
EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 26.4.2017 
C(2017) 2751 final

Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko 
k výročním zprávám Komise za rok 2015 o subsidiarité a proporcionalitě {COM(2016) 469 
final} a o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty {COM(2016) 471 final}.

Komise vítá, že Senát vnímá politický dialog s vnitrostátními parlamenty pozitivně, aje 
potěšena, že Senát aktivně přispívá k obohacení diskuse. Podle názoru Komise jde písemná 
část politického dialogu ruku v ruce s ústním dialogem, který probíhá při návštěvách 
komisařů u vnitrostátních parlamentů nebo při setkání s nimi. Tato jednání jsou pro obě 
strany příležitostí k bezprostřední výměně názorů na důležité otázky a Komise má díky nim 
možnost vyslechnout si názory vnitrostátních parlamentů a jejich prostřednictvím i názory 
občanů. Od začátku funkčního období současné Komise se její členové zúčastnili více než 480 
návštěv nebo setkání s vnitrostátními parlamenty.

Komise vzala na vědomí připomínky Senátu ohledně výkladu zásady subsidiarity. Od samého 
počátku svého funkčního období usiluje současná Komise o to, aby se subsidiarita stala 
ústředním prvkem evropského demokratického procesu. Jak při nástupu do funkce uvedl 
předseda Juncker, Komise by měla „zasahovat nekompromisně u zásadních otázek a ustoupit 
do pozadí u otázek druhořadých Jsem přesvědčen, že Komise tento závazek plní, přestože 
mohou nastat situace, kdy neexistuje úplná shoda na tom, do jaké míry je zapotřebí přijmout 
opatření na úrovni EU. Komise stále pozorně vnímá veškeré obavy, které vyjádřily 
vnitrostátní parlamenty, a je si plně vědoma důležité úlohy, kterou mají parlamenty 
jednotlivých členských států při dohledu nad dodržováním zásady subsidiarity. Domnívám se, 
že i do budoucna bychom měli vést otevřenou a upřímnou diskusi o tom, jak by měla být 
subsidiarita chápána a prováděna v evropském rozhodovacím procesu. V těchto věcech je 
Komise kdykoliv připravena zapojit se do dialogu s vnitrostátními parlamenty a odůvodnit 
svůj postoj.
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Co se týče připomínky Senátu, že by Komise neměla započítávat období vánočních a 
novoročních svátků do osmitýdenní lhůty, kterou mají vnitrostátní parlamenty na podání 
odůvodněných stanovisek, mohu pouze zopakovat postoj, který jsem vyjádřil ve svém projevu 
na plenárním zasedání konference COSAC v Haagu v červnu 2016, totiž ženení v silách 
Komise prodloužit lhůtu, která je stanovena v protokolu č. 2 ke Smlouvám.

Pokud jde o podporu Senátu pro mechanismus tzv. zelené karty, která umožňuje skupině 
vnitrostátních parlamentů Komisi vyzvat, aby předložila návrhy nových či pozměněných 
právních předpisů, považuje ji Komise za jasný důkaz toho, že vnitrostátní parlamenty jsou 
připraveny pozitivně a konstruktivně přispívat k politické diskusi na úrovni EU. V souvislosti 
se „zelenou kartou“ obdržela dosud Komise dvě iniciativy. První z nich, kterou v roce 2015 
zorganizovala Sněmovna lordů Spojeného království a podpořilo ji dalších 18 komor, se 
týkala omezení plýtvání potravinami. Druhou iniciativu, týkající se sociální odpovědnosti 
podniků, Komise obdržela v roce 2016 a organizovalo ji francouzské Národní shromáždění 
za podpory sedmi dalších komor. V této souvislosti Komise připomíná, že některé z návrhů, 
které obsahovala „zelená karta“ týkající se omezení plýtvání potravinami, byly zohledněny v 
revidovaném balíčku o oběhovém hospodářství, který Komise přijala v prosinci 2015. Při 
několika příležitostech, zejména v odpovědi na příspěvek lucemburské COSAC, dala Komise 
najevo, že konstruktivní iniciativy vnitrostátních parlamentů podporuje za předpokladu, že k 
nim bude možné přistupovat pragmaticky, aniž by se vytvářely nové formální mechanismy.

Komise bere na vědomí, že ji Senát vyzývá, aby se primárně soustředila na návrhy, u nichž 
lze předpokládat dosažení širokého konsensu členských států. Komise u všech svých návrhů 
pokud možno vždy usiluje o širokou podporu. V této souvislosti je rovněž třeba připomenout, 
že deset politických priorit, z nichž současná Komise vycházela v legislativním plánu pro své 
funkční období, je v souladu s prioritami, jež stanovila Evropská rada v červnu 2014 ve své 
Strategické agendě pro Unii v čase změn. Za připomenutí stojí i to, že v prosinci 2016 se 
předsedové Evropského parlamentu, Rady a Komise poprvé ve společném prohlášení dohodli 
na iniciativách, které se budou v legislativním procesu řešit přednostně.

Pokud jde o pochybnosti Senátu ohledně pravomoci Komise přijímat akty v přenesené 
pravomoci, Komise si dovoluje poukázat na svou odpověď ze dne 9. března 2015 
na stanovisko Senátu k výroční zprávě o subsidiarité a proporcionalitě za rok 2013 
{€(2015)1486 final}. V uvedené odpovědi Komise připomněla, že její přístup k přenesení 
pravomocí je založen na zásadě, že akty přijímané v rámci legislativního postupu nejlépe 
zajišťují demokratickou legitimitu stanovenou ve Smlouvě. Nicméně řádně používané 
přenesené a prováděcí pravomoci jsou nedílnou součástí lepší tvorby právních předpisů a 
přispívají k vytváření jednoduchých a aktuálních právních předpisů a jejich účinnému 
a rychlému provádění. Z toho důvodu by Komise zmocnění kpřijímání aktů v přenesené 
pravomoci navrhovala pouze v případě aktů, které se týkají jiných než podstatných prvků 
a jsou opodstatněné, tj. není-li možné nebo je méně účelné nebo účinné zařadit příslušné 
prvky přímo do základního legislativního aktu. Komise ve své odpovědi rovněž připomněla, 
že oblast působnosti, cíle a obsah přenesení pravomoci na Komisi musí být jasně vymezeny 
v návrhu základního legislativního aktu. O svěření přenesené nebo prováděcí pravomoci 
Komisi rozhodují Evropský parlament a Rada. Kromě toho je zajištěna demokratická
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kontrola, neboť žádný akt v přenesené pravomoci nemůže vstoupit v platnost, pokud proti 
němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Kterýkoli ze společných normotvůrců 
může navíc přenesenou pravomoc kdykoli zrušit, bez ohledu na to, zda je časově omezená 
nebo podmíněná vypracováním zprávy.

Komise by ještě chtěla připomenout, že v dubnu 2016 předsedové Evropského parlamentu, 
Rady a Komise podepsali interinstitucionálni dohodu o zdokonalení tvorby právních 
předpisů, která obsahuje rovněž ustanovení týkající se aktů v přenesené pravomoci 
a prováděcích aktů, jakož i obecnou shodu o aktech v přenesené pravomoci, která je k 
dohodě přiložena. V souladu s obecnou shodou a v zájmu větší transparentnosti a 
intenzivnějších konzultací se Komise zavázala zjišťovat před přijímáním aktů v přenesené 
pravomoci všechna nezbytná odborná fakta, a to mimo jiné prostřednictvím konzultací s 
odborníky z členských států a pomocí zpětné vazby od veřejnosti.

Komise doufá, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těší se 
na další pokračování politického dialogu.

S úctou

Frans Timmermans 
první místopředseda 
Komise
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