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Výbor pro právní záležitosti

8. 3. 2011

SDĚLENÍ ČLENŮM
(26/2011)

Věc: Odůvodněné stanovisko Sejmu Polské republiky k návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a 
zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („nařízení o jednotné 
společné organizaci trhů“)
(KOM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

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

Podle jednacího řádu Parlamentu je pro posouzení souladu se zásadou subsidiarity příslušný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko Sejmu Polské republiky 
týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

USNESENÍ

Sejmu Polské republiky

ze dne 4. března 2011

obsahující odůvodněné stanovisko ve věci nesouladu návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní 
ustanovení pro některé zemědělské produkty („nařízení o jednotné společné organizaci 

trhů“) (KOM(2010) 799 v konečném znění) se zásadou subsidiarity

Po prozkoumání návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví
společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské 
produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“) (KOM(2010) 799 v konečném
znění), dospěl Sejm Polské republiky k závěru, že tento návrh není v souladu se zásadou 
subsidiarity podle čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU). Tento návrh je v rozporu se 
zásadou subsidiarity vzhledem k obsahu navrhovaných ustanovení a vzhledem k tomu, že 
neobsahuje odůvodnění souladu návrhu s touto zásadou.

1. Sejm nesdílí názor Evropské komise, podle něhož je cílem navrhovaného nařízení 
výlučně přizpůsobit stávající nařízení o jednotné společné organizaci trhů požadavkům 
vyplývajícím z Lisabonské smlouvy. Na základě ustanovení tohoto nařízení Komise získá 
pravomoc vydávat akty v oblastech, na které se úprava na úrovni Evropské unie (EU) 
v současnosti nevztahuje či na které se úprava na této úrovni vztahuje pouze částečně. Podle 
názoru Sejmu neexistují důvody, které by dokládaly, že cílů návrhu nařízení by nemohlo být 
uspokojivým způsobem dosaženo na úrovni členských států či že vzhledem k rozsahu či 
účinkům navrhovaných opatření lze těchto cílů lépe dosáhnout na úrovni EU. Kritérium 
souladu se zásadou subsidiarity ve věci nutnosti toho, aby opatření místo členských států 
přijala EU, tedy není naplněno.

2. Sejm vznáší výhrady vůči tomu, aby byly Komisi přiznány nové pravomoci, které 
zmiňuje návrh nařízení. Podle názoru Sejmu je článek 310 návrhu nařízení, který opravňuje 
Komisi přijímat pravidla ohledně prohlášení zpracovatelů syrového mléka prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci, v rozporu se zásadou subsidiarity. Úpravu v této oblasti 
v současnosti provádějí členské státy. Ustanovení článku 310 návrhu nařízení určí právní 
normy pro opatření, jehož cíle v současnosti mohou být a jsou dosahovány prostřednictvím 
vnitrostátních předpisů členských států. Toto ustanovení tedy není v souladu se zásadou 
subsidiarity, kterou stanoví čl. 5 odst. 3 SEU. Komise navíc v důvodové zprávě k návrhu 
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nařízení neuvedla argumenty, které by hovořily pro nutnost přenést úpravu uvedených 
prohlášení v odvětví mléka z úrovně vnitrostátních předpisů na úroveň unijního práva.

Obdobné výhrady se týkají také článku 126, čl. 172 písm. f) a čl. 229 odst. 4 
navrhovaného nařízení.

3. Sejm má rovněž výhrady vůči tomu, že nebyla uvedena rozhodná kritéria pro to, zda 
se daná oblast bude upravovat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci či aktů 
prováděcích. Tyto akty, které by podle nařízení měla vydávat Komise, nebudou z hlediska 
svého souladu se zásadou subsidiarity podléhat kontrole ze strany vnitrostátních parlamentů, 
protože nepůjde o legislativní akty. Rozsah pravomocí přenesených na Komisi na základě 
návrhu nařízení by přitom měl podléhat zvláštní kontrole z hlediska souladu se zásadou 
subsidiarity, aby byla do budoucna vyloučena diskreční opatření Komise.

Pokud jde o akty v přenesené pravomoci (článek 290 Smlouvy o fungování EU; 
SFEU), naráží na odpor Sejmu příliš široký rozsah kompetenčních ustanovení, který Komisi 
opravňuje tyto akty vydávat. Podle návrhu nařízení by Komise získala pravomoc doplňovat 
či měnit opatření zákonodárce Unie, tedy Rady a Evropského parlamentu. Sejm se domnívá, 
že rozsah pravomocí, které se Komisi takto postupují, je třeba vykládat restriktivně. Tyto 
pravomoci by měly být stanoveny jasně, přesně a podrobně, přičemž by měly být vymezeny 
hranice, které přijímané akty nemohou překročit. Mnohá ustanovení návrhu nařízení (např. 
čl. 30 odst. 1, článek 31, článek 35, čl. 43 odst. 1, článek 46, článek 78 ve spojení 
s čl. 321 odst. 1) však Komisi opravňují stanovit, a to na dobu neurčitou, podrobné podmínky 
v oblastech, na které se vztahuje norma. Vzhledem k takto široké konstrukci kompetenčních 
ustanovení a vzhledem tomu, že chybí vysvětlení příčin, jež je mají odůvodňovat, konstatuje 
Sejm, že Komise bude moci vydávat akty v přenesené působnosti ve věcech, které jsou pro 
danou oblast podstatné.

Článek 291 SFEU zase vyžaduje, aby výkon prováděcích pravomocí Komisí podléhal 
kontrole členských států na základě předpisů, které předtím přijaly Evropský parlament a 
Rada. Tyto předpisy však přijaty nebyly. Sejm považuje za nepřijatelné, aby Komise na 
základě nařízení získala pravomoc vydávat prováděcí akty v situaci, kdy způsob jejich 
kontroly členskými státy zůstává neznámý.

Sejm má za to, že návrh nařízení porušuje zásadu subsidiarity. Neurčitý rozsah 
pravomoci Komise vydávat akty v přenesené pravomoci v souvislosti se skutečností, že 
způsob kontroly přijímaných prováděcích aktů členskými státy není známý, umožňuje Komisi 
přijímat regulační opatření, ačkoliv jejich cílů by mohlo být dostatečným způsobem dosaženo 
na vnitrostátní úrovni.



PE460.820v01-00 4/4 CM\860153CS.doc

CS

4. Sejm má výhrady vůči tomu, že Komise nevypracovala odůvodnění souladu 
ustanovení návrhu nařízení, která dávají Komisi právo přijímat akty v přenesené pravomoci 
(článek 290 SFEU) a akty prováděcí (článek 291 SFEU), se zásadou subsidiarity, což 
představuje porušení článku 5 protokolu (č. 2) o používání zásad subsidiarity a 
proporcionality (protokol č. 2). Odůvodnění souladu návrhu legislativního aktu se zásadou 
subsidiarity hraje klíčovou úlohu při kontrole dodržování této zásady vnitrostátními 
parlamenty, neboť jim umožňuje seznámit se s argumenty, které byly pro přijetí konkrétních 
řešení v navrhovaném aktu určující, a posoudit je. Odůvodnění legislativního aktu Unie také 
umožňuje, aby legálnost tohoto aktu přezkoumával Soudní dvůr Evropské unie v rámci žaloby 
na neplatnost (článek 263 SFEU).

Komise má v důvodové zprávě k návrhu nařízení za to, že toto nařízení je v souladu se 
zásadou subsidiarity, avšak neuvádí žádné argumenty, které by to mohly podepřít. Komise 
uvedla, že společná zemědělská politika je oblastí sdílené pravomoci EU a členských států, 
což znamená, že si členské státy v této oblasti uchovávají legislativní pravomoc, pouze pokud 
v ní už dříve nedošlo k přijetí právních předpisů na úrovni EU. V důvodové zprávě se uvádí, 
že „návrh je omezen na přizpůsobení jednotné společné organizace trhů novým požadavkům 
zavedeným Lisabonskou smlouvou“, a proto „se tento návrh nedotýká stávajícího přístupu 
Unie“.

Vzhledem k vágnosti tvrzení stran souladu návrhu se zásadou subsidiarity uvedených 
v důvodové zprávě nelze uznat, že tato činní zadost požadavkům článku 5 protokolu č. 2, 
který stanoví podrobné uvedení důvodů (na základě kvalitativních či kvantitativních 
ukazatelů) pro úpravu dané věci orgány Unie tak, aby bylo možné provést přezkum legality 
daného právního aktu.

Absence podrobného odůvodnění návrhu nařízení z hlediska jeho souladu se zásadou 
subsidiarity neumožňuje Sejmu, jakožto komoře vnitrostátního parlamentu, která vykonává 
v této oblasti kontrolu, posoudit argumentaci Komise, jež by hovořila pro uznání souladu 
tohoto návrhu s uvedenou zásadou. Při uvážení výše uvedeného je třeba konstatovat, že 
Komise tím, že nedostála požadavku podrobného zdůvodnění souladu návrhu se zásadou 
subsidiarity, tuto zásadu porušila.

PŘEDSEDA SEJMU
Grzegorz Schetyna
[nečitelný podpis]

[razítko]


