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Výbor pre právne veci

3.2.2012

OZNÁMENIE POSLANCOM
(12/2012)

Vec: Odôvodnené stanovisko Senátu Francúzskej republiky k návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a 
posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného 
deficitu členských štátov v eurozóne
(COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(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 presvedčené, 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 Senátu Francúzskej republiky k uvedenému 
návrhu.
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č.°53

SENÁT

24. januára 2012

RIADNA SCHÔDZA 2011 – 2012

EURÓPSKE UZNESENIE

S ODÔVODNENÝM STANOVISKOM

k súladu návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní 
návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov 
v eurozóne (E6903) so zásadou subsidiarity.

V súlade s článkom 73 písm. g) ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku senátu bol ako uznesenie 
senátu prijatý návrh uznesenia Výboru pre financie s týmto znením:

V článkoch 3 a 4 návrhu nariadenia (E6903) je ustanovené, že:

— návrhy rozpočtových zákonov a strednodobé fiškálne plány musia byť „založené na 
nezávislej makroekonomickej prognóze“,

— členské štáty majú vytvorenú „nezávislú fiškálnu radu“,

— členské štáty majú zavedené „numerické fiškálne pravidlá pre vyrovnanosť rozpočtu, 
ktorými sa do vnútroštátnych rozpočtových procesov prevedie ich strednodobý rozpočtový 
cieľ“ a ktoré „sa vzťahujú na vládu všeobecne ako celok a majú záväznú, pokiaľ možno 
ústavnú, povahu“.

So zreteľom na článok 88 ods. 6 ústavy,

Senát:

Všeobecné pripomienky

— vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrh nariadenia nie je vyslovene odôvodnený 
z hľadiska zásady subsidiarity;

— konštatuje, že v prípade Francúzska by bola potrebná revízia ústavy, aby mohla byť 
zásada štrukturálnej rovnováhy začlenená plne záväzným spôsobom do vnútroštátneho 
rozpočtového postupu; pripomína, že Európska únia je podľa článku 4 Zmluvy o Európskej 
únii povinná rešpektovať základné politické a ústavné systémy členských štátov; domnieva 
sa, že hoci by bolo možné odôvodniť potrebu revízie ústavy aktom sekundárneho práva, nie je 
možné, aby z tohto aktu pre členské štáty vyplývala povinnosť meniť ich ústavu;

— vyjadruje pochybnosti nad tým, či je návrh E6903, ktorý má charakter priamo 
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uplatniteľného nariadenia, zároveň ale vyžaduje transpozičné opatrenia, v súlade s článkom 
288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom je ustanovený rozdiel medzi smernicami 
a nariadeniami;

Pripomienky týkajúce sa zásady subsidiarity

— keďže v súlade s článkom 5 Zmluvy o Európskej únii Únia koná podľa zásady 
subsidiarity len vtedy, „ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské štáty uspokojivo 
dosiahnuť [...], ale z dôvodov rozsahu alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie“; 
to však, podľa rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, zahŕňa potrebu preskúmať nielen 
to, či ciele zamýšľané danou činnosťou možno lepšie uskutočniť na úrovni Spoločenstva, ale 
aj to, či rozsah realizovanej činnosti nepresahuje mieru potrebnú na splnenie cieľa, ktorý sa 
má dosiahnuť touto činnosťou;
— keďže návrh nariadenia by teda nemal mať za cieľ nariadiť, akými prostriedkami majú 
členské štáty dodržať ciele vymedzené v Pakte stability a rastu;

— domnieva sa, že články 3 a 4 návrhu nariadenia (E6903) môžu byť vo  svojom 
súčasnom znení v súlade so zásadou subsidiarity, ktorá je vymedzená v článku 5 Zmluvy 
o Európskej únie a v Protokole č. 2 pripojenom k tejto zmluve, len vtedy, ak sa uplatní tento 
výklad:

a) zloženie a fungovanie nezávislej fiškálnej rady ustanovenej v tom istom článku musí 
členským štátom ponechávať rozsiahly priestor na posúdenie;

b) to isté musí platiť pre charakter „nezávislých makroekonomických prognóz“ 
ustanovených v článku 3, ktoré musia predovšetkým zodpovedať priemernej hodnote prognóz 
hospodárskych subjektov.

Prijaté ako uznesenie senátu 24. januára 2012.

Predseda,

podpis:

Jean-Pierre BEL


