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PROTOKOL O UPLATŇOVANÍ ZÁSAD SUBSIDIARITY A PROPORCIONALITY

VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,
ŽELAJÚC SI zabezpečiť, aby sa rozhodnutia prijímali čo najbližšie k občanom Únie,
ROZHODNUTÉ určiť podmienky uplatňovania zásad subsidiarity a proporcionality zakotvených v článku I-11 ústavy
a zaviesť systém sledovania uplatňovania týchto zásad,
SA DOHODLI NA týchto ustanoveniach, ktoré sú pripojené k Zmluve o Ústave pre Európu:

Článok 1
Každá inštitúcia zabezpečuje trvalé dodržiavanie zásad subsidiarity a proporcionality vymedzených
v článku I-11 ústavy.
Článok 2
Predtým, ako Komisia navrhne európsky legislatívny akt, uskutoční široké konzultácie. Ak je to
vhodné, zohľadnia takéto konzultácie regionálny a miestny rozmer zamýšľaných opatrení. Komisia
neuskutoční takéto konzultácie v mimoriadne naliehavých prípadoch. Vo svojom návrhu uvedie
dôvody tohto rozhodnutia.
Článok 3
Na účely tohto protokolu „návrh európskeho legislatívneho aktu“ znamená návrhy Komisie, podnety
skupiny členských štátov, podnety Európskeho parlamentu, žiadosti Súdneho dvora, odporúčania
Európskej centrálnej banky a žiadosti Európskej investičnej banky na prijatie európskeho
legislatívneho aktu.
Článok 4
Komisia postupuje svoje návrhy európskych legislatívnych aktov a svoje zmenené a doplnené návrhy
národným parlamentom členských štátov v rovnakom čase ako zákonodarcovi Únie.
Európsky parlament postupuje svoje návrhy európskych legislatívnych aktov, ako aj svoje zmenené
a doplnené návrhy národným parlamentom.
Rada postupuje návrhy európskych legislatívnych aktov pochádzajúcich od skupiny členských štátov,
Súdneho dvora, Európskej centrálnej banky alebo Európskej investičnej banky, ako aj zmenené
a doplnené návrhy národným parlamentom členských štátov.
Po ich prijatí legislatívnych uznesení Európskym parlamentom a pozície Radou ich tieto inštitúcie
postúpia národným parlamentom.
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Článok 5
Návrhy európskych legislatívnych aktov sa odôvodnia so zreteľom na zásadu subsidiarity a zásadu
proporcionality. Každý návrh európskeho legislatívneho aktu by mal obsahovať dôvodovú správu, na
základe ktorej je možné vyhodnotiť jeho súlad so zásadami subsidiarity a proporcionality. Dôvodová
správa by mala obsahovať približný odhad finančného dosahu návrhu a v prípade európskeho
rámcového zákona jeho dôsledky týkajúce sa právnych predpisov, ktoré majú prijať členské štáty, a to
vrátane regionálnych právnych predpisov, ak je to potrebné. Dôvody, ktoré vedú k záveru, že cieľ
Únie sa dá lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, sa podložia kvalitatívnymi, a kedykoľvek je to možné,
kvantitatívnymi ukazovateľmi. Návrhy európskych legislatívnych aktov zohľadnia potrebu udržať
akúkoľvek finančnú alebo administratívnu záťaž Únie, národných vlád, regionálnych alebo miestnych
orgánov, hospodárskych subjektov a občanov na čo najnižšej úrovni, primeranej sledovanému cieľu.
Článok 6
Do šiestich týždňov od doručenia návrhu európskeho legislatívneho aktu môže ktorýkoľvek národný
parlament alebo ktorákoľvek komora národného parlamentu 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. Je vecou každého národného parlamentu alebo
každej komory národného parlamentu, aby sa prípadne poradili s regionálnymi parlamentmi so
zákonodarnými právomocami.
Ak návrh európskeho legislatívneho aktu pochádza od skupiny členských štátov, vládam týchto
členských štátov predkladá stanovisko predseda Rady.
Ak návrh európskeho legislatívneho aktu pochádza od Súdneho dvora, Európskej centrálnej banky
alebo Európskej investičnej banky, dotknutej inštitúcii alebo orgánu postúpi stanovisko predseda
Rady.
Článok 7
Európsky parlament, Rada a Komisia, a ak je to vhodné, skupina členských štátov, Súdny dvor,
Európska centrálna banka alebo Európska investičná banka, ak návrh legislatívneho aktu pochádza
od nich, zohľadnia odôvodnené stanoviská vydané národnými parlamentmi alebo komorou
niektorého z národných parlamentov.
Každý národný parlament má dva hlasy rozdelené v závislosti od národného parlamentného
systému. V dvojkomorovom národnom parlamentnom systéme má každá z dvoch komôr jeden hlas.
Pokiaľ odôvodnené stanoviská k nesúladu návrhu európskeho legislatívneho aktu so zásadou
subsidiarity predstavujú aspoň jednu tretinu všetkých hlasov pridelených národným parlamentom
podľa druhého odseku, návrh sa musí opätovne posúdiť. V prípade návrhu európskeho legislatívneho
aktu predloženého na základe článku III-264 ústavy týkajúceho sa priestoru slobody, bezpečnosti
a spravodlivosti je potrebná jedna štvrtina hlasov.
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Po takomto opätovnom posúdení sa môže Komisia alebo, ak je to vhodné, skupina členských štátov,
Európsky parlament, Súdny dvor, Európska centrálna banka alebo Európska investičná banka, ak
návrh európskeho legislatívneho aktu pochádza od nich, rozhodnúť, že ponechá, zmení, doplní alebo
stiahne návrh. Takéto rozhodnutie musí byť odôvodnené.
Článok 8
Súdny dvor Európskej únie je príslušný rozhodovať o žalobách z dôvodu porušenia zásady
subsidiarity európskym legislatívnym aktom podaných členskými štátmi v súlade s pravidlami
ustanovenými v článku III-365 ústavy alebo predložených členským štátom v súlade s jeho právnym
poriadkom v mene jeho národného parlamentu alebo komory národného parlamentu.
V súlade s podmienkami ustanovenými v uvedenom článku môže aj Výbor regiónov podať takéto
žaloby voči európskym legislatívnym aktom, na prijatie ktorých ústava vyžaduje poradu s ním.
Článok 9
Komisia predkladá každý rok Európskej rade, Európskemu parlamentu, Rade a národným
parlamentom správu o uplatňovaní článku I-11 ústavy. Táto výročná správa sa postúpi aj Výboru
regiónov a Hospodárskemu a sociálnemu výboru.

