
CM\860407CS.doc PE460.845v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pro právní záležitosti

11. 3. 2011

SDĚLENÍ ČLENŮM
(29/2011)

Věc: Odůvodněné stanovisko parlamentu Švédského království (Riksdag) 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 každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů 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 Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko parlamentu Švédského 
království (Riksdag) týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

PŘÍLOHA 2
Odůvodněné stanovisko švédského Riksdagu
Riksdag posoudil uplatnění zásady subsidiarity v návrhu Komise na 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 v konečném znění. Výsledek je uveden ve zprávě Výboru 
pro životní prostředí a zemědělství 2010/11:MJU21 pod názvem Rozdělování potravinových 
produktů nejchudším osobám v Unii atd. – jednotná společná organizace trhů. Riksdag 
zastává názor, že stávající návrh je do určité míry v rozporu se zásadou subsidiarity.

Na úvod chce Riksdag Komisi připomenout své předcházející stanovisko k návrhu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 
a (ES) č. 1234/2007, pokud jde o rozdělování potravinových produktů nejchudším osobám 
v Unii (KOM(2010)0486 v konečném znění), které je uvedeno ve zprávě Výboru pro životní 
prostředí a zemědělství 2010/11.-MJU7 pod názvem Rozdělování potravinových produktů 
nejchudším osobám v Unii. Riksdag zastával názor, že návrh je v rozporu se zásadou 
subsidiarity. Výbor konstatuje, že stávající návrh zahrnuje návrh Komise. Články 17 až 19 
jsou v zásadě v souladu s předcházejícím návrhem na změnu nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 
a (ES) č. 1234/2007, pokud jde o rozdělování potravinových produktů nejchudším osobám 
v Unii (KOM(2010)0486 v konečném znění).

Ve stávajícím dokumentu se vyskytuje mnoho nejasností. Není úplně zřejmé, jaké 
změny byly oproti příslušnému nařízení provedeny. Analýza návrhu ze strany Komise má 
v souvislosti se zásadou subsidiarity značné nedostatky. Komise uvádí (bod odůvodnění 24) 
toto:

Mezi cíle společné zemědělské politiky (SZP) podle čl. 39 odst. 1 Smlouvy patří vedle 
stabilizace trhů zajištění toho, že se dodávky dostanou ke spotřebitelům za rozumné ceny. V 
průběhu let režim rozdělování potravin úspěšně podpořil splnění obou cílů. Měl by i nadále 
zaručovat cíle SZP a pomoci k dosažení cílů soudržnosti. Následné reformy SZP nicméně 
vyústily v postupné snížení intervenčních zásob a sortimentu dostupných výrobků. Proto by se 
trvalým zdrojem zásobování režimu měly také stát nákupy na trhu.

Riksdag zpochybňuje výklad Komise, že nákupy na trhu jako zdroj pro rozdělování 
potravinových produktů nejchudším osobám lze v souladu s čl. 39 odst. 1 Smlouvy vnímat 
jako prostředek stabilizace trhu a zajištění toho, že se dodávky dostanou ke spotřebitelům za 
rozumné ceny, jak Komise v návrhu uvádí.

Podle názoru Riksdagu ze současného návrhu Komise vyplývá, že se cíl společné 
zemědělské politiky značně rozšířil a zahrnuje opatření v oblasti sociální politiky, která jsou 
financovaná prostřednictvím rozpočtových prostředků vyčleněných na zemědělskou politiku. 
Riksdag proto zaujímá k návrhu Komise velmi kritický postoj. Riksdag tedy zdůrazňuje 
a opakuje aspekty, které už byly předloženy ve stanovisku týkajícím se téže otázky. 

Riksdag opětovně připomíná, že Unie může v souladu s článkem 5 Smlouvy 
o Evropské unii jednat pouze v mezích pravomocí, které jí byly svěřeny ve Smlouvách 
členskými státy, pro dosažení cílů stanovených ve Smlouvách. Pravomoci, které nejsou 
Smlouvami Unii svěřeny, náležejí členským státům. Je taktéž třeba mít na paměti, že Soudní 
dvůr při mnohých příležitostech konstatoval, že volba právního základu aktu Společenství 
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musí být založena na objektivních prvcích, které lze soudně přezkoumat a mezi něž patří 
zejména cíl a obsah aktu. 

Pokud jde o návrh týkající se rozdělování potravin nejchudším osobám v Unii, 
Riksdag konstatuje, že má být změněn program za účelem využití intervenčních zásob, které 
byly vytvořeny před více než 20 lety. Program je uváděn v článku 27 nařízení o společné 
organizaci zemědělských trhů (nařízení (ES) č. 1234/2007) pod nadpisem Prodej z intervence.
Důvod zavedení programu je uveden v bodu odůvodnění 18 uvedeného nařízení, ve kterém se 
stanoví toto: Díky svým intervenčním zásobám různých zemědělských produktů má 
Společenství možnost významně přispět ke zlepšení situace svých nejchudších občanů. Je 
v zájmu Společenství trvale tuto možnost využívat a zavedením vhodných opatření dosahovat 
snížení těchto zásob na běžnou úroveň.

Riksdag, stejně jako Komise, konstatuje, že se zásoby drasticky snížily na základě 
skutečnosti, že byla společná zemědělská politika v minulých letech podstatně přepracována 
a že jejím hlavním cílem už není zvýšení produktivity, ale dosažení větší udržitelnosti 
zemědělství z dlouhodobého hlediska. Komise proto navrhuje, aby se zavedl nový systém pro 
rozdělování potravinových produktů nejchudším osobám, systém, který nebude závislý na 
vhodných intervenčních zásobách.

Riksdag se v souvislosti se změnami, které navrhuje Komise, domnívá, že účel 
opatření obsaženého ve stávajícím návrhu, tj. rozdělování potravinových produktů nejchudším 
osobám v Unii, změnil svůj charakter. Dříve se jednalo o způsob využívání intervenčních 
zásob, nyní je cílem vytvořit systém na získání výživných potravin pro nejchudší osoby v 
Unii. Riksdag konstatuje, že opatření se tímto změnilo a nepatří už do oblasti zemědělské 
politiky, ale do oblasti sociální politiky. Domnívá se proto, že právní základ návrhu není 
správný, neboť ani cíl, ani obsah navrhovaného právního aktu nelze zahrnout do cílů společné 
zemědělské politiky. Právní akt, jehož samotný hlavní cíl – poskytovat potravinové produkty 
nejchudším osobám – je především cílem v oblasti sociální politiky, lze chápat jako akt 
náležící k cílům Unie. Riksdag, stejně jako právní služba Rady, tudíž konstatuje, že Komise, 
která zodpovídala za tento návrh, by měla za právní základ zvolit článek 352 Smlouvy 
o fungování Evropské unie. Riksdag chce ještě připomenout, že v článku 352 se stanoví toto:

Ukáže-li se, že k dosažení některého z cílů stanovených Smlouvami je nezbytná určitá 
činnost Unie v rámci politik vymezených Smlouvami, které však k této činnosti neposkytují 
nezbytné pravomoci, přijme Rada na návrh Komise jednomyslně po obdržení souhlasu 
Evropského parlamentu vhodná ustanovení.

Riksdag se domnívá, že navrhované opatření nelze v žádném případě chápat jako 
nezbytné pro dosažení některého z cílů stanovených ve Smlouvě. Riksdag naopak zastává 
názor, že navrhované opatření jsou v rozporu se zásadou subsidiarity, a proto chybí základ pro 
přijetí ustanovení o rozdělování potravinových produktů nejchudším osobám v Unii na úrovni 
Unie.

Ze Smlouvy vyplývá, že zejména sociální politika spadá pod odpovědnost členských 
států. Týká se to především případů, kdy jde o osoby, které lze považovat za nejchudší v Unii.
V souladu s článkem 4 Smlouvy o Evropské unii se společné pravomoci Unie a členských 
států uplatňují v oblasti sociální politiky, pokud se jedná o aspekty vymezené ve Smlouvě.
Riksdag konstatuje, že tyto aspekty se vztahují zejména na volný pohyb pracovní síly. Každý 
členský stát má určitou odpovědnost v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení, stejně jako 
za pracovní místa na podporu nejchudších osob. Je to odpovědnost, která se často rozděluje 
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mezi orgány na regionální a místní úrovni. Podle zásady subsidiarity jedná Unie v oblastech, 
které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené 
činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě ze strany členských států na úrovni ústřední, 
regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu jejího rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo 
na úrovni Unie. Riksdag nevidí žádné důvody, proč by mělo být zamýšlených cílů uvedených 
ve stávajícím návrhu lépe dosaženo na úrovni Unie.

Riksdag v důsledku toho konstatuje, že jediným důvodem zavedení potravinové 
pomoci před 20 lety byla skutečnost, že v té době byly k dispozici intervenční zásoby, které 
bylo třeba co nejlépe využít. V současnosti však tento důvod chybí, protože intervenční 
zásoby jsou téměř vyčerpané. Ani cíl, ani obsah navrhovaného právního aktu nelze zahrnout 
do cílů společné zemědělské politiky. Právní základ návrhu tudíž není správný.

Ve stávajícím dokumentu je ještě několik nejasností. Není úplně zřejmé, jaké změny 
byly oproti příslušnému nařízení provedeny. Analýza návrhu ze strany Komise má 
v souvislosti se zásadou subsidiarity značné nedostatky. Podle názoru Riksdagu ze 
současného návrhu Komise vyplývá, že se cíl společné zemědělské politiky značně rozšířil 
a zahrnuje opatření v oblasti sociální politiky, která jsou financovaná prostřednictvím 
rozpočtových prostředků vyčleněných na zemědělskou politiku.

Riksdag je tudíž přesvědčen, že část návrhu týkající se rozdělování potravinových 
produktů nejchudším osobám v Unii je v rozporu se zásadou subsidiarity. Členské státy 
mohou zamýšlených cílů této činnosti uspokojivě dosáhnout na úrovni ústřední, regionální či 
místní. Riksdag proto, mimo výhrady související se zásadou subsidiarity, nemá žádné námitky 
proti ostatním částem návrhu Komise, které se týkají přizpůsobení se novým rozhodovacím 
postupům v souladu s Lisabonskou smlouvou.

Tisk: Eländers, Vällingby 2011


