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ODÔVODNENÉ STANOVISKO 

NÁRODNÉHO PARLAMENTU K 

SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko španielskeho Poslaneckého kongresu a Senátu Španielska 
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie 
(ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo 
zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území 

 (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(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. 

Španielsky Poslanecký kongres a Senát Španielska poslali 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 SPOLOČNÉHO VÝBORU 1/2015 EURÓPSKEJ 
ÚNIE Z 16. JÚNA 2015 O PORUŠOVANÍ ZÁSADY SUBSIDIARITY NÁVRHOM 
NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, KTORÝM SA MENÍ 
NARIADENIE (ES) Č. 1829/2003, POKIAĽ IDE O MOŽNOSŤ ČLENSKÝCH 
ŠTÁTOV OBMEDZIŤ ALEBO ZAKÁZAŤ POUŽÍVANIE GENETICKY 
MODIFIKOVANÝCH POTRAVÍN A KRMÍV NA SVOJOM ÚZEMÍ (COM (2015) 177 
FINAL) (2015/0093 (COD)) 

 BLIŽŠIE INFORMÁCIE 

A. Protokolom o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, ktorý je pripojený k 
Lisabonskej zmluve z roku 2007, ktorá nadobudla platnosť 1. decembra 2009, sa zaviedol 
mechanizmus kontroly národných parlamentov v súvislosti s dodržiavaním zásady 
subsidiarity na základe európskych zákonodarných iniciatív. Tento protokol sa v Španielsku 
zaviedol zákonom č. 24/2009 z 22. decembra, ktorým sa zmenil zákon č. 8/1994 z 19. mája. 
Právny základ tohto odôvodneného stanoviska tvoria najmä nový článok 3 písm. j) a nové 
články 5 a 6 zákona 8/1994. 

B. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 
1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie 
geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území, schválila Európska komisia a 
bol predložený národným parlamentom, ktoré majú lehotu osem týždňov na preverenie súladu 
tejto iniciatívy so zásadou subsidiarity, pričom táto lehota sa končí 23. júna 2015. 

C. Predsedníctvo a zástupcovia Spoločného výboru Európskej únie prijali 20. mája 2015 
dohodu o uskutočnení preskúmania uvedeného európskeho legislatívneho návrhu, pričom za 
spravodajcu vymenovali senátora Ángela Pintada Barbanoja a vládu požiadali o predloženie 
správy, ako sa stanovuje v článku 3 písm. j) zákona č. 8/1994.  

D. Bola doručená správa vlády. V nej sa poukazuje na to, že návrh zmeny nariadenia má 
vplyv na správne uplatňovanie zásady subsidiarity, keďže sa zveruje zodpovednosť správe, 
ktorá nie je v plnej miere schopná dosiahnuť ciele navrhovaného opatrenia, ktoré tak nie je v 
súlade so zásadou subsidiarity. 

E. Spoločný výbor Európskej únie na svojej schôdzi, ktorá sa konala 16. júna 2015, 
schválil toto  

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 

1. V článku 5 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii sa uvádza, že „vykonávanie právomocí Únie sa 
spravuje zásadou subsidiarity a proporcionality“. V súlade s článkom 5 ods. 3 tej istej zmluvy, 
„podľa zásady subsidiarity koná Únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej právomoci, 
len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské štáty 
uspokojivo dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na regionálnej a miestnej úrovni, ale z 
dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie“. 

2. Analyzovaný legislatívny návrh sa zakladá na článku 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní 
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Európskej únie, v ktorom sa ustanovuje toto: 

„1. Nasledujúce ustanovenia sa použijú na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 26, pokiaľ 
zmluvy neustanovujú inak. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym 
postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom prijímajú opatrenia na 
aproximáciu ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských 
štátov, ktoré smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu. 

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na fiškálne ustanovenia, na ustanovenia, ktoré sa týkajú voľného 
pohybu osôb, ani na tie, ktoré sa týkajú práv a záujmov zamestnancov. 

3. Komisia vo svojich návrhoch podľa odseku 1, ktoré sa týkajú zdravia, bezpečnosti, ochrany 
životného prostredia a ochrany spotrebiteľa, berie za základ vysokú úroveň takejto ochrany, 
prihliadajúc najmä na vývoj vychádzajúci z nových vedeckých poznatkov. V rámci svojich 
príslušných právomocí sa tento cieľ usiluje dosiahnuť aj Európsky parlament a Rada. 

4. Ak po prijatí harmonizačného opatrenia Európskym parlamentom a Radou, Radou alebo 
Komisiou členský štát, z dôležitých dôvodov uvedených v článku 36 alebo týkajúcich sa 
ochrany životného alebo pracovného prostredia, považuje za nevyhnutné zachovať 
vnútroštátne ustanovenia, upovedomí o nich Komisiu a uvedie dôvody ich zachovania. 

5. Okrem toho a bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, ak po prijatí harmonizačného opatrenia 
Európskym parlamentom a Radou, Radou alebo Komisiou považuje členský štát za 
nevyhnutné zaviesť na základe svojich špecifických problémov nové vnútroštátne ustanovenia 
vychádzajúce z nových vedeckých poznatkov na ochranu životného alebo pracovného 
prostredia, upovedomí o týchto ustanoveniach Komisiu a uvedie dôvody ich zavedenia. 

6. Komisia do šiestich mesiacov po oznámení uvedenom v odsekoch 4 a 5 dané vnútroštátne 
ustanovenia schváli alebo zamietne na základe overenia, že neslúžia svojvoľnej diskriminácii 
alebo skrytému obmedzovaniu obchodu medzi členskými štátmi, a nebránia fungovaniu 
vnútorného trhu. 

Ak Komisia v tejto lehote nerozhodne, vnútroštátne ustanovenia uvedené v odsekoch 4 a 5 sa 
považujú za schválené. 

V prípadoch opodstatnených komplexnosťou veci a za predpokladu, že sa tým neohrozí 
ľudské zdravie, môže Komisia upovedomiť daný členský štát o prípadnom predĺžení uvedenej 
lehoty najviac o ďalších šesť mesiacov. 

7. Ak je podľa odseku 6 členský štát oprávnený zachovať alebo zaviesť vnútroštátne 
ustanovenia odlišné od zosúlaďovacieho opatrenia, Komisia okamžite preskúma, či treba 
navrhnúť prispôsobenie tohto opatrenia. 

8. Ak členskému štátu vznikne v určitej oblasti, ktorá bola predmetom zosúlaďovacích 
opatrení, špecifický problém verejného zdravia, informuje o ňom Komisiu, ktorá okamžite 
preskúma, či treba Rade navrhnúť príslušné opatrenia. 

9. Odchylne od postupov stanovených v článkoch 258 a 259 môže Komisia alebo ktorýkoľvek 
členský štát podať vec priamo Súdnemu dvoru Európskej únie, ak sa domnieva, že iný 
členský štát neprimerane využíva právomoci stanovené v tomto článku. 
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10. Zosúlaďovacie opatrenia uvedené vyššie obsahujú v odôvodnených prípadoch aj ochrannú 
doložku oprávňujúcu členské štáty, aby z jedného alebo viacerých dôvodov nehospodárskej 
povahy uvedených v článku 36 prijali dočasné opatrenia podliehajúce kontrolnému postupu 
Únie.“ 

3. Európska únia má zavedený komplexný právny rámec na povoľovanie, vysledovateľnosť a 
označovanie geneticky modifikovaných potravín a krmív. Nariadenie (ES) č. 1829/2003 o 
geneticky modifikovaných potravinách a krmivách sa vzťahuje na potraviny, zložky potravín 
a krmivá, ktoré obsahujú GMO, skladajú sa z nich alebo sú z nich vyrobené. Vzťahuje sa aj 
na GMO určené na iné účely, ako pestovanie, ak majú byť použité ako východiskový materiál 
na výrobu potravín a krmív. Tieto rôzne výrobky sú v tomto dokumente označené ako „GMO 
a geneticky modifikované potraviny a krmivá“. 

Nariadením (ES) č. 1829/2003 bolo zavedené povoľovacie konanie, ktorého cieľom je 
zabezpečiť, aby umiestnenie dotknutých produktov na trh nepredstavovalo riziko pre zdravie 
ľudí a zvierat a životné prostredie. Na tento účel je ťažiskom celého postupu vedecké 
posúdenie rizík: každé povolenie na umiestnenie produktu na trh musí byť riadne odôvodnené 
a hlavným základom, o ktorý sa takéto odôvodnenie môže opierať, je vedecké posúdenie. 
Uvedený právny predpis zveruje zodpovednosť za toto vedecké posúdenie rizík Európskemu 
úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) v spolupráci s vedeckými subjektmi členských štátov. 

Nariadenie (ES) č. 1829/2003 obsahuje ustanovenia, na základe ktorých Komisia alebo 
členské štáty môžu prijať núdzové opatrenia proti umiestneniu na trh alebo používaniu 
povoleného GMO, ak sa zistí, že produkt pravdepodobne predstavuje závažné riziko pre 
zdravie alebo životné prostredie. Tieto opatrenia si vyžadujú vedecké dôkazy, ktoré 
preukazujú, že daný produkt pravdepodobne predstavuje vážne riziko pre zdravie alebo 
životné prostredie. 

4. Návrh zmeny nariadenia 1823/2003 o možných obmedzeniach alebo zákazoch, pokiaľ ide o 
používanie produktov, ktoré obsahujú geneticky modifikované organizmy, vytvára istý 
zmätok týkajúci sa cieľov, o dosiahnutie ktorých usiluje Európska komisia, pretože nie sú 
primerane jasne vyjadrené. Sme si vedomí ťažkostí, ktorým čelí Komisia pri vypracúvaní 
jednoznačnej politiky, ktorú budú podporovať všetky členské štáty. Domnievame sa však, že 
to by to nemalo byť prekážkou pri úsilí o zachovanie vyváženého postoja, ktorý poskytne 
záruky spotrebiteľom, odvetviu surovín, krmív, chovu hospodárskych zvierat a sektoru 
spracovania mäsa. Tento návrh zmeny nariadenia spôsobuje právnu neistotu, nepredvídané 
náklady a narušenie jednotného trhu. Systém založený na vedeckých zárukách je nahrádzaný 
iným systémom, v ktorom sa do popredia môžu dostať politické alebo ideologické pozície. 
Naša závislosť od surovín (obilnín, olejnín a bielkovinových plodín) je veľká a mali by sme 
sa preto snažiť zabezpečiť budúcnosť tohto výrobného odvetvia. 

Európska únia je najväčší dovozca poľnohospodárskych produktov na svete. Potravinársky 
sektor EÚ používa v priemere 225 miliónov ton kŕmnych surovín ročne. Európa je výrazne 
závislá od geneticky modifikovaných zdrojov bielkovín na účely svojej živočíšnej výroby. Na 
to, aby bola Európska únia sebestačná, potrebovala by 15,5 milióna hektárov obrábanej 
plochy na pestovanie sóje. V súčasnosti máme iba 0,6 milióna. 

Po 19 rokoch pestovania geneticky modifikovaných organizmov 18 miliónov 
poľnohospodárov v súčasnosti pestuje geneticky modifikované organizmy na 181 miliónoch 
hektárov v 28 krajinách, najmä v USA, Brazílii, Kanade, Argentíne a Indii. 
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Konkurencieschopnosť poľnohospodárskej výroby Európy jasne závisí od zachovania zdrojov 
dodávok a od záruk a istoty, pokiaľ ide o normy stanovené Európskou úniou a členskými 
štátmi. Neustále zmeny v oblasti prijímania rozhodnutí európskymi orgánmi spôsobujú 
opačný účinok a vyvolávajú zmätok medzi spotrebiteľmi, neistoty vo výrobnom sektore a 
zapríčiňujú hospodárske škody, ktoré majú vplyv na rozvoj výskumu, vývoja a inovácií v 
sektore, ktorý je kľúčový pre našu ekonomiku.  

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín na vedeckom základe určuje posudzovanie rizika. 
Napriek tomu, že nariadenie (ES) č. 1829/2003 umožňuje, aby sa okrem posudzovania rizika 
zohľadnili „ďalšie legitímne faktory“ však Komisia nebola schopná uplatniť tieto faktory, aby 
odôvodnila zamietnutie povolenia produktov, ktoré EFSA považuje za bezpečné, a v každom 
prípade by tak mohla urobiť iba pre EÚ ako celok. Tento argument nás privádza k názoru, že 
ohrozuje jednotu trhu v EÚ a môže mať vplyv na voľný obchod a pohyb tovaru. Skutočnosť, 
že sa vyčerpávajúcim spôsobom neurčili dôvody prijatia oddeľovacích doložiek (absencia 
„pozitívneho alebo negatívneho zoznamu“), nestanovili právne mechanizmy zrušenia 
vnútroštátnych opatrení, ktoré by sa mohli považovať za neoprávnené, nedostatočne 
odôvodnené alebo diskriminačné, znamená jasné riziko právnej neistoty. 

Zároveň sa predpokladá, že živočíšne produkty vyrobené zo zvierat kŕmených geneticky 
modifikovaným krmivom nemusia byť označené ako také:  presunutie povoľovania GMO na 
úroveň členských štátov môže viesť k tomuto druhu požiadaviek „národného“ označovania, s 
cieľom chrániť poľnohospodárov členských štátov, ktoré sa rozhodli zakázať používanie 
krmív vyrobených s použitím produktov z GMO. Toto opatrenie môže predstavovať prekážku 
vývozu živočíšnych produktov z členských štátov, ktoré sa nerozhodli pre tento zákaz. 

Zákaz „používania“ geneticky modifikovaných produktov by mohol byť rozšírený niektorými 
členskými štátmi na operácie, ako sú „preprava, skladovanie alebo spracovanie“ cez alebo na 
ich území. 

Ďalšie riziko viacnásobného označovania alebo čoraz komplexnejších analýz, ktoré hrozia, ak 
každý členský štát EÚ implementuje niektoré špecifické vnútroštátne požiadavky, zvýši 
nedôveru spotrebiteľov v zahraničné produkty a vytvorí dvojitý trh na základe nerovnakých 
kritérií v členských štátoch. 

Môže sa tým vážne narušiť koncepcia otvoreného trhu a voľného pohybu tovaru v EÚ, ako ju 
stanovujú články 34 a 36 ZFEÚ.  Domnievame sa, že rozhodnutia by sa vždy mali prijímať na 
vedeckom základe. 

5. Pri posudzovaní súladu legislatívneho návrhu so zásadou subsidiarity sa nesmie zabúdať na 
to, že táto oblasť, t. j. regulovanie používania geneticky modifikovaných potravín a krmív, 
prešla nedávno hlbokou zmenou v podobe smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/412 z 11. marca 2015, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť 
členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov 
(GMO) na ich území. Súčasný návrh opäť mení právny rámec, prostredníctvom ktorého 
členské štáty môžu prijímať opatrenia zakazujúce alebo obmedzujúce používanie niektorých 
geneticky modifikovaných produktov, a to iba niekoľko mesiacov po zmene právnych 
predpisov v tejto oblasti. Skôr než analyzovať obsah návrhu treba poukázať na to, že právna 
neistota spôsobená zmenami právnych predpisov naznačuje nedodržanie zásady subsidiarity, 
pretože – nech už Komisia sleduje akýkoľvek cieľ – je jasné, že tento cieľ by bolo možné 
dosiahnuť stabilnejším právnym rámcom. 
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Okrem toho by sa malo poukázať na to, že súčasný návrh prenesením zodpovednosti 
rozhodovať o obmedzení alebo zákaze používania GMO na členské štáty, ohrozuje súlad so 
zásadou subsidiarity, keďže členské štáty nemajú vždy kapacitu prijímať tieto rozhodnutia 
takým spôsobom, ktorý by nenarušil fungovanie vnútorného trhu. Potenciálne nerovnováhy, 
ktoré sa môžu objaviť medzi legislatívami členských štátov, ohrozujú fungovanie trhu s 
potravinami a krmivami v Európskej únii a prinášajú riziko, že účinky tohto návrhu budú v 
rozpore s tým, čo si praje Komisia. 

ZÁVER 

Spoločný výbor Európskej únie preto na základe uvedených dôvodov dospel k záveru, že 
návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 
1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie 
geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území, nie je v súlade so zásadou 
subsidiarity stanovenou v platnej Zmluve o Európskej únii. 

Toto odôvodnené stanovisko sa postúpi Európskemu parlamentu, Rade a Európskej 
komisii v rámci politického dialógu medzi národnými parlamentmi a inštitúciami 
Európskej únie. 


