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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITĚ
Věc: Odůvodněné stanovisko rakouské Spolkové rady týkající se návrhu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických 
produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX 
[nařízení o úředních kontrolách] a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko rakouské Spolkové rady týkající se výše 
uvedeného návrhu nařízení.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.
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PŘÍLOHA

Odůvodněné stanovisko Výboru pro EU Spolkového sněmu podle čl. 23g odst. 1 spolkového 
ústavního zákona ve spojení s článkem 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity 
a proporcionality  ze dne 14. května 2014

COM (2014) 180 final

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX 
[nařízení o úředních kontrolách] a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007

A. Odůvodněné stanovisko

Předmětný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

B. Odůvodnění

Navrhované nařízení má nahradit platné nařízení (ES) č. 834/2007. Přepracovaným zněním 
reaguje Komise, jak sama uvedla, na dynamický vývoj na rychle rostoucím trhu 
s ekologickými produkty a na měnící se očekávání podniků a spotřebitelů. Pravidla produkce 
mají být zpřísněna a harmonizována (zejména zrušením výjimek) a kontrolní systém má být 
zdokonalen. V budoucnu tak například musí být veškeré složky ekologických produktů 
výlučně ekologického původu. Povinnost každoročně ověřovat, zda všechny hospodářské 
subjekty jednají v souladu s tímto nařízením, bude zrušena, méně rizikové hospodářské 
subjekty budou kontrolovány méně často nebo budou podléhat omezeným kontrolám, zatímco 
vysoce rizikové subjekty budou podrobeny cílenějším kontrolám. Pro drobné zemědělce bude 
zaveden systém skupinové certifikace, aby se snížily náklady na kontrolu a certifikaci 
a související administrativní zátěž a zlepšil se odbyt zboží na trhu. Zlepší se sledovatelnost 
a omezí se tak možné podvody. 

Návrh se opírá o Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), zejména o čl. 42 odst. 1 
a čl. 43 odst. 2, jedná se o sdílenou pravomoc ve smyslu článku 4 SFEU.

V zásadě považujeme za vhodné, aby platila celounijní pravidla pro ekologickou produkci 
a pro označování ekologických produktů, nicméně s ohledem na dodržování zásad 
subsidiarity a proporcionality je nutné poukázat na následující aspekty:

– K článku 17 návrhu nařízení (Přijetí výjimečných pravidel produkce):
V mnoha případech jsou výjimky možné již jen tehdy, nastane-li katastrofická situace. Na 
vnitrostátní úrovni by však měl být naopak ponechán určitý manévrovací prostor pro 
zachování ekologické produkce za určitých podmínek. V důsledku klimatických podmínek, 
přírodních pohrom nebo geografických a strukturálních podmínek může docházet k náhlému 
nedostatku ekologických zdrojů (např. osiva a krmiva). Protože se však tyto problémy týkají 
pouze určité části území členského státu a nejsou předvídatelné, je nutné upřednostnit před 
pravidly na úrovni EU celostátní nebo regionální předpisy, aby byla i nadále zachována určitá 
flexibilita.

– K článku 20 návrhu nařízení (Přítomnost nepovolených produktů nebo látek):
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Nelze souhlasit s tím, aby byla pravidla pro stanovení určitých kritérií, podmínek a použití 
a pravidla pro stanovení prahových hodnot přijímána na úrovni EU. Zemědělské struktury 
v jednotlivých členských státech jsou příliš rozdílné. Obzvlášť Rakousku by navrhované 
nařízení přineslo výrazné nevýhody. Vzhledem k tomu, že existuje velké množství malých 
pozemků, které sousedí s mnoha dalšími pozemky, není možné zcela resp. nad určitou hranici 
vyloučit kontaminaci a tím i zjištění nepovolených produktů nebo látek.

Nebylo by spravedlivé, aby ekologický zemědělský podnik byl za formu obhospodařování 
sousedního pozemku, na kterou nemá vliv, a s tím spojenou kontaminaci jeho produktů na 
ekologicky obhospodařované ploše potrestán tím, že jeho výrobkům bude odebrán status 
ekologického produktu.

Předkládání důkazů o tom, že podnik podnikl veškerá přiměřená ochranná opatření, je v praxi 
těžko proveditelné a jejich kontrola je spojena s výraznou administrativní zátěží. Toto 
ustanovení je proto třeba považovat za přehnané a nepřiměřené.

– Přechodné období pro stávající a uznané ekologické podniky:
V návrhu nařízení není stanoveno žádné přechodné období pro existující a uznané ekologické 
podniky. Těmto podnikům je však třeba zaručit právní jistotu a jistotu pro plánování pro 
období od roku 2017, kdy již budou platit agroenvironmentální opatření (ÖPUL), do roku 
2020. Existuje sice možnost stanovit toto přechodné období prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci, není však zaručeno, že se tak skutečně stane. Proto je nutné zavést minimálně 
takto dlouhé přechodného období. Do návrhu by tedy mělo být přidáno ustanovení 
o přechodném období; pokud by se tak nestalo, bude nutné ponechat členským státům 
možnost řešit tuto otázku na vnitrostátní úrovni.

– Možnost dočasného povolení „neekologických složek“
Členské státy by měly mít i nadále možnost, aby s časově omezenou platností povolily 
používat ve zpracovávaných potravinách složky nezískané z ekologického zemědělství, pokud 
jednotlivé složky přechodně nejsou v příslušném státě v ekologické kvalitě dostupné.

Aby nedošlo ke snížení regionální produkce a spotřeby regionálních produktů, zejména 
s ohledem na ochranu klimatu, měla by být zachována současná ustanovení článků 28 a 29 
nařízení Komise (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) 
č. 834/2007 (mimo jiné ohledně povolování těchto složek členskými státy).

Mělo být i nadále možné, aby členské státy povolovaly konvenční osivo, pokud by nebyl 
k dispozici dostatek ekologického osiva u zvláštních regionálních odrůd, jež je nutné dodat na 
trh.

– Akty v přenesené pravomoci
Stejně jako v řadě jiných návrhů si Komise od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost 
vyhrazuje i v tomto návrhu právo stanovit mnoho podrobných pravidel ve formě četných aktů 
v přenesené pravomoci. Bude tedy moci vydávat podrobná ustanovení k jednotlivým 
aspektům produkce, označování, uvádění na trh, skladování, přepravy a kontroly. Je třeba 
připomenout sdělení Výboru Spolkové rady pro záležitosti EU podle čl. 23f odst. 4 
Spolkového ústavního zákona ze dne 3. prosince 2013, v němž je mimo jiné kritizováno četné 
používání aktů v přenesené pravomoci; tento návrh nařízení je rovněž považován za příklad 
problematického nahromadění aktů v přenesené pravomoci.
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Z výše uvedených důvodů návrh není v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality.

Z hlediska Spolkové rady je skutečný účinek návrhu z důvodu velkého počtu aktů v přenesené 
pravomoci rovněž velmi neurčitý a návrh jako celek nelze kvalitativně ani kvantitativně 
pojmout a zhodnotit.

Z důvodu neurčitosti z hlediska ustanovení čl. 5 protokolu 2 připojeného ke Smlouvám chybí 
průkazné údaje, které by umožnily posoudit: 

• účinnost opatření v zájmu dosažení cíle a nutnost, aby tato opatření byla prováděna na 
úrovni Unie, 

• dopady návrhu a v neposlední řadě finanční a administrativní zátěž pro členské státy.

Skutečnost, že tyto údaje chybí, představuje sama o sobě formální porušení zásady 
subsidiarity. To platí ještě více v souvislosti s akty v přenesené pravomoci, jelikož v jejich 
případě není přezkoumání souladu se zásadou subsidiarity vnitrostátními parlamenty 
stanoveno.

Podle staré zásady evropského práva potestas delegata non delegatur je třeba zmocnění 
vydávat akty v přenesené pravomoci podle Smluv vykládat restriktivně. Předpokládaný počet 
aktů v přenesené pravomoci a jejich nejasnost v tomto případě odporuje této výkladové 
zásadě.

Počet aktů v přenesené pravomoci je příliš vysoký, a proto má-li být předkládaný návrh 
v souladu se zásadou subsidiarity a proporcionality, musí být omezen na absolutní minimum. 
Kromě toho je třeba výslovně a jednoznačně stanovit cíl, obsah a oblast působnosti 
přenesených pravomocí, které i poté v předpisu zůstanou.


