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ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITE
Vec: Odôvodnené stanovisko Rakúskej spolkovej rady k návrhu nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov, o 
zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XXX [nariadenie 
o úradných kontrolách] a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Rakúska spolková rada poslala odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu nariadenia 
pripojené v prílohe.

Podľa Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.
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PRÍLOHA

Odôvodnené stanovisko podľa článku 23g ods. 1 spolkového ústavného zákona v spojení s 
článkom 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktoré prijal 
Výbor Spolkovej rady pre záležitosti EÚ 14. mája 2014

COM (2014) 180 final

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, o zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
XXX/XXX [nariadenie o úradných kontrolách] a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007

A. Odôvodnené stanovisko

Predmetný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

B. Odôvodnenie

Navrhované nariadenie má nahradiť platné nariadenie (ES) č. 834/2007. Ako sama Komisia 
uviedla, prepracovaným znením reaguje na dynamický vývoj na rýchlo rastúcom trhu s 
ekologickými výrobkami a na meniace sa očakávania podnikov a spotrebiteľov. Pravidlá 
výroby sa majú sprísniť a harmonizovať predovšetkým prostredníctvom zrušenia výnimiek a 
systém kontrol sa má zdokonaliť. V budúcnosti tak poľnohospodárske zložky, ktoré sa 
používajú na výrobu ekologických spracovaných výrobkov, budú musieť byť výlučne 
ekologického pôvodu. Pre všetkých prevádzkovateľov sa zruší povinné každoročné 
overovanie súladu, u prevádzkovateľov s nízkym rizikovým profilom sa budú inšpekcie 
vykonávať menej často alebo v zjednodušenej podobe, zatiaľ čo prevádzkovatelia s vyšším 
rizikovým profilom budú podliehať cielenejším kontrolám. Pre malých poľnohospodárov sa 
zavádza systém skupinovej certifikácie s cieľom znížiť náklady na inšpekciu a certifikáciu 
a súvisiace administratívne zaťaženie a zlepšiť možnosti trhových odbytísk. Zlepší sa 
vysledovateľnosť, a tým sa sťaží možnosť páchať podvody.

Návrh sa opiera o Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), najmä na jej článok 42 ods. 1 
a článok 43 ods. 2, pričom ide o spoločnú právomoc v zmysle článku 4 ZFEÚ. 

Zdá sa, že pravidlá ekologickej výroby a označovania ekologických výrobkov platné v celej 
EÚ sú v zásade opodstatnené, so zreteľom na dodržiavanie zásad subsidiarity a 
proporcionality však treba zdôrazniť, že:

– v súvislosti s článkom 17 návrhu nariadenia (Prijímanie výnimiek z pravidiel výroby)

V mnohých prípadoch sa udeľovanie výnimiek vzťahuje už len na prípady katastrofických 
okolností. Naproti tomu by sa na vnútroštátnej úrovni mala ponechať určitá voľnosť, pokiaľ 
ide o zachovanie ekologickej výroby za určitých podmienok. Príčinou náhleho nedostatku 
ekologického vstupného materiálu (napr. osivo a krmivo) sú faktory ako vplyv klimatických 
podmienok, katastrofické udalosti, ako aj obmedzenia vyplývajúce z geografických a 
štrukturálnych podmienok. Keďže tieto faktory sú sčasti relevantné len pre určité územie 
niektorého z členských štátov, respektíve nie sú predvídateľné, treba v takých prípadoch pred 
pravidlami na úrovni EÚ uprednostniť celoštátne alebo regionálne predpisy, aby sa aj naďalej 
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zachovala určitá flexibilita.

– v súvislosti s článkom 20 návrhu nariadenia (Prítomnosť nepovolených výrobkov a 
látok)

Nemožno súhlasiť s pravidlami týkajúcimi sa stanovovania niektorých kritérií, podmienok a 
uplatňovania, ako ani s pravidlami upravujúcimi úrovne prahových hodnôt. 
Poľnohospodárske štruktúry v jednotlivých členských štátoch sú príliš odlišné. Navrhované 
nariadenie by znamenalo značné nevýhody najmä v prípade Rakúska. Kontamináciu, a teda aj 
dôkaz prítomnosti nepovolených výrobkov alebo látok nemožno z dôvodu malej výmery 
pozemkov a tým podmieneného vysokého počtu hraničných pozemkov úplne vylúčiť, 
prípadne ju možno vylúčiť len do určitej miery.

Nebolo by spravodlivé, aby bol ekologický podnik za formu obhospodarovania susedného 
pozemku, nad ktorou nemá žiadnu kontrolu, a za s tým súvisiacu možnú kontamináciu jeho 
výrobkov na ploche obhospodarovanej ekologickým spôsobom potrestaný odobratím 
ekologického štatútu jeho výrobku.

To, že boli prijaté všetky zodpovedajúce ochranné opatrenia, možno v praxi dokázať len 
ťažko, a v prípade kontroly to vedie k značnej administratívnej záťaži. Preto treba toto 
ustanovenie považovať za prehnané a neprimerané.

– Prechodné obdobie pre existujúce a uznané ekologické podniky

Prechodné obdobie pre existujúce a uznané ekologické podniky nie je v návrhu nariadenia 
stanovené. Na to, aby sa týmto podnikom mohla poskytnúť právna istota a istota plánovania 
na obdobie od roku 2017, keď už budú v účinnosti agroenvironmentálne opatrenia (ÖPUL), 
do roku 2020, by síce bolo možné prostredníctvom delegovaného aktu stanoviť prechodné 
obdobie, nemožno to však s istotou zaručiť. Preto je potrebné stanoviť aspoň rovnako dlhé 
prechodné obdobie. Do predloženého návrhu by sa malo doplniť poskytnutie prechodného 
obdobia. V opačnom prípade treba v súvislosti s uvedenou problematikou stanoviť na 
vnútroštátnej úrovni primeranú voľnosť.

– Možnosť dočasného povolenia „neekologických zložiek“

Na úrovni jednotlivých členských štátov by aj naďalej mala existovať možnosť dočasného 
povolenia použitia neekologických zložiek pre spracované potraviny, pokiaľ by jednotlivé 
zložky v príslušnom členskom štáte prechodne neboli dostupné v ekologickej kvalite.

S cieľom zabrániť oslabeniu regionálnej výroby a spotreby regionálnych výrobkov, najmä so 
zreteľom na zmierňovanie zmeny klímy, by sa mali zachovať aktuálne ustanovenia v 
článkoch 28 a 29 nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008, ktorým sa stanovujú pravidlá 
uplatňovania nariadenia (ES) č. 834/2007 (o. i. v súvislosti s povoľovaním týchto zložiek 
členskými štátmi).

Povolenie konvenčného osiva v prípade nedostatku ekologického osiva pre zvláštne 
regionálne odrody, ktoré je potrebné uviesť na trh, by malo byť aj naďalej umožnené.

– Delegované akty
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Rovnako ako v rôznych iných návrhoch si Komisia od nadobudnutia platnosti Lisabonskej 
zmluvy vyhradzuje aj v tomto návrhu nariadenia právo stanoviť mnoho podrobných pravidiel 
v podobe veľkého množstva delegovaných aktov. Tým bude mať Komisia možnosť vydávať 
v budúcnosti podrobné pravidlá týkajúce sa jednotlivých aspektov výroby, označovania, 
uvádzania na trh, skladovania, prepravy a kontroly. Treba pripomenúť oznámenie Výboru 
Spolkovej rady pre záležitosti EÚ podľa článku 23f ods. 4 spolkového ústavného zákona z 3. 
decembra 2013, v ktorom sa o. i. kritizuje časté používanie delegovaných aktov, a za príklad 
problematického masívneho hromadenia delegovaných aktov sa považuje aj predmetný návrh 
nariadenia.

Pre uvedené dôvody tento návrh nie je v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality.

Z pohľadu Spolkovej rady je skutočný účinok návrhu v dôsledku veľkého počtu 
delegovaných aktov veľmi nejasný a návrh ako celok nemožno ani pochopiť, ani posúdiť, či 
už z  kvalitatívneho alebo z kvantitatívneho hľadiska.

Z dôvodu neurčitosti ustanovení článku 5 protokolu č. 2 k zmluvám chýbajú vierohodné 
údaje, ktoré by umožnili posúdiť

• účinnosť opatrení z hľadiska dosiahnutia cieľa a otázku, či sa tieto opatrenia 
musia realizovať na úrovni EÚ, a

• vplyv návrhu, a to v neposlednom rade z hľadiska finančnej a administratívnej záťaže 
pre členské štáty.

Situácia, keď nie sú k dispozícii postačujúce údaje, však už sama o sebe predstavuje formálne 
porušenie zásady subsidiarity. To platí ešte viac v súvislosti s delegovanými aktmi, pretože 
kontrola dodržiavania zásady subsidiarity zo strany národných parlamentov v ich prípade nie 
je stanovená.

Podľa starej európskej právnej zásady potestas delegata non delegatur treba splnomocnenie 
prijímať delegované akty v súlade so zmluvami vykladať reštriktívne. Predpokladaný počet 
delegovaných aktov a ich nejasnosť sú v tomto prípade v rozpore s touto zásadou výkladu.

Počet delegovaných aktov je príliš vysoký, a preto sa na účely dosiahnutia súladu 
predmetného návrhu so zásadami subsidiarity a proporcionality musí obmedziť na absolútne 
minimum. Okrem toho ešte treba výslovne a jednoznačne stanoviť cieľ, obsah a rozsah 
pôsobnosti zostávajúcich prípadov delegovania právomocí.


