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PROTOKOL O POUŽÍVÁNÍ ZÁSAD SUBSIDIARITY A PROPORCIONALITY

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,
PŘEJÍCE SI zajistit, aby rozhodnutí byla přijímána nejblíže občanům Unie,
ODHODLÁNY stanovit podmínky použití zásad subsidiarity a proporcionality, zakotvených v článku I-11 Ústavy
a vytvořit systém kontroly používání těchto zásad,
SE DOHODLY na následujících ustanoveních, která se připojují ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu:

Článek 1
Každý orgán neustále dbá na dodržování zásad subsidiarity a proporcionality vymezených v článku
I-11 Ústavy.
Článek 2
Před předložením návrhu evropského legislativního aktu povede Komise rozsáhlé konzultace. Tyto
konzultace musí případně přihlížet k regionálnímu a místnímu rozměru zamýšlené činnosti.
V mimořádně naléhavých případech Komise tyto konzultace nepovede. Své rozhodnutí odůvodní
v návrhu.
Článek 3
Pro účely tohoto protokolu se „návrhem evropského legislativního aktu“ rozumí návrhy Komise,
podněty skupiny členských států, podněty Evropského parlamentu, žádosti Soudního dvora,
doporučení Evropské centrální banky a žádosti Evropské investiční banky za účelem přijetí
evropského legislativního aktu.
Článek 4
Komise předá své návrhy evropských legislativních aktů a své pozměněné návrhy vnitrostátním
parlamentům členských států současně jako normotvůrci Unie.
Evropský parlament předá své návrhy evropských legislativních aktů a své pozměněné návrhy
vnitrostátním parlamentům.
Návrhy evropských legislativních aktů pocházejících od skupiny členských států, Soudního dvora,
Evropské centrální banky nebo Evropské investiční banky, jakož i pozměněné návrhy předá
vnitrostátním parlamentům členských států Rada.
Po přijetí legislativních usnesení Evropského parlamentu a postojů Rady je tyto orgány předají
vnitrostátním parlamentům.
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Článek 5
Návrhy evropských legislativních aktů se odůvodňují s ohledem na zásady subsidiarity
a proporcionality. Každý návrh evropského legislativního aktu by měl obsahovat zevrubnou
informaci umožňující posoudit soulad se zásadami subsidiarity a proporcionality. Tato informace by
měla obsahovat zhodnocení finančního dopadu návrhu a, jde-li o evropský rámcový zákon, důsledky
pro přijetí prováděcích předpisů členskými státy včetně, je-li to třeba, pro regionální předpisy.
Důvody umožňující dospět k závěru, že cílů Unie lze lépe dosáhnout na její úrovni, se opírají o
kvalitativní a, kdekoli je to možné, kvantitativní údaje. Návrhy evropských legislativních aktů
přihlížejí k nutnosti postupovat tak, aby každá zátěž, finanční nebo správní, příslušející Unii,
vnitrostátním vládám, regionálním nebo místním orgánům, hospodářským subjektům a občanům
byla co nejmenší a přiměřená cíli, jehož má být dosaženo.
Článek 6
Ode dne předání návrhu evropského legislativního aktu může každý vnitrostátní parlament nebo
kterákoli komora vnitrostátního parlamentu ve lhůtě šesti týdnů zaslat předsedům Evropského
parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, proč soudí, že dotyčný návrh není
v souladu se zásadou subsidiarity. Je věcí vnitrostátního parlamentu nebo komory vnitrostátního
parlamentu konzultovat, kde je to vhodné, regionální parlamenty, které mají normotvornou
pravomoc.
Pochází-li návrh evropského legislativního aktu od skupiny členských států, předá předseda Rady
stanovisko vládám těchto členských států.
Pochází-li návrh evropského legislativního aktu od Soudního dvora, Evropské centrální banky nebo
Evropské investiční banky, předá předseda Rady stanovisko dotyčnému orgánu nebo dotyčné
instituci.
Článek 7
Evropský parlament, Rada a Komise a případně skupina členských států, Soudní dvůr, Evropská
centrální banka nebo Evropská investiční banka, pochází-li od nich návrh legislativního aktu,
přihlížejí k odůvodněným stanoviskům, která vydaly vnitrostátní parlamenty nebo komora jednoho
z těchto vnitrostátních parlamentů.
Každý vnitrostátní parlament má dva hlasy rozdělené na základě vnitrostátního parlamentního
systému. V dvoukomorovém parlamentním systému má každá komora jeden hlas.
Pokud odůvodněná stanoviska o nedodržení zásady subsidiarity v návrhu evropského legislativního
aktu představují nejméně jednu třetinu všech hlasů přidělených vnitrostátním parlamentům podle
druhého pododstavce, musí být návrh přezkoumán. Jde-li o návrh evropského legislativního aktu
předloženého na základě článku III-264 Ústavy a týkajícího se prostoru svobody, bezpečnosti
a práva, je třeba jedné čtvrtiny hlasů.
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Po takovém přezkoumání může Komise a případně skupina členských států, Soudní dvůr, Evropská
centrální banka nebo Evropská investiční banka, pochází-li od nich návrh legislativního aktu,
rozhodnout, že návrh buď zachová, změní nebo jej odvolá. Toto rozhodnutí musí být odůvodněno.
Článek 8
Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat o žalobách týkajících se porušení zásady
subsidiarity některým evropským legislativním aktem, které byly podány podle článku III-365 Ústavy
členskými státy nebo jimi byly oznámeny v souladu s jejich právními řády jménem vnitrostátních
parlamentů či jejich komory.
Podle stejného článku může takové žaloby podávat rovněž Výbor regionů v případě evropských
legislativních aktů, pro jejichž přijetí Ústava stanoví, že má být konzultován.
Článek 9
Komise každoročně předkládá Evropské radě, Evropskému parlamentu, Radě a vnitrostátním
parlamentům zprávu o používání článku I-9 Ústavy. Tuto výroční zprávu rovněž předloží Výboru
regionů a Hospodářskému a sociálnímu výboru.

