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SUBSIDIARUMO
Tema: Austrijos Bundesrato pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų 
ženklinimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. XXX/XXX [Oficialios kontrolės reglamentas] ir 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007
(COM(2014) 0180 – C8-0109/2014 – 2014/0100(COD))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 
projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 
pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 
subsidiarumo principo.

Austrijos Bundesratas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto pasiūlymo dėl 
reglamento.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 
atsakingas Teisės reikalų komitetas.
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PRIEDAS

Austrijos Bundesrato ES reikalų komiteto 2014 m. gegužės 14 d. pagal Austrijos 
Konstitucijos (Bundesverfassungsgesetz, B-VG) 23g straipsnio 1 dalį ir atsižvelgiant į 
Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį priimta 
pagrįsta nuomonė

COM(2014) 180 final

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ekologinės gamybos ir 
ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. XXX/XXX [Oficialios kontrolės reglamentas] ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 834/2007

A. Pagrįsta nuomonė

Minėtas pasiūlymas su subsidiarumo principu nesuderinamas.

B. Pagrindimas

Pasiūlytu reglamentu numatyta pakeisti galiojantį Reglamentą (EB) Nr. 834/2007. 
Išdėstydama reglamentą nauja redakcija Komisija, jos pačios teigimu, reaguoja į dinamiškus 
greitai augančios ekologiškų produktų rinkos pokyčius ir kintančius įmonių bei vartotojų 
lūkesčius. Numatyta sugriežtinti ir suderinti gamybos taisykles, visų pirma panaikinant 
išimtis, ir pagerinti kontrolės sistemą. Pavyzdžiui, perdirbtuose ekologiškuose produktuose 
naudojamos sudedamosios dalys ateityje turės būti tik ekologiškos kilmės. Panaikinama 
prievolė kasmet tikrinti visų ūkio subjektų atitiktį reikalavimams, mažos rizikos ūkio 
subjektai bus tikrinami rečiau arba jų patikrinimas bus siauresnis, o didesnės rizikos ūkio 
subjektams bus taikomas išsamesnis tikrinimas. Įvedama smulkiųjų ūkininkų grupių 
sertifikavimo sistema, kurios tikslas – sumažinti tikrinimo ir sertifikavimo išlaidas ir susijusią 
administracinę naštą, taip pat pagerinti realizavimo rinkoje galimybes. Užtikrinamas geresnis 
atsekamumas, kad būtų kuo mažiau galimybių sukčiauti.

Pasiūlymas grindžiamas Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač jo 
42 straipsnio 1 dalimi ir 43 straipsnio 2 dalimi, taikomas pasidalijamosios kompetencijos 
principas, kaip nurodyta SESV 4 straipsnyje.

Ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo reglamentavimas ES mastu iš esmės 
yra priimtinas, tačiau kalbant apie subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymąsi būtina 
atkreipti dėmesį į šiuos aspektus:

- Pasiūlymo dėl reglamento 17 straipsnis (Išimtinių gamybos taisyklių priėmimas)

Daugeliu atveju nukrypti leidžiančias nuostatas numatyta taikyti tik susidarius katastrofinėms 
aplinkybėms. Vis dėlto reikėtų palikti tam tikrą nacionalinę veiksmų laisvę siekiant išsaugoti 
ekologinę gamybą tam tikromis aplinkybėmis. Dėl tokių priežasčių, kaip antai klimato sąlygų 
poveikis, katastrofos ir apribojimai, kuriuos nulemia geografiniai ir struktūriniai ypatumai, 
gali staiga pritrūkti ekologiškų žaliavų (pvz., sėklų ir pašarų). Kadangi tokios priežastys 
dažnai aktualios tik tam tikrose valstybės narės teritorijose arba jų neįmanoma numatyti iš 
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anksto, siekiant užtikrinti tam tikrą lankstumą pirmenybė turėtų būti teikiama nacionaliniams 
ar regioniniams reikalavimams, o ne ES masto taisyklėms.

- Pasiūlymo dėl reglamento 20 straipsnis (Neleidžiamų produktų ar medžiagų buvimas)

ES masto reglamentavimas nustatant konkrečius kriterijus ir sąlygas, taip pat apskaičiuojant ir 
nustatant kiekį yra nepriimtinas. Atskirų valstybių narių žemės ūkio struktūros yra pernelyg 
skirtingos. Konkrečiai Austrijos atveju numatytos taisyklės turėtų rimtų neigiamų padarinių. 
Dėl mažais plotais suskirstytų žemės sklypų ir todėl daug besiribojančių sklypų negalima 
visiškai arba galima tik iš dalies išvengti taršos, taigi ir neleidžiamų produktų ar medžiagų 
buvimo.

Būtų neteisinga nubausti ekologinį ūkį už ne jam priklausančioje teritorijoje sklypo kaimyno 
vykdomą ūkininkavimo veiklą ir su tuo susijusią galimą jo ekologinio ūkio produktų taršą, 
panaikinant jo produkto ekologinį statusą.

Reikalavimas imtis visų reikiamų apsaugos priemonių praktikoje yra sunkiai įgyvendinamas, 
o kontrolė susijusi su itin didele biurokratine našta. Taigi šią nuostatą reikia vertinti kaip 
neproporcingą ir netinkamą.

- Pereinamasis laikotarpis veikiantiems ir pripažintiems ekologiniams ūkiams

Pasiūlyme dėl reglamento nėra numatyta pereinamojo laikotarpio jau veikiantiems ir 
pripažintiems ekologiniams ūkiams. Siekiant užtikrinti šiems ūkiams teisinį tikrumą ir 
tinkamą planavimą Austrijos tvaraus žemės ūkio programos (ÖPUL) laikotarpiu iki 2020 m., 
kuris 2017 m. jau bus prasidėjęs, yra galimybė deleguotaisiais aktais nustatyti pereinamąjį 
laikotarpį, tačiau tai nesuteikia jokių garantijų. Todėl būtina nustatyti bent tokios trukmės 
pereinamąjį laikotarpį. Toks pereinamasis laikotarpis turėtų būti aiškiai įtrauktas į pateiktą 
pasiūlymą. Kitu atveju, būtina suteikti atitinkamą veiksmų laivę valstybėms narėms 
sprendžiant minėtą problemą.

- Galimybė išduoti laikiną leidimą naudoti „neekologiškas sudedamąsias dalis“

Kiekviena valstybė narė turėtų ir ateityje turėti galimybę išduoti laikiną leidimą naudoti 
neekologiškas sudedamąsias dalis perdirbtuose maisto produktuose, jeigu toje valstybėje 
narėje laikinai neįmanoma įsigyti atskirų ekologiškų sudedamųjų dalių.

Siekiant nesumažinti regioninės gamybos ir regioninių produktų vartojimo, ypač atsižvelgiant 
kovą su klimato kaita, reikėtų išsaugoti dabar galiojančias Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos Reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės, 28 
ir 29 straipsniuose išdėstytas nuostatas (be kita ko, dėl valstybių narių išduodamų leidimų).

Ir toliau būtina užtikrinti galimybę naudoti tradicines sėklas tuo atveju, jeigu neįmanoma 
įsigyti specialių regioninės kilmės prekybai reikalingų ekologiškų sėklų rūšių.

- Deleguotieji aktai

Kaip ir daugelyje kitų pasiūlymų nuo tada, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, Komisija ir šiame 
pasiūlyme dėl reglamento pasilieka teisę deleguotaisiais aktais priimti daug išsamių taisyklių. 
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Taigi Komisijai sudaromos sąlygos ateityje priimti išsamias taisykles dėl atskirų gamybos, 
ženklinimo, prekybos, sandėliavimo, transporto ir kontrolės aspektų. Atkreipiamas dėmesys į 
Bundesrato ES reikalų komiteto 2013 m. gruodžio 3 d. pagal Austrijos Konstitucijos 
(Bundesverfassungsgesetz, B-VG) 23f straipsnio 4 dalį priimtą komunikatą, kuriame, be kita 
ko, kritikuojamas deleguotųjų aktų taikymo dažnumas. Dabartinis pasiūlymas dėl reglamento 
taip pat yra tokio probleminio deleguotųjų aktų pagausėjimo pavyzdys.

Daroma išvada, kad dėl pirmiau išvardytų priežasčių pasiūlymas neatitinka subsidiarumo ir 
proporcingumo principų.

Bundesrato nuomone, dėl didelio deleguotųjų aktų skaičiaus labai neaiškus tikrasis pasiūlymo 
poveikis ir pasiūlymo, kaip visumos, neįmanoma suvokti ir įvertinti nei kokybiniu, nei 
kiekybiniu požiūriu.

Dėl neapibrėžtumo, atsižvelgiant į prie Sutarčių pridėto protokolo (Nr. 2) 5 straipsnio 
nuostatas, trūksta patikimų duomenų, kad būtų galima įvertinti

• tikslo siekimo priemonių veiksmingumą ir klausimą, ar jos turi būti įgyvendinamos 
Sąjungos lygmeniu, ir

• pasiūlymo pasekmes, ypač valstybėms narėms teksiančią finansinę ir administracinę 
naštą.

Jeigu nėra pakankamų duomenų, vien ši aplinkybė pati savaime reiškia formalų subsidiarumo 
principo pažeidimą. Tuo labiau tai taikytina deleguotųjų aktų atveju, nes jiems nenumatytas 
subsidiarumo principo taikymo patikrinimas, už kurį atsakingi nacionaliniai parlamentai.

Pagal seniai galiojantį Europos teisės principą potestas delegata non delegatur (suteikti 
įgaliojimai toliau neperduodami) įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal Sutartis turi 
būti aiškinami siaurai. Pasiūlyme numatytas deleguotųjų aktų skaičius ir jų neapibrėžtumas 
prieštarauja šiam aiškinimo principui.

Deleguotųjų aktų skaičius yra per didelis ir norint, kad šis pasiūlymas būtų suderinamas su 
subsidiarumo ir proporcingumo principais, turi būti apribotas iki absoliutaus minimumo. 
Įgaliojimų perdavimo likusiais atvejais tikslas, turinys ir taikymo sritis turi būti nustatyti 
aiškiai ir tiksliai.


