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EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pro právní záležitosti

10. 3. 2011

SDĚLENÍ ČLENŮM
(28/2011)

Věc: Odůvodněné stanovisko Poslanecké sněmovny Lucemburského velkovévodství 
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 mohou 
vnitrostátní parlamenty ve lhůtě osmi týdnu 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.

Podle jednacího řádu Parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný Výbor pro 
právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko Poslanecké sněmovny 
Lucemburského velkovévodství týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA
USNESENÍ

Poslanecká sněmovna 

• s ohledem na článek 168 jednacího řádu Poslanecké sněmovny;

• připomínajíc, že Výboru pro zemědělství, vinařství a rozvoj venkova byl předložen návrh 
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“), tedy legislativní návrh Evropské komise (KOM (2010) 799), jenž podléhá 
kontrole dodržování zásady subsidiarity;

• konstatujíc, že Výbor pro zemědělství, vinařství a rozvoj venkova přijal na své schůzi dne 
7. března 2011 odůvodněné stanovisko týkající se výše uvedeného legislativního podnětu;

se rozhodla přijmout toto stanovisko Výboru pro zemědělství, vinařství a rozvoj 
venkova v následujícím znění:

„Na základě analýzy slučitelnosti ustanovení 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“) se zásadou subsidiarity Výbor pro zemědělství, 
vinařství a rozvoj venkova vyjadřuje své výhrady k výše zmíněnému návrhu, a to z následujících důvodů:

Předběžné poznámky

Výbor pro zemědělství, vinařství a rozvoj venkova konstatuje, že nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, 
kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské 
produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) musí být přizpůsobeno v důsledku provedení 
Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), a zejména s ohledem na články 290 a 291 SFEU.

Výbor pro zemědělství, vinařství a rozvoj venkova připomíná, že východiskem pro uvádění evropských 
právních předpisů v soulad s Lisabonskou smlouvou musí být zajištění dostatečné a přiměřené 
legislativní stability.

Parlamentní výbor zdůrazňuje, že volba použití aktů v přenesené pravomoci (článek 290 SFEU) musí 
být učiněna s rozvahou a musí se vztahovat pouze na určité a omezené případy. Návrh však obecně 
stanoví příliš velký počet aktů v přenesené pravomoci, které navíc nejsou dostatečně vymezeny, pokud 
jde o jejich cíle, obsah a oblast působnosti.

Parlamentní výbor tedy kritizuje použití formulace „…může Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci přijmout…“, jelikož není nedostatečně přesná, a tudíž by z ní mohly být vyvozeny právní 
rozpory.

Velká většina těchto aktů je mimoto technické povahy a jejich cílem je jednotné provedení právního 
předpisu na území Evropské unie.

O velké většině daných ustanovení a opatření by tedy v zásadě mělo být možné rozhodnout 
prostřednictvím prováděcích aktů, a nikoli prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Je rovněž vhodné zdůraznit, že pro zajištění nezbytné kvality a použitelnosti aktů v přenesené pravomoci 
je nutné včas konzultovat odborníky z členských států a Evropská komise musí jejich stanovisko 
patřičně zohlednit.
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Uplatňování jednotné společné organizace trhů je totiž v současnosti založeno na úzké spolupráci se 
členskými státy, které zastupují národní odborníci, zejména pak v rámci řídícího výboru pro jednotnou 
společnou organizaci trhů.

Výbor pro zemědělství, vinařství a rozvoj venkova se domnívá, že navrhované přizpůsobení, které 
přenáší tak rozsáhlou pravomoc na Evropskou komisi, závažně omezí možnost členských států aktivně 
se podílet na rozhodovacím procesu tak, že různorodá odborná posouzení získaná ve členských státech 
na regionální úrovni, která jsou zásadní pro přiměřené uplatňování všech právních předpisů z oblasti 
společné organizace trhů, již nebudou moci být zohledňována.

Rozbor slučitelnosti ustanovení návrhu nařízení se zásadou subsidiarity
V návrhu Evropské komise byly zrušeny některé části přílohy V, což z Komise činí jediný orgán 
příslušný v této věci, a to přijímáním dotčených opatření prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Stávající příloha V.A.III jednotného nařízení č. 1234/2007 o společné organizaci trhů obecně 
a bezpodmínečně stanoví, že členské státy mohou dělit třídy jatečně upravených těl skotu do tří podtříd. 
Návrh Evropské komise ruší toto obecné ustanovení a v čl. 35 odst. 3 písm. a) svého návrhu stanoví, že 
členské státy k tomu mohou být oprávněny prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Příloha V.A.IV téhož nařízení obecně a bezpodmínečně stanoví, že členské státy mohou umožnit 
odlišnou obchodní úpravu jatečně upravených těl skotu pro potřeby cenových statistik. Návrh Komise 
ruší toto obecné ustanovení a ve svém čl. 35 odst. 3 písm. b) stanoví, že členské státy k tomu mohou být 
oprávněny prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Ve stejném smyslu příloha V.B.III nařízení č. 1234/2007 obecně a bezpodmínečně stanoví, že členské 
státy mohou umožnit jinou obchodní úpravu jatečně upravených těl prasat na základě určitých 
podmínek. Návrh Komise ruší toto obecné ustanovení a v čl. 35 odst. 3 písm. d) bodě i) návrhu stanoví, 
že členské státy k tomu mohou být oprávněny prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Stejně tak příloha V.C.IV obecně a bezpodmínečně stanoví, že členské státy mohou umožnit jinou 
obchodní úpravu jatečně upravených těl ovcí na základě určitých podmínek. Návrh Komise ruší toto 
obecné ustanovení a v čl. 35 odst. 3 písm. d) bodě ii) návrhu stanoví, že členské státy k tomu mohou 
být oprávněny prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Tato čtyři ustanovení nerespektují politický status quo, ruší některé pravomoci členských států 
a porušují zásadu subsidiarity. Rámec pouhého uvedení do souladu se SFEU je rovněž značně 
překročen.

Ustanovení čl. 35 odst. 3 písm. a), čl. 35. odst. 3 písm. b), čl. 35 odst. 3 písm. d) bod i) a čl. 35 odst. 3 
písm. d) bod ii) musí být zrušeny a přílohy V.A.III., V.A.IV., V.B.III a V.C.IV musí být 
přeformulovány podle znění původního nařízení č. 1234/2007.

Závěr

Návrh Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů 
a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“) 
může vést k oslabení postavení členských států v rozhodovacím procesu. Uděluje Evropské komisi příliš 
velkou pravomoc, pokud jde o přijímání aktů v přenesené pravomoci, a obsahuje několik ustanovení, 
která nejsou slučitelná se zásadou subsidiarity.“

Usnesení přijaté Poslaneckou sněmovnou 
na veřejném zasedání dne 8. března 2011
generální tajemník, předseda,

Claude Frieseisen Laurent Mosar


