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OZNÁMENIE POSLANCOM
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Predmet: odôvodnené stanovisko Rakúskej spolkovej rady k návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 
2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES, pokiaľ ide o právomoci, ktoré sa majú 
udeliť Komisii
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

V súlade s článkom 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 Rakúskej spolkovej rady k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

Odôvodnené stanovisko

výboru EÚ Spolkovej rady z 24. mája 2012

podľa článku 23g ods. 1 Ústavy Rakúskej republiky v spojitosti s článkom 6 protokolu č. 2 
o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality

COM(2012) 150 final

návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice 
1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES, pokiaľ ide o právomoci, 
ktoré sa majú udeliť Komisii (77810/EUXXIV.GP)

A stanovisko

Predmetný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

B odôvodnenie

Európska Komisia nemá podľa zmlúv takmer žiadnu samostatnú legislatívnu právomoc. Rada 
podľa článkov 290 a 291 ZFEÚ postúpila späť Európskej komisii sekundárne právne akty, t. j. 
podrobné pravidlá, prijaté Radou, resp. Radou a Parlamentom ako základné právne akty, 
keďže ich úprava v Rade na základe úrovne podrobnosti nemá zmysel. Používanie 
vykonávacích aktov (komitológia) je síce praktický nástroj zaobchádzania s komplexnými 
pravidlami, napriek tomu nastoľuje otázku, do akej miery sú takéto pravidlá demokratické a či 
vôbec zodpovedajú princípu subsidiarity. Členské štáty majú možnosť vydať stanovisko len 
veľmi neurčitým spôsobom.

V predloženom návrhu Európskej komisie sa hovorí o novej filozofii a príslušnom 
prispôsobení pravidiel výkonnej právomoci. Kontrolu Európskej komisie vo veci hodnotenia 
vplyvu Komisia nepovažuje za potrebnú.

Z hľadiska princípu subsidiarity sa zistilo, že návrh patrí do spoločnej právomoci EÚ a 
členských štátov a zároveň je v súlade so zásadou subsidiarity. Výbor EÚ Spolkovej rady 
s týmto názorom nesúhlasí.

Z pohľadu Spolkovej rady nie je dostatočne objasnené, či smernica o ovocných šťavách 
uverejnená v úradnom vestníku 27. apríla 2012 naďalej ponecháva opis potravinárskych 
produktov členským štátom a do akej miery z nej vyplývajú príslušné zmeny.

Možnosť delegovaných aktov podľa článku 290 ZFEÚ je v zjavnom konflikte s právomocami 
kontrolovať uplatňovanie zásady subsidiarity, ktoré boli udelené národným parlamentom. 
Článok 290 ZFEÚ sa preto má vykladať reštriktívne.

Predložený návrh zachádza ešte ďalej: V rozpore s článkom 209 ZFEÚ sa nestanovuje lehota, 
počas ktorej má Komisia právomoc prijať delegované akty, táto právomoc sa naopak udeľuje 
neodvolateľne a bez konkrétneho časového obmedzenia. Cieľ a obsah sú i naďalej celkom 
neurčité, upresňuje sa len objekt: technické charakteristiky, opis a definície výrobkov. 
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Komisii sa tým otvára právna úprava, ktorá nie je dostatočne vymedzená, v oblastiach, ktoré 
môžu podstatne zasiahnuť do vykonávacích právomocí členských štátov v súvislosti 
s tradičnými alebo regionálnymi názvami. Na záver sa pri príprave týchto právnych aktov 
uskutočnia konzultácie s expertmi, ale nikde sa nestanovuje, že členské štáty alebo národné 
parlamenty môžu nominovať expertov na tieto konzultácie.

Podľa európskej právnej zásady potestas delegata non delegatur a so zreteľom na koncepciu 
zmlúv týkajúcich sa právomocí Únie podľa zásady prenesenia právomocí však Rada 
a Európsky parlament nemôžu vylúčiť národné parlamenty z kontroly uplatňovania zásady 
subsidiarity prenesením legislatívnej právomoci na Komisiu. Na základe predloženého návrhu 
by však mala nastať presne táto situácia.

Podľa Spolkovej rady predložený návrh nie je z uvedených dôvodov v súlade so zásadou 
subsidiarity zakotvenou v článku 5 ZEÚ.


