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Odbor za pravne zadeve
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OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI
Zadeva: Obrazloženo mnenje avstrijskega zveznega sveta o predlogu uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, 
spremembi Uredbe (EU) št. XXX/XXX Evropskega parlamenta in Sveta [uredba 
o uradnem nadzoru] in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 
akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 
zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

Avstrijski zvezni svet je o zgoraj omenjenem predlogu uredbe podal obrazloženo mnenje, ki 
je priloženo.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.
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PRILOGA

Obrazloženo mnenje Odbora za zadeve EU avstrijskega zveznega sveta  z dne 14. maja 2014 
v skladu z odstavkom 1 člena 23g avstrijskega zveznega ustavnega zakona 
(Bundesverfassungsgesetz) in v povezavi s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti.

COM (2014) 180

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov, spremembi Uredbe (EU) št. XXX/XXX Evropskega parlamenta in 
Sveta [uredba o uradnem nadzoru] in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007

A. Obrazloženo mnenje

Obravnavani predlog ni združljiv z načelom subsidiarnosti.

B. Utemeljitev

Obravnavani predlog naj bi nadomestil veljavno uredbo (ES) št. 834/2007. S prenovitvijo se 
Komisija po lastnih navedbah odziva na dinamičen razvoj na močno rastočem trgu ekoloških 
proizvodov in spreminjajoča se pričakovanja izvajalcev dejavnosti in potrošnikov. Zlasti z 
odpravo izjem naj bi se zaostrila in uskladila pravila pridelave oziroma vzreje ter izboljšal 
sistem nadzora; na primer sestavine, ki se uporabljajo v sestavi ekološko predelanih 
proizvodov, morajo biti odslej izključno ekološkega izvora. Odpravljena je zahteva za 
obvezno letno preverjanje skladnosti vseh izvajalcev dejavnosti. Nadzor izvajalcev s profilom 
nizkega tveganja bo manj obsežen ali bo potekal redkeje, medtem ko se bo pri izvajalcih z 
višjim tveganjem izvajal natančnejši nadzor. Uvaja se sistem skupinskih potrdil za male 
kmete, da se znižajo stroški inšpekcijskih pregledov in izdaje potrdil ter zmanjša povezano 
upravno breme, ter se tako prispeva k boljšim možnostim prodaje. Izboljšana je sledljivost, 
kar naj bi zmanjšalo možnost goljufij.

Podlaga predloga je  Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU), predvsem odstavek 1 
člena 42 in odstavek 2 člena 43, gre pa za deljeno pristojnost v smislu člena 4 PDEU.

Regulacija ekološke pridelave in označevanja ekoloških proizvodov na ravni EU se zdi 
načeloma ustrezna, vendar je treba glede upoštevanja načel subsidiarnosti in sorazmernosti 
izpostaviti naslednje:

- K členu 17 predloga uredbe (Sprejetje pravil pridelave za izjemne primere)

V mnogih primerih je odobritev odstopanj predvidena le še v primerih katastrofalnih razmer. 
Nasprotno bi morali za ohranjanje ekološke pridelave v specifičnih danostih še naprej 
zagotavljati določeno svobodo na nacionalni ravni. Učinki podnebnih razmer, hude nesreče in 
tudi omejitve zaradi geografskih in strukturnih danosti povzročajo nenadna ozka grla pri 
ekoloških surovinah (npr. semenih in krmi). Ker so lahko deloma ti vzroki relevantni tudi le 
na omejenem območju države članice oziroma jih ni mogoče predvideti, bi morali v tem 
primeru nacionalnim in regionalnim predpisom dati prednost pred regulacijo na ravni celotne 
EU, s čimer bi ohranili določeno prožnost.
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- K členu 20 predloga uredbe (Prisotnost neodobrenih proizvodov ali snovi)

Oporekati je treba ureditvi na ravni EU, ki bi predpisala določena merila, pogoje in uporabo 
ter opredelila ravni, saj so kmetijske strukture v posameznih državah članicah preveč različne. 
Še posebej za Avstrijo bi bila predvidena ureditev povezana s precejšnjimi slabostmi. Zaradi 
razdrobljenega lastništva kmetijskih zemljišč in posledično velikega števila sosednjih zemljišč 
ni mogoče v celoti (oziroma le do določene mejne vrednosti) izključiti kontaminacije in tako 
tudi dokazane vsebnosti neodobrenih proizvodov ali snovi.

V tem primeru ne bi bilo pravično kaznovati ekološko kmetijsko gospodarstvo z izgubo 
ekološkega statusa proizvoda zaradi načina obdelave na sosednjem kmetijskem zemljišču, na 
katero ne more vplivati, in s tem povezane morebitne kontaminacije proizvodov.

Dokazati sprejetje vseh ustreznih varnostnih ukrepov je v praksi težavno in povezano s 
precejšnjim upravnim bremenom pri nadzoru. To določbo je zato treba ovrednotiti kot 
pretirano in neustrezno.

- Prehodno obdobje za obstoječa in priznana ekološka kmetijska gospodarstva

V predlogu uredbe ni predvideno prehodno obdobje za obstoječa in priznana ekološka 
kmetijska gospodarstva. Da bi tem gospodarstvom zagotovili pravno varnost in varnost 
načrtovanja za obdobje avstrijskega programa OPUL (program za spodbujanje ekstenzivnega 
kmetovanja in kmetijstva ob upoštevanju okolja in spoštovanja narave) do leta 2020, ki bo 
leta 2017 že v teku, je določitev prehodnega obdobja sicer možna z delegiranim aktom, 
vendar tu ni nobenega zagotovila. Zato je potrebno vsaj tako dolgo prehodno obdobje. 
Obravnavani predlog bi zato morali dopolniti z določitvijo prehodnega obdobja. V 
nasprotnem primeru bi morali državam članicam zagotoviti ustrezen manevrski prostor za 
opisano problematiko.

- Možnost časovno omejene odobritve neekoloških sestavin

Posamezne države članice bi morale imeti še naprej možnost, da v predelanih živilih za 
omejen čas dovolijo neekološke sestavine, če v posamezni državi članici te sestavine začasno 
niso na voljo v ekološki kakovosti.

Da ne omejili regionalne pridelave in potrošnje regionalnih proizvodov, še posebej z ozirom 
na varstvo podnebja, bi morali ohraniti obstoječo ureditev iz členov 28 in 29 Uredbe (ES) št. 
889/2008 Komisije o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 834/2007 (med 
drugim glede odobritve s strani držav članic).

Uporaba neekoloških semen bi morala biti še naprej dovoljena, če niso na voljo ekološka 
semena posebnih regionalnih sort, nujnih za trženje.

- Delegirani akti

Kot v različnih drugih predlogih od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe si Komisija tudi v 
obravnavanem predlogu uredbe pridržuje pravico do množice podrobnejših predpisov v obliki 
neštetih delegiranih aktov. Komisija se tako postavlja v položaj, ko bo v prihodnosti izdala 
podrobnejše predpise o posameznih vidikih pridelave oziroma vzreje, označevanja, trženja, 
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skladiščenja, transporta in nadzora. Opomnimo naj na sporočilo Odbora za zadeve EU 
avstrijskega zveznega sveta v skladu z odstavkom 4 člena 23(f) avstrijskega zveznega 
ustavnega zakona (Bundesverfassungsgesetz) z dne 3. decembra 2013, ki med drugim kritizira 
pogosto uporabo delegiranih aktov. Podobno se zdi obravnavani predlog uredbe primer 
problematičnega kopičenja delegiranih aktov.

Iz navedenih razlogov menimo, da predlog ni v skladu z načeloma subsidiarnosti in 
sorazmernosti.

Po mnenju avstrijskega zveznega sveta je dejanski učinek predloga zaradi velikega števila 
delegiranih aktov zelo nejasen in predloga niti kvalitativno niti kvantitativno ni mogoče v 
celoti doumeti in ovrednotiti.

Zaradi nejasnosti glede na določb člena 5 Protokola št. 2 k Pogodbama, manjkajo jasne 
informacije, na podlagi katerih bi bilo mogoče ovrednotiti

• učinkovitost ukrepov za uresničitev cilja in odgovoriti na vprašanje, ali jih je nujno 
izvajati na ravni Unije, ter

• učinke predloga, ne nazadnje tudi finančno in upravno breme držav članic.

Če pa ni dovolj podatkov, je to že samo po sebi formalna kršitev načela subsidiarnosti. To 
velja še posebno glede delegiranih aktov, saj pri njih ni predvideno, da bi nacionalni 
parlamenti preverjali njihovo skladnost z načelom subsidiarnosti.

Po temeljnem evropskem pravnem načelu „potestas delegata non delegatur“ naj bi se 
pooblastila za sprejetje delegiranih aktov v skladu s Pogodbama izdajala restriktivno. 
Predvideno število delegiranih aktov in njihova nejasnost sta v nasprotju s tem razlagalnim 
načelom.

Število delegiranih aktov je pretirano in ga je zato treba čim bolj omejiti, da bo obravnavani 
predlog skladen z načelom subsidiarnosti in sorazmernosti. Poleg tega je treba nato izrecno in 
jasno določiti cilj, vsebino in področje uporabe preostalih prenosov pooblastil.


