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EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre právne veci

10.3.2011

OZNÁMENIE POSLANCOM
(27/2011)

Vec: Odôvodnené stanovisko Senátu Poľskej republiky k návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení spoločnej organizácie 
poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité 
poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(KOM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

Podľa 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 presvedčení, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je Výbor pre právne veci zodpovedný za 
dodržiavanie zásady subsidiarity.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Senátu Poľskej republiky k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

STANOVISKO

SENÁTU POĽSKEJ REPUBLIKY z dňa 

3. marca 2011

o nesúlade návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení spoločnej organizácie 

poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky 

(nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov – KOM(2010) 799) so zásadou subsidiarity

Po preskúmaní návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení 

spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité 

poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov – KOM(2010)

799) Senát konštatuje, že tento návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity, tak ako je

stanovená v článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.

Návrh nariadenia nie je v súlade so zásadou subsidiarity vzhľadom na to, že obsahuje

nižšie uvedené ustanovenia. Na základe týchto ustanovení získava Európska komisia (EK) 

neprimerané právomoci prijímať delegované akty, čo treba vzhľadom na článok 290 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie považovať za neodôvodnené:

1) článok 4 – vymedzenia poľnohospodárskych produktov, na ktoré sa nariadenie vzťahuje,

predstavujú jeho podstatný prvok; spôsob vymedzenia jednotlivých pojmov má kľúčový 

význam pre fungovanie príslušného nástroja pomoci;

2) článok 18 – to, že Komisia stanoví „metódu výpočtu celkových vyčlenených zdrojov 

vrátane prerozdelenia intervenčných výrobkov a finančných prostriedkov na nákup 

potravinových výrobkov na trhu“, ako aj to, že určí „účtovnú hodnotu výrobkov 

uvoľnených z intervenčných zásob, ako aj spôsob prerozdelenia zdrojov medzi členské 

štáty v dôsledku revízie trojročného plánu“ – všetky tieto prvky predstavujú základ pre 

fungovanie pomoci;

3) článok 31 ods. 1 – požiadavky a podmienky ktoré majú spĺňať výrobky, ktoré sa majú

kúpiť v rámci verejnej intervencie – tieto faktory sú určujúce pre účinnosť intervencie, 

a preto predstavujú podstatný prvok fungovania tohto nástroja, a teda aj podstatný prvok 

jednotnej spoločnej organizácie trhu;
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4) článok 31 ods. 2 – zmeny cien intervenčného nákupu a predaja obilnín a nelúpanej ryže 

predstavujú podstatný prvok intervencie, a to aj v prípade, že sú vynútené výhradne z 

dôvodov kvality;

5) článok 31 ods. 5 – zníženie výšky pomoci, ktorá sa má vyplatiť, ako aj podmienky

týkajúce sa poskytovania preddavkov, a požiadavky, ktoré majú byť splnené, predstavujú 

podstatné prvky trhovej intervencie;

6) článok 31 ods. 7 – ustanovenia týkajúce sa založenia hospodárskych subjektov a ich 

registrácie DPH, ktoré majú slúžiť na ochranu práv a povinností hospodárskych subjektov 

podieľajúcich sa na opatreniach v rámci verejnej intervencie alebo súkromného

skladovania, sú taktiež podstatnými prvkami intervencie;

7) článok 35 – spôsob stanovenia priemerných cien v EÚ je z hľadiska pomoci poskytovanej 

poľnohospodárskym výrobcom podstatnou otázkou;

8) článok 42 – prispôsobenie minimálnej ceny cukrovej repy jej kvalite je podstatným

prvkom fungovania sektora cukru v Spoločenstve;

9) článok 47 – opatrenia na uľahčenie prispôsobenia ponuky požiadavkám trhu, ktoré sa 

môžu vzťahovať na sektor živých rastlín, hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa, 

ovčieho a kozieho mäsa, vajec a hydinového mäsa – prijímanie takýchto nástrojov 

predstavuje podstatný prvok fungovania spoločnej organizácie trhov;

10) článok 55 ods. 2 – zoznam výrobkov, na výrobu ktorých sa používa priemyselný cukor, 

priemyselná izoglukóza alebo priemyselný inulínový sirup, je podstatným prvkom

fungovania podpory v sektore cukru;

11) článok 78 ods. 2 – vymedzenia pojmov týkajúce sa výroby cukru, izoglukózy 

a inulínového sirupu, ako aj výroby podniku predstavujú základné vymedzenia týkajúce 

sa fungovania odvetvia cukru;

12) článok 101 ods. 1 – podmienky a normy pre odtučnené mlieko a sušené odtučnené 

mlieko, od ktorých závisí poskytnutie pomoci pre tieto výrobky, ktoré sa majú používať 

ako krmivo, sú podstatným prvkom fungovania pomoci v sektore mlieka;

13) článok 102 ods. 1 – podmienky a normy pre výrobu odtučneného mlieka spracúvaného na 

kazeín a kazeináty sú podstatným prvkom fungovania pomoci pre odtučnené mlieko 

spracúvané na kazeín a kazeináty;

14)článok 103 – výrobky, na ktoré sa môže poskytnúť uvedená pomoc, ako aj podmienky 

a normy súvisiace s používaním výrobkov, ako aj so schválením a s odňatím schválenia
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v prípade podnikov využívajúcich výrobky na účely žiadania o pomoc pre odtučnené 

mlieko spracované na kazeín a kazeináty a odtučnené mlieko a sušené odtučnené mlieko, 

ktoré sa používa ako krmivo;

15)článok 118 – spôsob fungovania podpory pre skupiny poľnohospodárskych výrobcov –

členské štáty doposiaľ stanovovali v tejto oblasti podrobné opatrenia, ktoré vychádzali len 

z minimálnych požiadaviek stanovených EK;

16)článok 126 – operačné fondy, vnútroštátna finančná pomoc, opatrenia súvisiace 

s predchádzaním krízam a krízovým riadením – všetky otázky týkajúce sa rôznych foriem 

pomoci sú podstatnými prvkami fungovania pomoci pre poľnohospodárstvo a sú určujúce 

pre jej rozsah a charakter; forma nástrojov pomoci by sa mala vymedziť iba na 

vnútroštátnej úrovni alebo v spolupráci s členskými štátmi, pretože si vyžaduje znalosti 

a kompetencie z vnútroštátnej úrovne,;

17)článok 129 – program podpory konzumácie ovocia v školách – orientačné rozdelenie 

pomoci medzi členské štáty, metóda prerozdelenia pomoci medzi členské štáty na základe 

prijatých žiadostí a akékoľvek zníženia, ktoré sa majú uplatniť v dôsledku nesúladu 

s pravidlami programu, ako aj všetky ostatné otázky uvedené v tomto článku majú 

kľúčový význam pre fungovanie pomoci ponúkanej v rámci programu;

18)článok 153 – stanovenie podmienok priznania finančného príspevku Únie každému 

zúčastnenému členskému štátu vo veci programov pre včelárstvo – podmienky priznania 

podpory pre sektor včelárstva predstavujú kľúčový prvok systému podpory včelárov 

a majú podstatný vplyv na situáciu tohto odvetvia;

19)článok 156 – pomoc poskytovaná chovateľom húseníc priadky morušovej – minimálne 

množstvo vajíčok a ďalšie podmienky týkajúce sa úspešného chovu, ako aj podmienky, 

ktoré musia dodržať schválené subjekty, ktoré poskytujú chovateľom škatule s vajíčkami 

a napokon odoberajú zámotky, predstavujú podstatné prvky pomoci priznávanej v tomto 

odvetví;

20) článok 160 – požiadavky týkajúce sa všeobecnej obchodnej normy, ako aj odchýlok od 

týchto požiadaviek – ide o podstatný prvok z hľadiska obchodu s poľnohospodársko-

potravinárskymi výrobkami;

21) článok 162 – obchodné normy – ide o podstatný prvok z hľadiska obchodu 

s poľnohospodársko-potravinárskymi výrobkami;
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22) článok 169 – ustanovenia týkajúce sa dovážaných a vyvážaných výrobkov – ide 

o podstatný prvok z hľadiska obchodovania s poľnohospodársko-potravinárskymi 

výrobkami;

23) článok 193 – trh s vínom – všetky otázky uvedené v tomto článku a najmä konkrétne 

opatrenia, ktoré sa týkajú vnútroštátnych postupov použiteľných na cezhraničné žiadosti, 

predstavujú podstatné prvky nariadenia, pretože sú určujúce pre podmienky hospodárskej 

súťaže na tomto trhu;

24) článok 207 – trh s vínom – vymedzenia pojmov, pravidlá a obmedzenia týkajúce sa 

označovania a prezentácie na trhu s vínom predstavujú významný faktor rozhodujúci o 

schopnosti obstáť v hospodárskej súťaži na tomto trhu;

25) článok 230 ods. 1 – organizácie výrobcov – všetky otázky uvedené v tomto odseku majú 

podstatný význam pre fungovanie organizácií výrobcov, a teda aj fungovanie 

poľnohospodárskych trhov;

26) článok 249 – dovoz niektorých poľnohospodárskych výrobkov – všetky otázky týkajúce 

sa dovozu uvedené v tomto článku, napríklad minimálne kvalitatívne požiadavky potrebné 

na to, aby sa dala získať znížená sadzba dovozného cla, predstavujú podstatné prvky 

ovplyvňujúce fungovanie poľnohospodárskych trhov EÚ;

27) článok 253 – dovozné colné kvóty – podmienky a požiadavky v oblasti oprávnenosti, 

ktoré musí hospodársky subjekt splniť, aby mohol podať žiadosť o dovoz v rámci 

dovoznej colnej kvóty, ako aj všetky ďalšie otázky uvedené v tomto článku predstavujú 

podstatné faktory, pokiaľ ide o možnosť hospodárskych subjektov využívať tieto kvóty;

28) článok 261 – dovoz cukru určeného na rafináciu – podmienky a požiadavky v oblasti 

oprávnenosti, ktoré musí hospodársky subjekt splniť, aby mohol podať žiadosť o dovozné 

povolenie, vrátane zloženia zábezpeky, ako aj ďalšie otázky uvedené v tomto článku 

predstavujú podstatný prvok úpravy dovozu cukru, a teda fungovania trhu s cukrom;

29) článok 264 ods. 3 – dovoz chmeľu – podmienky, za ktorých sa neuplatňuje povinnosť 

súvisiaca s potvrdením rovnocennosti a označovaním na obale, sú určujúce pre možnosť 

dovážať chmeľ, a teda pre vývoj na tomto trhu;

30) článok 268 – vývoz vybraných poľnohospodárskych výrobkov – zoznam výrobkov zo 

sektorov, ktoré podliehajú predloženiu vývozného povolenia, ako aj všetky ďalšie otázky 

uvedené v tomto článku predstavujú podstatné prvky fungovania poľnohospodárskych 
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trhov Spoločenstva a môžu ovplyvňovať úroveň konkurencieschopnosti 

poľnohospodárstva EÚ na celosvetovom trhu;

31) článok 271 ods. 3 – ustanovenia týkajúce sa oprávnenosti produktov a hospodárskych 

subjektov na vývozné náhrady v prípade niektorých alkoholických nápojov získaných 

z obilnín, najmä vymedzenie a vlastnosti produktov a stanovenie koeficientov na účely 

výpočtu vývozných náhrad pri zohľadnení procesu zrenia príslušných produktov – všetky 

vymenované prvky majú podstatný význam z hľadiska fungovania vývozných náhrad 

v tomto sektore;

32) článok 274 – priznanie vývoznej náhrady – všetky uvedené otázky týkajúce sa vývozných 

náhrad vrátane dodatočných povolení na vývoz násadových vajec, ako aj jednodňových 

kurčiat predstavujú podstatné prvky fungovania tejto formy pomoci pre 

poľnohospodárstvo EÚ, t. j. vývozných náhrad, ktoré môžu mať v niektorých obdobiach 

kľúčový význam pre stav príslušného poľnohospodárskeho trhu;

33) článok 277 – vývozné náhrady a vývozné povolenia – osobitné požiadavky a podmienky 

týkajúce sa hospodárskych subjektov a výrobkov oprávnených na vývoznú náhradu sú 

podstatnými prvkami ovplyvňujúcimi možnosť využívať náhradu, ktorá predstavuje 

nástroj podpory poľnohospodárstva Spoločenstva, pričom podmienky vývozu podstatne 

ovplyvňujú konkurencieschopnosť poľnohospodárskych výrobkov EÚ na svetových 

trhoch.

PREDSEDA SENÁTU
[nečitateľný podpis]

Bogdan BORUSEWICZ


