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NEMZETI PARLAMENT 
INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT 

VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL
Tárgy: Az osztrák szövetségi tanács indokolással ellátott véleménye az ökológiai 

termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről, valamint a(z) xxx/xxx/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet [a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet] 
módosításáról és a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2014)0180 – C8-0109/2014 – 2014/0100(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az osztrák szövetségi tanács a mellékelt, indokolással ellátott véleményt nyilvánította a fent 
említett rendeletre irányuló javaslatról.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.
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MELLÉKLET

A szövetségi tanács uniós ügyekkel foglalkozó bizottságának 2014. május 14-i indokolással 
ellátott véleménye a Szövetségi Alkotmány (B-VG) 23g. cikkének (1) bekezdése szerint, a 
szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkével 
összefüggésben

COM(2014)0180

Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az ökológiai termelésről és az 
ökológiai termékek címkézéséről, valamint a(z) XXX/XXX európai parlamenti és tanácsi 
rendelet [a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet] módosításáról és a 834/2007/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről

A. Indokolással ellátott vélemény

A vélemény tárgyát képező tervezet nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével.

B. Indokolás

A javasolt rendelet a jelenleg hatályban lévő 834/2007/EK rendeletet váltaná fel. Az 
újrafogalmazással a Bizottság saját állítása szerint az ökológiai termékek erőteljesen növekvő 
piacán tapasztalható dinamikus fejlődésre és a gazdasági szereplők és a fogyasztók változó 
elvárásaira reagál. Különösen a kivételek megszüntetése révén erősítené és harmonizálná a 
termelési szabályokat, továbbá javítaná az ellenőrzési rendszert. Például a jövőben a 
feldolgozott ökológiai termékek előállításához használt mezőgazdasági eredetű összetevők 
kizárólag ökológiai termelésből származhatnak. A piaci szereplők évente esedékes kötelező 
ellenőrzése megszűnik, az alacsony kockázati csoportba sorolt szereplők ellenőrzését 
ritkábban vagy kevésbé mélyrehatóan kellene elvégezni, míg a nagyobb kockázatúként 
azonosítottak tevékenységét szorosabban nyomon lehetne követni. Lehetőség nyílik a 
kistermelők csoportos tanúsítására a tanúsítással és az ellenőrzéssel járó költségek és 
adminisztrációs terhek csökkentése jegyében, a termékek könnyebb piacra juttatása 
érdekében. Javul a nyomonkövethetőség, ezzel nehezebbé válik az esetleges csalás.

A javaslat az Európai Unió működéséről szóló szerződésen (EUMSZ), különösen 42. 
cikkének (1) bekezdésén és 43. cikkének (2) bekezdésén alapul, az EUMSZ 4. cikke szerinti 
megosztott hatáskörről van szó.

Az ökológiai termelésnek és az ökológiai termékek címkézésének uniós szabályozása 
alapvetően helyénvalónak tűnik, mindazonáltal a szubszidiaritás és az arányosság elvének 
betartása tekintetében meg kell állapítani a következőket:

- A rendeletre irányuló javaslat 17. cikkére (Rendkívüli termelési szabályok elfogadása) 
vonatkozóan

Rendkívüli szabályok sok esetben csak katasztrofális körülmények esetére állapíthatók meg. 
Ezzel szemben a tagállamok számára bizonyos mozgásteret kellene biztosítani az ökológiai 
termelés fenntartásához bizonyos adottságok mellett. Az olyan indokok, mint az éghajlati 
viszonyok, a katasztrófaesemények, valamint a földrajzi és strukturális adottságokból eredő 
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korlátok hatása hirtelen fellépő hiányokat okoznak az ökológiai alapanyagoknál (pl. vetőmag 
és takarmány). Mivel ezek az indokok részben csak tagállamonként egyes területek 
vonatkozásában lényegesek, illetve nem láthatók előre, ezekben az esetekben a nemzeti vagy 
regionális intézkedéseknek egy bizonyos fokú rugalmasság fenntartása érdekében elsőbbséget 
kell élvezniük az uniós szintű szabályozással szemben.

- A rendeletre irányuló javaslat 20. cikkére (Nem engedélyezett termékek és anyagok 
jelenléte) vonatkozóan

Nem értünk egyet az egyes kritériumok, alkalmazási feltételek, valamint a szintek 
megállapításának uniós szintű szabályozásával. Az egyes tagállamokban túlságosan 
különbözők a mezőgazdasági struktúrák. Ausztria esetében kimondottan jelentős hátrányokkal 
járna a tervezett szabályozás. A felaprózódott birtokszerkezet és ebből következően a sok 
egymással határos földterület miatt a szennyeződés és így a nem engedélyezett termékek és 
anyagok jelenlétének kimutatása nem zárható ki teljesen, illetve egy bizonyos határértékig.

Ezért nem lenne igazságos egy ökológiai gazdaságot a befolyási körén kívül eső, szomszédos 
földterületen folytatott gazdálkodási forma és az ökológiai művelés alá tartozó területen a 
termékei ahhoz kapcsolódó szennyeződése miatt megbüntetni azzal, hogy terméke elveszíti az 
ökológiai státuszt.

A gyakorlatban nehezen lehet bizonyítani minden megfelelő óvintézkedés megtételét, és 
ennek ellenőrzése jelentős bürokratikus teherrel jár. Ez a rendelkezés ezért túlzónak és 
szakszerűtlennek tekintendő.

- Átmeneti időszak a meglévő és elismert ökológiai gazdaságok számára

A rendeletre irányuló javaslat nem biztosít átmeneti időszakot a meglévő és elismert ökológiai 
gazdaságok számára. Ahhoz, hogy e gazdaságok számára jog- és tervezési biztonságot 
lehessen nyújtani a 2017-es évben már futó, 2020-ig tartó ÖPUL (a környezetbarát 
mezőgazdaságot támogató osztrák program) időszakára, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusban ugyan meg lehet állapítani egy átmeneti időszakot, ez azonban nem garantálható. 
Ezért legalább egy ugyanennyi ideig tartó átmeneti időszakra van szükség. A szóban forgó 
javaslatot ki kell egészíteni átmeneti időszak megadására vonatkozó rendelkezésekkel. 
Ellenkező esetben a tagállamok számára megfelelő mozgásteret kell biztosítani a fentiekben 
ismertetett probléma megoldására.

- A „nem ökológiai összetevők” időben korlátozott engedélyezésének lehetősége

Továbbra is meg kellene adni a lehetőséget arra, hogy a tagállamok korlátozott időre 
engedélyezzék a „nem ökológiai összetevőket” a feldolgozott élelmiszerekben, amennyiben 
egyes összetevők biominőségben az adott tagállamban átmenetileg nem állnak rendelkezésre.

Annak érdekében, hogy – különösen az éghajlat védelmére való tekintettel – ne gyengüljön a 
regionális termelés és a regionális termékek fogyasztása, meg kellene tartani a 834/2007/EK 
rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK bizottsági 
rendelet 28. és 29. cikkében foglalt jelenlegi szabályozást (többek között a tagállamok által 
történő engedélyezés vonatkozásában).
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Az ökológiai vetőmag hiányában egyes regionális, a forgalmazáshoz szükséges fajták 
esetében továbbra is lehetővé kell tenni a hagyományos vetőmag engedélyezését.

- Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

Ahogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta különböző egyéb javaslatoknál is történt, a 
Bizottság a szóban forgó rendeletre irányuló javaslatban is fenntartja magának azt a jogot, 
hogy a részletes szabályokat számtalan felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján állapítsa meg. 
A Bizottság így abba a helyzetbe kerül, hogy a termelés, a címkézés, a forgalomba hozatal, a 
tárolás, a szállítás és az ellenőrzés egyes szempontjai vonatkozásában a jövőben részletes 
szabályokat állapíthat meg. Emlékeztetünk a szövetségi tanács uniós ügyekkel foglalkozó 
bizottságának a Szövetségi Alkotmány (B-VG) 23f. cikkének (4) bekezdése szerinti 2013. 
december 3-i közleményére, amelyben többek között bírálattal illettük a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok gyakori használatát, és a szóban forgó rendeletre irányuló javaslatot is 
példának tekintjük a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok problémát okozó jelentős 
halmozására.

A fent nevezett okokból a javaslatot nem tartjuk összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás és az 
arányosság elvével.

A szövetségi tanács véleménye szerint a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok nagy száma 
miatt a javaslat tényleges hatása nagyon bizonytalan, és összességében sem minőségi, sem 
mennyiségi szempontból nem ragadható meg és nem értékelhető.

A bizonytalanságok miatt – a Szerződéshez fűzött 2. jegyzőkönyv 5. cikkével ellentétesen – 
nem állnak rendelkezésre egyértelmű adatok ahhoz, hogy

• az intézkedéseknek a kitűzött cél elérése tekintetében való hatékonyságát, valamint 
azon kérdést, hogy azokat uniós szinten kell-e megvalósítani, illetve

• a javaslat hatásait, nem utolsósorban a tagállamokat érintő pénzügyi és 
adminisztrációs terheket

értékelni lehessen.

Amennyiben azonban nem állnak rendelkezésre kielégítő adatok, ez a körülmény már 
önmagában is a szubszidiaritás elvének formális megsértését jelenti. Ez még inkább érvényes 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal összefüggésben, mert ezeknél nem kerül sor a 
nemzeti parlamentek által végzett szubszidiaritási vizsgálatra.

A „potestas delegata non delegatur” (az átruházott hatáskörök nem ruházhatók tovább) régi 
európai jogelv értelmében a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra adott felhatalmazásokat a 
Szerződések szerint korlátozóan kell értelmezni. Az e javaslatban foglalt, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok tervezett száma és meghatározatlanságuk ellentmond ennek az 
értelmezési alapelvnek.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok száma eltúlzott, és ahhoz, hogy a szóban forgó 
javaslat összeegyeztethető legyen a szubszidiaritás és az arányosság elvével, azt a lehető 
legkevesebbre kell korlátozni. Ezenfelül kifejezetten és egyértelműen meg kell határozni a 
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fennmaradó hatáskör-átruházások célját, tartalmát és hatályát is.


