvrdí, že nejen ze znění článku 263 SFEU v jeho různých jazykových verzích, ale
i z historie vzniku a cíle tohoto článku, jakož i z judikatury Soudního dvora vyplývá,
že oblast působnosti uvedeného článku musí být vykládána široce, ať již se jedná jak
o akty, kterých se týká, tak o jejich autory.

28      Tvrdí, že ačkoli Soudní dvůr vylučuje z oblasti působnosti článku 263 SFEU akty
přijaté zástupci vlád členských států mimo unijní právní rámec, nemůže tomu tak
být v případě takových aktů, jako je sporné rozhodnutí, přijatých zástupci vlád
členských států jednajícími v rámci pravomocí svěřených, nebo takzvaně svěřených
Smlouvami a které mají účinky v unijním právním řádu.

29      Tvrdí, že se Tribunál v bodech 34, 36 a 38 napadeného usnesení tedy dopustil
nesprávného právního posouzení, když měl za to, že všechny akty přijaté zástupci
vlád členských států v jiném postavení, než je postavení členů Rady nebo Evropské
rady, nemohou být předmětem soudního přezkumu podle článku 263 SFEU a že měl
uznat svou pravomoc k posouzení legality sporného rozhodnutí v rozsahu, v němž
předčasně ukončilo její mandát generální advokátky.

30      V rámci konečných poznámek navrhovatelka dodala, že z bodů 91 až 98 rozsudku
ze dne 16. prosince 2020, Rada a další v. K. Chrysostomides & Co. a další
(C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P a C-604/18 P, EU:C:2020:1028), vyplývá, že
nemožnost přezkumu politické dohody na základě článku 263 SFEU předpokládá
existenci alternativních opravných prostředků proti aktům uplatňujícím tuto dohodu,
aby bylo zabráněno tomu, že jednotlivci budou zbavení svého práva na účinnou
právní ochranu, zakotveného v článku 47 Listiny základních práv Evropské unie.
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Takové alternativní opravné prostředky však v projednávané věci podle
navrhovatelky neexistují.

31      Ve svém druhém důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že
Tribunál pro účely určení své pravomoci nesprávně neprovedl rozlišení mezi
rozhodnutím zástupců vlád členských států o jmenování generálního advokáta
Soudního dvora a předběžným rozhodnutím o uvolněném místě, které bylo takto
obsazeno,

32      Tvrdí, že i když zpravidla nevyvstává otázka, zda je místo člena Soudního dvora
uvolněno, nelze vyloučit, že tato otázka v některých případech existuje. V tomto
ohledu má za to, že musí být možné, aby unijní soudy přezkoumaly akt členských
států, který protiprávně konstatuje, že je takové místo uvolněno, a na tomto základě
provedl jmenování nového generálního advokáta.

33      Navrhovatelka tvrdí, že musí tedy příslušet pouze unijním soudům, aby se
k předmětné problematice vyjádřily, a odkazuje zvláště na článek 19 SEU a na
články 4 a 6 statutu Soudního dvora Evropské unie.

34      Navrhovatelka dodává, že platnost aktů zástupců vlád členských států stanovených
Smlouvou o FEU může být ostatně přinejmenším nepřímo zpochybněna jinými
procesními prostředky, než je žaloba na neplatnost, jak připustila Rada jménem
Konference zástupců vlád členských států v rámci námitky nepřípustnosti vznesené
před Tribunálem, a že je z toho třeba vyvodit, že přímá žaloba proti těmto aktům
musí být rovněž možná.

35      Tribunál se v důsledku toho dopustil nesprávného právního posouzení, když
v bodech 34, 36 a 38 napadeného usnesení konstatoval, že žádné akty zástupců
vlád členských států nemohou být předmětem žaloby podle článku 263 SFEU.

36      Ve třetím důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že Tribunál
v bodech 34, 37 a 38 napadeného usnesení nesprávně vyložil zásady vyplývající
z rozsudku ze dne 30. června 1993, Parlament v. Rada a Komise (C-181/91
a C-248/91, EU:C:1993:271).

37      Tvrdí, že z tohoto rozsudku nevyplývá, že všechny akty zástupců vlád členských
států jednajících ve vzájemné shodě nepodléhají soudnímu přezkumu v rámci
článku 263 SFEU, ale že se Soudní dvůr v uvedeném rozsudku vyjádřil pouze
k aktům přijatým zástupci vlád členských států mimo unijní právní řád.

38      O otázce, zda unijní soudy mají pravomoc přezkoumat legalitu takového aktu, jako
je sporné rozhodnutí, přijatého zástupci vlád členských států na základě pravomocí
svěřených, či takzvaně svěřených Smlouvami, a který má účinky v unijním právním
řádu, tak podle ní nebylo v judikatuře Soudního dvora rozhodnuto a měla by na ní
být podána kladná odpověď.

39      Tribunál tedy údajně nesprávně odkázal v bodech 34 a 38 napadeného usnesení na
rozsudek ze dne 30. června 1993, Parlament v. Rada a Komise (C-181/91
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a C-248/91, EU:C:1993:271), a zejména na bod 12 tohoto rozsudku, jako podklad
pro svou analýzu a měl zmínit přinejmenším jiné pasáže tohoto rozsudku, jako je
jeho bod 13, z nichž vyplývá, že akty, které v unijním právním řádu mají právní
účinky vůči třetím osobám, musí podléhat přezkumu unijních soudů.

40      V pátém důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka podpůrně tvrdí,
že Tribunál v bodech 31 a 32 napadeného usnesení rovněž neprávem neodpověděl
na její argument, podle kterého i když zástupci vlád členských států nemohou být
žalovanou stranou v rámci žaloby podané na základě článku 263 SFEU, musí být
žalovanou stranou Rada jakožto alter ego těchto zástupců nebo jakožto unijní orgán,
který je s nimi nejúžeji spojen, a to vzhledem k její účasti při přijetí a vyhlášení
sporného rozhodnutí.

41      Vychází zvláště z nutnosti přezkoumat případná porušení unijního práva členskými
státy, třebaže členské státy nemohou být v takovém řízení žalovanými stranami,
a má za to, že i když Rada není autorem napadeného aktu, musí být nicméně
možné, aby za něj odpovídala před unijními soudy.

42      Tvrdí, že ustanovení Smluv týkající se pravomoci Soudního dvora neuvádějí
taxativní výčet žalovaných stran a odkazuje per analogiam na články 268
a 340 SFEU.

43      Uvádí, že je třeba určit, zda autorem konstatování o uvolněném místě, které
předtím zastávala, které je uvedeno ve sporném rozhodnutí, je Rada, zástupci vlád
členských států nebo předseda Soudního dvora Evropské unie, a má za to, že Soudní
dvůr je v každém případě jedinou entitou oprávněnou o této otázce rozhodovat.

44      Dodává, že Rada prostřednictvím své právní služby hrála aktivní úlohu buď
samostatně, nebo společně se zástupci vlád členských států, pokud jde o určení
předčasného ukončení jejího mandátu, a je tak spoluautorkou vady, kterou je
stiženo sporné rozhodnutí.

 Závěry Soudního dvora

45      V prvním až třetím a pátém důvodu kasačního opravného prostředku, které je
třeba analyzovat společně, navrhovatelka v podstatě tvrdí, že se Tribunál dopustil
nesprávného právního posouzení, když odmítl jako zjevně nepřípustný její návrh na
zrušení sporného rozhodnutí z důvodu, že bylo přijato zástupci vlád členských států
jednajícími jako takoví, a nikoli Radou.

46      Podle judikatury Soudního dvora ze znění článku 263 SFEU vyplývá, že akty přijaté
zástupci vlád členských států, kteří jednají v postavení nikoli členů Rady, ale
v postavení zástupců své vlády, a vykonávají tak kolektivně pravomoci členských
států, nepodléhají přezkumu legality vykonávanému unijním soudem (v tomto
smyslu viz rozsudek ze dne 30. června 1993, Parlament v. Rada a Komise, C-181/91
a C-248/91, EU:C:1993:271, bod 12).
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47      Relevantním kritériem takto uplatněným Soudním dvorem k vyloučení pravomoci
unijních soudů k rozhodování o žalobě u soudu směřující proti takovým aktům je
tedy kritérium týkající se jejich autora, nezávisle na jejich závazných právních
účincích.

48      Argumenty uplatněné navrhovatelkou v rámci jejího prvního a pátého důvodu
kasačního opravného prostředku, podle nichž je třeba autory aktů, na které
odkazuje článek 263 SFEU, a sice orgány, instituce a jiné subjekty Unie, vykládat
široce, aby bylo možné mít za to, že sporné rozhodnutí bylo přijato orgánem,
institucí nebo jiným subjektem Unie ve smyslu tohoto článku, nebo přinejmenším
postavit žalobu podanou k Tribunálu na roveň žalobě podané proti rozhodnutí Rady,
a to vzhledem k její účasti při přijetí a rozšiřování sporného rozhodnutí, proto přijaty
být nemohou, protože by to bylo v rozporu s jasným znění tohoto článku.

49      Jeví se jako zjevné, že by takový výklad byl rovněž v rozporu s vůlí autorů Smluv,
kterou odráží článek 263 SFEU, jehož oblast působnosti se omezuje pouze na akty
unijního práva přijaté orgány, institucemi a jinými subjekty Unie, vyloučit ze
soudního přezkumu Soudního dvora takové akty, jejichž přijetí přísluší členským
státům, jako jsou rozhodnutí o jmenování členů unijních soudů.

50      Na rozdíl od toho, co tvrdí navrhovatelka v rámci třetího důvodu kasačního
opravného prostředku, z výše uvedeného vyplývá, že je rovněž bezvýznamné, že
zástupci vlád členských států jednali v rámci Smluv nebo jiných právních zdrojů,
jako je mezinárodní právo.

51      Tribunál se tudíž nedopustil žádného pochybení, když v bodě 34 napadeného
usnesení připomněl, že z článku 263 SFEU vyplývá, že akty přijaté zástupci vlád
členských států, kteří jednají v postavení nikoli členů Rady nebo členů Evropské
rady, ale v postavení zástupců své vlády, a vykonávají tak kolektivně pravomoci
členských států, nepodléhají přezkumu legality vykonávanému unijním soudem.

52      V rámci druhého důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že
unijní soudy by měly uznat svou pravomoc k posouzení legality rozhodnutí
o jmenování nového generálního advokáta vzhledem k tomu, že vystoupení
Spojeného království z Unie nezpůsobilo ukončení jejího mandátu generální
advokátky.

53      V tomto ohledu je třeba připomenout, že vzhledem k tomu, že na základě čl. 50
odst. 3 SEU přestaly být ve Spojeném království Smlouvy použitelné ke dni jeho
vystoupení, tedy k 1. únoru 2020, tento stát již od tohoto data není členským
státem. Z toho vyplývá, jak uvádí osmý pododstavec preambule dohody
o vystoupení, že probíhající mandáty členů orgánů, institucí a jiných subjektů Unie
jmenovaných nebo zvolených v souvislosti s členstvím Spojeného království v Unii
k tomuto dni automaticky skončily (v tomto ohledu viz usnesení z dnešního dne,
Sharpston v. Rada a Konference zástupců vlád členských států, C-684/20 P, bod
49).
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54      Na sporné rozhodnutí tedy nelze nahlížet tak, že obsahuje rozhodnutí s právními
účinky nepříznivě zasahující do právního postavení navrhovatelky v rozsahu, v němž
v něm bylo rozhodnuto o předčasném ukončení jejího mandátu generální
advokátky, ani ostatně tak, že je založeno na takovém rozhodnutí, které bylo přijato
Konferencí zástupců vlád členských států v jejich prohlášení ze dne 29. ledna 2020
(v tomto ohledu, pokud jde o toto prohlášení, viz usnesení z dnešního dne,
Sharpston v. Rada a Konference zástupců vlád členských států, C-684/20 P, bod
48).

55      Analýzu navrhovatelky kromě toho každopádně nelze přijmout, jelikož sporné
rozhodnutí nelze považovat za rozhodnutí přijaté orgánem, institucí nebo jiným
subjektem Unie podle článku 263 SFEU.

56      V důsledku toho nelze Tribunálu vytýkat, že měl za to, že nemá pravomoc
k posouzení legality sporného rozhodnutí.

57      Z toho vyplývá, že první až třetí a pátý důvod kasačního opravného prostředku
musejí být zamítnuty jako zjevně neopodstatněné.

 Ke čtvrtému důvodu kasačního opravného prostředku

 Argumentace navrhovatelky

58      Ve čtvrtém důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že
Tribunál v bodech 32, 35 a 36 napadeného usnesení přiznal neprávem hodnotu
precedentu usnesení místopředsedkyně Soudního dvora ze dne 10. září 2020,
Zástupci vlád členských států v. Sharpston [C-424/20 P(R),
nezveřejněné, EU:C:2020:705]], ačkoli takové usnesení nemohlo předjímat
meritum projednávaného sporu.

59      Kromě toho toto usnesení bylo podle navrhovatelky přijato v rozporu s procesními
pravidly, zejména proto, že navrhovatelka nebyla vyslechnuta, přestože nebyla
konstatována žádná naléhavost, ale také proto, že argumenty uplatněné zástupci
vlád členských států měly být odmítnuty jako nepřípustné z důvodu, že byly
uplatněny poprvé před Soudním dvorem.

60      Navrhovatelka konečně tvrdí, že Tribunál tak sám porušil zásadu audi alteram
partem, když jí neumožnil předložit vyjádření k relevanci bodu 12 rozsudku ze dne
30. června 1993, Parlament v. Rada a Komise (C-181/91
a C-248/91, EU:C:1993:271), uvedeného v bodě 34 napadeného usnesení,
a usnesení místopředsedkyně Soudního dvora ze dne 10. září 2020, Zástupci vlád
členských států v. Sharpston [C-424/20 P(R), nezveřejněné, EU:C:2020:705],
uvedeného v bodech 35 a 36 napadeného usnesení. Tribunál tak neodůvodněným
způsobem „rozšířil“ a „prodloužil“ nejen právní účinek, ale také procesní vady tohoto
usnesení místopředsedkyně Soudního dvora.

 Závěry Soudního dvora
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61      Pokud jde o argumenty týkající se pochybení, kterého se měl Tribunál dopustit
v bodech 35 a 36 napadeného usnesení, pokud jde o dosah usnesení
místopředsedkyně Soudního dvora ze dne 10. září 2020, Zástupci vlád členských
států v. Sharpston [C-424/20 P(R), nezveřejněné, EU:C:2020:705], stačí
konstatovat, že se Tribunál v žádném případě nedopustil žádného pochybení, když
v uvedeném bodě 35 připomněl, že akt týkající se jmenování soudců a generálních
advokátů Soudního dvora je v souladu s článkem 253 SFEU přijat vzájemnou
dohodou vlád členských států, a když v uvedeném bodě 36 připomněl, že žaloba
podaná na základě článku 263 SFEU proti takovému aktu je zjevně nepřípustná
v rozsahu, v němž zní na zrušení rozhodnutí, které vydali zástupců vlád členských
států, kteří vykonávají pravomoci těchto států. Z toho vyplývá, že takové
argumenty jsou zjevně irelevantní.

62      Argumenty týkající se procesních porušení, ke kterým údajně došlo při přijetí
tohoto usnesení místopředsedkyně Soudního dvora, jsou mimoto zjevně
nepřípustné, jelikož toto usnesení není předmětem projednávaného opravného
prostředku.

63      Tvrzení navrhovatelky týkající se porušení zásady kontradiktornosti Tribunálem
musí být tedy rovněž zamítnuta jako zjevně neopodstatněná.

64      Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku musí být tedy zčásti odmítnout jako
zjevně nepřípustný a zčásti zamítnout jako zjevně neopodstatněný.

65      Z výše uvedeného tedy vyplývá, že vzhledem k tomu, že žádnému z důvodů
uplatněných navrhovatelkou na podporu jejího kasačního opravného prostředku
nebylo vyhověno, je třeba tento kasační opravný prostředek zčásti odmítnout jako
zjevně nepřípustný a zčásti zamítnout jako zjevně neopodstatněný.

66      Za těchto podmínek není namístě, aby bylo vyhověno provádění důkazů
požadovanému navrhovatelkou.

 K nákladům řízení

67      Podle článku 137 jednacího řádu, který se na řízení o kasačním opravném
prostředku použije na základě čl. 184 odst. 1 tohoto jednacího řádu, se v usnesení,
jímž se končí řízení, rozhodne o nákladech řízení.

68      Vzhledem k tomu, že toto usnesení bylo přijato před doručením kasačního
opravného prostředku ostatním účastníkům řízení, a tedy před tím, než jim mohly
vzniknout náklady řízení, je třeba rozhodnout, že navrhovatelka ponese vlastní
náklady řízení.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto:
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1)      Kasační opravný prostředek se zčásti odmítá jako zjevně nepřípustný
a zčásti zamítá jako zjevně neopodstatněný.

2)      Eleanor Sharpston ponese vlastní náklady řízení.

Podpisy.
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ROZSUDEK TRIBUNÁLU (druhého senátu)

27. února 2015

„Přístup k dokumentům – Nařízení (ES) č. 1049/2001 – Spisy účastníka řízení
předložené Rakouskou republikou v řízení pro nesplnění povinnosti před Soudním

dvorem – Odepření přístupu“

Ve věci T-188/12,

Patrick Breyer, s bydlištěm ve Wald-Michelbachu (Německo), zastoupený
M. Starostikem, advokátem,

žalobce,

podporovaný

Finskou republikou, zastoupenou J. Heliskoskim a S. Hartikainenem, jako
zmocněnci,

a

Švédským královstvím, původně zastoupeným A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege,
S. Johannesson, U. Persson, K. Ahlstrand-Oxhamre a H. Karlsson, poté A. Falk,
C. Meyer-Seitz, U. Persson, L. Swedenborgem, N. Otte Widgren, E. Karlssonem
a F. Sjövallem, jako zmocněnci,

vedlejšími účastníky řízení,

proti

Evropské komisi, původně zastoupené P. Costa de Oliveira a H. Krämerem, poté
H. Krämerem a M. Konstantinidisem, jako zmocněnci, původně ve spolupráci
s A. Krämerem a R. Van der Houtenem, poté R. Van der Houtenem, advokáty,

žalované,

jejímž předmětem je návrh na zrušení rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2012,
kterým byla zamítnuta žalobcem předložená žádost o poskytnutí přístupu k jejímu
právnímu stanovisku týkajícímu se směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo
zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice
2002/58/ES (Úř. věst. L 105, s. 54), a dále návrh na zrušení rozhodnutí Komise ze
dne 3. dubna 2012, kterým byl žalobci odepřen úplný přístup k dokumentům
týkajícím se provedení směrnice 2006/24 Rakouskou republikou a k dokumentům
vztahujícím se k věci, ve které byl vydán rozsudek ze dne 29. července 2010,

87



Komise v. Rakousko (C-189/09, EU:C:2010:455), a to v rozsahu, v němž byl
posledně uvedeným rozhodnutím odepřen přístup ke spisům účastníka řízení
předloženým Rakouskou republikou v rámci uvedené věci,

TRIBUNÁL (druhý senát),

ve složení M. E. Martins Ribeiro, předsedkyně, S. Gervasoni a L. Madise (zpravodaj),
soudci,

vedoucí soudní kanceláře: K. Andová, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 5. září 2014,

vydává tento

Rozsudek

 Právní rámec

1        Článek 15 odst. 3 první a čtvrtý pododstavec SFEU zní:

„Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se
statutárním sídlem v členském státě má právo na přístup k dokumentům orgánů,
institucí a jiných subjektů Unie bez ohledu na použitý nosič, aniž jsou dotčeny
zásady a podmínky stanovené v souladu s tímto odstavcem.

[…]

Soudní dvůr Evropské unie, Evropská centrální banka a Evropská investiční banka
podléhají tomuto odstavci, pouze pokud vykonávají své správní funkce.“

2        Účelem nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne
30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady
a Komise (Úř. věst. L 145, s. 43; Zvl. vyd. 01/03, s. 331) je vymezit zásady,
podmínky a omezení práva na přístup k dokumentům Rady Evropské unie,
Evropského parlamentu a Evropské komise uvedeného v článku 15 SFEU.

3        Pod nadpisem „Oprávněné osoby a oblast působnosti“ stanoví čl. 2 odst. 1 a 3
nařízení č. 1049/2001 následující:

„1.      Všichni občané Unie a všechny fyzické a právnické osoby, které mají bydliště
nebo sídlo v členském státě, mají právo na přístup k dokumentům orgánů,
s výhradou zásad, podmínek a omezení vymezených v tomto nařízení.

[…]
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3.      Toto nařízení se vztahuje na všechny dokumenty, které má orgán v držení, to
znamená na dokumenty, které vytvořil nebo obdržel a které má v držení, a to ve
všech oblastech činnosti Evropské unie.“

4        Článek 3 nařízení č. 1049/2001 definuje pojmy „dokument“ a „třetí osoba“ takto:

„a) ‚dokumentem‘ [se] rozumí obsah na jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře
či uložený v elektronické formě nebo jako zvuková, vizuální nebo audiovizuální
nahrávka) o záležitosti, která se týká politik, činností a rozhodnutí, jež spadají
do působnosti orgánu;

b)      ‚třetí osobou‘ [se] rozumějí všechny fyzické nebo právnické osoby nebo
subjekty mimo dotyčný orgán, včetně členských států, ostatních orgánů
a institucí Společenství, orgánů a institucí mimo Společenství a třetích zemí.“

5        Článek 4 nařízení č. 1049/2001, nadepsaný „Výjimky“, v odstavcích 2 a 5 mimo
jiné stanoví:

„2.       Neexistuje-li převažující veřejný zájem na zpřístupnění, odepřou orgány
přístup k dokumentu, pokud by jeho zpřístupnění vedlo k porušení ochrany

–        […]

–        soudního řízení a právního poradenství,

–        […]

[…]

5.      Členský stát může požádat orgán, aby nezveřejňoval dokument pocházející
z tohoto členského státu bez jeho předchozího souhlasu.“

 Skutečnosti předcházející sporu

6        Dopisem ze dne 30. března 2011 podal žalobce P. Breyer k Evropské komisi žádost
o přístup k dokumentům podle článku 6 nařízení č. 1049/2001.

7        Požadované dokumenty se týkaly řízení pro nesplnění povinnosti, která zahájila
Komise v roce 2007 proti Spolkové republice Německo a Rakouské republice
v souvislosti s provedením směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze
dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných
v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES (Úř. věst. L 105,
s. 54). Žalobce požadoval konkrétně přístup ke všem dokumentům týkajícím se
správních řízení vedených Komisí a všem dokumentům vztahujícím se k soudnímu
řízení, ve kterém byl vydán rozsudek ze dne 29. července 2010, Komise v. Rakousko
(C-189/09, EU:C:2010:455).
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8        Dne 11. července 2011 Komise zamítla žádost předloženou žalobcem dne 30. března
2011.

9        Dne 13. července 2011 podal žalobce potvrzující žádost podle čl. 7 odst. 2 nařízení
č. 1049/2001.

10      Rozhodnutími ze dne 5. října a 12. prosince 2011 poskytla Komise žalobci přístup
k části požadovaných dokumentů souvisejících s řízeními pro nesplnění povinnosti
zahájenými proti Spolkové republice Německo. V těchto rozhodnutích Komise dále
informovala žalobce o úmyslu přijmout samostatné rozhodnutí ohledně dokumentů
vztahujících se k věci, ve které byl vydán rozsudek Komise v. Rakousko, bod 7 výše
(EU:C:2010:455).

11      Dopisem ze dne 4. ledna 2012 podal žalobce ke Komisi, v souladu s článkem 6
nařízení č. 1049/2001, žádost o přístup ke stanovisku její právní služby čj. Ares
(2010) 828204, jež se týkalo případné změny směrnice 2006/24 ve smyslu
volitelného uplatňování členskými státy (dále jen „žádost ze dne 4. ledna 2012“).

12      Dne 17. února 2012 Komise žádost ze dne 4. ledna 2012 zamítla.

13      Téhož dne podal žalobce prostřednictvím elektronické pošty potvrzující žádost podle
čl. 7 odst. 2 nařízení č. 1049/2001.

14      V odpověď na tuto potvrzující žádost přijala Komise rozhodnutí ze dne 16. března
2012, čj. Ares (2012) 313186, kterým potvrdila odepření přístupu ke svému
právnímu stanovisku (dále jen „rozhodnutí ze dne 16. března 2012“). Toto odepření
odůvodnila výjimkami uvedenými v čl. 4 odst. 2 druhé odrážce nařízení
č. 1049/2001, týkajícími se ochrany právního poradenství, a v čl. 4 odst. 3 téhož
nařízení, týkajícími se ochrany rozhodovacího procesu.

15      Dne 3. dubna 2012 přijala Komise v odpověď na potvrzující žádost žalobce ze dne
13. července 2011 rozhodnutí čj. Ares (2012) 399467 (dále jen „rozhodnutí ze dne
3. dubna 2012“). Tímto rozhodnutím rozhodla ohledně přístupu žalobce
k dokumentům ze správního spisu souvisejícího s řízením pro nesplnění povinnosti
zahájeným proti Rakouské republice a zmíněným výše v bodě 7 a dále
k dokumentům vztahujícím se k soudnímu řízení ve věci, ve které byl vydán
rozsudek Komise v. Rakousko, bod 7 výše (EU:C:2010:455). V souvislosti s posledně
uvedeným odepřela Komise mimo jiné přístup ke spisům účastníka řízení
předloženým Rakouskou republikou v rámci daného soudního řízení (dále jen
„sporné spisy účastníka řízení“) z důvodu, že tyto spisy účastníka řízení nespadají do
oblasti působnosti nařízení č. 1049/2001. Komise totiž zaprvé shledala, že podle
čl. 15 odst. 3 SFEU podléhá Soudní dvůr Evropské unie coby orgán pravidlům
upravujícím přístup k dokumentům, pouze pokud vykonává své správní funkce.
Zadruhé Komise uvedla, že sporné spisy účastníka řízení byly určeny Soudnímu
dvoru, přičemž Komise jakožto účastnice řízení ve věci, ve které byl vydán rozsudek
Komise v. Rakousko, bod 7 výše (EU:C:2010:455), obdržela jen jejich kopie. Zatřetí
měla Komise za to, že článek 20 statutu Soudního dvora Evropské unie stanoví
doručování písemností vztahujících se k soudnímu řízení jen účastníkům tohoto
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řízení a orgánům, jejichž rozhodnutí jsou předmětem sporu. Začtvrté se podle
Komise Soudní dvůr v rozsudku ze dne 21. září 2010, Švédsko a další v. API
a Komise (C-514/07 P, C-528/07 P a C-532/07 P, Sb. rozh., EU:C:2010:541),
nezabýval otázkou, zda musí orgány poskytnout přístup ke spisům účastníka řízení
jiného účastníka daného soudního řízení. Proto v souvislosti se spisy účastníka řízení
předloženými v rámci soudního řízení spadají podle ní do oblasti působnosti nařízení
č. 1049/2001 jen spisy účastníka řízení předložené orgány, a nikoli spisy účastníka
řízení předložené jinými účastníky řízení, a kdyby měl být zvolen jiný výklad,
znamenalo by to podle ní obcházení ustanovení článku 15 SFEU a zvláštních pravidel
vyplývajících ze statutu Soudního dvora a z jednacího řádu Soudního dvora.

 Řízení a návrhová žádání účastníků řízení

16      Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 30. dubna 2012 podal žalobce tuto
žalobu.

17      Dopisem došlým kanceláři Tribunálu dne 3. května 2012 informoval žalobce
Tribunál, že se dne 30. dubna 2012 obeznámil s dopisem Komise, který obdržel
prostřednictvím elektronické pošty a který odpovídá právnímu stanovisku
požadovanému v žádosti ze dne 4. ledna 2012.

18      Podáními došlými kanceláři Tribunálu dne 3. a 17. srpna 2012 podaly Švédské
království a Finská republika návrh na vstup do tohoto řízení jako vedlejší účastníci
na podporu návrhových žádání žalobce. Usnesením ze dne 28. září 2012
předsedkyně čtvrtého senátu Tribunálu těmto návrhům vyhověla. Švédské království
předložilo spis vedlejšího účastníka v určené lhůtě. Finská republika spis vedlejšího
účastníka nepředložila. Komise předložila vyjádření ke spisu vedlejšího účastníka
Švédského království v určené lhůtě.

19      V návaznosti na částečnou obměnu Tribunálu byla věc přidělena novému soudci
zpravodaji. Ten byl poté přidělen ke druhému senátu, kterému byla v důsledku toho
přidělena projednávaná věc.

20      Na základě zprávy soudce zpravodaje se Tribunál (druhý senát) rozhodl zahájit
ústní část řízení.

21      Řeči účastníků řízení a jejich odpovědi na otázky Tribunálu byly vyslechnuty na
jednání dne 5. září 2014.

22      Žalobce v žalobě navrhuje, aby Tribunál:

–        zrušil rozhodnutí ze dne 16. března 2012;

–        zrušil rozhodnutí ze dne 3. dubna 2012 v rozsahu, v němž mu byl odepřen
přístup ke sporným spisům účastníka řízení;
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–        uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

23      V dopise ze dne 3. května 2012 (viz výše bod 17) navrhl žalobce Tribunálu, aby
návrh na zrušení rozhodnutí ze dne 16. března 2012 prohlásil za bezpředmětný.

24      Komise navrhuje, aby Tribunál:

–        prohlásil návrh na zrušení rozhodnutí ze dne 16. března 2012 za
bezpředmětný;

–        zamítl návrh na zrušení rozhodnutí ze dne 3. dubna 2012 jako
neopodstatněný;

–        uložil žalobci náhradu nákladů řízení.

25      Na jednání Komise podpůrně navrhla, aby v případě částečného zrušení rozhodnutí
ze dne 3. dubna 2012 byla žalobci uložena v souladu s čl. 87 odst. 3 jednacího řádu
Tribunálu povinnost nést vlastní náklady řízení, neboť jsou k tomu dány výjimečné
důvody, o čemž byl proveden zápis do protokolu z jednání. Tyto výjimečné důvody
spočívají ve skutečnosti, že byly na internetu uveřejněny některé písemnosti
vztahující se k tomuto řízení, jakož i korespondence, kterou si v této souvislosti
vyměnili Komise a žalobce.

26      Švédské království navrhuje, aby Tribunál zrušil rozhodnutí ze dne 3. dubna 2012
v rozsahu, v němž byl odepřen přístup ke sporným spisům účastníka řízení.

 Právní otázky

 K návrhu na zrušení rozhodnutí ze dne 16. března 2012

27      Jak bylo uznáno ustálenou judikaturou, předmět sporu, jak byl vymezen návrhem
na zahájení řízení, i právní zájem musí existovat až do vydání soudního rozhodnutí,
neboť jinak by rozhodnutí ve věci samé bylo bezpředmětné, což předpokládá, že
žaloba může ve svém výsledku přinést prospěch účastníku řízení, který ji podal (viz
rozsudek ze dne 9. září 2011, LPN v. Komise, T-29/08, Sb. rozh., EU:T:2011:448,
bod 56 a citovaná judikatura).

28      Z informací ve spise vyplývá, že žalobce obdržel dne 30. dubna 2012 kopii právního
stanoviska Komise, ke kterému mu byl rozhodnutím ze dne 16. března 2012 odepřen
přístup.

29      Za těchto podmínek je třeba mít – jak se shodují žalobce i Komise – za to, že návrh
na zrušení rozhodnutí ze dne 16. března 2012 se stal bezpředmětným, a že tedy
o tomto návrhu již není důvodné rozhodnout ve věci samé (v tomto smyslu viz
rozsudek LPN v. Komise, bod 27 výše, EU:T:2011:448, bod 57).
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 K návrhu na částečné zrušení rozhodnutí ze dne 3. dubna 2012

30      Na podporu návrhu na zrušení rozhodnutí ze dne 3. dubna 2012 uplatňuje žalobce,
podporovaný Švédským královstvím, jediný žalobní důvod vycházející v podstatě
z porušení čl. 2 odst. 3 nařízení č. 1049/2001, jenž vymezuje oblast působnosti
uvedeného nařízení. V rámci tohoto žalobního důvodu zpochybňuje žalobce závěr
učiněný v rozhodnutí ze dne 3. dubna 2012, podle kterého sporné spisy účastníka
řízení nespadají do oblasti působnosti nařízení č. 1049/2001.

31      Komise zpochybňuje opodstatněnost jediného žalobního důvodu, a to v podstatě
proto, že spisy účastníka řízení vypracované členským státem v rámci soudního
řízení jsou vyloučeny z práva na přístup k dokumentům. Takové spisy účastníka
řízení je totiž nutno považovat za dokumenty Soudního dvora, které jsou podle čl. 15
odst. 3 čtvrtého pododstavce SFEU vyloučeny z práva na přístup k dokumentům,
a nařízení č. 1049/2001 by mělo být vykládáno v souladu s tímto ustanovením
primárního práva. Kromě toho nepředstavují dokumenty, které má orgán v držení,
ve smyslu čl. 2 odst. 3 nařízení č. 1049/2001 ve spojení s čl. 3 písm. a) uvedeného
nařízení.

32      Zaprvé je třeba poznamenat, že není sporu o tom, že rozhodnutím ze dne 3. dubna
2012 odepřela Komise žalobci přístup ke sporným spisům účastníka řízení z důvodu,
že tyto spisy účastníka řízení nespadají do oblasti působnosti nařízení č. 1049/2001
(viz bod 15 výše).

33      Zadruhé je nutno poukázat na to, že z písemností účastníků řízení i z rozpravy na
jednání vyplývá, že předmětem sporu účastníků řízení je v podstatě otázka, zda
sporné spisy účastníka řízení spadají do oblasti působnosti nařízení č. 1049/2001.
Konkrétně se jejich názory rozcházejí v kvalifikaci sporných spisů účastníka řízení
jako dokumentů, které má orgán v držení, ve smyslu čl. 2 odst. 3 nařízení
č. 1049/2001 ve spojení s čl. 3 písm. a) téhož nařízení. Dále nejsou zajedno ani
v otázce, zda sporné spisy účastníka řízení jsou již ze své povahy vyloučeny
z působnosti práva na přístup k dokumentům podle čl. 15 odst. 3 čtvrtého
pododstavce SFEU.

34      Za těchto podmínek je třeba k posouzení opodstatněnosti jediného žalobního
důvodu nejprve určit, zda sporné spisy účastníka řízení představují dokumenty,
které mohou spadat do oblasti působnosti nařízení č. 1049/2001 vymezené v čl. 2
odst. 3 ve spojení s článkem 3 tohoto nařízení, a poté případně přezkoumat, zda by i
v případě, že by podmínky pro uplatnění nařízení č. 1049/2001 uvedené
v ustanoveních tohoto nařízení byly splněny, bránila povaha těchto spisů účastníka
řízení, vypracovaných pro účely soudní fáze řízení o žalobě na určení nesplnění
povinnosti, z důvodu čl. 15 odst. 3 čtvrtého pododstavce SFEU tomu, aby se
uvedené nařízení vztahovalo na žádost o přístup k těmto spisům účastníka řízení.

 Ke kvalifikaci sporných spisů účastníka řízení jako dokumentů, které má orgán
v držení, ve smyslu čl. 2 odst. 3 nařízení č. 1049/2001 ve spojení s čl. 3 písm. a)
tohoto nařízení
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35      Podstatou tvrzení žalobce, podporovaného Švédským královstvím, je to, že sporné
spisy účastníka řízení spadají do oblasti působnosti nařízení č. 1049/2001, neboť je
má v držení Komise a spadají do oblasti její působnosti.

36      Švédské království dodává, že nařízení č. 1049/2001 se vztahuje – jak plyne z jeho
čl. 2 odst. 3 – na všechny dokumenty, které má orgán v držení, a to bez ohledu na
to, zda se jedná o kopie nebo originály, zda byly předány dotyčnému orgánu přímo
nebo Soudním dvorem v rámci soudního řízení, a také bez ohledu na jejich původ,
takže sporné spisy účastníka řízení mimo jiné vzhledem k tomu, že spadají do
oblasti působnosti Komise, spadají do oblasti působnosti uvedeného nařízení.

37      Komise má naopak za to, že sporné spisy účastníka řízení nespadají do oblasti
působnosti nařízení č. 1049/2001, jelikož je nelze kvalifikovat jako dokumenty, které
má v držení, ve smyslu čl. 2 odst. 3 nařízení č. 1049/2001 ve spojení s čl. 3 písm. a)
téhož nařízení. Tyto spisy účastníka řízení byly totiž určeny Soudnímu dvoru, Komisi
je Soudní dvůr předal jen v podobě kopií a vzhledem k tomu, že představují soudní
dokumenty, nespadají do správní činnosti Komise, potažmo ani do její působnosti,
neboť do oblasti působnosti nařízení č. 1049/2001 spadá jen její správní činnost.

38      Úvodem je třeba zaprvé připomenout, že podle bodu 1 odůvodnění nařízení
č. 1049/2001 je toto nařízení v souladu s vůlí, vyjádřenou v čl. 1 druhém
pododstavci SEU, zahájit novou etapu v procesu vytváření stále užšího svazku mezi
národy Evropy, v němž jsou rozhodnutí přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže
občanům. Jak připomíná bod 2 odůvodnění uvedeného nařízení, právo na přístup
veřejnosti k dokumentům orgánů souvisí s demokratickou povahou těchto orgánů
(rozsudky ze dne 1. července 2008, Švédsko a Turco v. Rada, C-39/05 P
a C-52/05 P, Sb. rozh., EU:C:2008:374, bod 34, a Švédsko a další v. API a Komise,
bod 15 výše, EU:C:2010:541, bod 68).

39      K tomu účelu nařízení č. 1049/2001 usiluje – jak je uvedeno v bodě 4 jeho
odůvodnění a v jeho článku 1 – o to, aby bylo v co nejvyšší míře posíleno právo
veřejnosti na přístup k dokumentům orgánů (rozsudky ze dne 1. února 2007, Sison
v. Rada, C-266/05 P, Sb. rozh., EU:C:2007:75, bod 61; ze dne 18. prosince 2007,
Švédsko v. Komise, C-64/05 P, Sb. rozh., EU:C:2007:802, bod 53, a Švédsko a další
v. API a Komise, bod 15 výše, EU:C:2010:541, bod 69).

40      Zadruhé je třeba nejprve připomenout, že podle čl. 2 odst. 3 nařízení č. 1049/2001
se toto nařízení vztahuje na všechny dokumenty, které má orgán v držení, to
znamená na dokumenty, které vytvořil nebo obdržel a které má v držení, a to ve
všech oblastech činnosti Evropské unie (rozsudek ze dne 21. července 2011, Švédsko
v. MyTravel a Komise, C-506/08 P, Sb. rozh., EU:C:2011:496, bod 88). Právo na
přístup k dokumentům drženým Parlamentem, Radou a Komisí se tedy vztahuje
nejen na dokumenty vypracované těmito orgány, ale i na dokumenty obdržené od
třetích osob, k nimž patří i členské státy, jak výslovně uvádí čl. 3 písm. b) téhož
nařízení (rozsudky Švédsko v. Komise, bod 39 výše, EU:C:2007:802, bod 55, a ze
dne 14. února 2012, Německo v. Komise, T-59/09, Sb. rozh., EU:T:2012:75, bod
27).
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41      Dále je třeba uvést, že pojem „dokument“, který je v čl. 3 písm. a) nařízení
č. 1049/2001 definován široce (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. září 2007,
API v. Komise, T-36/04, Sb. rozh., EU:T:2007:258, bod 59), pokrývá „obsah na
jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře či uložený v elektronické formě nebo jako
zvuková, vizuální nebo audiovizuální nahrávka) o záležitosti, která se týká politik,
činností a rozhodnutí, jež spadají do působnosti orgánu“.

42      Z toho plyne, že definice obsažená v čl. 3 písm. a) nařízení č. 1049/2001 je
založena v podstatě na existenci uchovaného obsahu schopného po svém vzniku
reprodukce nebo nahlédnutí, přičemž povaha nosiče sloužícího k uložení, druh
a povaha uloženého obsahu ani rozsah, délka, důležitost nebo vnější forma obsahu
nejsou důležité z hlediska toho, zda se na tento obsah vztahuje uvedená definice,
a jediné omezení, jež se týká obsahu, kterého se může týkat tato definice, je
podmínka, podle které se uvedený obsah musí týkat politik, činností nebo
rozhodnutí spadajících do působnosti dotyčného orgánu (obdobně viz rozsudek ze
dne 26. října 2011, Dufour v. ECB, T-436/09, Sb. rozh., EU:T:2011:634, body 88
a 90 až 93).

43      Konečně je třeba uvést, že bylo již dříve rozhodnuto, že z široké definice pojmu
„dokument“, tak jak je uvedena v čl. 3 písm. a) nařízení č. 1049/2001, jakož
i z formulace a samotné existence výjimky týkající se ochrany soudního řízení podle
čl. 4 odst. 2 druhé odrážky tohoto nařízení vyplývá, že unijní zákonodárce
nezamýšlel vyloučit činnosti orgánů související se soudními řízeními z práva občanů
na přístup, ale že v tomto ohledu stanovil, aby orgány odepřely zpřístupnění
dokumentů vztahujících se k soudnímu řízení v případech, kdy by takové
zpřístupnění vedlo k narušení řízení, k němuž se dané dokumenty vztahují (rozsudek
API v. Komise, bod 41 výše, EU:T:2007:258, bod 59).

44      V projednávaném případě není sporu předně o tom, že Komise podala proti
Rakouské republice k Soudnímu dvoru žalobu na základě článku 226 ES (nyní článku
258 SFEU) pro nesplnění povinnosti ve věci, ve které byl vydán rozsudek Komise
v. Rakousko, bod 7 výše (EU:C:2010:455).

45      Nesporné je také to, že v rámci příslušného soudního řízení předal Soudní dvůr
Komisi kopie sporných spisů účastníka řízení.

46      Konečně Komise nepopírá, že má kopie sporných spisů účastníka řízení ve svém
držení.

47      Z uvedeného plyne, že Komise při výkonu své působnosti za účelem činnosti
související se soudními řízeními obdržela – což v podstatě tvrdí žalobce
podporovaný Švédským královstvím – dokumenty vypracované členským státem,
tedy třetí osobou ve smyslu čl. 3 písm. b) nařízení č. 1049/2001, a že tyto
dokumenty má ve svém držení ve smyslu čl. 2 odst. 3 ve spojení s čl. 3 písm. a)
uvedeného nařízení.
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48      S ohledem na body 40 až 43 tohoto rozsudku je proto třeba sporné spisy účastníka
řízení kvalifikovat jako dokumenty, které má orgán v držení, ve smyslu čl. 2 odst. 3
ve spojení s čl. 3 písm. a) nařízení č. 1049/2001.

49      Tento závěr není argumenty Komise zpochybněn.

50      Zaprvé Komise poznamenává, že sporné spisy účastníka řízení nelze kvalifikovat
jako dokumenty ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 3 ve spojení s čl. 3 písm. a)
nařízení č. 1049/2001, jelikož nebyly určeny jí, nýbrž Soudnímu dvoru, a jí byly
předány jen jejich kopie.

51      Podle čl. 2 odst. 3 nařízení č. 1049/2001 sice spadají do oblasti působnosti
uvedeného nařízení jen „dokumenty, které má orgán v držení, to znamená […] které
vytvořil nebo obdržel a které má v držení“, avšak to nic nemění na skutečnosti, že
podle tohoto ustanovení není použití uvedeného nařízení na dokumenty, které
orgán „obdržel“, nijak podmíněno tím, aby byl dotčený dokument tomuto orgánu
určen a předán přímo jeho autorem.

52      S ohledem na cíl nařízení č. 1049/2001 připomenutý výše v bodě 39 a spočívající
v tom, aby bylo v co nejvyšší míře posíleno právo veřejnosti na přístup
k dokumentům orgánů, je tudíž třeba učinit závěr, že skutečnost, že sporné spisy
účastníka řízení nebyly Komisi určeny ani předány přímo dotyčným členským
státem, nemůže vyloučit jejich kvalifikaci jako dokumentů v držení Komise ve
smyslu čl. 2 odst. 3 nařízení č. 1049/2001. Komise totiž tyto spisy účastníka řízení
v každém případě obdržela a má je v držení.

53      Dále ke skutečnosti, že Komise obdržela jen kopie sporných spisů účastníka řízení,
a nikoli jejich originály, které byly určeny Soudnímu dvoru, je třeba připomenout, jak
bylo již učiněno výše v bodech 41 a 42, že pojem „dokument“ je v čl. 3 písm. a)
nařízení č. 1049/2001 definován široce a tato definice je založena na existenci
uchovaného obsahu.

54      Za těchto podmínek je přitom třeba dospět k závěru, že skutečnost, že sporné spisy
účastníka řízení byly Komisi předány v podobě kopií, a nikoli originálů, nemá dopad
na existenci dokumentu ve smyslu čl. 3 písm. a) nařízení č. 1049/2001.

55      Zadruhé Komise tvrdí, že zákonodárce zamýšlel – jak vyplývá z bodu 2 odůvodnění
nařízení č. 1049/2001 a z čl. 3 písm. a) návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise
(Úř. věst. 2000, C 177 E, s. 70) – zahrnout do působnosti nařízení č. 1049/2001 jen
dokumenty týkající se správních činností Komise a vyloučit z ní její činnost
související se soudními řízeními. Podle Komise přitom sporné spisy účastníka řízení
nespadají ani do její správní činnosti, ani do její působnosti.

56      Argumenty Komise vycházející z toho, že s ohledem na úmysl unijního zákonodárce
spadají do oblasti působnosti nařízení č. 1049/2001 jen dokumenty týkající se její
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správní činnosti, je třeba za současného stavu normativní úpravy práva na přístup
k dokumentům vyplývající z tohoto nařízení odmítnout.

57      Z bodu 2 odůvodnění nařízení č. 1049/2001 totiž sice plyne, že „[p]růhlednost
umožňuje občanům blíže se účastnit rozhodovacího procesu a zaručuje, že správní
orgány budou mít ve vztahu k občanům v demokratickém systému větší legitimitu,
účinnost a odpovědnost“, avšak z judikatury citované výše v bodě 43 vyplývá, že
z široké definice pojmu „dokument“, tak jak je uvedena v čl. 3 písm. a) nařízení
č. 1049/2001, jakož i z formulace a samotné existence výjimky týkající se ochrany
soudního řízení podle čl. 4 odst. 2 druhé odrážky tohoto nařízení vyplývá – ačkoli
Komise tvrdí opak – že unijní zákonodárce nezamýšlel vyloučit činnosti orgánů
související se soudními řízeními z práva občanů na přístup. Tento závěr je třeba
přijmout tím spíše, že toto nařízení nevylučuje činnost orgánů související se
soudními řízeními z oblasti své působnosti ani tuto oblast neomezuje jen na jejich
správní činnost.

58      Upřesňující informace obsažené v návrhu nařízení, zmíněném výše v bodě 55,
podle kterých se právo na přístup k dokumentům vztahuje jen na správní
dokumenty, navíc nemají dopad na úmysl zákonodárce, jelikož u postupu
spolurozhodování upraveného v článku 251 ES (nyní článku 294 SFEU), podle
kterého bylo nařízení č. 1049/2001 v souladu s článkem 255 ES (nahrazeným ve
věcné rovině článkem 15 SFEU) přijato, platí, že Komise má sice právo iniciativy,
avšak nařízení přijímají – po provedení případných změn návrhu Komise –
Parlament a Rada. Omezení oblasti působnosti práva na přístup jen na správní
dokumenty, které původně navrhovala Komise, přitom čl. 3 písm. a) nařízení
č. 1049/2001 v přijatém znění neobsahuje.

59      Dále k argumentům vycházejícím v tomto kontextu z toho, že sporné spisy
účastníka řízení představují dokumenty Soudního dvora, respektive dokumenty
předané Soudním dvorem v rámci soudní činnosti, takže jsou vyloučeny z práva na
přístup k dokumentům, je nutné poznamenat, že tyto argumenty jsou v podstatě
totožné s argumenty přezkoumávanými níže v bodech 67 až 112 tohoto rozsudku
a týkajícími se dopadu čl. 15 odst. 3 čtvrtého pododstavce SFEU na oblast
působnosti nařízení č. 1049/2001 a vyloučení sporných spisů účastníka řízení –
z důvodu jejich zvláštní povahy – z oblasti působnosti uvedeného nařízení. V této
souvislosti je proto třeba odkázat na analýzu v uvedených bodech.

60      Kromě toho je třeba se ztotožnit s názorem žalobce a Švédského království, že
Komise nemá pravdu ani v tom, když tvrdí, že sporné spisy účastníka řízení jí nebyly
předány v rámci výkonu její působnosti.

61      Jak totiž plyne z bodů 44 a 45 tohoto rozsudku, sporné spisy účastníka řízení byly
Komisi předány v rámci řízení o žalobě na určení nesplnění povinnosti, které zahájila
v rámci výkonu svých pravomocí podle článku 226 ES (nyní článku 258 SFEU).
Komise je tudíž obdržela při výkonu své působnosti.

62      S ohledem na výše uvedené je třeba dospět k závěru, že sporné spisy účastníka
řízení představují dokumenty, které má orgán v držení, ve smyslu čl. 2 odst. 3 ve
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spojení s čl. 3 písm. a) nařízení č. 1049/2001. Z toho plyne, že vzhledem
k ustanovením tohoto nařízení spadají tyto spisy účastníka řízení do oblasti
působnosti tohoto nařízení.

63      Za těchto podmínek je třeba nyní přezkoumat, jak plyne z bodu 34 tohoto
rozsudku, zda čl. 15 odst. 3 čtvrtý pododstavec SFEU brání tomu, aby se na sporné
spisy účastníka řízení použilo z důvodu jejich zvláštní povahy nařízení č. 1049/2001.

 K dopadu čl. 15 odst. 3 čtvrtého pododstavce SFEU na použití nařízení č. 1049/2001

64      Žalobce, podporovaný Švédským královstvím, v podstatě tvrdí, že vzhledem
k tomu, že z judikatury vyplývá, že spisy účastníka řízení Komise spadají do oblasti
působnosti nařízení č. 1049/2001, je třeba do ní zahrnout i spisy účastníka řízení
členského státu předané Soudním dvorem Komisi v rámci soudního řízení. Žalobce
dále poznamenává, že tento závěr není zpochybněn ani článkem 15 odst. 3 SFEU,
který zavádí jen minimální standard přístupu k dokumentům orgánů, ani pravidly
použitelnými na dokumenty Soudního dvora, neboť ta se vztahují jen na účastníky
řízení. Výjimka týkající se ochrany soudního řízení stanovená v čl. 4 odst. 2 druhé
odrážce nařízení č. 1049/2001 i celý tento článek by navíc byly zbaveny účinku,
kdyby spisy účastníka řízení v držení Komise nespadaly do oblasti působnosti
nařízení.

65      Švédské království dodává, že skutečnost, že se na spisy účastníka řízení členského
státu vztahuje v rámci Soudního dvora čl. 15 odst. 3 čtvrtý pododstavec SFEU, je
irelevantní ve vztahu ke skutečnosti, že jakmile byly tyto spisy účastníka řízení
předány Komisi, nařízení č. 1049/2001 se použije, přičemž i z judikatury plyne, že na
spisy účastníka řízení členského státu se uvedené nařízení vztahuje. Dále dodává, že
ačkoli Komise tvrdí opak, čl. 15 odst. 3 čtvrtý pododstavec SFEU není zahrnutím
spisů účastníka řízení členského státu do oblasti působnosti nařízení č. 1049/2001
zbaven účinku, jelikož ochranu soudního řízení lze případně zajistit odepřením
přístupu na základě čl. 4 odst. 2 druhé odrážky nařízení č. 1049/2001.

66      Komise v podstatě namítá, že na rozdíl od jejích spisů účastníka řízení je třeba
spisy účastníka řízení členského státu považovat za dokumenty Soudního dvora
spadající do jeho soudní činnosti, takže s ohledem na čl. 15 odst. 3 čtvrtý
pododstavec SFEU jsou tyto spisy účastníka řízení vyloučeny z obecného práva na
přístup k dokumentům a vztahují se na ně zvláštní pravidla upravující přístup
k soudním dokumentům. Jakýkoli výklad spočívající v připuštění přístupu ke spisům
účastníka řízení členského státu by zbavil smyslu jak čl. 15 odst. 3 čtvrtý
pododstavec SFEU, tak zvláštní pravidla upravující přístup k soudním dokumentům.

67      Zaprvé je třeba připomenout, že podle judikatury jak ze znění relevantních
ustanovení Smluv, tak ze systematiky nařízení č. 1049/2001 a z účelů sledovaných
unijní právní úpravou v této oblasti vyplývá, že soudní činnost je jako taková
vyloučena z působnosti práva na přístup k dokumentům stanoveného touto právní
úpravou (rozsudek Švédsko a další v. API a Komise, bod 15 výše, EU:C:2010:541,
bod 79).
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68      Pokud jde nejprve o relevantní ustanovení Smluv, ze znění článku 15 SFEU, který
nahradil článek 255 ES, na jehož základě bylo nařízení č. 1049/2001 přijato,
a rozšiřuje působnost zásady transparentnosti, plyne, že podle odst. 3 čtvrtého
pododstavce tohoto článku podléhá Soudní dvůr povinnostem transparentnosti,
pouze pokud vykonává správní funkce (v tomto smyslu viz rozsudek Švédsko a další
v. API a Komise, bod 15 výše, EU:C:2010:541, body 80 a 81). Z toho vyplývá, že
vyloučení Soudního dvora v čl. 15 odst. 3 čtvrtém pododstavci SFEU z okruhu
orgánů, které podle čl. 15 odst. 3 SFEU podléhají uvedeným povinnostem, je
odůvodněné právě s ohledem na povahu soudní činnosti, kterou musí vykonávat
v souladu s čl. 19 odst. 1 prvním pododstavcem SEU (obdobně viz rozsudek Švédsko
a další v. API a Komise, bod 15 výše, EU:C:2010:541, bod 82).

69      Tento výklad je navíc potvrzen rovněž systematikou nařízení č. 1049/2001, jehož
právním základem je samotný článek 255 ES. Článek 1 písm. a) tohoto nařízení,
který upřesňuje oblast působnosti tohoto nařízení, totiž v důsledku neexistence
zmínky o Soudním dvoře tento orgán vylučuje z okruhu orgánů, které podléhají
povinnostem transparentnosti, které stanoví, přičemž v článku 4 tohoto nařízení je
zakotvena jedna z výjimek z práva na přístup k dokumentům orgánů právě na
ochranu soudního řízení (rozsudek Švédsko a další v. API a Komise, bod 15
výše, EU:C:2010:541, bod 83).

70      Zadruhé je třeba ke spisům účastníka řízení Komise připomenout, že Soudní dvůr
již dříve rozhodl, že se spisy účastníka řízení předložené před unijními soudy v rámci
soudního řízení vyznačují zcela zvláštními charakteristickými prvky, jelikož svou
samotnou povahou souvisí daleko více se soudní činností těchto soudů než se
správní činností Komise, přičemž ani posledně uvedená činnost ostatně nevyžaduje
stejný rozsah přístupu k dokumentům jako legislativní činnost unijního orgánu
(rozsudek Švédsko a další v. API a Komise, bod 15 výše, EU:C:2010:541, bod 77).

71      Podle této judikatury jsou totiž tyto spisy účastníka řízení vypracovány výlučně pro
účely uvedeného soudního řízení a představují jeho zásadní prvek. Právě návrhem
na zahájení řízení žalobce spor vymezí, a zejména v rámci písemné části tohoto
řízení – jelikož ústní část řízení není povinná – poskytnou účastníci řízení unijnímu
soudu informace, na jejichž základě pak musí unijní soud vydat své soudní
rozhodnutí (rozsudek Švédsko a další v. API a Komise, bod 15 výše, EU:C:2010:541,
bod 78).

72      Zatřetí je třeba konstatovat, že spisy účastníka řízení předložené Soudnímu dvoru
členským státem v rámci řízení pro nesplnění povinnosti, zahájeného vůči němu
Komisí, se stejně jako spisy účastníka řízení Komise vyznačují zvláštními
charakteristickými prvky, jelikož i ony svou samotnou povahou souvisí se soudní
činností Soudního dvora.

73      Vzhledem k tomu, že žalovaný členský stát má ve svých spisech účastníka řízení
podle judikatury právo mimo jiné použít veškeré prostředky, které má k dispozici,
pro zajištění své obrany (rozsudky ze dne 16. září 1999, Komise v. Španělsko,
C-414/97, Recueil, EU:C:1999:417, bod 19, a ze dne 15. února 2007, Komise
v. Nizozemsko, C-34/04, Sb. rozh., EU:C:2007:95, bod 49), je totiž třeba shledat, že
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spisy účastníka řízení žalovaného členského státu tím, že je v nich reagováno na
žalobní důvody vznesené Komisí, jimiž je spor vymezen, poskytují Soudnímu dvoru
informace, na jejichž základě pak musí Soudní dvůr vydat své soudní rozhodnutí.

74      Začtvrté z judikatury k výjimce týkající se ochrany soudního řízení ve smyslu čl. 4
odst. 2 druhé odrážky nařízení č. 1049/2001 jasně vyplývá, že spisy účastníka řízení
Komise spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, přestože souvisí – jak bylo
připomenuto výše v bodě 70 – se soudní činností unijních soudů a na tuto soudní
činnost se podle čl. 15 odst. 3 čtvrtého pododstavce SFEU nevztahuje právo na
přístup k dokumentům.

75      Z této judikatury totiž předně vyplývá, že pojem „soudní řízení“ musí být vykládán
tak, že ochrana veřejného zájmu brání zpřístupnění obsahu dokumentů
vyhotovených pouze pro účely konkrétního soudního řízení (viz rozsudek ze dne
6. července 2006, Franchet a Byk v. Komise, T-391/03 a T-70/04, Sb.
rozh., EU:T:2006:190, body 88 a 89 a citovaná judikatura; rozsudek ze dne 3. října
2012, Jurašinović v. Rada, T-63/10, Sb. rozh., EU:T:2012:516, bod 66). Posledně
uvedený výraz zahrnuje nejen předložené spisy účastníka řízení či podání a vnitřní
dokumenty týkající se šetření v projednávané věci, ale i komunikaci mezi dotyčným
generálním ředitelstvím a právní službou nebo advokátní kanceláří týkající se dané
věci (výše uvedené rozsudky Franchet a Byk v. Komise, EU:T:2006:190, bod 90,
a Jurašinović v. Rada, EU:T:2012:516, bod 67).

76      Dále na základě této definice pojmu „soudní řízení“ Tribunál již dříve rozhodl, že
spisy účastníka řízení předložené Komisí unijním soudům spadají do působnosti
výjimky týkající se ochrany soudního řízení upravené v čl. 4 odst. 2 druhé odrážce
nařízení č. 1049/2001, a to v tom smyslu, že se týkají chráněného zájmu (rozsudek
API v. Komise, bod 41 výše, EU:T:2007:258, bod 60).

77      Soudní dvůr konečně uznal existenci obecné domněnky, podle níž zpřístupnění
spisů účastníka řízení předložených orgánem v rámci soudního řízení porušuje
ochranu tohoto řízení ve smyslu čl. 4 odst. 2 druhé odrážky nařízení č. 1049/2001,
nakolik uvedené řízení stále probíhá (rozsudek Švédsko a další v. API a Komise, bod
15 výše, EU:C:2010:541, bod 94).

78      Zahrnutí spisů účastníka řízení orgánu do působnosti výjimky týkající se ochrany
soudního řízení podle těchto rozsudků předpokládá, jak správně poznamenává
žalobce i Švédské království a jak ostatně připouští Komise, že takové spisy
účastníka řízení i navzdory svým zvláštním charakteristickým prvkům, shrnutým
výše v bodech 70 a 71, spadají do oblasti působnosti nařízení č. 1049/2001, přičemž
tento závěr není nijak dotčen tím, že soudní činnost Soudního dvora je podle čl. 15
odst. 3 čtvrtého pododstavce SFEU vyloučena z působnosti práva na přístup
k dokumentům.

79      Z výše uvedeného vyplývá, že spisy účastníka řízení předložené orgánem unijním
soudům nejsou – navzdory své souvislosti se soudní činností unijních soudů –
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v důsledku čl. 15 odst. 3 čtvrtého pododstavce SFEU vyloučeny z práva na přístup
k dokumentům.

80      Je přitom třeba shledat, že obdobně se ani na spisy účastníka řízení předložené –
stejně jako sporné spisy účastníka řízení – členským státem v rámci řízení pro
nesplnění povinnosti nevztahuje výjimka z práva na přístup k dokumentům
stanovená pro soudní činnost Soudního dvora článkem 15 odst. 3 čtvrtým
pododstavcem SFEU o nic více než na spisy účastníka řízení Komise.

81      Vedle skutečnosti, že se spisy účastníka řízení vypracované pro účely soudního
řízení Komisí a spisy účastníka řízení vypracované pro účely soudního řízení
členským státem vyznačují společnými zvláštními charakteristickými prvky, jak
plyne z bodů 72 a 73 tohoto rozsudku, je totiž třeba poznamenat, že ani z čl. 15
odst. 3 čtvrtého pododstavce SFEU, ani ze skutečnosti, že tyto spisy účastníka řízení
pocházejí od různých autorů, ba ani z povahy těchto spisů účastníka řízení neplyne
povinnost rozlišovat – pro účely jejich zahrnutí do působnosti práva na přístup
k dokumentům – mezi spisy účastníka řízení pocházejícími od Komise a spisy
účastníka řízení pocházejícími od členského státu. Z toho dále vyplývá, že – na
rozdíl od toho, co uvedla Komise na jednání – čl. 15 odst. 3 čtvrtý pododstavec SFEU
nelze vykládat tak, že by v souvislosti s přístupem ke spisům účastníka řízení
vypracovaným pro účely soudního řízení zaváděl jakési pravidlo autora, z něhož by
plynula povinnost rozlišovat mezi spisy účastníka řízení vypracovanými pro účely
soudního řízení orgánem a spisy účastníka řízení předloženými členským státem
v rámci soudní fáze řízení pro nesplnění povinnosti.

82      Naproti tomu je třeba rozlišovat mezi vyloučením soudní činnosti Soudního dvora
z práva na přístup k dokumentům podle čl. 15 odst. 3 čtvrtého pododstavce SFEU na
straně jedné a spisy účastníka řízení vypracovanými pro účely takového řízení na
straně druhé, jelikož tyto spisy – přestože souvisejí se zmíněnou soudní činností –
nespadají pod výjimku upravenou v citovaném ustanovení, ale naopak podléhají
právu na přístup k dokumentům.

83      Článek 15 odst. 3 čtvrtý pododstavec SFEU tudíž nebrání tomu, aby sporné spisy
účastníka řízení byly zahrnuty do oblasti působnosti nařízení č. 1049/2001, jsou-li
ovšem splněny podmínky pro uplatnění tohoto nařízení a není dotčeno případné
uplatnění některé z výjimek stanovených v článku 4 uvedeného nařízení a možnosti
dotyčného členského státu požádat podle odstavce 5 tohoto článku dotyčný orgán,
aby nezveřejňoval jeho spisy účastníka řízení.

84      Tento závěr není argumenty Komise zpochybněn.

85      Zaprvé má Komise za to, že je třeba rozlišovat mezi jejími spisy účastníka řízení
a spisy účastníka řízení členského státu. Spisy účastníka řízení členského státu, jež
jsou určeny Soudnímu dvoru, mají být podle ní považovány za dokumenty Soudního
dvora spadající do jeho soudní činnosti, takže s ohledem na čl. 15 odst. 3 čtvrtý
pododstavec SFEU jsou tyto spisy účastníka řízení vyloučeny z práva na přístup
k dokumentům a vztahují se na ně zvláštní pravidla upravující přístup k soudním
dokumentům. Takové rozlišování ostatně plyne podle Komise i z judikatury. Komise
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se totiž domnívá, že Soudní dvůr tím, že se v rozsudku Švédsko a další v. API
a Komise, bod 15 výše (EU:C:2010:541) vyjádřil ke spisům účastníka řízení Komise,
ale nezmínil spisy účastníka řízení členského státu, zamýšlel vyloučit posledně
uvedené spisy z oblasti působnosti nařízení č. 1049/2001. Dále uvádí, že úvahy
o rovnosti zbraní, rozvedené v bodě 87 uvedeného rozsudku, mají smysl jen tehdy,
je-li se spisy účastníka řízení Komise a spisy účastníka řízení členského státu
zacházeno rozdílně. Konečně judikatura, podle které může účastník řízení uveřejnit
své vlastní spisy účastníka řízení, neznamená, že by orgán měl povinnost
poskytnout přístup ke spisům účastníka řízení členského státu, a byla by
nadbytečná, kdyby Komise měla povinnost zpřístupnit i spisy účastníka řízení
členského státu.

86      K tomu je zaprvé třeba podotknout, že není namístě – ačkoli Komise tvrdí opak –
rozlišovat pro účely dopadu čl. 15 odst. 3 čtvrtého pododstavce SFEU na právo na
přístup k dokumentům mezi spisy účastníka řízení tohoto orgánu a spisy účastníka
řízení členského státu, jak v podstatě plyne z bodu 81 tohoto rozsudku. Z judikatury
citované výše v bodech 70 a 71 přitom vůbec nevyplývá, že by spisy účastníka
řízení Komise bylo třeba vzhledem k tomu, že souvisejí se soudní činností daného
soudu, považovat za jeho dokumenty, a tedy je přičítat tomuto soudu. Právě
naopak – což ostatně Komise připouští – její spisy účastníka řízení spadají do oblasti
působnosti nařízení č. 1049/2001.

87      V každém případě je nutné dodat, že argumentace Komise – jak sama vysvětlila na
jednání v odpovědi na otázku Tribunálu – vychází z premisy, že její spisy účastníka
řízení i spisy účastníka řízení členského státu se v důsledku jejich předání Soudnímu
dvoru stávají jeho dokumenty, přičemž – jak sama upřesňuje – její spisy účastníka
řízení zároveň zůstávají dokumenty tohoto orgánu, takže mají dvojí povahu. Je
ovšem třeba konstatovat, že Komise tím sama připouští, že tato kvalifikace – za
předpokladu, že by byla správná – jejích spisů účastníka řízení jako dokumentů
Soudního dvora nijak nebrání tomu, aby tytéž spisy účastníka řízení byly zahrnuty
do působnosti práva na přístup k dokumentům.

88      Za těchto podmínek vychází rozlišování, které činí Komise mezi svými spisy
účastníka řízení a spisy účastníka řízení členského státu, ve skutečnosti ani ne tak
z jejich údajného statusu coby dokumentů Soudního dvora, jako spíše z toho, že
rozdílní jsou jejich autoři. V posledně zmíněném ohledu postačí připomenout, jak
v podstatě plyne z bodu 81 tohoto rozsudku, že tato rozdílnost nemůže odůvodnit
rozdílné zacházení se spisy účastníka řízení vypracovanými Komisi a spisy účastníka
řízení pocházejícími od členského státu.

89      Zadruhé je třeba shledat, ačkoli Komise tvrdí opak, že z judikatury, kterou Komise
v této souvislosti cituje, neplyne žádné rozlišování mezi jejími spisy účastníka řízení
a spisy účastníka řízení členského státu.

90      Soudnímu dvoru předně, jak ostatně poznamenává Komise, nebyla totiž ve věci, ve
které byl vydán rozsudek Švédsko a další v. API a Komise, bod 15 výše
(EU:C:2010:541), předložena otázka přístupu ke spisům účastníka řízení členského
státu v držení Komise. Vzhledem k tomu, že Soudní dvůr se omezil na rozhodnutí ve
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sporu, který mu byl předložen, nelze tudíž z onoho rozsudku dovozovat, že je přístup
k dokumentům omezen jen na spisy účastníka řízení vypracované unijním orgánem
a že spisy účastníka řízení členského státu jsou z něj vyloučeny.

91      Dále je z téhož důvodu třeba odmítnout argument Komise týkající se úvah
Soudního dvora o rovnosti zbraní, neboť Soudní dvůr se tím, že v bodě 87 rozsudku
Švédsko a další v. API a Komise, bod 15 výše (EU:C:2010:541), uvedl, že „by
povinnosti zpřístupnění podléhal pouze orgán, jehož se týká žádost o přístup k jeho
dokumentům, a nikoli všichni účastníci řízení“, nevyslovil k situaci, ve které by
Komise byla požádána o přístup ke spisům účastníka řízení členského státu.
Z odůvodnění, jehož součástí je bod 87 rozsudku Švédsko a další v. API a Komise,
bod 15 výše (EU:C:2010:541), zejména ve spojení s bodem 91 téhož rozsudku, totiž
vyplývá, že Soudní dvůr uvedl jen to, že vzhledem k tomu, že povinnost
transparentnosti podle pravidel nařízení č. 1049/2001 byla uložena pouze
dotyčnému orgánu, a nikoli ostatním účastníkům soudního řízení, mohla být rovnost
zbraní narušena, kdyby orgán měl povinnost zpřístupnit své písemnosti vztahující se
k probíhajícímu soudnímu řízení.

92      Tato úvaha, obsažená v bodě 87 rozsudku Švédsko a další v. API a Komise, bod 15
výše (EU:C:2010:541), byla navíc vyslovena v kontextu odlišném od kontextu
projednávané věci. V dané věci šlo totiž o přezkum působnosti výjimky týkající se
ochrany soudního řízení, vyplývající z čl. 4 odst. 2 druhé odrážky nařízení
č. 1049/2001, v souvislosti se žádostí o přístup ke spisům účastníka řízení Komise
vztahujícím se k probíhajícím soudním řízení. V tomto kontextu Soudní dvůr
poukázal v bodě 86 téhož rozsudku na to, že kdyby měl být obsah spisů účastníka
řízení předložených Komisí předmětem veřejné diskuze, mohla by kritika k nim
vyjádřená ovlivnit nad rámec svého skutečného právního dosahu postoj zastávaný
tímto orgánem před unijními soudy, načež v bodě 87 rozsudku poznamenal, že
taková situace by mohla narušit rovnováhu mezi účastníky řízení, jelikož povinnosti
zpřístupnění svých spisů účastníka řízení by v případě žádosti o přístup
k dokumentům podléhal pouze daný orgán. Naproti tomu projednávaná věc se týká
žádosti o přístup ke spisům účastníka řízení vztahujícím se k ukončenému řízení,
takže úvahy vycházející z rovnosti zbraní rozvedené v bodech 86 a 87 rozsudku
Švédsko a další v. API a Komise, bod 15 výše (EU:C:2010:541), jsou
v projednávaném případě irelevantní. Jestliže Komise dále hodlala svým
argumentem týkajícím se bodu 87 onoho rozsudku poukázat na to, že každý
účastník soudního řízení může volně disponovat se svými vlastními spisy účastníka
řízení, je třeba odkázat na přezkum tohoto argumentu obsažený níže v bodech 93
až 97.

93      Konečně k argumentu vycházejícímu z práva členského státu disponovat se svými
spisy účastníka řízení vypracovanými pro účely soudního řízení je nutno
podotknout, že z judikatury zajisté vyplývá, že žádný předpis či ustanovení
neopravňují či nebrání účastníkům řízení, aby zpřístupnili třetím osobám vlastní
spisy účastníka řízení a že krom výjimečných případů, v nichž by zpřístupnění
dokumentu mohlo ohrozit řádný výkon spravedlnosti, platí zásada, že účastníci
řízení mohou volně zpřístupňovat vlastní spisy účastníka řízení (usnesení ze dne
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3. dubna 2000, Německo v. Parlament a Rada, C-376/98, Recueil, EU:C:2000:181,
bod 10, a rozsudek API v. Komise, bod 41 výše, EU:T:2007:258, bod 88).

94      Judikatura citovaná výše v bodě 93 ovšem nebrání zahrnutí sporných spisů
účastníka řízení do působnosti práva na přístup k dokumentům, potažmo do oblasti
působnosti nařízení č. 1049/2001.

95      Je totiž třeba poukázat na to, že v judikatuře citované výše v bodě 93 se Soudní
dvůr ani Tribunál nezabývaly působností práva na přístup k dokumentům.
Nevyslovily se ani k existenci a případnému rozsahu práva účastníka řízení bránit
zpřístupnění svých spisů účastníka řízení jiným účastníkem řízení.

96      Navíc je v každém případě třeba poukázat na to, že projednávaná věc se týká
žádosti o přístup ke spisům účastníka řízení vztahujícím se k soudnímu řízení, které
bylo v okamžiku podání příslušné žádosti již ukončeno. Naproti tomu závěry citované
výše v bodě 93 byly vysloveny v souvislosti se zpřístupněním písemností
vztahujících se k probíhajícím soudním řízením. Je přitom třeba poznamenat – aniž
je nutné se vyjadřovat k rozsahu práva každého účastníka řízení volně disponovat se
svými vlastními spisy účastníka řízení v tom smyslu, že by dotyčnému účastníkovi
umožňovalo bránit veškerému zpřístupnění obsahu jeho vlastních spisů účastníka
řízení – že takové právo má po ukončení soudního řízení v každém případě svá
omezení. Po ukončení soudního řízení jsou totiž argumenty obsažené v daných
spisech účastníka řízení již veřejně přístupné, přinejmenším ve formě shrnutí, neboť
jejich obsah byl případně diskutován v průběhu veřejného jednání a případně rovněž
převzat v rozsudku, jímž bylo řízení ukončeno (v tomto smyslu viz rozsudek API
v. Komise, bod 41 výše, EU:T:2007:258, bod 106). Navíc může být obsah spisů
účastníka řízení členského státu reflektován ve spisech účastníka řízení
vypracovaných unijním orgánem pro účely téhož řízení, byť jen ve formě shrnutí
nebo prostřednictvím argumentů vznesených jako odpověď orgánu. Případné
zpřístupnění vlastních spisů účastníka řízení tímto orgánem proto do jisté míry
může zpřístupnit obsah spisů účastníka řízení dotyčného členského státu.

97      Dále, pokud jde v projednávaném případě o spisy účastníka řízení vypracované
členským státem, je namístě připomenout, že čl. 4 odst. 5 nařízení č. 1049/2001
stanoví, že členský stát může požádat orgán, aby nezveřejňoval dokument
pocházející z tohoto členského státu bez jeho předchozího souhlasu. Podle
judikatury tak toto ustanovení členskému státu umožňuje podílet se na rozhodnutí,
které má orgán přijmout, a zavádí za tímto účelem rozhodovací proces k určení
toho, zda hmotněprávní výjimky stanovené v odstavcích 1 až 3 článku 4 brání
přiznání přístupu k dotyčnému dokumentu (rozsudek Německo v. Komise, bod 40
výše, Sb. rozh., EU:T:2012:75, bod 31; v tomto smyslu viz rovněž rozsudek Švédsko
v. Komise, bod 39 výše, EU:C:2007:802, body 76, 81, 83 a 93). Toto ustanovení
sice nepřiznává dotyčnému členskému státu právo všeobecného
a bezpodmínečného veta, na jehož základě by členský stát mohl podle svého
volného uvážení bránit zpřístupnění dokumentů pocházejících z tohoto členského
státu, které jsou drženy orgánem (rozsudek Švédsko v. Komise, bod 39
výše, EU:C:2007:802, bod 75), avšak umožňuje mu podílet se na rozhodnutí
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o udělení přístupu k příslušnému dokumentu, a to i tehdy, když se jedná o spisy
účastníka řízení vypracované pro účely soudního řízení.

98      Zadruhé Komise tvrdí, že by čl. 15 odst. 3 čtvrtý pododstavec SFEU i zvláštní
pravidla upravující přístup k soudním dokumentům byly zbaveny veškerého smyslu
a obcházeny, kdyby měl být připuštěn přístup ke spisům účastníka řízení
vypracovaným členským státem pro účely soudního řízení. Bylo by pak totiž možné
systematicky žádat od Komise přístup ke kopiím všech dokumentů předaných jí
v rámci jakéhokoli soudního řízení, přestože by soud musel přístup k nim odepřít.
Vedle toho, že by tím byla obcházena zvláštní pravidla, by samotná existence práva
na přístup ke spisům účastníka řízení ostatních účastníků řízení závisela
v jednotlivých případech na tom, zda se Komise účastní soudního řízení, což by bylo
v rozporu se systémem tvořícím základ těchto ustanovení.

99      Předně je třeba odmítnout argument Komise vycházející z obcházení zvláštních
pravidel upravujících přístup k dokumentům vztahujících se k soudním řízením.

100    V této souvislosti je třeba připomenout, že v souvislosti se spisy účastníka řízení
Komise bylo již zajisté rozhodnuto, že není-li soudní řízení ukončeno, opomíjelo by
zpřístupnění uvedených spisů účastníka řízení zvláštní povahu této kategorie
dokumentů a vedlo by ke vztažení zásady transparentnosti na podstatnou část
soudního řízení, což by mělo za důsledek, že vyloučení Soudního dvora z okruhu
orgánů, na něž se v souladu s čl. 15 odst. 3 čtvrtým pododstavcem SFEU vztahuje
zásada transparentnosti, by bylo z velké části zbaveno svého užitečného účinku
(v tomto smyslu viz rozsudek Švédsko a další v. API a Komise, bod 15
výše, EU:C:2010:541, bod 95). Bylo již také rozhodnuto, že ani statut Soudního
dvora, ani jednací řády unijních soudů neupravují právo třetích osob na přístup ke
spisům účastníka řízení předloženým soudu v rámci soudních řízení (rozsudek
Švédsko a další v. API a Komise, bod 15 výše, EU:C:2010:541, bod 99).

101    Z téže judikatury ovšem plyne, že úvahy citované výše v bodě 100 nemohou vést
k nepoužitelnosti ustanovení nařízení č. 1049/2001 na žádost o přístup ke spisům
účastníka řízení vztahujícím se k soudnímu řízení.

102    K úvahám citovaným výše v bodě 100 bylo totiž přihlédnuto při výkladu výjimky
týkající se ochrany soudního řízení, stanovené v čl. 4 odst. 2 druhé odrážce nařízení
č. 1049/2001 (v tomto smyslu viz rozsudek Švédsko a další v. API a Komise, bod 15
výše, EU:C:2010:541, body 94, 95, 99, 100 a 102), což nevyhnutelně znamená, že
tyto úvahy nijak nebrání použití uvedeného nařízení. Je přitom třeba poukázat na to
– ačkoli Komise tvrdí opak – že vzhledem k bodům 72, 73 a 81 tohoto rozsudku jsou
tytéž závěry platné i v kontextu žádosti o přístup ke spisům účastníka řízení
členského státu.

103    Také je třeba připomenout, že i když účelem nařízení č. 1049/2001 je přiznat
veřejnosti co možná nejširší právo na přístup k dokumentům orgánů, podléhá toto
právo nicméně s ohledem na výjimky stanovené v článku 4 tohoto nařízení
některým omezením z důvodu veřejného nebo soukromého zájmu (rozsudky ze dne
28. června 2012, Komise v. Éditions Odile Jacob, C-404/10 P, Sb.
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rozh., EU:C:2012:393, bod 111, a Komise v. Agrofert Holding, C-477/10 P, Sb.
rozh., EU:C:2012:394, bod 53). Jak z čl. 15 odst. 3 čtvrtého pododstavce SFEU, tak
z nařízení č. 1049/2001 navíc vyplývá, že omezení uplatnění zásady
transparentnosti ve vztahu k soudní činnosti sledují stejný účel spočívající
v zaručení toho, aby výkon práva na přístup k dokumentům orgánů nenarušoval
ochranu soudního řízení (v tomto smyslu viz rozsudek Švédsko a další v. API
a Komise, bod 15 výše, EU:C:2010:541, bod 84).

104    Na rozdíl od toho, co tvrdí Komise, může tedy ochrana soudního řízení být
případně zajištěna uplatněním výjimky stanovené v čl. 4 odst. 2 druhé odrážce
nařízení č. 1049/2001, přičemž podle judikatury lze při výkladu výjimky týkající se
ochrany soudního řízení přihlížet ke skutečnosti, že ve zvláštních pravidlech pro
unijní soudy neexistuje právo třetích osob na přístup ke spisům účastníka řízení
předloženým těmto soudům v rámci soudních řízení (v tomto smyslu viz rozsudek
Švédsko a další v. API a Komise, bod 15 výše, EU:C:2010:541, bod 100).

105    Zahrnutí sporných spisů účastníka řízení do oblasti působnosti nařízení
č. 1049/2001 tudíž nevede k narušení cíle zvláštních pravidel upravujících přístup
k dokumentům vztahujícím se k soudním řízením.

106    Tento závěr je mimoto podepřen skutečností, že Soudní dvůr již rozhodl, na základě
kodexu chování ohledně přístupu veřejnosti k dokumentům Rady a Komise (Úř. věst.
1993, L 340, s. 41), že z práva každého na to, aby byl spravedlivě vyslechnut
nestranným soudem, nelze dovodit, že soud, jemuž byl spor předložen, je nutně
pouze on sám oprávněn poskytnout přístup k písemnostem daného soudního řízení,
a to tím spíše že rizika ohrožení soudcovské nezávislosti jsou dostatečně zohledněna
uvedeným kodexem a soudní ochranou na úrovni Unie, pokud jde o akty Komise
přiznávající přístup k dokumentům, které má Komise v držení (rozsudek ze dne
11. ledna 2000, Nizozemsko a van der Wal v. Komise, C-174/98 P a C-189/98 P,
Recueil, EU:C:2000:1, body 17 a 19). Při neexistenci zvláštních ustanovení k tomuto
účelu tedy nelze připustit, že by působnost nařízení č. 1049/2001 mohla být
omezena z toho důvodu, že ustanovení statutu Soudního dvora a jednacích řádů
unijních soudů neupravují přístup třetích osob k dokumentům (rozsudek API
v. Komise, bod 41 výše, EU:T:2007:258, bod 89; v tomto smyslu viz obdobně
i rozsudek ze dne 7. prosince 1999, Interporc v. Komise, T-92/98,
Recueil, EU:T:1999:308, body 37, 44 a 46).

107    Dále k tvrzení Komise, že v důsledku takového zahrnutí by došlo k povolení žádostí
o přístup ke všem dokumentům předaným Komisi unijními soudy, včetně nejen
všech spisů účastníka řízení všech účastníků řízení, ale i protokolů z jednání, je
třeba poukázat na to, že závěr učiněný výše v bodě 83, podle kterého spisy
účastníka řízení členského státu předané orgánu v rámci soudního řízení nejsou
z povahy věci vyloučeny z oblasti působnosti nařízení č. 1049/2001, nemá žádný
vliv na otázku odlišnou, a sice zda i akty vyhotovené samotným soudem a předané
orgánu v rámci soudního řízení spadají do oblasti působnosti uvedeného nařízení.
S ohledem na to, že předmětem projednávaného sporu je vzhledem k jedinému
žalobnímu důvodu vznesenému žalobcem jen posouzení legality rozhodnutí Komise
odepřít mu přístup ke sporným spisům účastníka řízení, není přitom namístě, aby
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Tribunál v projednávaném případě rozhodoval o otázce, zda by se nařízení
č. 1049/2001 uplatnilo i na jiné dokumenty předané orgánu v rámci soudního řízení,
jako například zejména na protokoly z jednání. Podle judikatury totiž nemůže unijní
soud rozhodovat ultra petita (rozsudky ze dne 14. prosince 1962, Meroni v. Vysoký
úřad, 46/59 a 47/59, Recueil, EU:C:1962:44, s. 801, a ze dne 28. června 1972,
Jamet v. Komise, 37/71, Recueil, EU:C:1972:57, bod 12).

108    Kromě toho k argumentu Komise, podle kterého by zahrnutí spisů účastníka řízení
ostatních účastníků soudního řízení do oblasti působnosti nařízení č. 1049/2001
vedlo k otevření přístupu ke všem dokumentům všech účastníků řízení a k závislosti
samotné existence takového práva na přístup na účasti Komise na dočteném
soudním řízení, je třeba připomenout, že podle judikatury citované výše v bodě 106
nemůže při neexistenci zvláštních ustanovení k tomuto účelu být působnost nařízení
č. 1049/2001 omezena z toho důvodu, že ustanovení statutu Soudního dvora
a jednacích řádů unijních soudů neupravují právo třetích osob na přístup
k dokumentům. Za těchto podmínek, aniž je s ohledem na úvahy rozvedené v bodě
107 dotčena otázka – odlišná od otázky vznesené v projednávané věci – zahrnutí
všech spisů účastníka řízení vypracovaných kterýmkoli účastníkem řízení v rámci
jakéhokoli soudního řízení do působnosti práva na přístup k dokumentům, je třeba
dospět k závěru, že skutečnost, že případný přístup k takovým spisům účastníka
řízení by v případě žádosti podané k danému orgánu závisel na účasti tohoto orgánu
na dotčeném soudním řízení, nemůže omezit oblast působnosti nařízení
č. 1049/2001. Tato závislost by totiž byla jen důsledkem neexistence zvláštních
ustanovení upravujících před unijními soudy přístup třetích osob ke spisům
účastníka řízení vypracovaným pro účely soudních řízení.

109    Konečně k tvrzení Komise, že by žádosti o přístup ke spisům účastníka řízení
členského státu měly být zasílány Soudnímu dvoru nebo členskému státu, který je
autorem daných spisů účastníka řízení, je třeba ohledně případné povinnosti zaslat
žádost o přístup ke sporným spisům účastníka řízení Soudnímu dvoru poukázat na
to, že podle judikatury citované výše v bodě 106 nelze z práva každého na to, aby
byl spravedlivě vyslechnut nestranným soudem, dovodit, že soud, jemuž byl spor
předložen, je nutně pouze on sám oprávněn poskytnout přístup k písemnostem
daného soudního řízení. Podle ustanovení nařízení č. 1049/2001 lze přitom žádost
o přístup k dokumentům, které má v držení Komise, zaslat Komisi, jsou-li splněny
podmínky pro uplatnění uvedeného nařízení.

110    Ohledně případné povinnosti podat žádost členskému státu, který je autorem
sporných spisů účastníka řízení, je třeba podotknout, že přijetím nařízení
č. 1049/2001 zrušil unijní zákonodárce pravidlo autora, podle kterého platilo, že
byla-li autorem dokumentu drženého orgánem třetí osoba, musela být žádost
o přístup k dokumentu zaslána přímo autorovi tohoto dokumentu (rozsudky Švédsko
v. Komise, bod 39 výše, EU:C:2007:802, bod 56, a Německo v. Komise, bod 40
výše, EU:T:2012:75, bod 28), což Komise ostatně nepopírá.

111    Na rozdíl od toho, co poznamenala Komise na jednání, mimoto platí, že taková
povinnost podat žádost členskému státu, který je autorem sporných spisů účastníka
řízení, nemůže plynout ani z čl. 15 odst. 3 čtvrtého pododstavce SFEU, který nelze –
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jak plyne z úvah rozvedených výše v bodě 81 – vykládat tak, že by v souvislosti
s přístupem ke spisům účastníka řízení vypracovaným pro účely soudního řízení
znovu zaváděl pravidlo autora. Vedle skutečnosti, že citované ustanovení
neobsahuje v této souvislosti žádné výslovné pravidlo, totiž z úvah rozvedených
výše v bodě 81 vyplývá, že z daného ustanovení ani z povahy dotčených spisů
účastníka řízení neplyne povinnost rozlišovat – pro účely jejich zahrnutí do
působnosti práva na přístup k dokumentům – mezi spisy účastníka řízení
pocházejícími od Komise a spisy účastníka řízení pocházejícími od členského státu.

112    S ohledem na výše uvedené je třeba – na rozdíl od toho, co uvádí Komise, a bez
nutnosti zabývat se ostatními argumenty, které v tomto ohledu vznesl žalobce –
konstatovat, že sporné spisy účastníka řízení nepředstavují dokumenty Soudního
dvora, které by z tohoto důvodu byly vzhledem k ustanovením čl. 15 odst. 3 čtvrtého
pododstavce SFEU vyloučeny z působnosti práva na přístup k dokumentům,
potažmo z oblasti působnosti nařízení č. 1049/2001.

113    S ohledem na všechny výše rozvedené úvahy, a zejména na závěry učiněné výše
v bodech 48 a 83 je nutno konstatovat, že Komise tím, že v rozhodnutí ze dne
3. dubna 2012 dospěla k závěru, že sporné spisy účastníka řízení nespadají do
oblasti působnosti nařízení č. 1049/2001, porušila čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení.

114    Je proto třeba přijmout jediný žalobní důvod, potažmo vyhovět návrhu na zrušení
rozhodnutí ze dne 3. dubna 2012 v rozsahu, v němž jím byl žalobci odepřen přístup
ke sporným spisům účastníka řízení.

 K nákladům řízení

115    Zaprvé v souvislosti s náklady řízení vynaloženými žalobcem a Komisí stanoví čl. 87
odst. 2 jednacího řádu, že účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, se uloží
náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch,
požadoval. Podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu může ovšem Tribunál rozdělit náklady
mezi účastníky řízení nebo rozhodnout, že každý z nich nese vlastní náklady, pokud
jsou k tomu dány výjimečné důvody. Kromě toho podle čl. 87 odst. 6 jednacího řádu
platí, že není-li ve věci vydáno rozhodnutí, o nákladech řízení rozhodne Tribunál dle
volného uvážení.

116    V projednávaném případě Tribunál výše v tomto rozsudku konstatoval, že žaloba se
stala bezpředmětnou v rozsahu návrhu na zrušení rozhodnutí ze dne 16. března
2012, ovšem v rozsahu návrhu na částečné zrušení rozhodnutí ze dne 3. dubna
2012 jí bylo vyhověno.

117    Komise nicméně na jednání navrhla, aby v případě částečného zrušení rozhodnutí
ze dne 3. dubna 2012 byla žalobci uložena povinnost nést vlastní náklady řízení,
neboť jsou k tomu dány výjimečné důvody. Tento návrh odůvodnila tím, že žalobce
na svých internetových stránkách uveřejnil žalobní odpověď, repliku a spis
vedlejšího účastníka Švédského království, jakož i korespondenci, kterou si ohledně
tohoto uveřejnění vyměnili Komise a žalobce. Podle Komise porušil žalobce
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uveřejněním uvedených dokumentů týkajících se probíhajícího soudního řízení
zásadu rovnosti zbraní a zásadu řádného výkonu spravedlnosti.

118    V této souvislosti je nutné připomenout, že podle pravidel, která upravují
projednávání věcí před Tribunálem, jsou účastníci řízení chráněni proti zneužití
procesních písemností (rozsudek ze dne 17. června 1998, Svenska
Journalistförbundet v. Rada, T-174/95, Recueil, EU:T:1998:127, bod 135). Podle
čl. 5 odst. 8 pokynů pro vedoucího soudní kanceláře Tribunálu nemůže žádná třetí
osoba soukromého či veřejného práva nahlížet do soudního spisu ve věci nebo do
procesních písemností bez výslovného svolení uděleného předsedou Tribunálu nebo,
jedná-li se o dosud probíhající řízení, předsedou soudního kolegia, které věc
projednává, po vyslechnutí účastníků řízení, přičemž toto svolení může být uděleno
pouze na základě písemné žádosti, kterou musí doprovázet podrobné odůvodnění
oprávněného zájmu na nahlédnutí do soudního spisu.

119    Toto ustanovení odráží obecnou zásadu řádného výkonu spravedlnosti, podle které
mají účastníci řízení právo hájit svoje zájmy nezávisle na všech vnějších vlivech,
zejména na vlivu veřejnosti (rozsudek Svenska Journalistförbundet v. Rada, bod 118
výše, EU:T:1998:127, bod 136). Z toho plyne, že účastník řízení, kterému je
poskytnut přístup k procesním písemnostem ostatních účastníků řízení, může využít
tohoto práva pouze za účelem obhajoby své věci s vyloučením jakéhokoliv jiného
účelu, jako například účelu vyvolání veřejné kritiky argumentace ostatních účastníků
řízení v dané věci (rozsudek Svenska Journalistförbundet v. Rada, bod 118
výše, EU:T:1998:127, bod 137).

120    Úkon v rozporu s touto zásadou představuje podle judikatury zneužití práva, ke
kterému lze přihlédnout při rozdělování nákladů řízení z výjimečných důvodů podle
čl. 87 odst. 3 jednacího řádu (v tomto smyslu viz rozsudek Svenska
Journalistförbundet v. Rada, bod 118 výše, EU:T:1998:127, body 139 a 140).

121    V projednávaném případě není sporu o tom, že žalobce uveřejnil jednak některé
písemnosti vztahující se k projednávané věci, mimo jiné svou repliku a žalobní
odpověď Komise, a jednak korespondenci, kterou si ohledně tohoto uveřejnění
vyměnili účastníci řízení, konkrétně dopis, kterým Komise požádala žalobce
o odstranění dvou výše uvedených spisů účastníka řízení z jeho internetových
stránek, a jeho odpověď na tento dopis. Komise navíc tvrdí, že žalobce uveřejnil
i spis vedlejšího účastníka Švédského království, což žalobce nepopřel.

122    Je také nesporné, že s písemnostmi žalobce uveřejnil i své komentáře. Uveřejnění
žalobní odpovědi a jeho repliky tak doprovázel stručný příspěvek, podle kterého
Komise nadále odepírá žalobci přístup ke sporným spisům účastníka řízení. V replice
žalobce údajně „rozebral“ argumentaci Komise v tomto ohledu. K uveřejnění
korespondence zmíněné výše v bodě 121 došlo v příspěvku žalobce nadepsaném
„Komise chce zakázat uveřejnění spisů účastníka řízení, týkajících se uchovávání
údajů, na internetu“. V tomto příspěvku, vyznívajícím relativně kriticky, se mimo
jiné píše, že odepření přístupu ke sporným spisům účastníka řízení žalobci ze strany
Komise je v „evidentním rozporu“ s judikaturou Soudního dvora a že se Komise
brání tomu, aby „její zoufalá snaha udržet tajemství“ vyšla veřejně najevo. U obou
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příspěvků mohou čtenáři zanechávat své komentáře, což u druhého z výše
zmíněných příspěvků vedlo k uveřejnění několika velmi kritických poznámek na
adresu Komise.

123    Je přitom třeba konstatovat, že skutečnost, že žalobce na internetu uveřejnil
žalobní odpověď Komise a korespondenci týkající se tohoto uveřejnění, představuje
zneužití procesních písemností předaných žalobci v rámci tohoto řízení ve smyslu
judikatury citované výše v bodě 118.

124    Žalobce totiž tímto uveřejněním využil svého práva na přístup k písemnostem
Komise vztahujících se k tomuto řízení k jiným účelům než k hájení svých zájmů
v rámci tohoto řízení, čímž zasáhl do práva Komise hájit svoje zájmy nezávisle na
všech vnějších vlivech. K posledně uvedenému závěru je třeba dospět tím spíše, že
k uveřejněnému příspěvku – jak plyne z bodu 122 tohoto rozsudku – byla čtenářům
poskytnuta možnost zanechávat komentáře, což vedlo k uveřejnění několika
kritických poznámek na adresu Komise.

125    Žalobce navíc poté, co byl dopisem Komise požádán o odstranění spisů účastníka
řízení ze svých internetových stránek, tyto dokumenty na svých internetových
stránkách ponechal.

126    S ohledem na judikaturu citovanou výše v bodě 120 je proto třeba dospět k závěru,
že uveřejnění písemností Komise na internetu, které je v rozporu se zásadami, na
něž bylo poukázáno výše v bodech 118 a 119, představuje zneužití práva, ke
kterému lze přihlédnout při rozdělování nákladů řízení z výjimečných důvodů podle
čl. 87 odst. 3 jednacího řádu.

127    S ohledem na výše uvedené budou okolnosti projednávaného případu správně
zohledněny tím, že se Komisi uloží povinnost nést vlastní náklady řízení a nahradit
polovinu nákladů řízení vynaložených žalobcem.

128    Zadruhé v souvislosti s náklady řízení vynaloženými vedlejšími účastníky řízení
stanoví čl. 87 odst. 4 první pododstavec jednacího řádu, že členské státy, které
vstoupily do řízení jako vedlejší účastníci, nesou vlastní náklady. Finská republika
a Švédské království proto ponesou vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (druhý senát)

rozhodl takto:

1)      Rozhodnutí Evropské komise ze dne 3. dubna 2012, kterým byl Patricku
Breyerovi odepřen úplný přístup k dokumentům týkajícím se provedení
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března
2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti
s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES
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Rakouskou republikou a k dokumentům vztahujícím se k věci, ve které byl
vydán rozsudek ze dne 29. července 2010, Komise v. Rakousko
(C-189/09), se v rozsahu, v němž jím byl odepřen přístup ke spisům
účastníka řízení předloženým Rakouskou republikou v rámci uvedené věci,
zrušuje.

2)      O návrhu na zrušení rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2012, kterým
byla zamítnuta P. Breyerem předložená žádost o poskytnutí přístupu
k jejímu právnímu stanovisku týkajícímu se směrnice 2006/24, již není
důvodné rozhodovat.

3)      Komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení
vynaložených P. Breyerem.

4)      Finská republika a Švédské království ponesou vlastní náklady řízení.

111



ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu)

18. července 2017

„Kasační opravný prostředek – Přístup k dokumentům orgánů – Článek 15
odst. 3 SFEU – Nařízení (ES) č. 1049/2001 – Oblast působnosti – Žádost o přístup ke

spisům účastníka řízení předloženým Rakouskou republikou v rámci věci, v níž byl
vydán rozsudek ze dne 29. července 2010, Komise v. Rakousko (C-189/09,

nezveřejněný, EU:C:2010:455) – Dokumenty v držení Evropské komise – Ochrana
soudního řízení“

Ve věci C-213/15 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu
Soudního dvora Evropské unie, podaný dne 8. května 2015,

Evropská komise, zastoupená P. Van Nuffelem a H. Krämerem, jako zmocněnci,

účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka),

podporovaná:

Španělským královstvím, zastoupeným M. J. García-Valdecasas Dorrego
a S. Centeno Huerta, jako zmocněnkyněmi,

Francouzskou republikou, zastoupenou G. de Berguesem, D. Colasem, R. Coesmem
a F. Fizem, jako zmocněnci,

vedlejšími účastníky v řízení o kasačním opravném prostředku,

přičemž dalšími účastníky řízení jsou:

Patrick Breyer, bytem ve Wald-Michelbach (Německo), zastoupený M. Starostikem,
Rechtsanwalt,

žalobce v prvním stupni,

Finská republika, zastoupená H. Leppo, jako zmocněnkyní,

Švédské království, zastoupené A. Falk, C. Meyer-Seitz, E. Karlssonem
a L. Swedenborgem, jako zmocněnci,

vedlejší účastníci v prvním stupni,

SOUDNÍ DVŮR (velký senát),
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ve složení K. Lenaerts, předseda, A. Tizzano, místopředseda, R. Silva de Lapuerta,
L. Bay Larsen, T. von Danwitz, E. Juhász, M. Berger, A. Prechal a M. Vilaras,
předsedové senátů, A. Rosas (zpravodaj), A. Borg Barthet, D. Šváby a E. Jarašiūnas,
soudci,

generální advokát: M. Bobek,

vedoucí soudní kanceláře: T. Millett, náměstek vedoucího soudní kanceláře,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 26. září 2016,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne
21. prosince 2016,

vydává tento

Rozsudek

1        Kasačním opravným prostředkem se Evropská komise domáhá zrušení rozsudku
Tribunálu Evropské unie ze dne 27. února 2015, Breyer v. Komise (T-188/12, dále jen
„napadený rozsudek“, EU:T:2015:124), jímž Tribunál zrušil rozhodnutí Komise ze
dne 3. dubna 2012, kterým byl P. Breyerovi odepřen úplný přístup k dokumentům
týkajícím se provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne
15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných
v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES (Úř. věst. 2006,
L 105, s. 54) Rakouskou republikou a k dokumentům vztahujícím se k věci, ve které
byl vydán rozsudek ze dne 29. července 2010, Komise v. Rakousko (C-189/09,
nezveřejněný, EU:C:2010:455), v rozsahu, v němž byl shora uvedeným
rozhodnutím odepřen přístup ke spisům účastníka řízení předloženým Rakouskou
republikou v rámci uvedené věci.

 Právní rámec

2        Část pátá Smlouvy o ES upravující „Orgány Společenství“ obsahovala
hlavu I nadepsanou „Ustanovení o orgánech“. Kapitola 2 této hlavy, nadepsaná
„Ustanovení společná pro více orgánů“, obsahovala čl. 255 odst. 2 ES, který
stanovil:

„Obecné zásady a omezení z důvodu veřejného nebo soukromého zájmu, které
upravují výkon práva na přístup k dokumentům [Evropského parlamentu, Rady
a Komise], stanoví Rada do dvou let po vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost
postupem podle článku 251 [ES, zvaným ‚spolurozhodování‘].“
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3        Část první Smlouvy o FEU upravující „Zásady“ obsahuje hlavu II nadepsanou
„Obecně použitelná ustanovení“, jež zahrnuje články 7 až 17 SFEU. Článek 15 odst. 3
první až čtvrtý pododstavec SFEU stanoví:

„Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se
statutárním sídlem v členském státě má právo na přístup k dokumentům orgánů,
institucí a jiných subjektů Unie bez ohledu na použitý nosič, aniž jsou dotčeny
zásady a podmínky stanovené v souladu s tímto odstavcem.

Obecné zásady a omezení z důvodu veřejného nebo soukromého zájmu, které
upravují výkon tohoto práva na přístup k dokumentům, stanoví Evropský parlament
a Rada formou nařízení řádným legislativním postupem.

Každý z výše uvedených orgánů, institucí nebo jiných subjektů zajišťuje
transparentnost své činnosti a stanoví ve svém jednacím řádu zvláštní ustanovení
o přístupu ke svým dokumentům v souladu s nařízením uvedeným v druhém
pododstavci.

Soudní dvůr Evropské unie, Evropská centrální banka a Evropská investiční banka
podléhají tomuto odstavci, pouze pokud vykonávají své správní funkce.“

4        Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001
o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř.
věst. 2001, L 145, s. 43; Zvl. vyd. 01/03, s. 331) bylo přijato na základě čl. 255
odst. 2 ES.

5        Článek 1 písm. a) tohoto nařízení stanoví:

„Účelem tohoto nařízení je

a)      vymezit zásady, podmínky a omezení z důvodu veřejného nebo soukromého
zájmu pro výkon práva na přístup k dokumentům Evropského parlamentu,
Rady a Komise (dále jen ‚orgány‘) uvedeného v článku 255 [ES] tak, aby se
zajistil co nejširší přístup k dokumentům.“

6        Článek 2 tohoto nařízení, nadepsaný „Oprávněné osoby a oblast působnosti“,
v odstavci 3 stanoví:

„Toto nařízení se vztahuje na všechny dokumenty, které má [Evropský parlament,
Rada nebo Komise] v držení, to znamená na dokumenty, které [některý z těchto
orgánů] vytvořil nebo obdržel a které má v držení, a to ve všech oblastech činnosti
Evropské unie.“

7        Článek 3 tohoto nařízení, nadepsaný „Definice“, stanoví:

„Pro účely tohoto nařízení se:

a)      ‚dokumentem‘ rozumí obsah na jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře či
uložený v elektronické formě nebo jako zvuková, vizuální nebo audiovizuální
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nahrávka) o záležitosti, která se týká politik, činností a rozhodnutí, jež spadají
do působnosti orgánu;

b)      ‚třetí osobou‘ rozumějí všechny fyzické nebo právnické osoby nebo subjekty
mimo dotyčný orgán, včetně členských států, ostatních orgánů a institucí
Společenství, orgánů a institucí mimo Společenství a třetích zemí.“

8        Článek 4 nařízení č. 1049/2001, nadepsaný „Výjimky“, stanoví:

„[…]

2.      Neexistuje-li převažující veřejný zájem na zpřístupnění, odepřou orgány
přístup k dokumentu, pokud by jeho zpřístupnění vedlo k porušení ochrany

–        […]

–        soudního řízení a právního poradenství,

–        […]

[…]

4.      U dokumentů třetích osob konzultuje orgán třetí osobu pro posouzení, zda má
uplatnit výjimku uvedenou v odstavci […] 2, není-li zřejmé, zda dokument má nebo
nemá být zpřístupněn.

5.      Členský stát může požádat orgán, aby nezveřejňoval dokument pocházející
z tohoto členského státu bez jeho předchozího souhlasu.

[…]

7.      Výjimky uvedené v [odstavci 2] se uplatňují jen po dobu, po kterou je ochrana
odůvodněna obsahem dokumentu. […]“

9        Článek 6 tohoto nařízení, který se týká „Žádostí“, upravuje způsoby podávání
žádostí o přístup k dokumentům podle uvedeného nařízení.

10      Článek 7 tohoto nařízení, nadepsaný „Vyřizování původních žádostí“, v odstavci 2
stanoví, že „[v] případě úplného nebo částečného zamítnutí žádosti může žadatel
do 15 dnů ode dne, kdy obdržel odpověď orgánu, podat potvrzující žádost, ve které
orgán požádá, aby přezkoumal své stanovisko“.

 Skutečnosti předcházející sporu

11      Skutečnosti předcházející sporu byly v bodech 6 až 10 a 15 napadeného rozsudku
popsány následovně:
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„6      Dopisem ze dne 30. března 2011 podal […] P. Breyer [Komisi] žádost o přístup
k dokumentům podle článku 6 nařízení č. 1049/2001.

7      Požadované dokumenty se týkaly řízení pro nesplnění povinnosti, která zahájila
Komise v roce 2007 proti Spolkové republice Německo a Rakouské republice
v souvislosti s provedením směrnice [2006/24]. [P. Breyer] požadoval
konkrétně přístup ke všem dokumentům týkajícím se správních řízení
vedených Komisí a všem dokumentům vztahujícím se k soudnímu řízení, ve
kterém byl vydán rozsudek ze dne 29. července 2010, Komise v. Rakousko
(C-189/09, EU:C:2010:455).

8      Dne 11. července 2011 Komise zamítla žádost předloženou [P. Breyerem] dne
30. března 2011.

9      Dne 13. července 2011 podal [P. Breyer] potvrzující žádost podle čl. 7 odst. 2
nařízení č. 1049/2001.

10      Rozhodnutími ze dne 5. října a 12. prosince 2011 poskytla Komise
[P. Breyerovi] přístup k části požadovaných dokumentů souvisejících s řízeními
pro nesplnění povinnosti zahájenými proti Spolkové republice Německo.
V těchto rozhodnutích Komise dále informovala [P. Breyera] o úmyslu přijmout
samostatné rozhodnutí ohledně dokumentů vztahujících se k věci, ve které byl
vydán rozsudek [ze dne 29. července 2010,] Komise v. Rakousko […]
(EU:C:2010:455).

[…]

15      Dne 3. dubna 2012 přijala Komise v odpověď na potvrzující žádost [P. Breyera]
ze dne 13. července 2011 rozhodnutí čj. Ares (2012) 399467 (dále jen
‚rozhodnutí ze dne 3. dubna 2012‘). Tímto rozhodnutím rozhodla ohledně
přístupu [P. Breyera] k dokumentům ze správního spisu souvisejícího s řízením
pro nesplnění povinnosti zahájeným proti Rakouské republice a zmíněným
výše v bodě 7 a dále k dokumentům vztahujícím se k soudnímu řízení ve věci,
ve které byl vydán rozsudek [ze dne 29. července 2010,] Komise v. Rakousko
[…] (EU:C:2010:455). V souvislosti s posledně uvedeným odepřela Komise
mimo jiné přístup ke spisům účastníka řízení předloženým Rakouskou
republikou v rámci daného soudního řízení (dále jen ‚sporné spisy účastníka
řízení‘) z důvodu, že tyto spisy účastníka řízení nespadají do oblasti působnosti
nařízení č. 1049/2001. Komise totiž zaprvé shledala, že podle čl. 15
odst. 3 SFEU podléhá Soudní dvůr Evropské unie coby orgán pravidlům
upravujícím přístup k dokumentům, pouze pokud vykonává své správní
funkce. Zadruhé Komise uvedla, že sporné spisy účastníka řízení byly určeny
Soudnímu dvoru, přičemž Komise jakožto účastnice řízení ve věci, ve které byl
vydán rozsudek [ze dne 29. července 2010,] Komise v. Rakousko […]
(EU:C:2010:455), obdržela jen jejich kopie. Zatřetí měla Komise za to, že
článek 20 statutu Soudního dvora Evropské unie stanoví doručování
písemností vztahujících se k soudnímu řízení jen účastníkům tohoto řízení
a orgánům, jejichž rozhodnutí jsou předmětem sporu. Začtvrté se podle
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Komise Soudní dvůr v rozsudku ze dne 21. září 2010, Švédsko a další v. API
a Komise (C-514/07 P, C-528/07 P a C-532/07 P, […] EU:C:2010:541),
nezabýval otázkou, zda musí orgány poskytnout přístup ke spisům jiného
účastníka daného soudního řízení. Proto v souvislosti se spisy účastníka řízení
předloženými v rámci soudního řízení spadají podle ní do oblasti působnosti
nařízení č. 1049/2001 jen spisy účastníka řízení předložené orgány, a nikoli
spisy účastníka řízení předložené jinými účastníky řízení, a kdyby měl být
zvolen jiný výklad, znamenalo by to podle ní obcházení ustanovení
článku 15 SFEU a zvláštních pravidel vyplývajících ze statutu Soudního dvora
[Evropské unie] a z jednacího řádu Soudního dvora.“

 Řízení před Tribunálem a napadený rozsudek

12      Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 30. dubna 2012 podal P. Breyer žalobu
znějící mimo jiné na zrušení rozhodnutí ze dne 3. dubna 2012 v rozsahu, v němž mu
Komise tímto rozhodnutím odepřela přístup ke sporným spisům účastníka řízení. Na
podporu své žaloby předložil jediný žalobní důvod vycházející z toho, že Komise
porušila čl. 2 odst. 3 nařízení č. 1049/2001. Důvod uvedený v tomto rozhodnutí,
a sice že sporné spisy účastníka řízení nespadají do oblasti působnosti tohoto
nařízení, byl podle něj chybný.

13      Napadeným rozsudkem Tribunál tomuto žalobnímu důvodu vyhověl, a rozhodnutí
ze dne 3. dubna 2012 tedy zrušil.

14      Na prvním místě se Tribunál v bodech 35 až 61 napadeného rozsudku zabýval
otázkou, zda se v případě sporných spisů účastníka řízení jedná o dokumenty
„v držení orgánu“ ve smyslu čl. 2 odst. 3 nařízení č. 1049/2001 ve spojení s jeho
čl. 3 písm. a).

15      Za tím účelem Tribunál v bodech 40 až 48 napadeného rozsudku uvedl, že
v souladu s čl. 2 odst. 3 a čl. 3 písm. b) nařízení č. 1049/2001 se právo na přístup
k dokumentům v držení unijního orgánu týká dokumentů obdržených mimo jiné od
členských států a že široká definice pojmu „dokument“ obsažená v čl. 3 písm. a)
tohoto nařízení „je založena […] na existenci uchovaného obsahu schopného po
svém vzniku reprodukce nebo nahlédnutí, přičemž […] se [mimo jiné] uvedený
obsah musí týkat politik, činností nebo rozhodnutí spadajících do působnosti
dotyčného orgánu“. Tribunál konstatoval, že Komise v daném případě nepopírá, že
má kopie sporných spisů účastníka řízení ve svém držení, a uvedl, že tento orgán
obdržel tyto spisy při výkonu svých pravomocí za účelem činnosti související se
soudními řízeními, na základě čehož dospěl k názoru, že je třeba tyto spisy
kvalifikovat jako dokumenty, které má orgán v držení, ve smyslu čl. 2 odst. 3 tohoto
nařízení ve spojení s jeho čl. 3 písm. a).

16      Následně Tribunál v bodech 50 až 61 napadeného rozsudku odmítl jednotlivé
argumenty Komise, jimiž zpochybňovala kvalifikaci sporných spisů účastníka řízení
jako dokumentů, které má tento orgán v držení, ve smyslu čl. 2 odst. 3 nařízení
č. 1049/2001 ve spojení s jeho čl. 3 písm. a). Tyto argumenty vycházely z toho, že
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uvedené spisy byly určeny Soudnímu dvoru, že Komisi byly předány pouze jejich
kopie a že jakožto soudní dokumenty nespadají do oblasti správní činnosti Komise
a potažmo ani do oblasti její pravomoci, s tím, že nařízení č. 1049/2001 se podle
Komise netýká její činnosti související se soudními řízeními.

17      V tomto ohledu Tribunál v bodě 51 napadeného rozsudku nejprve konstatoval, že
čl. 2 odst. 3 nařízení č. 1049/2001 nepodmiňuje použití tohoto nařízení tím, aby
dokument „obdržený“ dotyčným orgánem byl tomuto orgánu určen a předán přímo
jeho autorem. Dále v bodech 53 a 54 uvedeného rozsudku Tribunál nejprve
připomněl, že pojem „dokument“ ve smyslu čl. 3 písm. a) tohoto nařízení je
definován široce, načež uvedl, že skutečnost, že sporné spisy účastníka řízení byly
Komisi předány v podobě kopií, a nikoli originálů, nemá v tomto ohledu žádný
dopad. V bodě 57 uvedeného rozsudku Tribunál mimoto konstatoval, že z cílů
v oblasti transparentnosti stanovených nařízením č. 1049/2001, jež jsou patrné
zejména v bodě 2 jeho odůvodnění, z široké definice pojmu „dokument“ ve smyslu
čl. 3 písm. a) tohoto nařízení a z formulace a samotné existence výjimky týkající se
ochrany soudního řízení podle čl. 4 odst. 2 druhé odrážky tohoto nařízení vyplývá,
že unijní normotvůrce nezamýšlel vyloučit činnosti orgánů související se soudními
řízeními z působnosti práva na přístup k dokumentům, jež mají orgány v držení.

18      Tribunál konečně v bodech 60 a 61 napadeného rozsudku uvedl, že sporné spisy
účastníka řízení byly Komisi předány v rámci řízení o žalobě pro nesplnění
povinnosti, které zahájila v rámci výkonu svých pravomocí podle článku 226 ES
(nyní článek 258 SFEU), a že tedy Komise neměla pravdu, když tvrdila, že tyto spisy
neobdržela při výkonu svých pravomocí.

19      Na druhém místě zkoumal Tribunál v bodech 63 až 112 napadeného rozsudku
dopad čl. 15 odst. 3 čtvrtého pododstavce SFEU na použití nařízení č. 1049/2001.

20      V tomto ohledu Tribunál v bodech 67 až 73 uvedeného rozsudku připomněl, že jak
z článku 15 SFEU, tak ze systematiky nařízení č. 1049/2001 a z účelů sledovaných
unijní právní úpravou v této oblasti vyplývá, že soudní činnost je jako taková
vyloučena z působnosti práva na přístup k dokumentům stanoveného touto právní
úpravou. Podle Tribunálu dále spisy účastníka řízení předložené Komisí před unijními
soudy v rámci soudního řízení a spisy účastníka řízení předložené členským státem
v rámci řízení pro nesplnění povinnosti svou samotnou povahou souvisejí se soudní
činností těchto soudů.

21      Tribunál přitom v bodech 75 až 80 napadeného rozsudku dovodil, a to jak z vlastní
judikatury (rozsudky ze dne 6. července 2006, Franchet a Byk v. Komise, T-391/03
a T-70/04, EU:T:2006:190, body 88 až 90; ze dne 12. září 2007, API v. Komise,
T-36/04, EU:T:2007:258, bod 60, a ze dne 3. října 2012, Jurašinović v. Rada,
T-63/10, EU:T:2012:516, body 66 a 67), tak z judikatury Soudního dvora (rozsudek
ze dne 21. září 2010, Švédsko a další v. API a Komise, C-514/07 P, C-528/07 P
a C-532/07 P, EU:C:2010:541, bod 94), že takové spisy nejsou – navzdory své
souvislosti se soudní činností unijních soudů – v důsledku čl. 15 odst. 3 čtvrtého
pododstavce SFEU vyloučeny z práva na přístup k dokumentům. V této souvislosti
Tribunál v bodě 82 uvedeného rozsudku dospěl k názoru, že „je třeba rozlišovat mezi
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vyloučením soudní činnosti Soudního dvora z práva na přístup k dokumentům podle
čl. 15 odst. 3 čtvrtého pododstavce  SFEU na straně jedné a spisy účastníka řízení
vypracovanými pro účely [soudního řízení] na straně druhé, jelikož tyto spisy –
přestože souvisejí se zmíněnou soudní činností – nespadají pod výjimku upravenou
v citovaném ustanovení, ale naopak podléhají právu na přístup k dokumentům“.

22      Tribunál tedy v bodě 83 napadeného rozsudku učinil závěr, že „[č]lánek 15
odst. 3 čtvrtý pododstavec  SFEU […] nebrání tomu, aby sporné spisy účastníka
řízení byly zahrnuty do oblasti působnosti nařízení č. 1049/2001“, a následně odmítl
jednotlivé argumenty Komise týkající se jednak potřeby rozlišovat pro účely této
analýzy mezi spisy účastníka řízení předkládanými Komisí a spisy účastníka řízení
předkládanými členskými státy a jednak skutečnosti, že by zvláštní pravidla
upravující přístup k soudním dokumentům byla zbavena veškerého smyslu a byla by
obcházena, kdyby měl být na základě uvedeného nařízení připuštěn přístup ke
spisům účastníka řízení vypracovaným členským státem pro účely soudního řízení.

23      K těmto argumentům Tribunál zaprvé v bodě 92 napadeného rozsudku uvedl, že
jelikož se věc, v níž byl vydán rozsudek ze dne 21. září 2010, Švédsko a další v. API
a Komise (C-514/07 P, C-528/07 P a C-532/07 P, EU:C:2010:541), který se týkal
sporu o zpřístupnění spisů účastníka řízení předložených Komisí a vztahujících se
k probíhajícím soudním řízením, liší svým kontextem od projednávané věci, jsou
úvahy vycházející z rovnosti zbraní rozvedené v bodech 86 a 87 napadeného
rozsudku v posledně uvedené věci irelevantní.

24      Zadruhé Tribunál v bodě 102 napadeného rozsudku uvedl, že Soudní dvůr při
výkladu výjimky týkající se ochrany soudního řízení podle čl. 4 odst. 2 druhé
odrážky nařízení č. 1049/2001, podaném v rozsudku ze dne 21. září 2010, Švédsko
a další v. API a Komise (C-514/07 P, C-528/07 P a C-532/07 P, EU:C:2010:541),
implicitně uznal použitelnost tohoto nařízení na spisy účastníka řízení předkládané
Komisí. Dále Tribunál v bodech 103 až 105 napadeného rozsudku zdůraznil, že
zahrnutí sporných spisů účastníka řízení do oblasti působnosti tohoto nařízení
nenarušuje cíl zvláštních pravidel upravujících přístup k dokumentům vztahujícím se
k soudním řízením, neboť ochrana takových řízení může být případně zajištěna
uplatněním výjimky z přístupu stanovené v čl. 4 odst. 2 druhé odrážce uvedeného
nařízení.

25      Pokud jde konečně o náklady řízení, Tribunál shledal, že skutečnost, že P. Breyer na
internetu uveřejnil žalobní odpověď Komise a korespondenci ohledně tohoto
uveřejnění, jež proběhla mezi ním a Komisí, představuje zneužití procesních
písemností odůvodňující, aby byly jím vynaložené náklady řízení rozděleny napůl
mezi něj a Komisi.

 Řízení před Soudním dvorem a návrhová žádání účastníků řízení

26      Rozhodnutím předsedy Soudního dvora ze dne 3. září 2015 byl Španělskému
království povolen vstup do řízení v postavení vedlejšího účastníka na podporu
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návrhových žádání Komise a jeho rozhodnutím ze dne 6. října 2015 byl takto
povolen vstup do řízení Francouzské republice na podporu týchž návrhových žádání.

27      Kasačním opravným prostředkem se Komise domáhá, aby Soudní dvůr napadený
rozsudek zrušil, vydal ve sporu konečné rozhodnutí, kterým žalobu P. Breyera
zamítne, a uložil mu náhradu nákladů řízení.

28      P. Breyer, Finská republika a Švédské království navrhují, aby Soudní dvůr kasační
opravný prostředek zamítl a uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

 Ke kasačnímu opravnému prostředku

 Argumentace účastníků řízení

29      V rámci jediného důvodu kasačního opravného prostředku Komise tvrdí, že se
Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že čl. 15 odst. 3
čtvrtý pododstavec SFEU nebrání použití nařízení č. 1049/2001 na žádost o přístup
k dokumentům vypracovaným členským státem pro účely soudního řízení
a nacházejícím se v držení Komise, jako jsou sporné spisy účastníka řízení, a to
vzhledem ke zvláštní povaze takových dokumentů.

30      Podle Komise mají spisy účastníka řízení předložené unijním orgánem před unijními
soudy „dvojí povahu“, neboť spadají jak pod obecné právo na přístup
k dokumentům orgánů zakotvené v čl. 15 odst. 3 prvním pododstavci SFEU, tak pod
výjimku stanovenou ve čtvrtém pododstavci tohoto ustanovení pro dokumenty
související se soudní činností Soudního dvora Evropské unie. Soudní dvůr tuto „dvojí
povahu“ podle Komise zohlednil, když z hlediska nařízení č. 1049/2001 rozhodoval
o přístupu ke spisům účastníka řízení předloženým Komisí ve věci, v níž byl vydán
rozsudek ze dne 21. září 2010, Švédsko a další v. API a Komise (C-514/07 P,
C-528/07 P a C-532/07 P, EU:C:2010:541). Komise se domnívá, že naproti tomu
dokumenty související se soudní činností Soudního dvora Evropské unie, které
nebyly vypracovány orgánem, takovou „dvojí povahu“ nemají a že se projednávaná
věc svým kontextem liší od věci, v níž byl vydán uvedený rozsudek, a to jak
z hlediska skutkového, neboť se týká spisů účastníka řízení vypracovaných členským
státem, tak z hlediska právního, neboť se právní rámec vstupem Lisabonské
smlouvy v platnost změnil.

31      K posledně uvedenému Komise zdůrazňuje, že čl. 15 odst. 3 čtvrtý
pododstavec SFEU zakazuje unijnímu normotvůrci rozšířit prostřednictvím nařízení
založeného na druhém pododstavci tohoto ustanovení právo na přístup
k dokumentům orgánů i na dokumenty související se soudní činností Soudního
dvora Evropské unie. Komise sice netvrdí, že je nařízení č. 1049/2001 neplatné, má
však za to – ačkoli uznává, že platnost unijních aktů musí být posuzována podle
skutkových a právních okolností existujících ke dni, kdy byly přijaty – že s ohledem
na čl. 15 odst. 3 čtvrtý pododstavec SFEU měl Tribunál vyložit čl. 2 odst. 3 nařízení
č. 1049/2001 restriktivně. Měl tedy dovodit, že se toto nařízení nevztahuje na
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dokumenty související s uvedenou soudní činností, neboť tyto dokumenty nebyly
vypracovány orgánem.

32      Španělské království a Francouzská republika podporují argumentaci Komise,
zatímco P. Breyer, podporovaný Finskou republikou a Švédským královstvím –
vedlejšími účastníky v prvním stupni řízení – hájí opačný postoj.

 Závěry Soudního dvora

33      Na úvod je třeba konstatovat, že Komise v rámci jediného důvodu kasačního
opravného prostředku zpochybňuje závěr Tribunálu týkající se samotné použitelnosti
nařízení č. 1049/2001 na žádost o přístup ke sporným spisům účastníka řízení,
kterou P. Breyer tomuto orgánu předložil, přičemž ponechává stranou otázku – která
je odlišná a nebyla Soudnímu dvoru v rámci tohoto kasačního opravného prostředku
předložena – zda má být přístup k těmto spisům na základě ustanovení tohoto
nařízení přiznán, či případně odepřen.

34      Tento jediný důvod kasačního opravného prostředku se týká dopadu čl. 15 odst. 3
čtvrtého pododstavce SFEU na výklad působnosti nařízení č. 1049/2001. Před
posouzením opodstatněnosti argumentů, které v této souvislosti předložila Komise,
je třeba na prvním místě zkoumat působnost uvedeného nařízení, tak jak vyplývá
z jeho znění.

35      Podle čl. 2 odst. 3 nařízení č. 1049/2001 ve spojení s jeho čl. 1 písm. a) se toto
nařízení vztahuje na všechny dokumenty, které má Parlament, Rada a Komise
v držení, to znamená na dokumenty, které některý z těchto orgánů vytvořil nebo
obdržel a které má v držení, a to ve všech oblastech činnosti Unie. Podle čl. 3
písm. a) uvedeného nařízení je třeba „dokumentem“ rozumět „obsah na jakémkoli
nosiči o záležitosti, která se týká politik, činností a rozhodnutí, jež spadají do
působnosti orgánu“.

36      Je nutno dodat, že čl. 3 písm. b) nařízení č. 1049/2001 výslovně stanoví, že právo
na přístup k dokumentům drženým Parlamentem, Radou nebo Komisí se vztahuje
nejen na dokumenty vypracované těmito samotnými orgány, ale i na dokumenty,
které obdržely od třetích osob, k nimž patří jak ostatní unijní orgány, tak i členské
státy (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 18. prosince 2007, Švédsko v. Komise,
C-64/05 P, EU:C:2007:802, bod 55).

37      Oblast působnosti nařízení č. 1049/2001 je tedy vymezena s odkazem na orgány
v něm vyjmenované, nikoli s odkazem na kategorie konkrétních dokumentů nebo –
jak již uvedl Soudní dvůr (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 18. prosince 2007,
Švédsko v. Komise, C-64/05 P, EU:C:2007:802, bod 56) – s odkazem na autora
dokumentu, který má některý z těchto orgánů v držení.

38      Skutečnost, že dokumenty v držení některého z orgánů uvedených v nařízení
č. 1049/2001 byly vypracovány členským státem a souvisejí se soudními řízeními,
nemůže v této souvislosti vést k vyloučení takových dokumentů z působnosti tohoto
nařízení. Zaprvé totiž skutečnost, že se nařízení č. 1049/2001 nepoužije na žádosti
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o přístup k dokumentům v držení Soudního dvora Evropské unie, neznamená, že by
se dokumenty související se soudní činností tohoto orgánu ze zásady nacházely
mimo působnost tohoto nařízení, mají-li takové dokumenty v držení unijní orgány
vyjmenované v tomto nařízení, jako je například Komise.

39      Zadruhé Soudní dvůr již měl příležitost rozhodnout, že ochranu legitimních zájmů
členských států v souvislosti s takovými dokumenty je možné zajistit na základě
výjimek ze zásady práva na přístup k dokumentům, stanovených v nařízení
č. 1049/2001 (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 18. prosince 2007, Švédsko
v. Komise, C-64/05 P, EU:C:2007:802, bod 83).

40      Nařízení č. 1049/2001 v tomto ohledu obsahuje ustanovení zaměřující se na
vymezení objektivních omezení z důvodu veřejného nebo soukromého zájmu, jež
mohou odůvodnit odepření přístupu k dokumentům (rozsudek ze dne 18. prosince
2007, Švédsko v. Komise, C-64/05 P, EU:C:2007:802, bod 57), mezi něž patří
zejména čl. 4 odst. 2 druhá odrážka uvedeného nařízení, který stanoví, že
neexistuje-li převažující veřejný zájem na zpřístupnění, odepřou orgány přístup
k dokumentu mimo jiné tehdy, pokud by jeho zpřístupnění vedlo k porušení ochrany
soudního řízení.

41      V této souvislosti je třeba připomenout, že v rozsudku ze dne 21. září 2010,
Švédsko a další v. API a Komise (C-514/07 P, C-528/07 P
a C-532/07 P, EU:C:2010:541), Soudní dvůr uznal existenci obecné domněnky,
podle níž zpřístupnění spisů účastníka řízení předložených orgánem v rámci
soudního řízení porušuje ochranu soudního řízení ve smyslu čl. 4 odst. 2 druhé
odrážky nařízení č. 1049/2001, dokud toto řízení probíhá. Tato obecná domněnka
důvěrnosti se vztahuje rovněž na spisy účastníka řízení předložené v rámci takového
řízení členským státem.

42      Jak upřesnil Soudní dvůr, existence takové domněnky ale nevylučuje právo
zúčastněné strany prokázat, že se na daný dokument, jehož zpřístupnění je
požadováno, uvedená domněnka nevztahuje (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne
21. září 2010, Švédsko a další v. API a Komise, C-514/07 P, C-528/07 P
a C-532/07 P, EU:C:2010:541, bod 103).

43      Pokud se mimoto jedná o spisy účastníka řízení vypracované členským státem, je
třeba připomenout – jak to na základě příslušné judikatury učinil Tribunál v bodě 97
napadeného rozsudku – že čl. 4 odst. 5 nařízení č. 1049/2001, který stanoví, že
členský stát může požádat orgán, aby nezveřejňoval dokument pocházející z tohoto
členského státu bez jeho předchozího souhlasu, umožňuje dotyčnému členskému
státu podílet se na rozhodnutí, které má orgán přijmout, a zavádí za tímto účelem
rozhodovací proces k určení toho, zda hmotněprávní výjimky stanovené v čl. 4
odst. 1 až 3 tohoto nařízení brání přiznání přístupu k dotyčnému dokumentu, a to
i tehdy, když se jedná o spisy účastníka řízení vypracované pro účely soudního
řízení. Článek 4 odst. 5 nařízení č. 1049/2001 však tomuto členskému státu
nepřiznává právo všeobecného a bezpodmínečného veta, na jehož základě by
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členský stát mohl podle svého volného uvážení bránit zpřístupnění dokumentů
pocházejících z tohoto členského státu, které má orgán v držení.

44      V daném případě není zpochybňováno, že se sporné spisy účastníka řízení
nacházejí v držení Komise. Jak mimoto správně shledal Tribunál v bodech 51 a 52
napadeného rozsudku, nemá skutečnost, že Komise obdržela tyto spisy od Soudního
dvora Evropské unie, a nikoli od dotyčného členského státu, žádný dopad na určení
použitelnosti nařízení č. 1049/2001 jako takové.

45      Pokud jde o skutečnost, na niž poukazuje Komise, a sice že ani statut Soudního
dvora Evropské unie, ani jednací řády unijních soudů neupravují právo na přístup
třetích osob ke spisům účastníka řízení předkládaným v rámci soudních řízení, jedná
se sice o skutečnost, k níž musí být přihlíženo při výkladu výjimky stanovené v čl. 4
odst. 2 nařízení č. 1049/2001 (viz rozsudek ze dne 21. září 2010, Švédsko a další
v. API a Komise, C-514/07 P, C-528/07 P a C-532/07 P, EU:C:2010:541, bod 100),
avšak nemůže vést k nepoužitelnosti tohoto nařízení na žádosti o přístup ke spisům
účastníka řízení vypracovaným členským státem pro účely soudního řízení před
unijním soudem a nacházejícím se v držení Komise.

46      Za těchto podmínek spadají sporné spisy účastníka řízení podle nařízení
č. 1049/2001 do jeho působnosti jakožto „dokumenty, které má orgán v držení“ ve
smyslu jeho čl. 2 odst. 3.

47      Pokud jde na druhém místě o argument Komise, že čl. 15 odst. 3 čtvrtý
pododstavec SFEU, vložený do primárního práva po vstupu Lisabonské smlouvy
v platnost, brání unijnímu normotvůrci ve stanovení práva na přístup v případě
dokumentů souvisejících se soudní činností Soudního dvora Evropské unie, které
nebyly vypracovány orgánem, takže jediným přípustným výkladem čl. 2 odst. 3
nařízení č. 1049/2001 by byl takový, který by vylučoval takové dokumenty
z působnosti tohoto nařízení, je třeba zkoumat celkovou strukturu a cíle čl. 15
odst. 3 SFEU.

48      Podle čl. 15 odst. 3 čtvrtého pododstavce SFEU podléhá Soudní dvůr Evropské unie
režimu přístupu k dokumentům orgánů upravenému v prvním pododstavci tohoto
ustanovení, pouze pokud vykonává správní funkce. Z toho vyplývá, že podmínky
upravující přístup k dokumentům v držení tohoto orgánu, které se vztahují k jeho
soudní činnosti, nemohou být stanoveny nařízením přijatým na základě čl. 15 odst. 3
druhého pododstavce SFEU, přičemž přístup k dokumentům tohoto orgánu, které
jsou správní povahy, je mimoto upraven jeho rozhodnutím ze dne 11. prosince 2012
o přístupu veřejnosti k dokumentům, které má Soudní dvůr Evropské unie v držení
v souvislosti s výkonem svých správních funkcí (Úř. věst. 2013, C 38, s. 2), jež bylo
nahrazeno rozhodnutím ze dne 11. října 2016 (Úř. věst. 2016, C 445, s. 3).

49      Avšak nepoužitelnost režimu přístupu k dokumentům upraveného v čl. 15 odst. 3
prvním pododstavci SFEU na Soudní dvůr Evropské unie při výkonu jeho soudních
funkcí nebrání použití tohoto režimu na orgán, na který se ustanovení čl. 15
odst. 3 SFEU a ustanovení nařízení č. 1049/2001 plně vztahují, jako je Komise, má-li
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v držení dokumenty, které vypracoval členský stát, jako jsou sporné spisy účastníka
řízení, a které souvisejí se soudními řízeními.

50      V tomto ohledu je třeba připomenout, že Soudní dvůr po vstupu Lisabonské
smlouvy v platnost upřesnil, že zavedením článku 15 SFEU, kterým byl nahrazen
článek 255 ES, byla rozšířena působnost zásady transparentnosti v unijním právu
(v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 21. září 2010, Švédsko a další v. API a Komise,
C-514/07 P, C-528/07 P a C-532/07 P, EU:C:2010:541, bod 81).

51      Na rozdíl od článku 255 ES, jehož působnost byla omezena na dokumenty
Parlamentu, Rady a Komise, totiž nyní čl. 15 odst. 3 SFEU upravuje právo na přístup
k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie, včetně Soudního dvora
Evropské unie, Evropské centrální banky a Evropské investiční banky, pokud
vykonávají správní funkce. Na rozdíl od toho, co v podstatě uvádí Komise,
neexistuje nic, co by dovolovalo tvrdit, že s rozšířením tohoto práva i na správní
činnost posledně uvedených orgánů a subjektů je spojeno zavedení nějakého
omezení působnosti nařízení č. 1049/2001 v případě dokumentů pocházejících od
členského státu – jako jsou sporné spisy účastníka řízení – které má Komise v držení
v souvislosti se soudním řízením před Soudním dvorem Evropské unie.

52      Široký výklad zásady přístupu k dokumentům unijních orgánů je mimoto podepřen
jednak článkem 15 odst. 1 SFEU, který mimo jiné stanoví, že orgány, instituce a jiné
subjekty Unie jednají co nejotevřeněji, přičemž tato zásada je rovněž stvrzena v čl. 1
druhém pododstavci SEU a v článku 298 SFEU, a jednak zakotvením práva na
přístup k dokumentům v článku 42 Listiny základních práv Evropské unie. Z hlediska
těchto ustanovení primárního práva, jež si stanoví za cíl otevřenou evropskou
správu, nelze čl. 15 odst. 3 čtvrtý pododstavec SFEU – na rozdíl od tvrzení Komise –
vykládat tak, že vyžaduje restriktivní pojetí působnosti nařízení č. 1049/2001 s tím
důsledkem, že dokumenty vypracované členským státem, jako jsou sporné spisy
účastníka řízení, do působnosti tohoto nařízení nespadají, má-li je v držení Komise.

53      Pokud jde o riziko, na něž upozornila Komise, týkající se obcházení procesních
předpisů uvedených v bodě 45 tohoto rozsudku, je třeba připomenout, že omezení
týkající se přístupu k dokumentům soudní povahy, ať již jsou stanovena na základě
článku 255 ES, který byl nahrazen článkem 15 SFEU, nebo na základě nařízení
č. 1049/2001, sledují stejný účel, tj. zaručit, aby výkon práva na přístup
k dokumentům orgánů nenarušoval ochranu soudního řízení, přičemž tato ochrana
zvláště znamená, že musí být zajištěno dodržování zásad rovnosti zbraní, jakož
i řádného výkonu spravedlnosti (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 21. září 2010,
Švédsko a další v. API a Komise, C-514/07 P, C-528/07 P
a C-532/07 P, EU:C:2010:541, body 84 a 85).

54      S ohledem na to, že nařízení č. 1049/2001 umožňuje případně odepřít zpřístupnění
dokumentů souvisejících s řízeními před unijními soudy a z tohoto titulu zaručit
ochranu takových soudních řízení, jak vyplývá z bodů 40 až 42 tohoto rozsudku, je
třeba mít za to, že čl. 15 odst. 3 čtvrtý pododstavec SFEU nevyžaduje – na rozdíl od
toho, co v podstatě tvrdí Komise – výklad, podle kterého by spisy účastníka řízení
vypracované členským státem a nacházející se v držení Komise, jako jsou sporné
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spisy účastníka řízení, musely být nutně vyloučeny z působnosti tohoto nařízení.
Vzhledem k tomu, že je ochrana soudního řízení takto zajištěna v souladu s účelem
čl. 15 odst. 3 čtvrtého pododstavce SFEU, nemůže být užitečný účinek tohoto
ustanovení ohrožen.

55      Za těchto podmínek dospěl Tribunál zejména v bodě 80 napadeného rozsudku
právem k názoru, že se na sporné spisy účastníka řízení – podobně jako na takovéto
spisy předložené samotnou Komisí – nevztahuje výjimka z práva na přístup
k dokumentům uvedená v čl. 15 odst. 3 čtvrtém pododstavci SFEU.

56      Tribunál se tedy nedopustil nesprávného právního posouzení, když měl v bodě 113
napadeného rozsudku za to, že sporné spisy účastníka řízení spadají do působnosti
čl. 2 odst. 3 nařízení č. 1049/2001, a když proto zrušil rozhodnutí Komise ze dne
3. dubna 2012, kterým byl P. Breyerovi přístup k těmto spisům odepřen.

57      Z toho plyne, že kasační opravný prostředek Komise musí být zamítnut.

 K nákladům řízení

58      Článek 184 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora stanoví, že není-li kasační
opravný prostředek opodstatněný, rozhodne Soudní dvůr o nákladech řízení.

59      Podle čl. 138 odst. 1 tohoto jednacího řádu, který se na základě jeho čl. 184 odst. 1
použije na řízení o kasačním opravném prostředku, se účastníku řízení, který neměl
úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve
věci úspěch, požadoval.

60      Článek 138 odst. 3 tohoto jednacího řádu stanoví, že pokud měli účastníci řízení ve
věci částečně úspěch i neúspěch, ponese každý z nich vlastní náklady řízení. Jeví-li
se to však vzhledem k okolnostem v projednávané věci jako odůvodněné, může
Soudní dvůr rozhodnout, že účastník řízení ponese vlastní náklady řízení a nahradí
část nákladů řízení vynaložených druhým účastníkem řízení.

61      V projednávané věci sice nebylo kasačnímu opravnému prostředku Komise
vyhověno, avšak je nesporné, že P. Breyer, který požadoval, aby byla Komisi uložena
náhrada nákladů řízení, uveřejnil na internetu anonymizovaná znění spisů účastníků
řízení v rámci tohoto řízení o kasačním opravném prostředku.

62      Jak přitom vyplývá z čl. 171 odst. 1 jednacího řádu, kasační opravný prostředek se
doručuje ostatním účastníkům řízení v dotčené věci před Tribunálem. Procesní
písemnosti, které jsou takto poskytovány účastníkům řízení ve věci před Soudním
dvorem, nejsou přístupné veřejnosti. Skutečnost, že P. Breyer uveřejnil na internetu
spisy účastníka řízení související s tímto řízením, aniž mu k tomu byl udělen souhlas,
tedy představuje zneužití procesních písemností, jež může narušit řádný výkon
spravedlnosti a k němuž je nutno přihlédnout při rozdělování nákladů řízení
vynaložených v rámci tohoto řízení (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 21. září
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2010, Švédsko a další v. API a Komise, C-514/07 P, C-528/07 P
a C-532/07 P, EU:C:2010:541, body 92, 93 a 97 až 99).

63      Za těchto podmínek je důvodné rozhodnout, že Komise ponese vlastní náklady
řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených P. Breyerem v souvislosti
s tímto řízením o kasačním opravném prostředku, přičemž jejich druhou polovinu
ponese P. Breyer.

64      Zpochybňuje-li dále P. Breyer ve své kasační odpovědi úvahy Tribunálu uvedené
v bodě 119 napadeného rozsudku týkající se uložení nákladů řízení v prvním stupni,
zejména když měl tento soud za to, že účastník řízení, kterému je poskytnut přístup
k procesním písemnostem ostatních účastníků řízení, může využít tohoto práva
pouze za účelem obhajoby své věci s vyloučením jakéhokoliv jiného účelu, jako
například účelu vyvolání veřejné kritiky argumentace ostatních účastníků řízení
v dané věci, stačí připomenout, že v souladu s článkem 174 jednacího řádu musí
návrhové žádání v kasační odpovědi směřovat k vyhovění kasačnímu opravnému
prostředku, nebo k jeho úplnému nebo částečnému odmítnutí či zamítnutí.

65      Přitom vzhledem k tomu, že se návrhová žádání obsažená v kasačním opravném
prostředku Komise netýkají otázky rozdělení nákladů řízení v napadeném rozsudku,
je toto návrhové žádání P. Breyera nepřípustné.

66      Konečně čl. 140 odst. 1 uvedeného jednacího řádu, použitelný na řízení o kasačním
opravném prostředku na základě jeho čl. 184 odst. 1, stanoví, že členské státy
a orgány, které vstoupily do řízení jako vedlejší účastníci, nesou vlastní náklady
řízení. V projednávané věci je důvodné rozhodnout, že Španělské království,
Francouzská republika, Finská republika a Švédské království ponesou vlastní
náklady řízení související s tímto řízením o kasačním opravném prostředku.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (velký senát) rozhodl takto:

1)      Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)      Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu
nákladů řízení vynaložených Patrickem Breyerem.

3)      Španělské království, Francouzská republika, Finská republika a Švédské
království ponesou vlastní náklady řízení.
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Judgment of the Court of 12 November 1969. - Erich Stauder v City of Ulm -
Sozialamt. - Reference for a preliminary ruling: Verwaltungsgericht Stuttgart -
Germany. - Case 29-69.

Keywords
1 . MEASURES ADOPTED BY AN INSTITUTION - DECISION ADDRESSED TO ALL
MEMBER STATES - INTERPRETATION - CRITERIA - CONSIDERATION OF DIFFERENT
LANGUAGE VERSIONS OF THE MEASURE IN QUESTION ( EEC TREATY, ARTICLE 189 )

2 . COMMUNITY LAW - GENERAL PRINCIPLES - FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS
INCLUDED – RESPECT FOR THESE ENSURED BY THE COURT

Summary

1 . WHEN A SINGLE DECISION IS ADDRESSED TO ALL THE MEMBER STATES THE
NECESSITY FOR UNIFORM APPLICATION AND ACCORDINGLY FOR UNIFORM
INTERPRETATION MAKES IT IMPOSSIBLE TO CONSIDER ONE VERSION OF THE
TEXT IN ISOLATION BUT REQUIRES THAT IT BE INTERPRETED ON THE BASIS
OF BOTH THE REAL INTENTION OF ITS AUTHOR AND THE AIM HE SEEKS TO
ACHIEVE, AND IN THE LIGHT IN PARTICULAR OF THE VERSIONS IN ALL FOUR
LANGUAGES .

2 . THE PROVISION AT ISSUE CONTAINS NOTHING CAPABLE OF PREJUDICING THE
FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS ENSHRINED IN THE GENERAL PRINCIPLES OF
COMMUNITY LAW AND PROTECTED BY THE COURT .

Parties

REFERENCE TO THE COURT UNDER ARTICLE 177 OF THE EEC TREATY BY THE
VERWALTUNGSGERICHT

STUTTGART FOR A PRELIMINARY RULING IN THE ACTION PENDING BEFORE THAT
COURT BETWEEN

ERICH STAUDER, 15 MARIENWEG, 79 ULM,

AND

CITY OF ULM, SOZIALAMT ( SOCIAL WELFARE OFFICE ),

Subject of the case

ON THE FOLLOWING QUESTION :

" CAN THE FACT THAT THE DECISION OF THE COMMISSION OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES OF 12 FEBRUARY 1969 ( 69/71/EEC ) MAKES THE SALE OF
BUTTER AT A REDUCED PRICE TO BENEFICIARIES UNDER CERTAIN WELFARE
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SCHEMES DEPENDENT ON REVEALING THE NAME OF THE BENEFICIARY TO
THE SELLERS BE CONSIDERED COMPATIBLE WITH THE GENERAL PRINCIPLES
OF COMMUNITY LAW IN FORCE? ",

Grounds

1 BY AN ORDER OF 18 JUNE 1969 RECEIVED BY THE COURT REGISTRY ON 26 JUNE
1969 THE VERWALTUNGSGERICHT STUTTGART HAS REFERRED TO THE
COURT FOR A PRELIMINARY RULING UNDER ARTICLE 177 OF THE EEC TREATY
THE QUESTION WHETHER THE REQUIREMENT IN ARTICLE 4 OF DECISION NO
69/71/EEC OF THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES THAT THE
SALE OF BUTTER AT REDUCED PRICES TO BENEFICIARIES UNDER CERTAIN
SOCIAL WELFARE SCHEMES SHALL BE SUBJECT TO THE CONDITION THAT THE
NAME OF BENEFICIARIES SHALL BE DIVULGED TO RETAILERS CAN BE
CONSIDERED COMPATIBLE WITH THE GENERAL PRINCIPLES OF COMMUNITY
LAW IN FORCE .

2 THE ABOVEMENTIONED DECISION IS ADDRESSED TO ALL THE MEMBER STATES
AND AUTHORIZES THEM, WITH A VIEW TO STIMULATING THE SALE OF
SURPLUS QUANTITIES OF BUTTER ON THE COMMON MARKET, TO MAKE
BUTTER AVAILABLE AT A LOWER PRICE THAN NORMAL TO CERTAIN
CATEGORIES OF CONSUMERS WHO ARE IN RECEIPT OF CERTAIN SOCIAL
ASSISTANCE . THIS AUTHORIZATION IS SUBJECT TO CERTAIN CONDITIONS
DESIGNED, INTER ALIA, TO ENSURE THAT THE PRODUCT, WHEN MARKETED
IN THIS WAY, IS NOT PREVENTED FROM REACHING ITS PROPER DESTINATION
. TO THAT END ARTICLE 4 OF DECISION NO 69/71 STIPULATES IN TWO OF ITS
VERSIONS, ONE BEING THE GERMAN VERSION, THAT THE STATES MUST TAKE
ALL NECESSARY MEASURES TO ENSURE THAT BENEFICIARIES CAN ONLY
PURCHASE THE PRODUCT IN QUESTION ON PRESENTATION OF A " COUPON
INDICATING THEIR NAMES ", WHILST IN THE OTHER VERSIONS, HOWEVER, IT
IS ONLY STATED THAT A " COUPON REFERRING TO THE PERSON CONCERNED
" MUST BE SHOWN, THUS MAKING IT POSSIBLE TO EMPLOY OTHER METHODS
OF CHECKING IN ADDITION TO NAMING THE BENEFICIARY . IT IS THEREFORE
NECESSARY IN THE FIRST PLACE TO ASCERTAIN EXACTLY WHAT METHODS
THE PROVISION AT ISSUE PRESCRIBES .

3 WHEN A SINGLE DECISION IS ADDRESSED TO ALL THE MEMBER STATES THE
NECESSITY FOR UNIFORM APPLICATION AND ACCORDINGLY FOR UNIFORM
INTERPRETATION MAKES IT IMPOSSIBLE TO CONSIDER ONE VERSION OF THE
TEXT IN ISOLATION BUT REQUIRES THAT IT BE INTERPRETED ON THE BASIS
OF BOTH THE REAL INTENTION OF ITS AUTHOR AND THE AIM HE SEEKS TO
ACHIEVE, IN THE LIGHT IN PARTICULAR OF THE VERSIONS IN ALL FOUR
LANGUAGES .

4 IN A CASE LIKE THE PRESENT ONE, THE MOST LIBERAL INTERPRETATION MUST
PREVAIL, PROVIDED THAT IT IS SUFFICIENT TO ACHIEVE THE OBJECTIVES
PURSUED BY THE DECISION IN QUESTION . IT CANNOT, MOREOVER, BE
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ACCEPTED THAT THE AUTHORS OF THE DECISION INTENDED TO IMPOSE
STRICTER OBLIGATIONS IN SOME MEMBER STATES THAN IN OTHERS .

5 THIS INTERPRETATION IS, MOREOVER, CONFIRMED BY THE COMMISSION'S
DECLARATION THAT AN AMENDMENT DESIGNED TO REMOVE THE
REQUIREMENT THAT A NAME SHALL APPEAR ON THE COUPON WAS
PROPOSED BY THE MANAGEMENT COMMITTEE TO WHICH THE DRAFT OF
DECISION NO 69/71 WAS SUBMITTED FOR ITS OPINION . THE LAST RECITAL
OF THE PREAMBLE TO THIS DECISION SHOWS THAT THE COMMISSION
INTENDED TO ADOPT THE PROPOSED AMENDMENT .

6 IT FOLLOWS THAT THE PROVISION IN QUESTION MUST BE INTERPRETED AS NOT
REQUIRING - ALTHOUGH IT DOES NOT PROHIBIT - THE IDENTIFICATION OF
BENEFICIARIES BY NAME . THE COMMISSION WAS THUS ABLE TO PUBLISH ON
29 JULY 1969 AN AMENDING DECISION TO THIS EFFECT . EACH OF THE
MEMBER STATES IS ACCORDINGLY NOW ABLE TO CHOOSE FROM A NUMBER
OF METHODS BY WHICH THE COUPONS MAY REFER TO THE PERSON
CONCERNED .

7 INTERPRETED IN THIS WAY THE PROVISION AT ISSUE CONTAINS NOTHING
CAPABLE OF PREJUDICING THE FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS ENSHRINED
IN THE GENERAL PRINCIPLES OF COMMUNITY LAW AND PROTECTED BY THE
COURT .

Decision on costs

8 THE COSTS INCURRED BY THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
WHICH HAS SUBMITTED ITS OBSERVATIONS TO THE COURT, ARE NOT
RECOVERABLE, AND AS THESE PROCEEDINGS ARE, IN SO FAR AS THE
PARTIES TO THE MAIN ACTION ARE CONCERNED, A STEP IN THE ACTION
PENDING BEFORE THE VERWALTUNGSGERICHT STUTTGART THE DECISION
ON COSTS IS A MATTER FOR THAT COURT .

Operative part

THE COURT

IN ANSWER TO THE QUESTION REFERRED TO IT BY THE VERWALTUNGSGERICHT
STUTTGART BY ORDER OF THAT COURT OF 18 JUNE 1969 HEREBY RULES :

1 . THE SECOND INDENT OF ARTICLE 4 OF DECISION NO 69/71/(EEC ) OF 12
FEBRUARY 1969, AS RECTIFIED BY DECISION NO 69/244/(EEC ), IS TO BE
INTERPRETED AS ONLY REQUIRING THE IDENTIFICATION OF THOSE
BENEFITING FROM THE MEASURES FOR WHICH IT PROVIDES; IT DOES NOT,
HOWEVER, REQUIRE OR PROHIBIT THEIR IDENTIFICATION BY NAME SO AS TO
ENABLE CHECKS TO BE MADE;
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2 . EXAMINATION OF THE QUESTION REFERRED TO THE COURT BY THE
VERWALTUNGSGERICHT STUTTGART REVEALS NOTHING CAPABLE OF
AFFECTING THE VALIDITY OF THE SAID DECISION .
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STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA MICHALA BOBKA

přednesené dne 6. října 2021

Spojené věci C-59/18 a C-182/18

Italská republika (C-59/18)

Comune di Milano (C-182/18)

proti

Radě Evropské unie

Věc C-743/19

Evropský parlament

proti

Radě Evropské unie

„Žaloba na neplatnost – Agentury Unie – Evropská agentura pro léčivé přípravky
a Evropský orgán pro pracovní záležitosti – Sídla – Působnost článku 341 SFEU –
Pravomoc rozhodovat o sídlech agentur – Rozhodnutí o umístění sídel agentur
přijatá zástupci členských států v rámci zasedání Rady – Právní povaha – Autor aktu
– Pravomoc Soudního dvora podle článku 263 SFEU – Neexistence závazných
účinků v unijním právním řádu“

I.      Úvod

1.        V listopadu 2017 si zástupci vlád členských států v návaznosti na oznámení
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o jeho záměru vystoupit z Evropské
unie vybrali v rámci zasedání Rady Evropské unie (dále jen „Rada“) město Amsterodam
(Nizozemsko) za nové sídlo Evropské agentury pro léčivé přípravky (dále jen „EMA“)
namísto Londýna. V červnu 2019 zástupci vlád členských států rovněž rozhodli vzájemnou
dohodou o tom, že nově zřízený Evropský orgán pro pracovní záležitosti (dále jen „ELA“)
bude mít své sídlo v Bratislavě (Slovensko).

2.        Ve spojených věcech C-59/18 a C-182/18 (dále jen „věci EMA“) Italská republika
a Comune di Milano (město Milán, Itálie) zpochybňují rozhodnutí zástupců vlád členských
států přemístit sídlo EMA do Amsterodamu. Ve věci C-743/19 (dále jen „věc ELA“)
Evropský parlament zpochybňuje rozhodnutí zástupců členských států umístit sídlo ELA
do Bratislavy (Slovensko).

3.        Z těchto sporů vzešla celá řada důležitých otázek. Zaprvé může být kolektivní
rozhodnutí zástupců členských států předmětem žaloby na neplatnost podle článku
263 SFEU? Zadruhé spadají rozhodnutí zástupců členských států o umístění sídla agentur
Unie do působnosti článku 341 SFEU? Zatřetí, jaké právní postavení mají v rámci unijního
práva rozhodnutí zástupců členských států, která nejsou upravena Smlouvami? S ohledem
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na skutečnost, že tyto ústavní otázky jsou všem třem věcem společné, budu se jimi
v tomto stanovisku zabývat společně.

4.        V návaznosti na rozhodnutí zástupců vlád členských států nařízení (EU)
2018/1718(2) stanovilo, že novým sídlem EMA bude Amsterodam. Toto nařízení bylo
napadeno dvěma žalobami, přičemž jednu podala Italská republika (C-106/19) a druhou
Comune di Milano (C-232/19). Těmito věcmi se zabývám společně v paralelním stanovisku
předneseném téhož dne jako stanovisko v projednávané věci(3).

II.    Právní rámec

5.        Článek 341 SFEU stanoví:

„Sídlo orgánů Unie určí vlády členských států vzájemnou dohodou.“

6.        Dne 12. prosince 1992 přijali zástupci vlád členských států na základě článku 216
Smlouvy o EHS, článku 77 Smlouvy o ESUO a článku 189 Smlouvy o ESAE vzájemnou
dohodou rozhodnutí o umístění sídel orgánů a některých institucí a útvarů Evropských
společenství (dále jen „rozhodnutí z Edinburghu“)(4).

7.        Článek 1 rozhodnutí z Edinburghu upravuje umístění sídel Evropského parlamentu,
Rady, Komise, Soudního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Účetního dvora
a Evropské investiční banky. Článek 2 tohoto rozhodnutí stanovil, že „[s]ídlo jiných
institucí a útvarů, které již jsou nebo budou zřízeny, bude určeno vzájemnou dohodou
mezi zástupci vlád členských států na příštím zasedání Evropské rady s přihlédnutím
k výhodám, které dotyčným členským státům přinášejí výše uvedená ustanovení, přičemž
se dá přednost těm členským státům, v nichž v současnosti nesídlí orgány Společenství“.

8.        Protokol č. 6 o umístění sídel orgánů a některých institucí, subjektů a útvarů
Evropské unie, který je připojen ke SEU a SFEU Amsterodamskou smlouvou (dále jen
„protokol č. 6“), stanoví:

„Zástupci vlád členských států,

s ohledem na článek 341 Smlouvy o fungování Evropské unie a článek 189 Smlouvy
o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

majíce na paměti a potvrzujíce rozhodnutí ze dne 8. dubna 1965, a aniž jsou
dotčena rozhodnutí o sídlech budoucích orgánů, institucí, subjektů a útvarů,

se dohodli na následujících ustanoveních […]:

Jediný článek

a)      Evropský parlament má sídlo ve Štrasburku […]

b)      Rada má sídlo v Bruselu. […]

c)      Komise má sídlo v Bruselu. […]
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d)      Soudní dvůr Evropské unie má sídlo v Lucemburku.

e)      Účetní dvůr má sídlo v Lucemburku.

f)      Hospodářský a sociální výbor má sídlo v Bruselu.

g)      Výbor regionů má sídlo v Bruselu.

h)      Evropská investiční banka má sídlo v Lucemburku.

i)      Evropská centrální banka má sídlo ve Frankfurtu.

j)      Evropský policejní úřad (Europol) má sídlo v Haagu.“

III. Skutečnosti předcházející sporům a řízení před Soudním dvorem

A.      Věci C-59/18 a C-182/18 (věci EMA)

9.        Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků byla založena nařízením Rady
(EHS) č. 2309/93 ze dne 22. července 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro
registraci a dozor nad humánními a veterinárními léčivými přípravky a kterým se zakládá
Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků(5).

10.      Dne 29. října 1993 hlavy států a předsedové vlád členských států vzájemnou
dohodou rozhodli, že Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků bude mít své
sídlo v Londýně (Spojené království)(6).

11.      Nařízení č. 2309/93 bylo následně zrušeno a nahrazeno nařízením Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy
Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi
a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky(7). Tímto nařízením byla
Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků přejmenována na Evropskou
agenturu pro léčivé přípravky. Toto nařízení neobsahovalo žádné ustanovení týkající se
umístění jejího sídla.

12.      Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království v souladu s čl. 50 odst. 2 SEU
Evropské radě svůj záměr vystoupit z Evropské unie.

13.      Dne 22. června 2017 hlavy států a předsedové vlád ostatních 27 členských států
během zasedání Evropské rady (článek 50) na návrh předsedy Evropské rady a předsedy
Komise souhlasili s postupem přemístění sídla EMA a Evropského orgánu pro bankovnictví
(dále jen „pravidla výběru“)(8).

14.      Tato pravidla zejména stanovila, že rozhodnutí o tom, kde by se budoucí sídla obou
agentur měla nacházet, by měla být přijata spravedlivým a transparentním rozhodovacím
postupem zahrnujícím vyhlášení výzvy k předkládání nabídek na umístění sídla, založené
na stanovených objektivních kritériích. V oddílu 3 těchto pravidel výběru bylo stanoveno
šest kritérií, a sice i) ujištění, že agentura může být zřízena na daném místě a zahájit
činnost ke dni vystoupení Spojeného království z Unie, ii) dostupnost daného místa, iii)
existence přiměřených vzdělávacích zařízení pro děti zaměstnanců agentur, iv)
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odpovídající přístup na trh práce, k sociálnímu zabezpečení a zdravotní péči pro jejich děti
a manžele či manželky, v) kontinuita činnosti a vi) geografické rozložení.

15.      V pravidlech výběru bylo upřesněno, že tato kritéria analogicky vycházejí z kritérií
pro rozhodnutí o umístění sídla agentury uvedených v oddíle 6 společného prohlášení
a společného přístupu týkajících se decentralizovaných agentur(9), přičemž je zvláště
zohledněna skutečnost, že dané dvě agentury již existují, kontinuita jejich činnosti má
klíčový význam, a je tudíž nutné ji zajistit.

16.      Pravidla výběru rovněž stanovila, že rozhodnutí bude přijato hlasováním, jehož
výsledek budou členské státy na základě předchozí dohody respektovat(10). Konkrétně
bylo stanoveno, že v případě nerozhodného výsledku hlasování mezi zbývajícími
nabídkami v rámci třetího kola hlasování učiní rozhodnutí předsednictví, které z nabídek
se shodným počtem hlasů vybere jednu z nich losováním, přičemž tato vylosovaná
nabídka bude poté považována za vítěznou.

17.      Dne 30. září 2017 zveřejnila Komise své hodnocení 27 nabídek předložených
členskými státy(11). Dne 31. října 2017 zveřejnila Rada doplňující poznámku k pravidlům
výběru týkající se praktických otázek hlasování(12).

18.      Dne 20. listopadu 2017 získaly nabídka Italské republiky a nabídka Nizozemského
království v rámci třetího kola hlasování shodný počet hlasů. Nabídka nizozemského
království byla následně vybrána losováním mezi těmito dvěma nabídkami.

19.      V důsledku výše uvedeného zástupci členských států téhož dne vybrali v rámci
3579. zasedání Rady pro obecné záležitosti město Amsterodam jako nové sídlo EMA (dále
jen „napadené rozhodnutí ve věcech EMA“). Toto rozhodnutí bylo oznámeno v zápise ze
zasedání Rady(13) a bylo zveřejněno formou tiskové zprávy(14). V zápise i v tiskové zprávě
bylo uvedeno, že: „Komise nyní připraví legislativní návrhy, které zohlední [toto]
hlasování, k přijetí řádným legislativním postupem za účasti Evropského parlamentu.
Rada a Komise jsou odhodlány zajistit, aby tyto legislativní návrhy byly s ohledem na
naléhavost záležitosti zpracovány co nejrychleji.“

20.      Dne 29. listopadu 2017 přijala Komise návrh nařízení o změně nařízení
č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla EMA. V důvodové zprávě tento návrh nařízení
zejména uváděl, že „[členské státy] v rámci zasedání Rady pro obecné záležitosti (článek
50) [zvolily] za nové sídlo [EMA] nizozemský Amsterodam“.

21.      Na tomto základě bylo nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1718 ze
dne 14. listopadu 2018 změněno nařízení č. 726/2004(15). Toto nařízení nyní stanoví, že
„[s]ídlo agentury je v Amsterodamu v Nizozemsku“(16).

22.      S ohledem na tyto skutečnosti zahájily Italská republika a Comune di Milano řízení
proti Radě podle článku 263 SFEU.

23.      Ve věci C-59/18 Italská republika navrhuje, aby Soudní dvůr i) nařídil
Nizozemskému království, EMA a jakémukoli jinému orgánu nebo instituci poskytnout
veškeré nezbytné informace prokazující vhodnost města Amsterodamu jako nového sídla
EMA, ii) napadené rozhodnutí zrušil v rozsahu, v němž konstatuje, že Amsterodam je
novým sídlem EMA, a iii) toto sídlo umístil do města Milán.
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24.      Rada, podporovaná Nizozemským královstvím a Komisí, navrhuje, aby Soudní dvůr
tuto žalobu odmítl jako nepřípustnou nebo zamítl jako neopodstatněnou a uložil Italské
republice náhradu nákladů řízení. V případě, že by žalobě Italské republiky bylo vyhověno,
Rada Soudnímu dvoru rovněž navrhuje, aby zachoval právní účinky napadeného
rozhodnutí do doby, než dojde k novému výběrovému řízení.

25.      Ve věci C-182/18(17) Comune di Milano, podporované Italskou republikou a Regione
Lombardia (region Lombardie, Itálie), navrhuje, aby Soudní dvůr zrušil napadené
rozhodnutí v rozsahu, v němž konstatovalo, že Amsterodam je novým sídlem EMA, a uložil
Radě náhradu nákladů řízení.

26.      Rada, podporovaná Nizozemským královstvím a Komisí, navrhuje, aby Soudní dvůr
tuto žalobu odmítl jako nepřípustnou nebo zamítl jako neopodstatněnou a uložil Comune
di Milano náhradu nákladů řízení. V případě, že by žalobě Comune di Milano bylo
vyhověno, Rada rovněž navrhuje, aby Soudní dvůr zachoval právní účinky napadeného
rozhodnutí do doby, než dojde k novému výběrovému řízení.

27.      Dne 17. dubna 2018 vznesla Rada v každé z těchto věcí námitku nepřípustnosti na
základě čl. 151 odst. 1 jednacího řádu Soudního dvora. Rozhodnutím ze dne 18. září 2018
si Soudní dvůr vyhradil, že o této námitce nepřípustnosti rozhodne spolu s věcí samou.

28.      Dne 2. července 2018 místopředseda Soudního dvora zamítl návrh Comune di
Milano na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí(18).

29.      Dne 19. prosince 2019 předseda Soudního dvora rozhodl o spojení obou věcí pro
účely rozsudku.

30.      Písemná vyjádření předložily italská vláda, Comune di Milano, Regione Lombardia,
Rada, nizozemská vláda, jakož i Komise.

31.      Italská vláda, Comune di Milano, Regione Lombardia, Parlament, Rada, česká
vláda, Irsko, jakož i španělská, francouzská, lucemburská, nizozemská a slovenská vláda,
stejně jako Komise, přednesly své argumenty na jednání konaném dne 8. června 2021.
Toto jednání se konalo společně pro projednávané spojené věci C-59/18 a C-182/18,
spojené věci C-106/19 a C-232/19 (věci EMA 2), jakož i pro věc C-743/19, Parlament
v. Rada (Sídlo ELA).

B.      Věc C-743/19 (věc ELA)

32.      Dne 13. března 2018 předložila Komise Parlamentu a Radě návrh nařízení, kterým
se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti (dále jen „návrh nařízení“)(19). Sídlo
tohoto orgánu mělo být uvedeno v článku 4. Během interinstitucionálních jednání, která
se konala od ledna do února 2019, však Parlament a Rada konstatovaly, že nemají
k dispozici informace nezbytné k rozhodnutí o sídle ELA, a rozhodly se tak tuto volbu
odložit. V důsledku toho článek 4 z návrhu nařízení vypustily a rozhodly se důvody
vedoucí k tomuto rozhodnutí uvést ve společném prohlášení Parlamentu, Rady a Komise,
které by po svém přijetí bylo přílohou návrhu nařízení.
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33.      Dne 13. března 2019 v rámci zasedání Výboru stálých zástupců (Coreper I),
zástupci vlád členských států vzájemnou dohodou schválili postup a kritéria určení sídla
ELA(20). Pravidla výběru stanovila, že kritéria pro určení sídla ELA vycházejí z bodu 6
společného přístupu připojeného ke společnému prohlášení Evropského parlamentu,
Rady EU a Evropské komise o decentralizovaných agenturách z roku 2012(21). Těmito
kritérii jsou i) geografická rovnováha, ii) datum, kdy může být agentura na daném místě
zřízena po vstupu jejího zřizovacího aktu v platnost, iii) dostupnost daného místa, iv)
existence přiměřených vzdělávacích zařízení pro děti zaměstnanců agentury a v)
odpovídající přístup na trh práce, k sociálnímu zabezpečení a zdravotní péči pro děti
a manžele či manželky.

34.      Pravidla výběrového řízení rovněž stanovila, že nabídky na umístění sídla agentury
by měly být předloženy písemně generálnímu tajemníkovi Rady a v kopii generálnímu
tajemníkovi Komise a že budou tyto nabídky zveřejněny na internetových stránkách Rady.
Komise vypracuje obecné posouzení všech nabídek a popíše, jak každá z nabídek splňuje
daná kritéria. Generální sekretariát Rady pak toto posouzení poskytne členským státům
a zpřístupní veřejnosti. Politická rozprava mezi zástupci členských států bude následně
probíhat v rámci zasedání Coreper I. Hlasování se později uskuteční při zasedání Rady
EPSCO v Lucemburku. Hlasování by mělo proběhnout v několika po sobě následujících
kolech a nebude zahrnovat losování. Hlasovat se bude do doby, než jedna nabídka získá
více než polovinu hlasů. Rozhodnutí o sídle ELA odrážející výsledek hlasování bude
potvrzeno vzájemnou dohodou zástupců členských států na tomtéž zasedání(22).

35.      Dne 16. dubna 2019 přijal Parlament legislativním usnesením(23) návrh nařízení
v prvním čtení. Příloha tohoto usnesení obsahuje výše uvedené(24) společné prohlášení
Parlamentu, Rady a Komise. V tomto prohlášení tyto tři orgány „konstatují, že proces
výběru umístění sídla Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) nebyl v době
přijetí jeho zakládajícího nařízení dokončen […] Evropský parlament a Rada berou na
vědomí záměr Komise přijmout veškeré vhodné kroky k tomu, aby zakládající nařízení
obsahovalo ustanovení o umístění sídla orgánu ELA a aby se zajistilo, že tento orgán bude
fungovat samostatně v souladu s uvedeným nařízením“(25).

36.      Dne 5. června 2019 na základě posouzení čtyř podaných nabídek [a sice Sofie
(Bulharsko), Nikósie (Kypr), Riga (Lotyšsko) a Bratislava (Slovensko)] provedeného Komisí
zástupci členských států tyto nabídky projednali v rámci zasedání Coreper.

37.      Dne 13. června 2019 schválila Rada postoj Parlamentu přijatý v prvním čtení.
Návrh nařízení byl tedy přijat v souladu s čl. 294 odst. 4 SFEU(26).

38.      Téhož dne, v rámci tohoto zasedání Rady, hlasovala většina zástupců vlád
členských států ve prospěch nabídky podané Slovenskem. Přijali tak vzájemnou dohodou
rozhodnutí (EU) 2019/1199, na základě kterého má mít ELA sídlo v Bratislavě (dále jen
„napadené rozhodnutí ve věci ELA“)(27). Dle svého znění mělo být toto rozhodnutí
zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění.

39.      Dne 20. června přijaly Parlament a Rada nařízení (EU) 2019/1149, kterým se
zřizuje ELA(28). Toto nařízení neobsahuje žádné ustanovení týkající se umístění sídla ELA.
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40.      Toto nařízení bylo zveřejněno v Úředním věstníku dne 11. července 2019.
Napadené rozhodnutí, kterým bylo sídlo ELA umístěno do Bratislavy, pak bylo zveřejněno
v Úředním věstníku dne 15. července 2019.

41.      Na základě těchto skutečností zahájil Parlament proti Radě řízení podle článku
263 SFEU. Parlament navrhuje, aby Soudní dvůr zrušil napadené rozhodnutí ve věci ELA
a uložil Radě náhradu nákladů řízení.

42.      Rada, podporovaná všemi členskými státy, které vstoupily do řízení jako vedlejší
účastníci, navrhuje, aby Soudní dvůr odmítl žalobu Parlamentu jako nepřípustnou nebo ji
zamítl jako neopodstatněnou a uložil Parlamentu náhradu nákladů řízení. Rada rovněž
navrhuje, aby Soudní dvůr v případě, že by se rozhodl žalobě Parlamentu vyhovět,
zachoval účinky napadeného rozhodnutí, dokud trvá potřeba určení nového sídla ELA.

43.      Písemná vyjádření předložily Parlament, Rada, belgická, česká a dánská vláda,
Irsko, jakož i řecká, španělská, francouzská, lucemburská, maďarská, nizozemská, polská,
slovenská a finská vláda.

44.      Italská vláda, Comune di Milano, Regione Lombardia, Parlament, Rada, česká
vláda, Irsko, jakož i španělská, francouzská, lucemburská, nizozemská a slovenská vláda,
stejně jako Komise, přednesly své řeči na jednání konaném dne 8. června 2021. Toto
jednání se konalo společně pro projednávanou věc C-743/19, jakož i pro spojené věci
C-59/18 a C-182/18 (věci EMA) a spojené věci C-106/19 a C-232/19 (věci EMA 2).

IV.    Posouzení

45.      Toto stanovisko je strukturováno následovně. Nejprve se budu věnovat posouzení
aktů, které mohou být napadeny podle článku 263 SFEU, a analýze toho, zda a případně
v jakém rozsahu mohou být předmětem žaloby na neplatnost u unijních soudů rozhodnutí
zástupců členských států (A). Následně posoudím oblast působnosti článku 341 SFEU, na
jehož základě byla napadená rozhodnutí ve věcech EMA a ELA údajně přijata (B). Až po
podrobném posouzení těchto dvou bodů se budu moci věnovat zhodnocení napadených
rozhodnutí za účelem určení, zda mohou být napadena podle článku 263 SFEU, jakož
i zjištění jejich právní povahy z hlediska unijního práva (C).

A.      Jaké akty jsou napadnutelné podle článku 263 SFEU?

46.      Evropská unie je unií založenou na právním státě. Zavedla úplný systém
procesních prostředků a řízení určený k zajištění přezkumu legality unijních aktů Soudní
dvorem Evropské unie(29). V tomto kontextu z ustálené judikatury vyplývá, že žalobu na
neplatnost upravenou v článku 263 SFEU lze podat proti jakémukoliv předpisu přijatému
orgány v jakékoliv formě, jehož účelem je vyvolat právně závazné účinky(30).

47.      Žaloby na neplatnost podle čl. 263 prvního pododstavce SFEU jsou tedy přípustné,
pokud splňují dvě podmínky. Zaprvé musí být vzneseny proti aktům, které byly přijaty
orgány, institucemi a jinými subjekty Unie (dále jen „podmínka autorství“)(31). Zadruhé
musí mířit na akty, které vyvolávají závazné právní účinky (dále jen „podmínka závazného
aktu“)(32).
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1.      Podmínka autorství

48.      Účelem žaloby na neplatnost je ověřit legalitu unijního aktu.
O vnitrostátních aktech má tedy Soudní dvůr pravomoc rozhodovat jen ve výjimečných
případech, pokud jsou tyto akty pouze přípravnými akty předcházejícími přijetí konečného
rozhodnutí unijního orgánu v rámci integrovaného správního řízení(33), nebo pokud je
tato pravomoc jednoznačně stanovena ve Smlouvách(34).

49.      Soudní dvůr v zásadě nemá pravomoc přezkoumávat platnost opatření přijatých
vnitrostátními orgány. Soudní dvůr uplatňuje tuto logiku jak na opatření
přijatá individuálně orgánem jediného členského státu(35), tak na kolektivní akty
členských států, v nichž tyto členské státy spolupracují při výkonu svých individuálních
pravomocí.

50.      Do této druhé kategorie spadají zejména rozhodnutí zástupců členských států,
obvykle přijímaná v rámci zasedání Rady(36). Podle Soudního dvora „akty přijaté zástupci
vlád členských států, kteří jednají v postavení nikoli členů Rady, ale v postavení zástupců
své vlády, a vykonávají tak kolektivně pravomoci členských států, nepodléhají přezkumu
legality vykonávanému soudy [Unie]“(37).

51.      Uvedená teze byla vyjádřena v roce 1993 v rozsudku vydaném ve věci Parlament
v. Rada, která se týkala rozhodnutí přijatého členskými státy na zasedání Rady za účelem
poskytnutí zvláštní podpory Bangladéši a uvedeného v jedné z položek obsažených
v zápise ze zasedání Rady. Stejný přístup Soudní dvůr nedávno potvrdil ve specifickém
kontextu rozhodnutí zástupců vlád členských států o jmenování členů Soudního dvora
podle článku 253 SFEU(38). V uvedené věci bylo jednoznačně konstatováno, že
relevantním kritériem takto uplatněným Soudním dvorem k vyloučení pravomoci unijních
soudů k rozhodování o žalobě u soudu směřující proti aktům přijatým členskými státy
jednajícími v jejich postavení členských států je kritérium týkající se jejich autora,
nezávisle na jejich závazných právních účincích(39).

52.      Z toho vyplývá, že v případě neexistence ustanovení v kolektivních rozhodnutích
členských států, které by svěřovalo Soudnímu dvoru pravomoc podle článku
273 SFEU(40), nepodléhají tato rozhodnutí soudnímu přezkumu podle článku 263 SFEU,
jak vyplývá z jasného znění tohoto článku i z vůle autorů Smluv(41).

53.      Vyloučení pravomoci Soudního dvora ve vztahu k vnitrostátním aktům je v souladu
s klasickým rozdělením (soudních) funkcí v rámci Unie. Dělicí linie mezi soudní pravomocí
Unie a soudní pravomocí členských států je totiž především linie formálního původcovství.
Soudnímu dvoru přísluší přezkoumávat legalitu unijních aktů. Vnitrostátním soudům
přísluší přezkoumávat akty členských států, případně ve spolupráci se Soudním dvorem,
pokud mají obsah vycházející z unijního práva(42). Toto rozdělení logicky vyplývá ze
zrušovací pravomoci: Soudní dvůr obecně nemá pravomoc rušit vnitrostátní akty, zatímco
vnitrostátní soudy zase nemohou rušit unijní akty(43).

2.      Změna klasifikace autora ze strany soudu?

54.      Rozsudek Parlament v. Rada však do určité míry toto rozdělení relativizuje, pokud
jde o kolektivní akty členských států. Ačkoli účastníci v uvedené věci (členské státy)
uvedli, že akt, který byl přijat, je „rozhodnutím členských států“, Soudní dvůr tento závěr
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nepřejal bez dalšího. Místo toho přistoupil k hmotněprávnímu posouzení sporného
rozhodnutí, aby určil, zda tyto akty nebyly ve skutečnosti rozhodnutími Rady. V tomto
smyslu hodnotil Soudní dvůr „obsah a všechny okolnosti“, za kterých byl dotčený
kolektivní akt přijat(44).

55.      Tímto přístupem se tak Soudní dvůr v podstatě zaměřil na zjišťování toho, zda
rozhodnutí, které se jeví být rozhodnutím členských států (které nepodléhá přezkumu
Soudním dvorem), neslouží jako zástěrka maskující ve skutečnosti rozhodnutí Rady (které
podléhá přezkumu Soudním dvorem). Tento přístup vychází z logické teze, že obsah
rozhodnutí formálně učiněného členskými státy a okolnosti jeho přijetí mohou odhalit, že
skutečným autorem tohoto rozhodnutí je Rada. Soudní dvůr tak může být naveden
k tomu, aby ex post facto určil skutečného autora aktu v případech, kdy je totožnost
autora předmětem sporu.

56.      Tuto možnost, a sice že formální autor aktu může být následně „opraven“ ze strany
Soudního dvora ve světle obsahu a okolností přijetí tohoto aktu, je nutno krátce
okomentovat.

57.      Zaprvé takovéto upřednostnění skutečného autorství před formálním na základě
obsahu aktu může být logicky použito pouze pro účely určení, zda byl určitý akt přijat
členskými státy, nebo Radou či Evropskou radou. Důvodem je dvojí funkce, kterou jsou
členské státy nadány v kontextu integrace Unie, resp. „dvě židle“, na kterých členské státy
v tomto kontextu „sedí“, a to v závislosti na tom, zda vykonávají mezivládní funkce (ve
svém postavení členských států), nebo nadnárodní funkce (ve svém postavení členů Rady
nebo Evropské rady).

58.      Pokud jde o ostatní unijní orgány, pochybnosti o totožnosti skutečného autora
aktu jednoduše vzniknout nemohou, neboť jejich členové žádnou takovou dvojí funkci
nemají. Za velmi výjimečných okolností by se snad mohly objevit faktické spory ohledně
totožnosti autora aktu v případech, kdy je nejasný původ daného dokumentu. Nicméně
na normativní úrovni vycházející z pravomoci platí, že jakmile je autor znám, bude akt
Komise vždy aktem Komise. Podobně akt Parlamentu bude vždy aktem Parlamentu.
Pochybnosti mohou vzniknout pouze ve vztahu k aktům Rady a Evropské rady a aktům
členských států.

59.      Toto zjištění však odhaluje skutečnou povahu kritéria použitého v rozsudku
Parlament v. Rada. S ohledem na jeho znění se patrně dá říci, že se jedná
o faktické kritérium (jaký je obsah napadeného aktu a jaké byly okolnosti, za kterých byl
přijat?). Skutečná povaha tohoto aktu je však spíše normativním upřednostněním
vycházejícím z pravomoci, které má přednost před případnými faktickými okolnostmi (kdo
měl při správném výkladu relevantních ustanovení unijního práva dané rozhodnutí
přijmout?). Vrátím-li se k oné metafoře sezení na dvou židlích, zní skutečná otázka tak, na
které židli měly členské státy správně sedět, když takové rozhodnutí přijímaly? Od tohoto
závěru lze zpětně argumentovat tak, že bude možná nezbytné ex post facto přizpůsobit
autora a částečně i povahu daného aktu přijatého členskými státy.

60.      Zadruhé upřednostnění skutečného autorství před formálním na základě obsahu je
důsledkem transpozice určení skutečného autora aktu, což je přístup použitý Soudním
dvorem k určení existence závazných právních účinků v unijních aktech, které by se na
první pohled mohly jevit jako akty, jež vzhledem ke své formě takové účinky
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postrádají(45). V posledně uvedeném kontextu Soudní dvůr neposuzuje pouze „skořápku“
dotčeného opatření, ale zaměřuje se spíše na jeho skutečný obsah a účel, aby zajistil
účinnou soudní ochranu proti aktům unijních orgánů, které by ve skutečnosti mohly
vyvolávat závazné právní účinky navzdory své (nezávazné) formě. Tento přístup,
uplatněný na aspekt autorství, znamená, že Soudní dvůr dbá na to, aby dotčený akt nebyl
účelově vydáván za akt, který nepodléhá přezkumu ze strany Soudního dvora, a to pouze
na základě tvrzení, že autory tohoto aktu jsou členské státy.

61.      V roce 2017 použil tuto logiku Tribunál a konstatoval, že „navzdory
politováníhodným nejednoznačným výrazům v prohlášení EU a Turecka“(46) na
společném akčním plánu, jehož cílem je posílit spolupráci v oblasti řízení migrace, se
zástupci těchto členských států setkali s tureckým premiérem v prostorách sdílených
Evropskou radou a Radou v postavení hlav států nebo předsedů vlád uvedených
členských států(47).

62.      Závěr, že sporné prohlášení není přičitatelné Evropské radě, učinil Tribunál po
postupném posouzení několika faktických okolností, jako byla povaha jednání, která
předtím pořádaly hlavy států nebo předsedové vlád; prezentace daného prohlášení ve
srovnání s předchozími prohlášeními; použité výrazy, obsah daného prohlášení; forma, ve
které bylo toto prohlášení zveřejněno; dokumenty týkající se zasedání, na němž bylo
sporné prohlášení přijato. Tribunál dokonce zašel až tak daleko, že posuzoval i pozvánky
na večeři a oběd, aby mohl dospět k závěru, že byly „souběžně zorganizovány dvě odlišné
události, tj. zasedání [Evropské rady] a mezinárodní summit, které byly z právního,
protokolárního a organizačního hlediska oddělené, což podporuje odlišnost právní povahy
těchto dvou událostí“(48).

63.      Podle mého názoru usnesení Tribunálu ukazují, proč je transpozice přístupu
přijatého ve vztahu k upřednostnění na základě obsahu, jež je používáno při určování
závazné povahy aktu, na rozhodnutí o autorství tohoto aktu (či spíše k určení, že autorem
je někdo jiný) problematická. Posuzování nepřímých, věcných důkazů dává smysl, pokud
je cílem této snahy prokázat existenci závazných právních účinků, neboť taková analýza
se zaměřuje na inherentní vlastnosti aktu orgánu, jenž má pravomoc nezbytnou k přijetí
závazného aktu. Tak tomu však není při řešení onoho spíše normativního problému, a sice
zda mají být správně autory daného aktu členské státy, nebo Rada (či Evropská rada).

64.      Navíc posuzování faktických okolností pro účely takového určení vede v praxi
nevyhnutelně k neprůkaznému závěru, pokud jde o totožnost skutečného autora
dotčeného aktu. Kolektivní rozhodnutí přijaté všemi členskými státy v rámci zasedání
Rady bude totiž z hlediska skutkových okolností vypadat velmi podobně jako rozhodnutí
Rady (nebo Evropské rady). V obou těchto rozhodnutích totiž budou pravděpodobně
vystupovat stejní aktéři (a sice členské státy), obě tato rozhodnutí budou mít obsah
související s Unií, budou zveřejněna v Úředním věstníku a budou se do určité míry týkat
Komise a Rady, přinejmenším prostřednictvím sekretariátu Rady (a její právní služby
v případě sporu)(49).

65.      Kromě toho je možná nejvíce matoucí skutečnost, že pokud by kritérium
(skutečného) autorství bylo opravdu faktickým kritériem (kdo podepsal smlouvu nebo kdo
přijal rozhodnutí), nikoli normativním kritériem závislým na pravomoci (kdo měl správně
smlouvu podepsat, kdo měl správně přijmout rozhodnutí), pak by se standardně
očekávalo, že budou předloženy, a zejména unijními soudy vyžádány důkazy, které jsou
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přímo relevantní a rozhodující ve vztahu ke skutkové otázce, již je nutno v příslušném
řízení zodpovědět. Pokud je faktický spor u soudu veden o to, „kdo relevantní dokument
podepsal“, pak by většina soudů jednoduše účastníky řízení vyzvala, aby tento (případně
tajný) dokument předložili, aby bylo možno určit, čí podpis je na něm uveden. Pouze
v případě, že žádný dokument ve skutečnosti neexistuje a tato skutečnost je prokázána
relevantními svědeckými výpověďmi nebo čestnými prohlášeními, může být v konečném
důsledku nutné věnovat se soudnímu přezkumu jídelníčků(50).

66.      V projednávaných věcech představují argumentace předložené italskou vládou
a Comune di Milano ve věcech EMA a Parlamentem ve věci ELA další příklad
neprůkaznosti přístupu zaměřeného na „obsah a okolnosti“, pokud jde o určení oné
„židle“, na které členské státy při přijímání napadených rozhodnutí „seděly“. Otázky, jako
například zda byla využita infrastruktura a zařízení Rady, nebo zda byly do rozhodovacího
procesu nějakým způsobem zapojeny jiné unijní orgány, nejsou při určování funkce,
v jejímž rámci členské státy jednaly (měly jednat), příliš nápomocné.

67.      Tento bod opětovně zdůrazňuje skutečnost, že takovéto skutkové otázky příliš
neposlouží jako vodítko v případech, kdy je skutečnou otázkou v dotčené věci otázka
pravomoci. Skutečnou otázkou není, kdo byl autorem, ale kdo měl být autorem. Věcné
důkazy budou především (ne-li pouze) relevantní v případech, kdy totožnost formálního
autora jednoduše není známa, tedy samotný akt neobsahuje žádnou konkrétní indicii,
která by jako autora tohoto aktu identifikovala buď členské státy, nebo Radu.

68.      Zatřetí je zde rovněž problém potenciálního „směřování“ tohoto upřednostnění.
Funguje, resp. mělo by fungovat obousměrně? V rozsudku Parlament v. Rada z roku 1993
bylo zavedení upřednostnění skutečného autorství před formálním na základě obsahu
zjevně založeno na tezi, že by měl Soudní dvůr uplatňovat pravomoc podle článku
263 SFEU ve vztahu k těm aktům, které byly formálně přijaty členskými státy, a které
tedy prima facie přezkumu ze strany Soudního dvora nepodléhají, ale jeví se jako zastřené
akty Rady. Tudíž to, co bylo předtím formálně vyloučeno, bylo poté opět zahrnuto.

69.      Směřování výše pojednaných usnesení Tribunálu však bylo přesně opačné. To, co
bylo, přinejmenším v tiskovém prohlášení, formálně označováno jako dohoda „mezi EU
a Tureckem“, Tribunál následně překvalifikoval na akt, který byl ve skutečnosti přijat nikoli
Radou (nebo Evropskou radou), ale členskými státy. Z tohoto důvodu tedy to, co dříve
zjevně spadalo do pravomoci unijních soudů, bylo následně právě z této pravomoci
vyloučeno.

70.      A konečně začtvrté výše uvedené pojednání podtrhuje skutečnou povahu kritéria,
jak je naznačeno výše: má-li kritérium zavedené v rozsudku Parlament v. Rada ve vztahu
k totožnosti, v rámci níž členské státy v určitém konkrétním případě jednaly, dávat nějaký
logický smysl, musí být ze své povahy normativní, nikoli faktické. Skutečná otázka, kterou
je nutno se v takovém případě zabývat, se netýká autora (jímž vždy bude stejných 27
osob v místnosti), ale funkce, kterou vykonával při přijímání tohoto aktu (jednalo těchto
27 osob v daném okamžiku v Radě, nebo tyto osoby jednaly jako zástupci svých vlád?).
Druhá otázka tak nevyhnutelně míří na oblast pravomoci. Spadá dotčený akt do
pravomoci členských států (takže měl být přijat členskými státy jednajícími v postavení
členských států), nebo do pravomoci Unie (takže měl být přijat členskými státy jednajícími
v postavení Rady)?
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71.      Přesněji řečeno, pokud jde o napadená rozhodnutí, měla by být přičítána Radě,
neboť rozhodování o sídle agentury spadá do pravomoci Unie, takže takové rozhodnutí
může učinit pouze Parlament a Rada, nikoli členské státy? Takové stanovisko v podstatě
zastává italská vláda a Comune di Milano ve věcech EMA. Pokud jde o Parlament, tento
nezašel až tak daleko, že by tvrdil, že napadené rozhodnutí ve věci ELA bylo přičitatelné
Radě z toho důvodu, že toto rozhodnutí mělo být přijato Radou. Parlament však vyhradil
značnou část své argumentace zdůvodňování teze, že otázka pravomoci je relevantním
faktorem, přičemž tvrdil, že napadené rozhodnutí může být předmětem žaloby na
neplatnost podle článku 263 SFEU.

3.      Je-li autor znám, pak v zásadě zůstává autorem

72.      Je zajisté pravda, že změna klasifikace kolektivního aktu členských států na akt
Rady na základě pravomoci Unie by skýtala řadu výhod. Zaprvé by skutečně robustně
chránila celistvost unijního právního řádu tím, že by zajišťovala respektování pravomocí
Unie a institucionální rovnováhy v rámci Unie. Zadruhé by mohla posilovat soudní ochranu
(poskytovanou unijními soudy), neboť individuální vnitrostátní soudy patrně nemají
úplnou pravomoc posuzovat legalitu kolektivních rozhodnutí členských států, ačkoli
mohou mít případně pravomoc posuzovat účast svých vlád na tomto kolektivním
rozhodování.

73.      Takové normativní upřednostnění skutečného autorství před formálním na základě
pravomoci však má též významné nevýhody. A tyto nevýhody v konečném důsledku
značně převažují nad potenciálními přínosy.

74.      Zaprvé a především je nutno uvést, že na rozdíl od (závazné či nezávazné) povahy
aktu, kdy by měl mít obsah přirozeně přednost před formou, autorství je autorství. Opět
platí, že vyjma vzácných případů, kdy je autorství skutečně fakticky nejasné, lze stejný
přístup jen stěží uplatnit i na případy, kdy je autorství fakticky jasné, ale je
zpochybňováno jinými aktéry, a to pouze pokud jde o pravomoc. Znovu opakuji, kdyby
nebylo oněch dvou židlí, tj. Rada versus členské státy, dotčený problém by vůbec
nenastal. Bylo by totiž poměrně bizarní, aby se kdokoli pokoušel podat kupříkladu žalobu
proti Komisi na základě tvrzení, že dotčený akt byl ve skutečnosti přijat Parlamentem.

75.      Zadruhé, pokud jde konkrétně o členské státy, rozumí se samo sebou, že mimo
rámec unijního práva jsou členské státy nadány suverenitou. Pravidlem tedy je, že členské
státy jsou oprávněny jednat, nejsou-li omezeny konkrétním ustanovením unijního práva.

76.      Zatřetí, jak by byla zjišťována pravomoc Unie v takovém kontextu, kde jsou členské
státy oprávněny jednat, není-li stanoveno jinak? Předně v současné době platí, že téměř
jakoukoli záležitost lze potenciálně považovat za záležitost spadající do (určitého druhu)
pravomoci Unie. Pokud jde o rozsáhlé oblasti sdílených pravomocí, není vždy jednoduché
v praxi určit, zda ohledně určité záležitosti Unie již uplatnila svou pravomoc, nebo zda
členské státy mohou ještě stále přijímat vlastní pravidla(51). Konkrétně bylo by pro účely
uplatnění pravomoci Unie nezbytné, aby Komise formálně zahájila řádný legislativní
postup a dotčenou záležitost výslovně zahrnula do jeho oblasti působnosti, nebo postačí
zjištění, že se daná záležitost obecně řídí unijním právem?

77.      Kromě toho, není jasné, zda by se upřednostnění vycházející z pravomoci uplatnilo
pouze na posuzování rozhodnutí členských států přijatých v rámci zasedání Rady, nebo
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i na rozhodnutí členských států přijatých mimo zasedání Rady. Mělo by být rozhodující,
zda se stejných 27 osob setkalo fyzicky nebo virtuálně v Bruselu, resp. vlastně kdekoli
jinde? Je rovněž obtížné říci, zda by takovéto upřednostnění mohlo fungovat pouze
v kontextu rozhodnutí všech členských států, nebo též ve vztahu k rozhodnutím přijatým
pouze většinou členských států, nebo dokonce jen několika členskými státy. In
extremis mohlo by dokonce i rozhodnutí členských států, jež se kolektivně účastní
rozhodování jiné mezinárodní organizace, podléhat přezkumu Soudního dvora podle
článku 263 SFEU, pokud se jeho meritum překrývá s některou pravomocí Unie?

78.      Zcela jistě netvrdím, že by tomu tak mělo být. Chci pouze naznačit, že pokud jde
o použitelné kritérium, je obtížné tyto situace rozlišovat. Upřednostnění skutečného
autorství před formálním vycházející z pravomoci je tudíž, přinejmenším podle mého
názoru, spjato s příliš mnoha nejasnostmi, což činí jeho používání poměrně nejistým
a svévolným a celkově spíše kontraproduktivním.

79.      Z těchto důvodů nesdílím obecný přístup obhajovaný italskou vládou a Comune di
Milano ve věcech EMA, podle kterého v podstatě platí, že s ohledem na skutečnost, že
rozhodnutí o umístění sídla by správně měla přijmout Unie, pak jakékoli prohlášení
členských států ohledně této záležitosti automaticky představuje rozhodnutí Rady.

80.      Naopak bych navrhoval, aby byla teze vyjádřená v rozsudku Parlament v. Rada
omezena na mimořádné situace, v nichž byla pravomocí učinit dotčené rozhodnutí,
v rámci jasně definovaného a obvykle již probíhajícího řízení, nepochybně nadána Rada
v postavení unijního orgánu. Jedině v případě, kdy je v rámci takového jasně vymezeného
procesního kontextu neočekávaně učiněno rozhodnutí, které je formálně vzato
rozhodnutím členských států, lze skutečně uvažovat o změně klasifikace tohoto
rozhodnutí, navzdory jeho formálnímu autorství, na rozhodnutí Rady, a tedy rozhodnutí,
které může být předmětem přezkumu podle článku 263 SFEU. Takovéto výjimečné situace
by se pak ovšem měly řídit onou podstatně úže vymezenou logikou použitelnou na
situace, kdy dochází k jasnému obcházení existujících pravidel v rámci probíhajících
řízení, a neměly by být považovány za existující pouze na základě skutečnosti, že dochází
k překrývání pravomocí v abstraktní rovině, kde žádná řízení neprobíhají.

81.      Domnívám se, že s výjimkou takovýchto výjimečných situací je formální rozhodnutí
členských států jednoduše skutečným rozhodnutím členských států, které nepodléhá
přezkumu Soudního dvora podle článku 263 SFEU. Pokud je formální autor znám,
Soudnímu dvoru nepřísluší jej měnit. Obsah, faktické okolnosti nebo neexistence
pravomoci mají být vodítkem pouze v případech, kdy existuje skutečná faktická nejistota
ohledně toho, zda byl určitý akt přijat členskými státy jako takovými, nebo členskými
státy jednajícími v postavení Rady. Tyto aspekty není namístě používat za okolností, kdy
jde pouze o zpochybnění pravomoci jinými aktéry.

82.      Z toho vyplývá, že pravomoc Soudního dvora podle článku 263 SFEU se zásadně,
a nepochybně s ohledem na současné pojetí Smluv, nevztahuje na rozhodnutí přijatá
zástupci členských států.

B.      Působnost článku 341 SFEU

83.      Podle Soudního dvora nemohou být rozhodnutí členských států přijatá v rámci
Smluv na základě článku 253 SFEU předmětem žaloby na neplatnost(52). Článek 341 SFEU
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je formulován podobně, když se zaprvé rovněž týká rozhodnutí určených vzájemnou
dohodou vlád členských států a zadruhé jsou tímto ustanovením členské státy zmocněny
rozhodovat o sídle unijních orgánů. Z toho tedy logicky vyplývá, že přístup, který se
použije na článek 253 SFEU, se použije i na rozhodnutí členských států správně přijatá
v rámci řádně vymezené působnosti článku 341 SFEU.

84.      Klíčovou otázkou však je, zda rozhodnutí o sídle agentur Unie má být učiněno
členskými státy podle článku 341 SFEU. Přísluší tento typ rozhodnutí členským státům, jak
tvrdí Rada, nebo přísluší unijnímu normotvůrci, a sice Parlamentu a Radě, jak tvrdí italská
vláda, Comune di Milano a Komise ve věcech EMA, jakož i Parlament ve věci ELA? Pokud
by platila druhá teze, jaká je potom právní povaha rozhodnutí přijímaných členskými
státy, jimiž se určuje umístění sídla agentur Unie?

85.      Účastníci řízení ve věci ELA se ve svých podáních obšírně věnovali otázce
působnosti článku 341 SFEU a tomu, zda by mohlo být toto ustanovení platným právním
základem pro přijetí napadeného rozhodnutí týkajícího se sídla ELA. Tato podání jsou sice
předkládána v rámci prvního žalobního důvodu pro zrušení uvedeného Parlamentem,
jejich stanoviska jsou ovšem platná i ve vztahu k otázce pravomoci Soudního dvora. Podle
Soudního dvora je totiž posouzení přípustnosti návrhu na zrušení spojeno s posouzením
výtek směřujících proti napadenému aktu(53).

86.      Podle Parlamentu nepředstavuje článek 341 SFEU náležitý právní základ pro
rozhodování o sídle agentur Unie, jelikož se toto ustanovení vztahuje pouze na orgány.
Pokud by autoři Smluv měli v úmyslu zahrnout agentury do působnosti tohoto
ustanovení, byli by tak učinili výslovně. Článek 341 SFEU však nebyl v tomto smyslu nikdy
změněn. Ze znění protokolu č. 6 lze dovozovat, že protokol č. 6 nemohl být zamýšlen tak,
aby rozšiřoval oblast působnosti tohoto ustanovení. Kromě toho nejen že je předchozí
institucionální praxe pro určení působnosti článku 341 SFEU irelevantní, ale unijní
normotvůrce rozhodoval o sídle svých agentur i v minulosti. Nelze tedy tvrdit, že přijetí
takového rozhodnutí přísluší pouze členským státům.

87.      Podle Parlamentu však unijnímu normotvůrci přísluší rozhodnutí o založení
agentury, přičemž pro tyto účely se může unijní normotvůrce opírat o právní základ
příslušné politiky. Nařízení 2019/1149, kterým se zřizuje ELA, bylo přijato právě na základě
článků 46 a 48 SFEU. Není žádný důvod pro to, aby bylo rozhodnutí o sídle agentury
vyčleněno z rozhodování o jejím vzniku a specifikace jejích úkolů, organizace a fungování.
Rozhodnutí o sídle agentury by tak mělo být přijato unijním normotvůrcem, ledaže by
konkrétní ustanovení Smluv stanovilo jinak. Politické a symbolické faktory sice vstupují do
hry při rozhodování o geografickém umístění agentury, avšak tato záležitost není ve
vztahu ke zřízení agentury, specifikaci jejích cílů, a tedy i její organizace a fungování,
neobvyklá. Je tedy logické a konzistentní, aby rozhodnutí o sídle činil unijní normotvůrce.
V žádném případě by politická citlivost této otázky neměla měnit pravomoci svěřené
Smlouvami unijním orgánům.

88.      Až na drobné odchylky se všechny členské státy, které vstoupily do řízení jako
vedlejší účastníci, ztotožňují s náhledem Rady, podle kterého článek 341 SFEU, vykládaný
ve světle jeho účelu a kontextu, opravňuje členské státy k rozhodování o sídle agentur
Unie. Je sice pravda, že po přijetí Lisabonské smlouvy nyní několik ustanovení Smluv
výslovně odkazuje na orgány a na instituce a jiné subjekty Unie, nicméně tato skutečnost
by neměla vést k restriktivnímu výkladu působnosti těch ustanovení, která zmiňují pouze
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„orgány“. Takový výklad nachází oporu i v kontextu a historickém vývoji tohoto
ustanovení. Konkrétně protokol č. 6 upravuje umístění sídla dvou výborů a jedné
agentury. Článek 2 rozhodnutí z Edinburghu zase potvrzuje, že sídlo budoucích unijních
institucí bude určeno zástupci vlád členských států. Rovněž řada precedenčních
rozhodnutí vydaných v průběhu několika desetiletí potvrzuje, že pravomoc členských
států rozhodovat o sídle orgánů se vztahuje i na agentury. Restriktivní výklad článku
341 SFEU by agentury nesprávně odlišil a vyloučil je z použití závěrečných
ustanovení SFEU.

89.      Kromě toho se podle Rady pravomoc k rozhodnutí o sídle agentury liší od
pravomoci k hmotněprávní úpravě určité oblasti. Rozhodnutí o sídle je svou povahou
zásadně odlišné z důvodu politického a symbolického rozměru tohoto rozhodnutí.
Rozhodnutí o sídle agentury Unie tak nemá být přijímáno cestou řádného legislativního
postupu. Zahrnutí volby sídla do rámce legislativní rozpravy by mělo paradoxní a škodlivé
důsledky. Geografická poloha agentury by se pak stala součástí vyjednávání a měla by
dopad na podstatu pravidel politiky samotných. Kromě toho by pravidla hlasování
v Parlamentu i v Radě neumožnila dosažení řádné geografické rovnováhy.

90.      S názorem Rady nesouhlasím. Podle mého názoru se článek 341 SFEU na
agentury nepoužije.

1.      Znění

91.      Znění článku 341 SFEU odkazuje na sídlo „orgánů“ bez dalšího upřesnění. Od
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je však pojem „orgány“ definován na ústavní
úrovni v článku 13 SEU, který unijní orgány specifikuje. Z této právní definice obsažené ve
Smlouvách jasně vyplývá, že agentury nejsou orgány.

92.      Taková jasná, právní, či dokonce ústavní definice pojmu, který má být předmětem
výkladu, nebrání dodatečnému posouzení celkové systematiky a účelu právní úpravy, jejíž
je součástí. K tomu, aby soud k takové jednoznačné ústavní definici nepřihlédl, by však
bylo zapotřebí velmi přesvědčivé argumentace v oblasti kontextu nebo účelu, z níž by
vyplynulo, že doslovný a přirozený výklad jasně definovaného výrazu by v daném
kontextu vedl ke zjevné nespravedlnosti nebo absurditě.

2.      Kontext a struktura

93.      Podle mého názoru však v projednávané věci žádné takové přesvědčivé argumenty
o opaku předložit nelze. Kontext a struktura tohoto ustanovení naopak poskytují
doslovnému výkladu článku 341 SFEU dokonce ještě další oporu.

94.      Zaprvé Lisabonská smlouva změnila řadu ustanovení Smluv, čímž unijní orgány
odlišila od ostatních „institucí nebo jiných subjektů Unie“. Několik ustanovení týkajících se
pravomoci Soudního dvora bylo dokonce změněno tak, aby byla tato druhá kategorie
subjektů do oblasti jejich působnosti jasně zahrnuta(54). Lisabonská smlouva rovněž
rozšířila zákaz poskytovat úvěry uložený Evropské centrální bance (dále jen „ECB“)(55) na
„orgány, instituce[…] nebo jin[é] subjekty Unie“, jakož i kontrolu nesprávného úředního
postupu veřejným ochráncem práv(56). Obdobně i statut Soudního dvora Evropské unie

145

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footnote54
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footnote55
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footnote56


nyní rozlišuje mezi orgány, institucemi a jinými subjekty Unie. To platí především pro
články 23 a 40 statutu: zatímco orgány mohou vstoupit do řízení ve všech sporech
předložených Soudnímu dvoru, instituce a jiné subjekty Unie mají toto právo, mohou-li
prokázat zájem na rozhodnutí sporu.

95.      V podstatě je zjevné, že Smlouvy byly v nedávné době revidovány do té míry, že
lze připustit samostatnou existenci „institucí nebo jiných subjektů“ Unie, které
jsou odlišné od orgánů. V takovém ústavním kontextu pojem „orgány“ jednoduše nemůže
být, resp. již nemůže být vykládán extenzivně.

96.      Podle Rady by ale skutečnost, že obecná a závěrečná ustanovení Smlouvy o FEU –
mezi něž patří i článek 341 SFEU – nebyla změněna a odkazují pouze na „orgány“, neměla
být vykládána jako vůle autorů Smluv omezit rozsah jejich působnosti. Vzhledem k tomu,
že tato ustanovení mají horizontální povahu, a jsou tedy použitelná průřezově v rámci
celé Smlouvy, měla by být vlastně tato obecná a závěrečná ustanovení vykládána široce.

97.      S tímto názorem nesouhlasím. Neexistuje žádný systémový, inherentní důvod
k tomu, aby byla obecná a závěrečná ustanovení odlišována a vykládána jinak než ostatní
ustanovení Smluv. Mimoto konkrétně argumentace Rady týkající se článku 341 SFEU není
příliš přesvědčivá.

98.      Článek 342 SFEU, který se týká jazykového režimu unijních orgánů(57), se totiž
použije pouze na orgány. Je zajisté pravda, že nařízení, jimiž se zřizují agentury, často
uvádějí, že se na tyto agentury použijí ustanovení nařízení Rady č. 1 ze dne 15. dubna
1958, které určuje, jaké jazyky mají orgány používat(58). Existují však i nařízení, která
rozhodnutí o interním jazykovém režimu ponechávají na správní radě agentury(59).
Důležitější ale je, že jazykový režim agentury se může lišit od režimu, který platí v rámci
orgánů, jak potvrdil i Soudní dvůr(60).

99.      Jedinou výjimkou, která zdánlivě, přinejmenším na první pohled, podporuje
argumentaci předloženou Radou, je čl. 340 druhý pododstavec SFEU. Toto ustanovení,
které se týká mimosmluvní odpovědnosti Unie, bylo Soudním dvorem vyloženo v tom
smyslu, že pojem „orgán“ ve smyslu tohoto ustanovení zahrnuje nejen orgány Unie
uvedené v čl. 13 odst. 1 SEU, ale také všechny ostatní instituce a jiné subjekty Unie
zřízené Smlouvami nebo na jejich základě, jejichž cílem je přispět k dosažení cílů Unie(61).

100. Při důkladnějším posouzení je však takový výklad odůvodněn jak zněním, tak logikou
čl. 340 druhého pododstavce SFEU. Pokud jde o znění tohoto ustanovení, je v něm de
facto uvedeno, že „nahradí Unie […] škody způsobené jejími orgány nebo jejími
zaměstnanci při výkonu jejich funkce“. Logicky pak platí, že pokud jsou ve znění tohoto
ustanovení jasně zahrnuti „zaměstnanci“, či jinými slovy individuální zmocněnci Unie,
pak a fortiori musí být v tomto znění zahrnuty i všechny agentury, úřady či jiné instituce,
které se nacházejí na škále mezi unijním orgánem na jedné straně a individuálním
zaměstnancem Unie na straně druhé. Pokud jde o logiku tohoto ustanovení, bylo by
vpravdě zvláštní vykládat toto specifické ustanovení, které nabízí důležitý individuální
prostředek nápravy protiprávního jednání, kterého se mohla dopustit Unie jakožto
právnická osoba, takto markantně formalistickým způsobem, který v podstatě naznačuje,
že odpovědnost mohou nést pouze orgány a zaměstnanci, nikoli však agentury nebo jiné
instituce, přestože jsou již jednoznačně konkludentně součástí škály zástupců Unie,
o čemž svědčí onen výslovný odkaz na dva mezní body tohoto spektra.
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101. Článek 340 druhý pododstavec SFEU tak nepochybně zahrnuje i agentury. Jednoduše
se však jedná o velmi odlišné ustanovení, jak z hlediska jeho znění, tak z hlediska jeho
logiky. S přihlédnutím k tomuto vysvětlení se nemohu přiklonit k argumentaci, podle které
vzhledem k tomu, že je článek 341 SFEU ve skupině různých obecných a závěrečných
ustanovení zařazen až za článkem 340 SFEU, musí být automaticky obě tato ustanovení
vykládána přesně stejným způsobem bez ohledu na objektivně existující rozdíly.

102. Docházím tedy k závěru, že skutečnost, že Lisabonská smlouva nezměnila článek
341 SFEU, zatímco většina ostatních ustanovení podobné povahy byla změněna v tom
smyslu, že do oblasti jejich působnosti výslovně spadají jiné „instituce nebo jiné subjekty
Unie“, znamená, že lze jen stěží opomíjet ústavní definici orgánů zakotvenou v článku 13
SEU.

103. Zadruhé tento názor nachází ještě další oporu na více systémové úrovni: unijní
orgány se ústavně liší od institucí a jiných subjektů Unie. Orgány jsou zřízeny samotnými
Smlouvami. Plní široké ústavní funkce napříč oblastmi upravenými unijním právem, kde je
Unie nadána pravomocí. Co je však nejdůležitější, jejich vznik a funkce upravují
přímo samotné Smlouvy. Právní režim orgánů je tedy autonomní a nevyžaduje žádný akt
sekundárního práva. Je tedy zcela logické, že ve vztahu k rozhodnutím týkajícím se jejich
sídel by se použil zvláštní ústavní postup, ten, který je upraven v článku 341 SFEU. Kde
jinde bychom čekali ustanovení upravující sídlo orgánu zřízeného Smlouvou, nebo alespoň
postup určení umístění tohoto sídla než ve Smlouvě samotné? Stejně tak je s ohledem na
historicky vysokou citlivost této záležitosti pochopitelné, že toto rozhodnutí musí být
učiněno na základě konsensu členských států.

104. Naproti tomu agentury Smlouvami obvykle zřízeny nejsou. Jsou zřízeny aktem
sekundárního práva, řádným legislativním postupem, provedením dané unijní politiky.
Jejich úloha je do značné míry správní a jasně omezená na úzce definovaný
specializovaný předmět. Právní základ vzniku těchto agentur tvoří příslušná hmotněprávní
ustanovení Smluv týkající se politik(62). Z čistě ústavního hlediska zde tedy neexistuje
žádná inherentní, systémová potřeba, proč by musel být proces výběru jejich sídla náhle
upraven v některém z ustanovení Smluv.

105. Zatřetí v tomto ohledu rovněž nerozumím tomu, proč by bylo rozhodnutí
o umístění sídla agentury pojmově otázkou odlišnou od vzniku této agentury – což je
postoj, který zastává Rada a členské státy, které vstoupily do řízení jako vedlejší účastníci.
Otázka umístění sídla je podle mého názoru součástí organizace dané agentury, která se
řídí příslušným právním nástrojem, jímž byla tato agentura zřízena. Nenacházím žádný
jasný strukturální argument, proč by se zaprvé rozhodnutí o sídle řídilo jiným právním
režimem než rozhodnutí o zřízení této agentury a zadruhé proč by se proces přijetí
prvního uvedeného rozhodnutí řídil stejným právním vzorcem, jaký platí pro orgány, tedy
prostřednictvím článku 341 SFEU.

106. Rada tvrdí, že rozhodnutí o sídle agentury je rozhodnutím politickým. Přirozeně
nepopírám, že takové rozhodnutí skutečně politický rozměr má. Není však jasné, proč by,
jak z uvedeného implicitně vyplývá, nebyl schopen takové rozhodnutí přijmout Parlament,
který zastupuje evropské občany, ani proč by o této záležitosti nemohla rozhodnout
samotná Rada, jakožto unijní orgán sdružující společně zástupce členských států na
ministerské úrovni. Obecně považuji argumentaci, podle které Parlament není vhodný
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k přijímání politických rozhodnutí, za argumentaci, která je z hlediska přirozené logiky
přinejmenším sporná(63).

107. V každém případě lze rozhodnutí o umístění sídla agentury stěží považovat za
rozhodnutí čistě politické, přinejmenším mají-li být kritéria uvedená v obou věcech
projednávaných v původním řízení považována za věrohodná. Příslušná pravidla výběru
stanoví několik kritérií, která jsou všechna spíše technické povahy, a sice datum, kdy
může být agentura na daném místě zřízena; dostupnost daného místa; existenci
přiměřených vzdělávacích zařízení pro děti zaměstnanců agentury a odpovídající přístup
na trh práce; jakož i sociální zabezpečení a zdravotní péči pro děti a manžele či
manželky(64). Geografická rovnováha je patrně jediným kritériem převážně politické
povahy.

108. Z toho tedy vyplývá, že rozhodnutí o sídle agentur Unie může s ohledem na jejich
smíšenou povahu bez problémů činit Parlament a Rada v rámci řádného legislativního
postupu zahájeného na návrh Komise.

3.      Minulost

109. Pokud jde o argumentaci uplatňovanou Radou ve vztahu k legislativní historii článku
341 SFEU, dopadu protokolu č. 6 a rozhodnutí z Edinburghu, jakož i dřívější institucionální
praxi, žádný z těchto argumentů nepovažuji za dostatečně přesvědčivý, aby zvrátil
výklad, který vyplývá již ze samotného znění, ale i z kontextu a struktury článku
341 SFEU.

110. Zaprvé, pokud jde o legislativní historii článku 341 SFEU, obsah tohoto ustanovení je
stále stejný již od roku 1951(65). Jediný rozdíl spočívá v tom, že obrat „orgány
Společenství“ byl nahrazen obratem „orgány Unie“. Podstatné je, že Lisabonská smlouva
nezměnila toto ustanovení výslovně tak, aby zahrnovalo instituce a jiné subjekty Unie(66).

111. Zadruhé Rada, a ve věci ELA konkrétně lucemburská vláda, se na podporu teze, podle
níž mají být agentury zahrnuty do působnosti článku 341 SFEU, ve značném rozsahu
odvolávaly na protokol č. 6 a na rozhodnutí z Edinburghu přijaté v rámci zasedání
Evropské rady v roce 1992.

112. Pokud jde o protokol č. 6, je pravda, že neupravuje pouze sídlo orgánů, ale i sídlo
dvou výborů a jedné agentury, a sice Europolu. Je tedy zřejmé, že sídlo těchto institucí je
upraveno primárním právem. Protokol č. 6 však v žádném ustanovení nestanoví, že sídla
všech (možných budoucích) agentur mají být určována členskými státy na základě článku
341 SFEU, právě naopak. Přijetím zvláštního protokolu (tedy změnou Smluv využitím tam
upravených postupů pro přijímání změn) členské státy jasně usoudily, že jejich kolektivní
rozhodnutí musí být zakotveno ve Smlouvách, aby vyvolávalo právní účinky z hlediska
unijního práva.

113. Pokud jde o rozhodnutí z Edinburghu, článek 2 tohoto rozhodnutí stanoví: „Sídlo
jiných institucí a útvarů, které již jsou nebo budou zřízeny, bude určeno vzájemnou
dohodou mezi zástupci vlád členských států na příštím zasedání Evropské rady
s přihlédnutím k výhodám, které dotyčným členským státům přinášejí výše uvedená
ustanovení, přičemž se dá přednost těm členským státům, v nichž v současnosti nesídlí
orgány Společenství.“(67) Z tohoto prohlášení vyplývá, že si zástupci vlád členských států
přáli vyhradit si rozhodování o sídlech agentur (jakožto „jiných institucí a útvarů“) ve
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stejném rozsahu, jak jsou článkem 341 SFEU výslovně a jasně zmocněni rozhodovat
o sídlech orgánů.

114. Ve světle článku 2 rozhodnutí z Edinburghu tedy souhlasím s tím, že hlavy států
a předsedové vlád patrně skutečně mohli zvažovat rozšíření působnosti článku 341 SFEU
na agentury. Ostatně by patrně bylo možno říci, že přijetím tohoto článku vlastně autoři
tohoto ustanovení připustili, že článek 341 SFEU agentury nezahrnuje (pokud by je
zahrnoval, proč by bylo nutné koncipovat v tomto smyslu zvláštní protokol?).

115. Nesouhlasím však s tím, jaké právní důsledky je nutno vyvozovat z článku 2
rozhodnutí z Edinburghu. Podle mého názoru má toto konkrétní ustanovení povahu
mezinárodní dohody mezi členskými státy. S ohledem na skutečnost, že toto rozhodnutí
bylo přijato mimo rámec postupů pro přijímání změn zakotvených v článku 48 SEU, nelze
je akceptovat jako platný způsob změny článku 341 SFEU. Nevyvolává tedy závazné
právní účinky v rámci právního řádu Unie (což nevylučuje, aby takové účinky vyvolávalo
podle mezinárodního práva).

116. Pro upřesnění, rozhodnutí zástupců členských států, jako je rozhodnutí z Edinburghu,
které nebylo přijato na základě ustanovení unijního práva, má v unijním právu právní sílu
pouze v rozsahu, v jakém byl jeho obsah unijním právem formálně převzat v souladu
s postupy zakotvenými v unijním právu(68). V minulosti mělo toto „začlenění“ obvykle
podobu přijetí protokolu, o čemž svědčí zejména protokol č. 22 o postavení Dánska
v návaznosti na prvotní odmítnutí tohoto členského státu ratifikovat Maastrichtskou
smlouvu(69) nebo protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy(70).

117. Pokud jde o rozhodnutí z Edinburghu, byl prostřednictvím protokolu č. 6
začleněn pouze článek 1 tohoto rozhodnutí, čímž se stal unijním právem v roce 1999, kdy
vstoupila v platnost Amsterodamská smlouva, k níž byl tento nový protokol připojen.
Pokud jde o článek 2, pak pokud je mi známo, nebyl tento článek nikdy začleněn do
žádného formálního nástroje unijního práva, dokonce ani (výkladového) prohlášení. Není
tak součástí ani primárního práva ani práva sekundárního(71).

118. Z toho vyplývá, že podle unijního práva lze článku 2 rozhodnutí z Edinburghu
připisovat nanejvýš politickou hodnotu, rozhodně však ne právní sílu. Nanejvýš by mohl
být brán v úvahu jako nástroj výkladu Smluv(72).

119. V každém případě je nutno mít na paměti, že autoři rozhodnutí z Edinburghu neučinili
článek 2 rozhodnutí z Edinburghu součástí primárního práva. Uplatnění tohoto ustanovení
jako výkladového vodítka tedy nemůže žádným způsobem kolidovat se zněním,
kontextem, strukturou a účelem článku 341 SFEU.

120. Zatřetí se Rada ve velké míře dovolává předchozí institucionální praxe, pokud jde
o rozhodnutí o sídlech agentur, a to na podporu tvrzení, že taková rozhodnutí byla často
přijímána rozhodnutím zástupců členských států na základě článku 341 SFEU. V kostce lze
říci, že podle názoru Rady skutečnost, že v průběhu posledních desetiletí se vytvořila
určitá institucionální praxe, nejen že potvrzuje, že článek 341 SFEU zahrnuje i agentury,
ale odůvodňuje tuto praxi i dnes a zjevně ji činí trvalou i do budoucna.

121. S tím nesouhlasím. Na jedné straně nemohu tento postoj jednoduše přijmout na
výlučně faktické a empirické úrovni. Vzhledem ke všem informacím, které byly Soudnímu
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dvoru předestřeny v rámci řízení v projednávaných věcech, lze říci, že existuje celá řada
různých způsobů, jimiž byla rozhodnutí o sídlech agentur nebo institucí Unie přijímána.

122. Je jistě pravda, že v případě řady agentur bylo rozhodnutí o umístění jejich sídla
v minulosti přijato členskými státy, nikoli unijním nařízením, jímž byla daná agentura
zřízena. Tak tomu bylo zejména v roce 1993 v případě devíti agentur, mezi nimi
i předchůdkyně EMA(73), v roce 2004 v případě dalších devíti agentur a subjektů(74),
v roce 2009 v případě Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů(75),
a nejnověji v případě ELA a Evropského průmyslového, technologického a výzkumného
centra pro kybernetickou bezpečnost(76). Je nutno podotknout, že v případě některých
z těchto agentur bylo jejich sídlo následně zmíněno v nařízení, jímž byly zřízeny(77).

123. V minulosti však rovněž existovala taková praxe, kdy o sídle agentur
rozhodoval unijní normotvůrce, a sice nejprve Rada jednající samostatně a posléze, jak se
vyvíjel ústavní rámec Unie, Parlament a Rada. Tak tomu bylo zejména v případě úplně
prvních agentur Unie v sedmdesátých letech minulého století, a sice agentur Cedefop(78)
a Eurofound(79). Později to platilo i pro agenturu Frontex(80), Evropskou agenturu pro
kontrolu rybolovu(81) a v nedávné době pro ony tři agentury zřízené v důsledku světové
finanční krize (Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění)(82). Totéž platí
pro agentury spadající do rámce společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP),
o jejichž sídle rozhoduje Rada (samotně), nikoli členské státy(83).

124. Kromě těchto dvou způsobů existují i jiné méně používané způsoby rozhodování
o sídle agentury Unie. Tak tomu bylo například v případě agentury CEPOL, kde bylo ve
skutečnosti dané rozhodnutí poněkud neobvykle přijato několika aktéry, kteří se
postupem času měnili(84).

125. Je zjevné, že způsob, jakým byla rozhodnutí o sídlech agentur vydávána, se
v průběhu posledních desetiletí měnil. Je nemožné jasně identifikovat jednu jedinou
institucionální praxi. Ona institucionální praxe se totiž již od okamžiku založení prvních
agentur neustále vyvíjela.

126. Na druhé straně v každém případě platí, že i kdyby bylo možné identifikovat jednu
jedinou soudržnou praxi používanou v průběhu uplynulých let, quod non, otázka zní,
jakou trvající normativní relevanci takové zjištění má pro projednávanou věc?

127. V tomto bodě jsem nucen s Radou nesouhlasit. Podle mého názoru platí, že v Unii
založené na právním státě je rozhodující současný ústavní rámec, nikoli minulá praxe.
Jsem přesvědčen o tom, že unijní normotvůrce je vázán povinností udržovat právní
úpravu relevantní a přiměřeně aktuální, reagující na sociální a společenský vývoj(85).
Něco úplně jiného ale je, pokud je předkládáno tvrzení, podle něhož je v podstatě nutno
současnou ústavu vykládat, resp. její výklad změnit tak, aby byla zohledněna
a prodloužena nějaká minulá praxe, bez ohledu na změněné ústavní prostředí. Jednoduše
řečeno, současná ústava se nemá přizpůsobovat minulé praxi, právě naopak: současná
a budoucí praxe se musí přizpůsobit stávajícímu ústavnímu rámci.

128. To však právě vyvolává následující otázku: jaký je současný účel článku 341 SFEU?
Touto problematikou se budu zabývat nyní.
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4.      (Aktuální) účel

129. Podle Rady by takový výklad článku 341 SFEU, který by agentury z jeho působnosti
vylučoval, zbavil toto ustanovení veškerého užitečného účinku (effet utile). Sídlo orgánů
samotných již bylo určeno primárním právem. Nelze mít za to, že by se zbývající užitečný
účinek článku 341 SFEU týkal i rozhodnutí o změně sídla těchto orgánů, neboť podle Rady
by taková rozhodnutí měla být přijímána na základě postupů pro přijímání změn
zakotvených v článku 48 SEU, nikoli na základě článku 341 SFEU.

130. Já se domnívám, že pokud z projednávané věci něco jasně plyne, je to skutečnost, že
argumentace týkající se užitečného účinku, a jakákoli jiná teleologicky zaměřená
argumentace v právu obecně, může být problematická. Důvodem je skutečnost, že
takováto argumentace může v projednávané věci, jakož i obecně, vést tam, kam si
argumentující přeje, aby vedla, a to podle účelu, pro který se argumentující rozhodne.

131. Účel nebo přidaná hodnota článku 341 SFEU dnes jednoduše závisí na zájmu, cíli
nebo hodnotě, které se rozhodneme tomuto ustanovení přičítat. Článek 341 SFEU nemá
sám o sobě, je-li toto ustanovení vykládáno samostatně, žádný zřejmý užitečný účinek.
Tento zájem či hodnota musí přijít odjinud. Jak ostatně ukazují různé postoje účastníků
řízení v projednávané věci, podle konkrétní zvolené hodnoty pak může výsledek vést
vzájemně zcela opačnými směry.

132. Zaprvé, pokud by byla přikládána důležitost politickému rozměru rozhodnutí o sídlech
obecně, jak zdůraznila Rada, a pokud by bylo třeba mít za to, že takové rozhodnutí mohou
učinit pouze členské státy(86), mohl by být článek 341 SFEU skutečně vykládán
extenzivně. V tomto ohledu by účelem, který by měl být do tohoto ustanovení vložen,
vlastně byla ochrana rozhodovacích pravomocí členských států (účel č. 1).

133. Zadruhé, restriktivnější výklad zastávaný Parlamentem ve věci ELA by byl nezbytný
pro účely posílení úlohy Parlamentu (a unijních orgánů) a z toho důvodu, že rozhodnutí
o sídle agentury představuje nezbytnou součást obecného rozhodnutí o zřízení agentury
za účelem dohledu nad prováděním politik Unie. V takovém případě by byla tímto účelem
ochrana úlohy Parlamentu, případně i jiných unijních orgánů (účel č. 2).

134. Zatřetí a v návaznosti na předchozí bod, nicméně vyjádřeno poněkud systémověji, je
zde snaha o zachování (vnitřní) integrity unijního právního řádu. Rozhodnutím, která by
měla být přijímána v zájmu a jménem Unie, by nemělo být umožněno z tohoto systému
vystoupit a být v podstatě delegována mimo tento systém, aby byl následně výsledek,
jehož bude mimo tento systém dosaženo, do tohoto systému opětovně začleňován. Právě
tento účel odůvodňuje takový výklad článku 341 SFEU, podle kterého toto ustanovení
agentury nezahrnuje (účel č. 3).

135. Začtvrté, článek 341 SFEU podle všeho vyžaduje jednomyslnost. Pokud je cílem,
který tento výklad sleduje, zachování, či dokonce větší schůdnost rozhodovacích postupů
Unie, mohlo by být dosažení jednomyslnosti mezi členskými státy obtížnější než v situaci,
kdy by titíž zástupci při rozhodování zasedali jako Rada a byli v rámci tohoto rozhodování
povinni splňovat (méně přísné) požadavky. To by opět odůvodňovalo zachování co možná
nejrestriktivnějšího výkladu článku 341 SFEU (účel č. 4).

136. A konečně zapáté účelem výkladu článku 341 SFEU by (rovněž) mohlo být
prosazování zásad Unie založené na právním státě, kde „[s]amotná existence účinného
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soudního přezkumu sloužícího k zajištění dodržování ustanovení unijního práva je přitom
inherentní existenci právního státu“(87). Pokud by tomu tak ovšem bylo, jak v podstatě
uvedla italská vláda na jednání, pak musí být článek 341 SFEU vykládán způsobem, který
je co možná nejvíce restriktivní, a to z důvodu z toho plynoucí nemožnosti soudního
přezkumu, přinejmenším u Soudního dvora, která vychází z jeho použitelnosti (účel č. 5).

137. Nedomnívám se, že by bylo obecně, ale i v konkrétních situacích, jako je situace, jež
nastala v projednávané věci, moudré, aby si soud, včetně Soudního dvora, libovolně mezi
těmito jednotlivými účely vybíral. Naopak správné je nepřekračovat meze onoho poměrně
jasného znění a struktury Smluv. Pokud by však skutečně měl být jeden účel
upřednostněn před ostatními, z pohledu unijních soudů by to logicky musel být účel
spočívající v nutnosti zachovat integritu a funkci systému Unie jako takového.

138. Zadruhé, ať je tomu jakkoli, musím připustit, že argumentaci Rady týkající se
užitečného účinku nepovažuji za přesvědčivou. Na jedné straně je zajisté pravda, že sídla
unijních orgánů již byla určena. Do určité míry tak článek 341 SFEU značně vyčerpal svůj
potenciál. Tento výsledek byl však již inherentní součástí jeho předmětu. Na druhé straně
skutečnost, že agentury nelze výkladem zařazovat do oblasti působnosti článku 341 SFEU,
neodnímá tomuto ustanovení možnost jeho uplatnění. Článek 341 SFEU jednoznačně
zahrnuje orgány, přičemž zajišťuje, aby toto ustanovení bylo v tomto ohledu
i nadále funkční a stále relevantní. Toto ustanovení skutečně zůstává i nadále v platnosti
a případně použitelné na rozhodnutí o sídle nějakého nového orgánu(88), a především na
rozhodnutí o změně sídla stávajícího orgánu(89). Nelze tedy tvrdit, že by se článek
341 SFEU stal zcela bezobsažným, pokud by se mělo za to, že do jeho působnosti
nespadají instituce a jiné subjekty Unie. V každém případě skutečnost, že je působnost
článku 341 SFEU v současné době patrně dosti omezená, nepředstavuje platný důvod pro
účelové rozšiřování této působnosti v rozporu se zněním tohoto ustanovení.

139. A konečně zatřetí stále považuji za matoucí obecný argument Rady, podle kterého
článek 341 SFEU musí zahrnovat agentury, jelikož rozhodnutí o jejich sídlech jsou politicky
citlivá, přičemž z tohoto důvodu musí být zachována jednomyslnost členských států
požadovaná článkem 341 SFEU.

140. Současně lze však podle všeho říci, že právě tento požadavek v obou věcech
v původním řízení zjevně chyběl. Důkladným posouzením napadených rozhodnutí
v projednávaných věcech lze dospět k závěru, že žádné z nich nemělo být podřízeno
režimu jednomyslnosti. Oba soubory pravidel výběru totiž předvídaly, že rozhodnutí
o sídle EMA a rozhodnutí o sídle ELA budou podléhat schválení prostou většinou hlasů.

141. De facto pokud jde o EMA, italská vláda na jednání uvedla, že rozhodnutí
o sídle nebylo přijato vzájemnou dohodou všech členských států. Italská vláda opakovaně
zdůrazňovala, že s tímto rozhodnutím nikdy nesouhlasila.

142. Právě na tomto místě se nesoulad mezi proklamovaným systémovým účelem, který
hájí Rada, a skutečností stává příliš zřetelným na to, aby bylo možno jej ignorovat. Rada
opakovaně uváděla, že Soudní dvůr by měl článek 341 SFEU vykládat extenzivně, tak aby
zahrnoval agentury, aby byla zachována zvláštní politická povaha rozhodování
vyžadujícího jednomyslnost. Poté se však Rada právě od tohoto postupu odchýlila, kdykoli
to bylo možné, a využívala místo toho režimu rozhodování prostou většinou hlasů.
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143. Ze všech těchto důvodů mám za to, že se rozhodnutí o sídlech agentur a jiných
institucí nebo subjektů Unie neřídí článkem 341 SFEU.

C.      Právní povaha napadených rozhodnutí

144. Pokud jde o napadená rozhodnutí, lze podle všeho říci, že se nejedná o zastřená
rozhodnutí Rady. Jedná se o skutečná rozhodnutí členských států, ve vztahu k nimž tedy
Soudní dvůr není nadán pravomocí na základě článku 263 SFEU (A). Jakožto rozhodnutí
členských států přijatá mimo rámec Smluv jsou však tato rozhodnutí zbavena veškerých
závazných právních účinků v rámci unijního právního řádu (B).

1.      Zastřená rozhodnutí Rady?

145. Ve věcech EMA italská vláda tvrdí, že s ohledem na obsah napadeného rozhodnutí
a okolnosti jeho přijetí bylo toto rozhodnutí přijato Radou. Zaprvé specifické podmínky, za
kterých bylo napadené rozhodnutí přijato, prokazují, že se jedná o rozhodnutí Rady, neboť
bylo učiněno v prostorách Rady a opíralo se o její institucionální struktury, a sice její
předsednictví, její generální sekretariát, její právní službu a Coreper. Dále se několik
unijních orgánů, zejména Evropská rada a Komise, zúčastnilo procesu výběru nového
sídla EMA. Kromě toho bylo toto rozhodnutí ve skutečnosti přijato v souladu s pravidlem
většinového hlasování. Tento přístup je typický pro rozhodovací proces Rady a zřetelně
odlišný od mezivládního rozhodnutí členských států jednajících společně, neboť takováto
rozhodnutí jsou přijímána jednomyslně nebo konsensem („vzájemná dohoda“).

146. Zadruhé italská vláda se domnívá, že rozhodnutí o sídle agentur Unie nepochybně
spadá do výlučné pravomoci Unie, jak vyplývá zejména z návrhu Komise, kterým se mění
nařízení č. 726/2004. Takovou pravomoc nelze vykonávat aktem členských států. Závěr,
že Soudní dvůr není nadán pravomocí, by znamenal vynětí rozhodnutí Rady z přezkumu
unijními soudy pokaždé, když se budou členské státy domnívat, že otázky týkající se
postupů a pravomocí Unie jsou ve skutečnosti „mezivládní“. Napadené rozhodnutí by tedy
mělo být považováno za rozhodnutí Rady.

147. Pokud jde o Radu, ta trvá na tom, že napadené rozhodnutí je rozhodnutím, které
bylo přijato zástupci členských států. Toto rozhodnutí bylo přijato za účelem změny
rozhodnutí zástupců členských států ze dne 29. října 1993, kterým bylo vybráno umístění
předchozího sídla EMA. Obecně platí, že rozhodnutí o sídlech agentur Unie nespadají do
pravomoci Unie, a tudíž ani do rámce řádného legislativního postupu.

148. Ve věci ELA je podle Parlamentu autorem daného rozhodnutí Rada. Toto rozhodnutí
bylo podepsáno předsedou Rady. Rozhodovací proces předcházející přijetí uvedeného
aktu vycházel ze správních struktur Rady, včetně Coreper.

149. Rada má za to, a tuto tezi podpořily v podstatě všechny členské státy, které
vstoupily do řízení jako vedlejší účastníci, že se jedná o rozhodnutí členských států, které
bylo přijato na základě článku 341 SFEU. Skutečnost, že rozhodování se odehrálo
v prostorách Rady za součinnosti generálního sekretariátu Rady, který je pověřen
poskytováním správní podpory mezivládnímu opatření, a že se provádění napadeného
rozhodnutí účastnil unijní orgán, nemění ničeho na závěru, že napadené rozhodnutí je
svou povahou aktem členských států. Ačkoli Rada se dne 13. června 2019 rovněž sešla,
jednalo se o dvě odlišná zasedání, která byla organizována na základě odlišných postupů
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na právní, protokolární i organizační úrovni. Pokud jde o podpis napadeného rozhodnutí
předsedou Rady, zástupci vlád členských států údajně pověřili Rumunsko (jakožto členský
stát, který v té době Radě předsedal), aby zajistilo řádné fungování rozhodovacího
procesu.

150. Podle mého názoru nelze žádné z napadených rozhodnutí přičítat Radě.

151. Zaprvé, jak je vysvětleno výše(90), obsah a okolnosti přijetí aktu mohou poskytnout
určité vodítko potřebné ke zjištění, kdo je formálním autorem tohoto aktu, je-li tento
autor neznámý. V projednávaných věcech je však zřejmé, že napadená rozhodnutí jsou
oficiálně rozhodnutími členských států. Argumentace žalobců v obou věcech je opět spíše
normativní: podle jejich názoru měla být daná rozhodnutí správně přijata Radou, nikoli
členskými státy.

152. Pokud jde o faktickou úroveň v projednávaných věcech, v případě ELA je napadené
rozhodnutí formálním rozhodnutím zástupců členských států, které bylo jako takové
zveřejněno v Úředním věstníku(91). Připouštím, že sama okolnost, že napadené
rozhodnutí bylo ve skutečnosti zveřejněno v řadě L Úředního věstníku, je do určité míry
problematická(92). Současně je však nutno dodat, že tyto problémy se netýkají
hodnověrnosti. Úřední věstník, který jednoznačně uvádí „rozhodnutí členských států“
v horní části dokumentu, jistě nepředstavuje pouhou komplikovanou tiskovou zprávu
zveřejněnou někde v online prostoru, kde skutečně lze mít pochybnosti o tom, o čem
přesně tato tisková zpráva je.

153. Obdobně nepovažuji za nikterak rozhodující faktor, že byl tento dokument formálně
podepsán předsedou Rady. Samozřejmě opakuji, že z formálního hlediska by patrně
dávalo smysl, aby bylo takové rozhodnutí podepsáno všemi zástupci členských států.
Podepsání napadeného rozhodnutí předsedou Rady je však podle všeho v souladu
s koordinační úlohou, která mu byla svěřena hlavami států a předsedy vlád v pravidlech
výběru. Navíc, jak v podstatě uvedla Rada na jednání, souhlasím s tím, že z praktického
hlediska dává smysl, je-li úloha „notáře“ ve vztahu k takovým druhům kolektivních
rozhodnutí svěřena téže zemi, která v okamžiku tohoto rozhodování předsedá Evropské
unii.

154. Pokud jde o napadené rozhodnutí ve věcech EMA, bylo toto rozhodnutí oznámeno
v zápise ze zasedání Rady a bylo zveřejněno v tiskové zprávě(93). Nestalo se formálním
rozhodnutím zástupců členských států zveřejněným v Úředním věstníku. Nicméně
i navzdory neexistenci takovéto formalizace samotného napadeného rozhodnutí je stále
jasně uvedeno, že toto rozhodnutí je rozhodnutím členských států. Zápis ze zasedání
i tisková zpráva jednoznačně uvádějí, že toto rozhodnutí bylo přijato zástupci členských
států.

155. Mimoto je skutečnost, že toto rozhodnutí nelze přičítat Radě, dále potvrzena
i pozdějším přijetím nařízení 2018/1718. Existence tohoto nařízení prokazuje, že v souladu
s pravidly výběru(94) byli skutečným autorem napadeného rozhodnutí zástupci členských
států. Teprve následně se do řádného legislativního postupu zapojila Rada jako taková
spolu s Parlamentem, aby do zakládajícího nařízení EMA vložila zmínku o novém sídle,
která by odrážela hlasování členských států.

156. Dále, ať již jde o sídlo ELA, nebo o sídlo EMA, účast jiných orgánů na rozhodování –
zejména Komise prostřednictvím jejího hodnocení nabídek a Rady prostřednictvím jejího
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předsednictva, generálního sekretariátu a obecně jejích prostor – může jen těžko vést
k závěru, že napadená rozhodnutí jsou ve skutečnosti rozhodnutími Rady. Opět je nutno
připomenout, že vzhledem ke dvojí povaze Rady a členských států jako jejích členů lze
tuto logiku („cokoli se stane v budově Rady, je Radou“), která by případně mohla
fungovat ve vztahu k jiným unijním orgánům („cokoli se stane v budovách Komise, je
Komisí“), jen stěží rozšířit na tuto konkrétní entitu(95).

157. Kromě toho podle ustálené judikatury skutečně platí, že v oblastech, které nespadají
do výlučné pravomoci Unie, jsou členské státy oprávněny svěřit mimo rámec Unie
orgánům takové úkoly, jako je koordinace společného postupu členských států, pokud tyto
úkoly nezasahují do působnosti, kterou Smlouvy svěřují těmto orgánům(96).

158. Zadruhé, jak je vysvětleno výše, zřízení agentur spadá do pravomoci Unie
a rozhodování o něm se obvykle provádí řádným legislativním postupem. Totéž by mělo
platit pro sídla agentur jakožto součást „balíčku opatření souvisejících se zřízením“(97).
Logicky by pak tedy měla být takováto rozhodnutí přijímána Parlamentem a Radou, nikoli
členskými státy.

159. Pravomoc Unie v této záležitosti se však týká pouze závazného výběru sídla
agentury z hlediska unijního práva. Jen stěží lze totéž uplatnit na opatření, které je ze své
povahy dle unijního práva nezávazným politickým prohlášením v tom smyslu, že byla
zřízena nová agentura Unie, přičemž je v tomto prohlášení rovněž zmíněno, kde by mělo
být ideálně umístěno její sídlo.

160. Navíc, a to je možná podstatně důležitější, s ohledem na minulé a současné výkyvy,
jimž podléhá otázka pravomoci k rozhodování o sídlech agentur(98), jsou projednávané
věci značně vzdáleny jakékoli logice, která by, přinejmenším podle mého názoru, mohla
výjimečně odůvodnit ex post facto „změnu klasifikace“ autorství aktu Soudním
dvorem(99).

161. Předchozí institucionální praxe v otázkách sídel agentur svědčí o přetrvávajících
neshodách mezi relevantními aktéry ohledně použitelného práva. V roce 2012 byly totiž
Parlament, Rada a Komise toho názoru, že „politické rozhodnutí o sídle agentury [je]
přijaté vzájemnou dohodou zástupců členských států zasedajících na úrovni hlav států
nebo předsedů vlád nebo Radou“(100). V roce 2017 Komise v souvislosti s budoucím
sídlem EMA uvedla, že „[o]tázka umístění sídla agentury spadá do výlučné pravomoci
Unie“(101). V roce 2018 odstranily Parlament a Rada ustanovení týkající se umístění sídla
ELA z návrhu zakládajícího nařízení(102), čímž toto rozhodnutí zdánlivě ponechaly na
zástupcích členských států. V roce 2019 Komise ve zprávě vyžádané Radou v návaznosti
na žádost Parlamentu o změnu postupu týkajícího se umístění sídel agentur nakonec
dospěla k závěru, když poukázala na skutečnost, že od roku 2012 je výběr tohoto
umístění prováděn nejrůznějšími způsoby, že „zásady společného přístupu skýtají dobrý
rámec pro rozhodování o sídlech agentur i pro zajištění reakce hostitelských členských
států na specifické potřeby agentur“(103).

162. V tomto kontextu, jakož i s ohledem na skutečnost, že za současného stavu
ústavního rámce Unie má být rozhodnutí o sídlech agentur správně přijímáno unijními
orgány, nikoli členskými státy, by snad bylo možno předchozí praxi členských států, které
samy rozhodovaly o sídlech agentur, a to i poté, co došlo ke změně ústavního rámce
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Lisabonskou smlouvou, považovat za poněkud praeter legem, nikoli však zjevně contra
legem(104).

163. Považuji tedy za nemožné přičítat (nově) ex post facto napadená rozhodnutí Radě.
Jedná se o kolektivní rozhodnutí zástupců členských států, která nespadají do pravomoci
Soudního dvora na základě článku 263 SFEU.

2.      Právní účinky napadených rozhodnutí podle unijního práva

164. Posledně uvedený závěr je však nutno doplnit o poměrně důležitou vysvětlivku, která
vychází přímo z oblasti působnosti článku 341 SFEU, jak je uvedeno výše. Napadená
rozhodnutí jsou rozhodnutími členských států. Nelze je však považovat za rozhodnutí
přijatá na základě článku 341 SFEU, neboť toto ustanovení nezmocňuje členské státy
k rozhodování o sídlech agentur. Z toho vyplývá, že napadená rozhodnutí jsou
rozhodnutími členských států přijatými mimo rámec Smluv.

165. Je pravda, že ve vztahu k podobným rozhodnutím členských států přijatým na
základě článku 253 SFEU rozhodl Soudní dvůr, že je „bezvýznamné, [zda] zástupci vlád
členských států jednali v rámci Smluv nebo jiných právních zdrojů, jako je mezinárodní
právo“(105). Nebudu se pouštět do diskuse o tom, zda je tato okolnost pro účely
pravomoci Soudního dvora na základě článku 263 SFEU skutečně zcela irelevantní, o čemž
silně pochybuji. Posouzení této otázky však není relevantní pro účely projednávaných
věcí, jelikož dotčená rozhodnutí členských států nejsou Smlouvami upravena.

166. Považuji však za zřejmé, že pro účely určení, zda určité rozhodnutí členských států
vyvolává závazné právní účinky podle unijního práva, je nutno rozlišovat jednání
členských států v rámci Smluv a jednání členských států mimo rámec Smluv. Pokud je
určité rozhodnutí členských států upraveno Smlouvami, pak podle Smluv
nepochybně vyvolává závazné právní účinky podle unijního práva. Naproti tomu, jak
správně uvedla Komise i Parlament ve věcech EMA, rozhodnutí členských států
v záležitosti, v níž Smlouvy jednání členských států neupravují, postrádá veškeré závazné
právní účinky podle unijního práva, nedojde-li nějakým způsobem k jeho začlenění do
unijního právního řádu.

167. Podobně jako v situaci, která se týká rozhodnutí z Edinburghu a je vysvětlena výše,
rozhodnutí zástupců členských států, která nejsou přijata na základě ustanovení unijního
práva, nejsou součástí unijního práva. V unijním právním řádu nemají žádné závazné
právní účinky. Aby mohly vyvolávat závazné právní účinky v unijním právním řádu, musí
být jejich obsah začleněn do unijního práva v souladu s postupy upravenými unijním
právem(106).

168. Stejná logika se přirozeně použije i na napadená rozhodnutí. S ohledem na
skutečnost, že tato rozhodnutí nejsou unijním právem stanovena, ani v něm nejsou
upravena, ať již článkem 341 SFEU nebo jakýmkoli jiným ustanovením unijního práva,
nemají podle unijního práva žádné závazné právní účinky. Zůstávají takříkajíc ante
portas unijního právního řádu. To zajisté neznamená, že takové rozhodnutí členských
států nebude potenciálně vyvolávat závazné právní účinky podle mezinárodního práva.
Členské státy, které toto rozhodnutí učinily, tak sice mohou být vůči sobě vázány na
základě mezinárodního práva, nicméně členské státy, které s tímto rozhodnutím
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nesouhlasily, ani unijní orgány napadenými rozhodnutími z hlediska unijního práva vázány
nejsou.

169. Připouštím, že nelze popřít, že napadená rozhodnutí mají určitý politický význam,
jelikož dávají politický podnět k dalšímu právnímu jednání v rámci unijního právního řádu.
Zejména by bylo možno rebus sic stantibus očekávat, že postoj vyjádřený v těchto
rozhodnutích členskými státy bude v budoucnu rovněž postojem Rady. Rada sama však
nebude těmito rozhodnutími právně vázána, až se bude později účastnit řádného
legislativního postupu. Může změnit názor v závislosti na vývoji situace. Určité prvky
institucionální koncepce nové agentury mohou být předmětem politického obchodování
v rámci legislativního procesu.

170. Napadená rozhodnutí mohou v unijním právním řádu vyvolávat závazné právní
účinky pouze v případě, že se nějakým způsobem stanou součástí unijního práva.
Zejména (nezávazný) obsah takových rozhodnutí může být v konečném důsledku
začleněn cestou unijního legislativního procesu do (závazných) aktů sekundárního práva.
Takové „začleňovací“ opatření by ovšem následně mohlo být předmětem žaloby na
neplatnost, pokud budou splněny podmínky podle článku 263 SFEU.

171. Příkladem druhé z těchto situací je zpochybnění nařízení 2018/1718, které převzalo
obsah napadeného rozhodnutí ve věcech EMA, uplatněné v souběžných řízeních Comune
di Milano a Italskou republikou(107). „Začleňovací“ unijní opatření však poté nemůže být
z důvodu neexistence závazných právních účinků rozhodnutí členských států považováno
za pouhé potvrzující opatření. Ze stejného důvodu nelze rozhodnutí členských států
považovat ve vztahu k začleňovacímu unijnímu opatření za přípravný akt. Závazným,
a tudíž potenciálně přezkoumatelným aktem podle unijního práva je tedy právě druhý
zmíněný akt.

172. Pokud jde o druhou situaci, kdy obsah rozhodnutí členských států nebyl vložen do
zakládajícího aktu ani žádného jiného relevantního a závazného unijního aktu, neexistuje
žádná možnost uplatnění článku 263 SFEU v jakékoli (pozdější) fázi. I v takovém případě
však rozhodnutí členských států i nadále postrádá závazné právní účinky podle unijního
práva. Pokud jde tedy o ELA, platí, že pokud zmínka o sídle nebyla začleněna do aktu
unijního práva, nemůže rozhodnutí o umístění sídla ELA v Bratislavě vyvolávat žádné
právní účinky v unijním právním řádu, dokud není o tomto umístění formálně rozhodnuto
v rámci unijního opatření. Jinými slovy, pro účely unijního práva je umístění sídla ELA
v tomto městě, přinejmenším prozatím, pouhou skutkovou okolností.

173. Závěrem uvádím, že podle mého názoru lze členským státům obecně jen stěží bránit
v přijímání aktů mimo rámec Smluv, a to i v oblastech souvisejících s Unií, pokud si takto
postupovat přejí. Členské státy jsou totiž i nadále nadány svrchovaností. Nicméně
důsledek toho, že se členské státy pohybují vně unijního právního řádu, je právě to
(možná ne zcela překvapivě, přinejmenším z hlediska základních zákonů fyziky), že se
ocitají vně.

174. I vně je však samozřejmě možné vydávat nezávazná prohlášení o tom, co by se
ideálně mělo dít uvnitř. Koneckonců unijní právní řád a judikatura Soudního dvora
umožňují různým aktérům, včetně unijních orgánů, přijímat různá nezávazná opatření
(„soft law“) za účelem podněcování a přesvědčování, což je pravomoc, která se liší od
pravomoci přijímat akty závazné povahy(108). Je-li to ve skutečnosti přípustné pro unijní

157

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footnote107
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footnote108


orgány vázané zásadou svěřených pravomocí, musí to být a fortiori použitelné na
svrchované členské státy, přestože jde o záležitosti týkající se unijního práva.

175. Nicméně skutečnost, že rozhodnutí členských států nespadá do pravomoci Soudního
dvora na základě článku 263 SFEU, neznamená, že se toto rozhodnutí nachází zcela mimo
dosah Soudního dvora. Ponechám-li stranou případy, kdy se akty členských států přijaté
mimo rámec Smluv „stanou unijním právem“, pak tyto akty skutečně i nadále podléhají
unijnímu právu, avšak potenciálně jiným formám řízení, například řízení o nesplnění
povinnosti(109) nebo žádostem o rozhodnutí o předběžných otázkách týkajících se
výkladu(110).

176. Uvedené lze shrnout tak, že nepochybně není vyloučeno, aby členské státy vyjádřily
své kolektivní stanovisko ohledně vhodnosti nové agentury Unie, její obecné funkce
a celkových omezení jejích funkcí, včetně požadovaného umístění jejího sídla, a to
předtím než bude za tímto účelem zahájen legislativní postup v rámci Unie. Členské státy
totiž mohou dát již tímto způsobem najevo své politické preference, i když budou později
jednotně zasedat v Radě. Ostatně totéž může učinit i Parlament. Zřízení takové agentury,
včetně závazné volby jejího sídla, je však záležitostí unijního práva a jejích vlastních
interních legislativních postupů, typicky řádného legislativního postupu. Svým způsobem
to není nikterak překvapivé. Koneckonců agentura, která má být zřízena, je
agenturou Unie, nikoli agenturou členských států.

V.      K nákladům řízení

177. Podle čl. 138 odst. 1 jednacího řádu Soudního dvora se účastníku řízení, který neměl
úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení.

178. Z formálního hlediska je pravda, že v projednávaných věcech Comune di Milano
a Italská republika ve věcech EMA, jakož i Parlament ve věci ELA neměly úspěch, jelikož
bylo prokázáno, že Soudní dvůr nemá pravomoc napadená rozhodnutí přezkoumávat.

179. Nicméně s ohledem na skutečnosti, že i) nelze říci, že by Rada ve věci samé uspěla;
ii) se jedná o složitý, inherentně institucionální spor, který se týkal jak věcí minulých, tak
vyjasňování pravidel do budoucna, a iii) Soudní dvůr některé z věcí spojil a poté vedl
společné jednání ve všech pěti věcech, po jehož provedení by zpětné určování přesných
částek nákladů řízení připadajících na každou individuální věc mohlo být poměrně
složitým cvičením, bych považoval za spravedlivější výjimečně uplatnit čl. 138 odst. 3
jednacího řádu a rozhodnout tak, že každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady
řízení.

180. Podle čl. 140 odst. 1 jednacího řádu nesou i vedlejší účastníci vlastní náklady řízení.

VI.    Závěry
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181. Ve spojených věcech C-59/18, Itálie v. Rada, a C-182/18, Comune di Milano v. Rada,
navrhuji, aby Soudní dvůr:

–        prohlásil, že nemá pravomoc k projednání rozhodnutí zástupců členských
států přijatého v rámci zasedání Rady Evropské unie o umístění nového sídla
Evropské agentury pro léčivé přípravky v Amsterodamu (Nizozemsko);

–        rozhodl, že Comune di Milano (Itálie), Italská republika a Rada ponesou vlastní
náklady řízení;

–        rozhodl, že všichni vedlejší účastníci řízení ponesou vlastní náklady řízení.

182. Ve věci C-743/19 navrhuji, aby Soudní dvůr:

–        prohlásil, že nemá pravomoc k projednání rozhodnutí (EU) 2019/1199
přijatého vzájemnou dohodou mezi zástupci vlád členských států ze dne
13. června 2019 o umístění sídla Evropského orgánu pro pracovní záležitosti;

–        rozhodl, že Evropský parlament a Rada ponesou vlastní náklady řízení;

–        rozhodl, že vedlejší účastníci řízení ponesou vlastní náklady řízení.

1      Původní jazyk: angličtina.

2      Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. listopadu 2018 o změně nařízení (ES) č. 726/2004,
pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky (Úř. věst. 2018, L 291, s. 3).

3      Stanovisko ve věcech Italská republika a Comune di Milano v. Rada a Parlament (dále jen „věci EMA 2“)
(Spojené věci C-106/19 a C-232/19).

4      Úř. věst. 1992, C 341, s. 1; Zvl. vyd. 01/01, s. 223.

5      Úř. věst. 1993, L 214, s. 1; Zvl. vyd. 13/12, s. 151.

6      Rozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou zástupců vlád členských států, zasedajících na úrovni hlav států
a předsedů vlád, o umístění sídel některých institucí a útvarů Evropských společenství a Europolu (Úř. věst.
1993, C 323, s. 1).

7      Úř. věst. 2004, L 136, s. 1.
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8      Dokument Rady XT 21045/17 – Postup vedoucí k rozhodnutí o přesunu Evropské agentury pro léčivé
přípravky a Evropského orgánu pro bankovnictví v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie.

9      Dokument Rady 11450/12 – Potvrzení společného prohlášení a společného přístupu.

10      Viz bod 2 pravidel výběru.

11      Vyhodnocení Komise týkající se 27 nabídek předložených členskými státy v rámci postupu vedoucího
k rozhodnutí o přesunu Evropské agentury pro léčivé přípravky a Evropského orgánu pro bankovnictví
v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie.

12      Dokument Rady XT 21092/17 – Postup vedoucí k rozhodnutí o přesunu Evropské agentury pro léčivé
přípravky a Evropského orgánu pro bankovnictví v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie.

13      Dokument Rady 14559/17 – Outcome of the Council meeting [3579th Council meeting, Rada pro
obecné záležitosti (článek 50)].

14      Tisková zpráva ze dne 20. listopadu 2017 s titulkem „Evropská agentura pro léčivé přípravky bude
přemístěna do nizozemského Amsterodamu“ –
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2017/11/20/european-medicines-agency-to-be-rel
ocated-to-city-country/.

15      Úř. věst. 2018, L 291, s. 3.

16      Viz článek 71a nařízení č. 726/2004.

17      Tato věc byla původně předložena Tribunálu žalobcem Comune di Milano (věc T-46/18). Dne 8. března
2018 se Tribunál v souladu s čl. 54 třetím pododstavcem statutu Soudního dvora Evropské unie a článku 128
jednacího řádu Tribunálu prohlásil za nepříslušný ve prospěch Soudního dvora, aby mohl o této žalobě
rozhodnout Soudní dvůr ve světle skutečnosti, že ve věci T-46/18 byla rovněž vznesena otázka platnosti téhož
aktu, stejně jako ve věci C-59/18.

18      Usnesení místopředsedy Soudního dvora ze dne 2. července 2018 ve věci Comune di Milano v. Rada
(C-182/18 R, nezveřejněné, EU:C:2018:524).

19       COM(2018) 131 final.

20      Viz poznámka předsedy Rady, která v příloze obsahuje pravidla výběru (dokument Rady 7491/19 –
Postup pro výběr sídla Evropského orgánu pro pracovní záležitosti).
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21      Viz výše, poznámka pod čarou 9 tohoto stanoviska.

22      V poznámce pod čarou 2 dokumentu obsahujícího pravidla výběru byly pojmy „common agreement“
a „common accord“ (v češtině obojí „vzájemná dohoda“) definovány jako pojmy, které „mají rovnocenný
účinek v tom smyslu, že požadují, aby všichni zástupci vlád byli s to se vyjádřit ve prospěch zvoleného řešení
(aniž by se kdokoli zdržel hlasování)“.

23      P8_TA(2019)0380 – Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019 o návrhu
nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti
[COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)].

24      Bod 32 tohoto stanoviska.

25      Toto prohlášení bylo zveřejněno v Úředním věstníku (Úř. věst. 2019, L 188, s. 131) po přijetí
zakládajícího nařízení.

26      Viz dokument Rady 10360/19 – Návrh zápisu z jednání, Rada Evropské unie, Zaměstnanost, sociální
politika, zdraví a ochrana spotřebitele, s. 5. Viz též tisková zpráva Rady Evropské unie ze dne 13. června 2019.

27      Rozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou mezi zástupci vlád členských států ze dne 13. června 2019
o umístění sídla Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (Úř. věst. 2019, L 189, s. 68).

28      Nařízení, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti, mění nařízení (ES) č. 883/2004,
(EU) č. 492/2011 a (EU) 2016/589 a zrušuje rozhodnutí (EU) 2016/344 (Úř. věst. 2019, L 186, s. 21).

29      Viz například rozsudky ze dne 23. dubna 1986, Les Verts v. Parlament (294/83, EU:C:1986:166, bod
23), ze dne 28. března 2017, Rosneft (C-72/15, EU:C:2017:236, bod 66 a citovaná judikatura), a ze dne
3. června 2021, Maďarsko v. Parlament (C-650/18, EU:C:2021:426, bod 34).

30      Viz například rozsudky ze dne 26. března 2019, Komise v. Itálie (C-621/16 P, EU:C:2019:251, bod 44),
ze dne 9. července 2020, Česká republika v. Komise (C-575/18 P, EU:C:2020:530, bod 46 a citovaná
judikatura), a ze dne 3. června 2021, Maďarsko v. Parlament (C-650/18, EU:C:2021:426, bod 37).

31      Viz například věci, v nichž se Soudní dvůr prohlásil za nepříslušný, rozsudky ze dne 28. dubna 1988,
LAISA a CPC España v. Rada (31/86 a 35/86, nezveřejněné, EU:C:1988:211, body 17 a 18), týkající se
ustanovení aktu o přistoupení; ze dne 19. března 1996, Komise v. Rada (C-25/94, EU:C:1996:114, body 24 až
28), týkající se opatření přijatého pomocnými institucemi unijního orgánu, jako je Coreper; a ze dne 17. září
2014, Liivimaa Lihaveis (C-562/12, EU:C:2014:2229, bod 51), týkající se opatření přijatého zástupci
vnitrostátních orgánů několika členských států jednajících v rámci výboru stanoveného unijním nařízením.

32      Viz například rozsudky ze dne 31. března 1971, Komise v. Rada (22/70, EU:C:1971:32, body 40 až 42),
ze dne 4. září 2014, Komise v. Rada (C-114/12, EU:C:2014:2151, bod 39), a ze dne 20. února 2018, Belgie
v. Komise (C-16/16 P, EU:C:2018:79, bod 31).
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33      Viz například rozsudek ze dne 19. prosince 2018, Berlusconi a Fininvest (C-219/17, EU:C:2018:1023,
body 42 až 50).

34      Viz například pravomoc Soudního dvora vyplývající z čl. 14.2 druhého pododstavce statutu ESCB a ECB,
rozsudek ze dne 26. února 2019, Rimšēvičs a ECB v. Lotyšsko (C-202/18 a C-238/18, EU:C:2019:139, bod
55).

35      Viz například rozsudek ze dne 3. prosince 1992, Oleificio Borelli v. Komise (C-97/91, EU:C:1992:491,
bod 9), a usnesení ze dne 16. května 2008, Raulin v. Francie (C-49/08, nezveřejněné, EU:C:2008:286, bod
7), a ze dne 21. února 2013, Gassiat v. Ordre des avocats de Paris (C-467/12, nezveřejněné, EU:C:2013:104,
bod 8 a citovaná judikatura).

36      Viz například Bebr, G., „Acts of representatives of the governments of the Member
States“, Sociaal-Economische Wetgeving, sv. 14, 1966, s. 528; Pescatore, P., „Remarques sur la nature
juridique des ‚decisions des représentants des États membres réunis au sein du
Conseil‘ “, Sociaal-Economische Wetgeving, sv. 14, 1966, s. 579; Mortelmans, K. J., „The Extramural Meetings
of the Ministers of the Member States of the Community“, Common Market Law Review, sv. 11, 1974, s. 62.

37      Rozsudek ze dne 30. června 1993, Parlament v. Rada a Komise (C-181/91 a C-248/91, EU:C:1993:271,
bod 12) (dále jen „rozsudek Parlament v. Rada“). Kurzivou zvýraznil autor stanoviska.

38      Viz usnesení Soudního dvora ze dne 16. června 2021, Sharpston v. Rada a Konference zástupců vlád
členských států (C-684/20 P, nezveřejněné, EU:C:2021:486, bod 39), a Sharpston v. Rada a zástupci vlád
členských států (C-685/20 P, EU:C:2021:485, bod 39). Viz též usnesení místopředsedy Soudního dvora ze
dne 10. září 2020, Rada v. Sharpston [C-423/20 P(R), nezveřejněné, EU:C:2020:700, bod 26], a Rada
v. Sharpston [C-424/20 P(R), nezveřejněné, EU:C:2020:705, bod 26].

39      Viz usnesení Soudního dvora ze dne 16. června 2021, Sharpston v. Rada a Konference zástupců vlád
členských států (C-684/20 P, nezveřejněné, EU:C:2021:486, bod 40).

40      V těchto rozhodnutích je přitom specifikován druh pravomoci Soudního dvora. Obdobně například,
pokud jde o dohody mezi členskými státy, viz bod 16 odůvodnění a čl. 37 odst. 3 Smlouvy o zřízení
Evropského mechanismu stability, jakož i rozsudek ze dne 27. listopadu 2012, Pringle
(C-370/12, EU:C:2012:756, body 170 až 176).

41      Pokud jde o vůli autorů Smluv, viz usnesení Soudního dvora ze dne 16. června 2021, Sharpston v. Rada
a Konference zástupců vlád členských států (C-684/20 P, nezveřejněné, EU:C:2021:486, body 41 a 42).

42      V tomto smyslu viz rozsudky ze dne 22. června 2010, Melki a Abdeli (C-188/10
a C-189/10, EU:C:2010:363, body 45 až 47 a 54 a 55), a ze dne 19. prosince 2018, Berlusconi a Fininvest
(C-219/17, EU:C:2018:1023, bod 46).
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43      Rozsudek ze dne 22. října 1987, Foto-Frost (314/85, EU:C:1987:452, bod 15).

44      Rozsudek Parlament v. Rada (bod 14). Kurzivou zvýraznil autor stanoviska.

45      V tomto smyslu viz stanovisko generálního advokáta F. G. Jacobse ve spojených věcech Parlament
v. Rada a Komise (C-181/91 a C-248/91, EU:C:1992:520, body 17 až 22).

46      Usnesení ze dne 28. února 2017, NG v. Evropská rada (T-193/16, EU:T:2017:129, bod 67).

47      Viz usnesení Tribunálu ze dne 28. února 2017, NF v. Evropská rada (T-192/16, EU:T:2017:128), NG
v. Evropská rada (T-193/16, EU:T:2017:129), a NM v. Evropská rada (T-257/16, EU:T:2017:130).

48      Usnesení Tribunálu ze dne 28. února 2017, NF v. Evropská rada (T-192/16, EU:T:2017:128, bod 62), NG
v. Evropská rada (T-193/16, EU:T:2017:129, bod 63), a NM v. Evropská rada (T-257/16, EU:T:2017:130, bod
61).

49      Viz například usnesení místopředsedy Soudního dvora ze dne 10. září 2020, Rada v. Sharpston
[C-423/20 P(R), nezveřejněné, EU:C:2020:700], a usnesení místopředsedy Soudního dvora ze dne 10. září
2020, Rada v. Sharpston [C-424/20 P(R), nezveřejněné, EU:C:2020:705], kde tytéž osoby představovaly jak
Radu, tak zástupce vlád členských států.

50      Samozřejmě však připouštím, že to vše by mohlo být jednoduše přičitatelné poměrně restriktivnímu
a snad i staromódnímu náhledu na funkci soudů, když trvám na tom, že soudní přezkum aktů může být
prováděn pouze ve vztahu k těm aktům, které soudce skutečně viděl. Jasnovidectví by ovšem mohlo být
způsobem, jak se vymanit z takovýchto banálních fyzických omezení. V tomto ohledu viz též rozsudek ze dne
10. března 2009, Heinrich (C-345/06, EU:C:2009:140), ve světle stanoviska generální advokátky
E. Sharpston ve věci Heinrich (C-345/06, EU:C:2008:212, body 70 až 77).

51      Viz významný příklad z nedávné doby: teprve v rozsudku vydaném dne 5. prosince 2017 ve věci M. A. S.
a M. B. (C-42/17, EU:C:2017:936, body 43 až 47) Soudní dvůr vyvodil tento důsledek ze skutečnosti, že
„oblast ochrany finančních zájmů Unie prostřednictvím přijímání trestních sankcí spadá […] do oblasti
pravomoci, kterou Unie sdílí s členskými státy“, a že stejně jako v rozsudku ze dne 8. září 2015, Taricco a další
(C-105/14, EU:C:2015:555), „v době rozhodné z hlediska skutkového stavu ve věci v původním řízení nebyl
režim promlčení použitelný pro trestné činy týkající se [daně z přidané hodnoty] unijním normotvůrcem
harmonizován“.

52      Viz usnesení Soudního dvora ze dne 16. června 2021, Sharpston v. Rada a Konference zástupců vlád
členských států (C-684/20 P, nezveřejněné, EU:C:2021:486), a Sharpston v. Rada a zástupci vlád členských
států (C-685/20 P, nezveřejněné, EU:C:2021:485).

53      Viz například rozsudek Parlament v. Rada (bod 15).

54      Viz čl. 263 první pododstavec poslední věta SFEU, čl. 265 druhý pododstavec SFEU a článek 267 SFEU.
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55      Viz článek 123 SFEU. Stále ve vztahu k ECB viz též čl. 282 odst. 3 SFEU.

56      Viz článek 228 SFEU. Pokud jde o správu obecněji, viz též čl. 298 odst. 1 SFEU.

57      Článek 342 SFEU stanoví, že „[p]ravidla pro používání úředních jazyků v orgánech Unie stanoví Rada
jednomyslně formou nařízení; pravidla obsažená ve statutu Soudního dvora Evropské unie tím nejsou
dotčena“.

58      Nařízení Rady č. 1 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. 1958, L 17,
s. 385; Zvl. vyd. 01/01, s. 3). Viz například článek 35 nařízení 2019/1149.

59      Viz například čl. 25 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007 o zřízení Agentury
Evropské unie pro základní práva (Úř. věst. 2007, L 53, s. 1).

60      Ve vztahu k Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), předchůdci
Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), viz rozsudek ze dne 9. září 2003, Kik v. OHIM
(C-361/01 P, EU:C:2003:434, body 92 až 94).

61      Viz například rozsudek ze dne 16. prosince 2020, Rada a další v. K. Chrysostomides & Co. a další
(C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P a C-604/18 P, EU:C:2020:1028, bod 80).

62      Pokud jde například o Evropskou nadaci pro zlepšení životních a pracovních podmínek (dále jen
„Eurofound“), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/127 ze dne 16. ledna 2019 o zřízení Evropské
nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1365/75
(Úř. věst. 2019, L 30, s. 74), zmínilo čl. 153 odst. 2 SFEU (doplňková pravomoc Unie v oblasti pracovních
podmínek), a pokud jde o Agenturu Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA), nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního
letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES)
č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Úř. věst. 2018, L 212, s. 1), přijaté na
základě čl. 100 odst. 2 SFEU, který se týká námořní a letecké dopravy.

63      Znovu zdůrazňuji koncepčně, pokud jde o povahu rozhodnutí, které má být učiněno, a o způsobilost je
učinit. Pochopitelně souhlasím s tím, že pokud jde o dané konkrétní rozhodnutí a jeho výsledek, může se
politické rozhodnutí Parlamentu, jakož i jakéhokoli jiného orgánu, resp. aktéra, potenciálně lišit od rozhodnutí
členských států. Ovšem možnost dospět k jinému rozhodnutí nepochybně nelze stavět na roveň nezpůsobilosti
přijmout politické rozhodnutí.

64      Podrobně výše, body 14, resp. 33 tohoto stanoviska.
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65      Předchůdci článku 341 SFEU jsou v opačném chronologickém pořadí článek 289 Smlouvy o ES, článek
216 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství a článek 77 Smlouvy o založení Evropského
společenství uhlí a oceli.

66      Viz výše, bod 91 tohoto stanoviska.

67      Kurzivou zvýraznil autor stanoviska.

68      Je-li tento typ rozhodnutí přijímán na základě konkrétního ustanovení unijního práva, stává se součástí
unijního práva. Pokud jde například o sídlo unijních orgánů podle předchůdce článku 341 SFEU, v tomto
smyslu viz rozsudek ze dne 1. října 1997, Francie v. Parlament (C-345/95, EU:C:1997:450, bod 34), ve kterém
Soudní dvůr posuzoval slučitelnost dotčeného hlasování Parlamentu s rozhodnutím z Edinburghu.

69      Protokol č. 22 byl přijat v návaznosti na rozhodnutí hlav států a předsedů vlád, zasedajících v Evropské
radě v Edinburghu dne 12. prosince 1992, o určitých Dánskem vznesených problémech týkajících se Smlouvy
o Evropské unii, na které tento protokol výslovně odkazuje.

70      Po prvním odmítnutí Lisabonské smlouvy irským lidem, v červnu 2009, hlavy států a předsedové vlád
27 členských států Evropské unie zasedající v Evropské radě přijali rozhodnutí o obavách irského lidu
týkajících se Lisabonské smlouvy. Toto rozhodnutí předjímalo přijetí protokolu v okamžiku uzavření příští
smlouvy o přistoupení. Byl tak přijat protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy, který
byl připojen ke Smlouvám při příležitosti přistoupení Chorvatska (Úř. věst. 2013, L 60, s. 131).

71      Podle Lisabonské smlouvy budou pravděpodobně, v souvislosti se zřízením Evropské rady jakožto
unijního orgánu, rozhodnutí hlav států a předsedů vlád postupně nahrazena (přezkoumatelnými) rozhodnutími
Evropské rady. V důsledku této skutečnosti by situace, které by případně mohly vést k právnímu
vzduchoprázdnu v unijním právu z důvodu „nezačleněných“ rozhodnutí hlav států a předsedů vlád, měly
v konečném důsledku vymizet.

72      V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 2. března 2010, Rottmann (C-135/08, EU:C:2010:104, bod 40),
který se týkal části rozhodnutí z Edinburghu týkající se Dánska, jakož i výkladového prohlášení připojeného ke
Smlouvám.

73      Viz poznámka pod čarou 5 tohoto stanoviska.

74      Rozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou zástupců členských států, zasedajících na úrovni hlav států
a předsedů vlád, ze dne 13. prosince 2003 o umístění sídel některých subjektů Evropské unie (Úř. věst. 2004,
L 29, s. 15), týkající se Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL),
Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních
věcech (Eurojust), Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA), EASA, Agentury Evropské unie pro
železnice (ERA), Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA), Evropského střediska pro
prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropské agentury pro chemikálie (ECHA).

75      Rozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou mezi zástupci vlád členských států ze dne 7. prosince 2009
o umístění sídla Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (Úř. věst. 2009, L 322, s. 39),

165

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footref65
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footref66
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footref67
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footref68
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footref69
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footref70
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footref71
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footref72
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footref73
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footref74
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footref75


přijaté „s ohledem na článek 341 [SFEU]“ a podepsané předsedkyní Rady. O zřízení této agentury bylo
rozhodnuto nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se
zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (Úř. věst. 2009, L 211, s. 1).

76      Rozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou zástupců vlád členských států (EU) 2021/4 ze dne 9. prosince
2020 o umístění sídla Evropského průmyslového, technologického a výzkumného centra kompetencí pro
kybernetickou bezpečnost (Úř. věst. 2020, L 4, s. 7).

77      Viz například čl. 94 odst. 2 nařízení 2018/1139; čl. 79 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech
(Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV (Úř. věst. 2018, L 295, s. 138), a článek 25
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2219 ze dne 25. listopadu 2015 o Agentuře Evropské unie
pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady
2005/681/SVV (Úř. věst. 2015, L 319, s. 1).

78      Rozhodnutí o sídle Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) bylo učiněno
v zakládajícím aktu [článek 1 nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského
střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Úř. věst. 1975, L 39, s. 1)], aniž byl jakkoli zmíněn článek
341 SFEU. Toto nařízení bylo zrušeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/128 ze dne
16. ledna 2019 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení
Rady (EHS) č. 337/75 (Úř. věst. 2019, L 30, s. 90). Článek 20 odst. 3 tohoto nařízení stanoví, že „Cedefop sídlí
v Soluni [Řecko]“.

79      Viz nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení
životních a pracovních podmínek (Úř. věst. 1975, L 139, s. 1). Podle čl. 4 odst. 2 „[n]adace má sídlo v Irsku“.
Podle čl. 21 odst. 3 nařízení 2019/127 „Eurofound sídlí v Dublinu [Irsko]“.

80      Viz rozhodnutí Rady 2005/358/ES ze dne 26. dubna 2005 o sídle Evropské agentury pro řízení
operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Úř. věst. 2005, L 114. s. 13). Toto
rozhodnutí bylo přijato „s ohledem na“ čl. 15 pátý pododstavec nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne
26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských
států Evropské unie (Úř. věst. 2004, L 349, s. 1). Článek 341 v tomto rozhodnutí zmíněn nebyl.

81      Článek 18 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 768/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Agentura
Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro
společnou rybářskou politiku (Úř. věst. 2005, L 128, s. 1).

82      Viz například článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu
2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí
č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. 2010, L 331, s. 12). Viz též v kontextu
bankovní unie sídlo Jednotného výboru pro řešení krizí [článek 48 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení
krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí
a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. 2014, L 225, s. 1)].

83      Viz například čl. 1 odst. 3 rozhodnutí Rady 2014/401/SZBP ze dne 26. června 2014 o satelitním
středisku Evropské unie a o zrušení společné akce 2001/555/SZBP o zřízení satelitního střediska Evropské unie
(Úř. věst. 2014, L 188, s. 73). Přijaté na specifickém základě čl. 45 odst. 2 SEU, viz rovněž čl. 1 odst. 5
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rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1835 ze dne 12. října 2015, kterým se vymezuje statut, sídlo a způsob
fungování Evropské obranné agentury (Úř. věst. 2015, L 266, s. 55).

84      Původně bylo rozhodnutí o sídle přijato Radou v jejím rozhodnutí ze dne 22. prosince 2000, kterým se
zřizuje Evropská policejní akademie (EPA) (Úř. věst. 2000, L 336, s. 1). O tomto sídle bylo následně znovu
„rozhodnuto“ rozhodnutím zástupců členských států ze dne 13. prosince 2003 (viz poznámka pod čarou 77
tohoto stanoviska). Následně to byla Rada, kdo dne 8. října 2013 rozhodl o změně sídla EPA u Evropského
parlamentu. Z tohoto důvodu bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 543/2014 ze dne
15. května 2014, kterým se mění rozhodnutí Rady 2005/681/SVV o zřízení Evropské policejní akademie (EPA)
(Úř. věst. 2014, L 163, s. 5). V současné době je sídlo CEPOL uvedeno v článku 25 nařízení 2015/2219.

85      Viz například mé stanovisko ve věci Confédération paysanne a další (C-528/16, EU:C:2018:20, body
138 až 142).

86      Quod non, jak je vysvětleno výše v bodě 106 tohoto stanoviska, nicméně tento předpoklad uvádím
z čistě dialektického hlediska.

87      Viz například rozsudky ze dne 19. července 2016, H. v. Rada a další (C-455/14 P, EU:C:2016:569, bod
41), a ze dne 28. března 2017, Rosneft (C-72/15, EU:C:2017:236, body 72 a 73).

88      Mimochodem Evropská rada patrně stále nemá žádné formální sídlo, a to navzdory tomu, že se
z mezivládní praxe přeměnila Lisabonskou smlouvou na orgán Unie.

89      Pro účely projednávaných věcí není nezbytné určit, zda by k tomuto účelu postačoval článek 341 SFEU,
nebo zda by bylo nutné dovolávat se jej ve spojení s článkem 48 SEU, jak tvrdí Rada.

90      Body 72 až 81 tohoto stanoviska.

91      Viz body 38 a 40 tohoto stanoviska.

92      Týkající se spíše povahy dokumentu a jeho závaznosti, nikoli nutně autorství. I ve vztahu k první
kategorii však Soudní dvůr opakovaně judikoval, že zveřejnění v Úředním věstníku není relevantní. V tomto
smyslu viz například rozsudky ze dne 6. října 1987, Demouche a další (152/83, EU:C:1987:421, bod 19), a ze
dne 15. června 2017, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (C-587/15, EU:C:2017:463,
bod 38).

93      Bod 19 tohoto stanoviska.

94      Viz bod 6 pravidel výběru.

167

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footref84
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footref85
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footref86
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footref87
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footref88
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footref89
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footref90
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footref91
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footref92
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footref93
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footref94


95      Přičemž zásada svěřených pravomocí má rovněž dopad na autorství: pokud se tak skutečně (fakticky)
stalo v rámci Komise a Komise může jednat pouze jako tento orgán, musí být tedy autorem Komise – viz výše
bod 58 tohoto stanoviska.

96      Viz například rozsudek ze dne 27. listopadu 2012, Pringle (C-370/12, EU:C:2012:756, bod 158
a citovaná judikatura).

97      Viz výše, body 104 až 108 tohoto stanoviska.

98      Viz výše, body 121 až 125 tohoto stanoviska.

99      Jak je uvedeno výše, body 80 a 81 tohoto stanoviska.

100      Bod 6 společného přístupu připojeného ke společnému prohlášení o decentralizovaných agenturách
(viz poznámka pod čarou 9). Kurzivou zvýraznil autor stanoviska.

101      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde
o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky [COM(2017) 0735 final]. Kurzivou zvýraznil autor
stanoviska.

102      Bod 32 tohoto stanoviska.

103      Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění společného prohlášení a společného
přístupu k umístění sídel decentralizovaných agentur [COM(2019) 187 final].

104      Jak rovněž nepřímo vyplývá z podání v podstatě všech účastníků v projednávaných věcech: přestože
tito účastníci zastávali velmi odlišné názory na právní otázky vznesené v projednávaných věcech, někdy
dokonce diametrálně odlišné názory, všichni (institucionální) účastníci se shodli na tom, že je naprosto
nezbytné, aby Soudní dvůr ozřejmil dotčená pravidla do budoucna.

105      Usnesení Soudního dvora ze dne 16. června 2021, Sharpston v. Rada a Konference zástupců vlád
členských států (C-684/20 P, nezveřejněné, EU:C:2021:486, bod 44), a Sharpston v. Rada a zástupci vlád
členských států (C-685/20 P, EU:C:2021:485, bod 50).

106      Viz body 115 až 117 tohoto stanoviska.

107      Viz paralelní stanovisko ve věci Italská republika a Comune di Milano v. Rada a Parlament (dále jen
„věci EMA 2“) (spojené věci C-106/19 a C-232/19).
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108      Viz například rozsudek ze dne 20. února 2018, Belgie v. Komise (C-16/16 P, EU:C:2018:79, bod 26).

109      V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 31. ledna 2006, Komise v. Španělsko (C-503/03, EU:C:2006:74,
body 33 až 35). Viz též stanovisko generální advokátky J. Kokott ve věci Komise v. Rada
(C-13/07, EU:C:2009:190, body 37 až 41).

110      V tomto smyslu viz například rozsudky ze dne 27. listopadu 2012, Pringle (C-370/12, EU:C:2012:756,
body 163 a 164), pokud jde o Smlouvu o zřízení Evropského mechanismu stability, zejména ve světle
pravomocí Unie, a ze dne 20. září 2016, Ledra Advertising a další v. Komise a ECB (C-8/15 P až
C-10/15 P, EU:C:2016:701, bod 67), pokud jde o memoranda o porozumění mezi členským státem
a Evropským mechanismem stability.

169

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footref108
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footref109
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=33541559#Footref110


Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 13. ledna 2014

Volný pohyb: Komise zveřejňuje pokyny k používání tzv. testu obvyklého bydliště
pro účely sociálního zabezpečení

Evropská komise právě zveřejnila praktické pokyny týkající se tzv. testu obvyklého
bydliště, které mají členským státům pomoci při uplatňování unijních pravidel v oblasti
koordinace sociálního zabezpečení pro občany EU, kteří se přestěhovali do jiného
členského státu. Nové pokyny hlouběji objasňují tzv. test obvyklého bydliště a orgánům v
členských státech zjednoduší jeho uplatňování v praxi.

László Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, k tomu
uvedl: „V právních předpisech EU existují jasné záruky, které mají lidem bránit ve
zneužívání systémů sociálního zabezpečení v jiných zemích EU. Nové pokyny orgánům
členských států usnadní uplatňování pravidla tzv. obvyklého bydliště v praxi. Příručka je
součástí snah Komise o zlepšení volného pohybu osob v EU.“

Pokyny byly vypracovány ve spolupráci s členskými státy a vysvětlují pojmy „obvyklé
bydliště“, „dočasné bydliště“ či „pobyt“. Tyto definice, stanovené v právu EU (nařízení
ES/883/2004 naposledy pozměněné nařízením EU/465/2012), jsou nezbytné k určení
členského státu, který odpovídá za poskytování dávek sociálního zabezpečení občanům
EU, kteří se stěhují mezi členskými státy. Podle unijního práva lze mít jen jedno obvyklé
bydliště, a povinnost vyplácet dávky sociálního zabezpečení založené na bydlišti má tedy
jen jeden členský stát.

Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné mají nárok na sociální zabezpečení v
zemi, kde pracují, a osoby nevykonávající výdělečnou činnost (např. důchodci či studenti)
v zemi, kde mají obvyklé bydliště. Stanovení členského státu, kde má daná osoba obvyklé
bydliště je také důležité pro pracovníky, kteří jsou aktivní ve více členských státech.

Pokyny připomínají zvláštní kritéria, k nimž je třeba přihlížet při určování obvyklého
bydliště osob, jako je:

● rodinná situace dané osoby a její rodinné vazby,
● doba trvání a nepřetržitost přítomnosti v dotčeném členském státě,
● situace v zaměstnání (zejména místo, kde je tato aktivita obvykle prováděna,

stabilita této aktivity a trvání pracovní smlouvy),
● výkon nevýdělečné činnosti,
● v případě studentů zdroje jejich příjmu,
● nakolik lze bydlení dotyčné osoby označit za trvalé,
● členský stát, kde daná osoba platí daně,
● důvody přestěhování,
● úmysly dané osoby v kontextu všech okolností doložené věcnými důkazy.

Lze přihlédnout i k dalším relevantním skutečnostem.
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Pokyny obsahují i konkrétní příklady a vodítko pro situace, kdy může být určení místa
bydliště obtížné, jako v případech příhraničních pracovníků, sezónních pracovníků,
vyslaných pracovníků, studentů, důchodců a vysoce mobilních ekonomicky neaktivních
osob.

Pokud se například státní příslušník Spojeného království přestěhuje na důchod do
Portugalska a tráví většinu svého času v Portugalsku, stává se místem jeho obvyklého
bydliště Portugalsko. Je tomu tak i přesto, že tato osoba stále vlastní dům ve Spojeném
království a udržuje k této zemi kulturní a ekonomické vazby.

Souvislosti

Pokyny pro určování trvalého bydliště jsou součástí obecnější příručky koncipované s
úmyslem pomoci institucím, zaměstnavatelům a občanům určit členský stát, jehož právní
předpisy o sociálním zabezpečení by měly v konkrétním případě platit. Tato příručka
rovněž objasňuje pravidla, která platí pro vyslané pracovníky a osoby pracující ve dvou a
více členských státech, včetně pravidel platných pro pracovníky v dopravě, konkrétně pro
členy letové posádky a palubní průvodčí.

Zveřejnění praktických pokynů pro test obvyklého bydliště je jedním z pěti opatření
oznámených ve Sdělení o volném pohybu občanů a jejich rodin ze dne 25. listopadu
(viz IP/13/1151 a MEMO/13/1041). Pokyny jsou nyní k dispozici na internetových stránkách
Evropské komise v angličtině (viz níže) a během nadcházejících týdnů budou přeloženy do
všech úředních jazyků EU.

Upravené pokyny dne 18. prosince 2013 schválila Správní komise pro koordinaci systémů
sociálního zabezpečení. Tento orgán sestává ze zástupců všech členských států a
odpovídá za výklad otázek vyplývajících z uplatňování pravidel v oblasti sociálního
zabezpečení stanovených v nařízení ES/883/2004.
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