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Výbor pre právne veci

10.3.2011

OZNÁMENIE POSLANCOM
(28/2011)

Vec: Odôvodnené stanovisko Poslaneckej snemovne Luxemburského veľkovojvodstva 
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))

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

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

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Poslaneckej snemovne Luxemburského 
veľkovojvodstva k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA
UZNESENIE

Poslanecká snemovňa

• so zreteľom na článok 168 rokovacieho poriadku poslaneckej snemovne,

• keďže Výbor pre poľnohospodárstvo, vinohradníctvo a rozvoj vidieka sa oboznámil s návrhom 
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), legislatívnym návrhom 
Európskej komisie (KOM(2010) 799), na ktorý sa vzťahuje kontrola subsidiarity,

• keďže Výbor pre poľnohospodárstvo, vinohradníctvo a rozvoj vidieka prijal na svojej schôdzi 
7. marca 2011 odôvodnené stanovisko k uvedenej legislatívnej iniciatíve,

sa rozhodla stotožniť s týmto odôvodneným stanoviskom Výboru pre 
poľnohospodárstvo, vinohradníctvo a rozvoj vidieka v tomto znení:

„Výbor pre poľnohospodárstvo, vinohradníctvo a rozvoj vidieka po preskúmaní súladu ustanovení 
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) so zásadou subsidiarity 
vyjadruje svoje výhrady k uvedenému návrhu z týchto dôvodov:

Predbežné poznámky

Výbor pre poľnohospodárstvo, vinohradníctvo a rozvoj vidieka konštatuje, že nariadenie Rady (ES) 
č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných 
ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej 
organizácii trhov) sa musí prispôsobiť po zavedení Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ZFEÚ), a najmä článkov 290 a 291 ZFEÚ.

Výbor pre poľnohospodárstvo, vinohradníctvo a rozvoj vidieka pripomína, že uvedenie európskych 
právnych predpisov do súladu s Lisabonskou zmluvou sa musí zakladať na zabezpečení dostatočnej 
a primeranej legislatívnej stability.

Parlamentný výbor zdôrazňuje, že využitie delegovaných aktov (článok 290 ZFEÚ) sa musí realizovať 
obozretne a len za určených a obmedzených okolností. V návrhu sa však vo všeobecnosti počíta 
s nadmerným množstvom delegovaných aktov, ktoré navyše nie sú dostatočne vymedzené, pokiaľ ide 
o ich ciele, obsah a dosah.

Parlamentný výbor preto kritizuje uplatnenie znenia „... Komisia môže prijať prostredníctvom 
delegovaných aktov...“, ktoré nie je dostatočne presné, a mohli by vzniknúť právne rozpory.
Okrem toho má veľká časť týchto aktov technickú povahu a ich cieľom je jednotné vykonávanie 
právnych predpisov na území Európskej únie.

V zásade by sa o podstatnej časti plánovaných ustanovení a opatrení malo rozhodovať prostredníctvom 
vykonávacích aktov, a nie delegovanými aktmi.

Treba tiež zdôrazniť, že na zabezpečenie potrebnej kvality a uplatniteľnosti delegovaných aktov treba 
včas konzultovať s odborníkmi z členských štátov a ich stanovisko by mala Európska komisia náležite 
zohľadniť.
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Vykonávanie jednotnej spoločnej organizácie trhov sa totiž v súčasnosti zakladá na úzkej spolupráci 
s členskými štátmi, ktoré sú zastúpené vnútroštátnymi odborníkmi, najmä v rámci riadiaceho výboru pre 
jednotnú spoločnú organizáciu trhov.

Výbor pre poľnohospodárstvo, vinohradníctvo a rozvoj vidieka sa domnieva, že navrhované 
prispôsobenie, ktorým sa deleguje právomoc v takom rozsahu na Európsku komisiu, podstatne zníži 
schopnosť členských štátov aktívne sa zúčastňovať na rozhodovacom procese, keďže nebude viac 
možné zohľadniť diferencované odborné posudky získané v členských štátoch na regionálnej úrovni, 
ktoré sú mimoriadne dôležité pre náležité uplatňovanie každého právneho predpisu v oblasti spoločnej 
organizácie trhov.

Preskúmanie súladu ustanovení návrhu nariadenia so zásadou subsidiarity

V návrhu Európskej komisie boli zrušené niektoré ustanovenia prílohy V, čím sa právomoc v tejto 
oblasti ponechala iba Komisii prostredníctvom prijatia dotknutých opatrení delegovanými aktmi.

V súčasnej prílohe V.A.II1 k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 o jednotnej spoločnej organizácii trhov sa 
všeobecným a nepodmienečným spôsobom stanovuje, že členský štát môže ďalej rozdeliť triedy pre 
jatočné telá hovädzieho dobytka na tri podtriedy. V návrhu Európskej komisie sa toto všeobecné 
ustanovenie zrušilo a v článku 35 ods. 3 písm. a) sa to navrhuje povoliť prostredníctvom delegovaných 
aktov.

V prílohe VA.IV k tomu istému nariadeniu sa všeobecným a nepodmienečným spôsobom stanovuje, že 
členský štát môže umožniť inú úpravu týkajúcu sa jatočných tiel hovädzieho dobytka pre potreby 
štatistických informácií o cenách. V návrhu Komisie bolo toto všeobecné ustanovenie zrušené 
a v článku 35 ods. 3 písm. b) sa to navrhuje povoliť prostredníctvom delegovaných aktov.

Podobne sa v prílohe V.B.HI k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 stanovuje všeobecným a nepodmienečným 
spôsobom, že členský štát môže za určitých podmienok umožniť inú úpravu týkajúcu sa jatočných tiel 
ošípaných. V návrhu Európskej komisie sa toto všeobecné ustanovenie zrušilo a v článku 35 ods. 3 
písm. d) bode i) sa to navrhuje povoliť prostredníctvom delegovaných aktov.

Takisto sa v prílohe V.C.IV stanovuje všeobecným a nepodmienečným spôsobom, že členský štát 
môže za určitých podmienok umožniť inú úpravu týkajúcu sa jatočných tiel oviec. V návrhu Komisie 
sa toto všeobecné ustanovenie zrušilo a v článku 35 ods. 3 písm. d) bode ii) sa to navrhuje povoliť 
prostredníctvom delegovaných aktov.
Tieto štyri ustanovenia nerešpektujú politický status quo, zrušili niektoré právomoci členských štátov 
a porušujú zásadu subsidiarity. Takisto sa výrazne prekročil rámec bežného súladu so ZFEÚ.
Články 35 ods. 3 písm. a), 35 ods. 3 písm. b), 35 ods. 3 písm. d) bod i) a 35 ods. 3 písm. d) bod ii) sa 
musia zrušiť a prílohy VAH!, VAIV, V.8.III, V.C.IV treba preformulovať podľa pôvodného znenia 
nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Záver

Vplyvom 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) by sa oslabilo 
postavenie členských štátov v rozhodovacom procese. Európskej komisii prisudzuje návrh príliš 
širokú právomoc prijímať delegované akty a obsahuje viacero ustanovení, ktoré nie sú v súlade so 
zásadou subsidiarity. 

Uznesenie prijaté poslaneckou snemovňou na verejnom zasadnutí 8. marca 2011
generálny tajomník predseda

Claude Frieseisen Laurent Mosar


