
CM\860259HU.doc PE460.828v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Jogi Bizottság

10.3.2011

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

(27/2011)

Tárgy: A Lengyel Köztársaság Szenátusának indokolással ellátott véleménye a 
mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes 
mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes 
közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek 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 Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a Lengyel Köztársaság Szenátusának a fentebb 
megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG SZENÁTUSÁNAK

2011. március 3-i

VÉLEMÉNYE

a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági 
termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 

(„az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) irányuló javaslatnak a szubszidiaritás 
elvével való összeegyeztethetetlenségéről

COM(2010) 799

A Szenátus, miután áttekintette a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, 

valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai 

parlamenti és tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) irányuló 

javaslatot (COM(2010) 799), megállapítja, hogy az nem egyeztethető össze az Európai Unióról szóló 

Szerződés (EUSZ) 5. cikkének (3) bekezdésében rögzített szubszidiaritás elvével.

A javaslat az alább felsorolt rendelkezések tekintetében nem egyeztethető össze a 

szubszidiaritás elvével. Ezek értelmében az Európai Bizottság (EB) túlzottan messzire nyúló 

hatásköröket kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kiadására, ami az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikke értelmében szabálytalannak tekinthető.

1) 4. cikk – A rendelet által szabályozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó, a rendeletben 

alkalmazott fogalommeghatározások a rendelet lényeges részét képezik. Az egyes fogalmak 

meghatározásának módja kulcsfontosságú jelentőséggel bír az adott támogatási eszköz 

működésére nézve

2) 18. cikk – „A források tagállamok közötti elosztásának kiszámítására szolgáló módszer, többek 

között az intervenciós készletek elosztásának és a piacon történő élelmiszervásárlásra 

rendelkezésre álló pénzügyi eszközök elosztásának módja” Bizottság általi meghatározása, illetve 

„az intervenciós készletekből rendelkezésre bocsátott készletek könyv szerinti értékének, 

valamint a forrásoknak a hároméves terv felülvizsgálatát követő, tagállamok közötti újbóli 

kiosztásának” módszerének meghatározása. Ezen elemek alkotják a támogatás működésének 

alapját.

3) 31. cikk (1) bekezdés – Az egyes kiválasztott ágazatokban történő állami intervencióra

vonatkozó követelmények és feltételek. E tényezők határozzák meg az intervenció 
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eredményességét, ezáltal lényeges elemeit képezik ezen eszköz működésének, ezen keresztül 

pedig lényeges elemei az egységes közös piacszervezésnek. 

4) 31. cikk (2) bekezdés – A gabonafélék és a hántolatlan rizs felvásárlási és eladási árainak

változásai lényeges elemei az intervenciónak, még akkor is, ha kizárólag minőségi 

megfontolásból erednek.

5) 31. cikk (5) bekezdés – A kifizetett támogatás összegének csökkentése, valamint az előleg 

fizetése kapcsán támasztott követelmények és feltételek a piaci intervenció lényeges elemei.

6) 31. cikk (7) bekezdés – A gazdasági szereplők létesítéséről és a hozzáadottérték-adóhoz 

szükséges nyilvántartásukról szóló rendelkezések, amelyek célja az állami intervenciós vagy a 

magántárolási rendszerben részt vevő gazdasági szereplők jogainak és kötelezettségeinek 

védelme, szintén az intervenció lényeges elemeit jelentik.

7) 35. cikk – Az uniós átlagárak kiszámításának módja lényeges kérdés a mezőgazdasági termelők 

számára nyújtott támogatás szempontjából.

8) 42. cikk – A cukorrépa minimálárának minőséghez történő igazítása lényeges elemét képezi a 

közösségi cukoripari ágazat működésének.

9) 47. cikk – A kínálat piaci követelményekhez történő igazítását elősegítő intézkedések a 

következő ágazatok esetében: élő növények, a marha- és borjúhús, a sertéshús, a juh- és 

kecskehús, a tojás és a baromfihús. Ezen intézkedések bevezetése a közös piacszervezés lényeges 

elemét képezi.

10)  55. cikk (2) bekezdés – Azon termékek jegyzéke, amelyek gyártásához az ipari cukor, ipari 

izoglükóz vagy ipari inulinszirup használható fel, lényeges elemét képezi a cukorágazati 

támogatás működésének.

11)  78. cikk (2) bekezdés – A cukor, az izoglükóz és az inulinszirup gyártását, valamint egy 

vállalkozás termelését érintő meghatározások a cukorágazat működésének alapvető 

meghatározásai.

12) 101. cikk (1) bekezdés – A sovány (fölözött) tejre és sovány tejporra vonatkozó feltételek és 

szabványok, amelyektől az ilyen takarmányként való hasznosításra szánt termékeknek nyújtott 

támogatás függ, lényeges elemeit képezik a tejágazatnak nyújtott támogatás működésének.

13) 102. cikk (1) bekezdés – A kazeinná és kazeinátokká feldolgozott sovány (fölözött) tejre 

vonatkozó feltételek és szabványok lényeges elemét képezik a kazeinná és kazeinátokká 

feldolgozott sovány (fölözött) tejre nyújtott támogatás működésének.
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14)  103. cikk – Azon termékek, amelyek után tárgyi támogatás járhat, valamint a termékek 

felhasználása, illetve a kazeinná és kazeinátokká feldolgozott sovány (fölözött) tej és a 

takarmányként való hasznosításra szánt sovány (fölözött) tej és sovány tejpor vonatkozásában 

támogatást igénylő vállalkozások jóváhagyása és a jóváhagyás visszavonására vonatkozó 

feltételek és szabványok.

15)  118. cikk – A termelői csoportoknak nyújtott támogatás működésének módja. Idáig az egyes 

tagállamok határoztak meg egyedi intézkedéseket e területen, kizárólag az EB által támasztott 

minimumkövetelményekre támaszkodva.

16) 126. cikk – Működési alapok, nemzeti pénzügyi támogatások, válságmegelőzési és -kezelési 

intézkedések. A különféle támogatási formák összes kérdése lényeges elemét képezi a 

mezőgazdaságnak nyújtott támogatások működésének, valamint meghatározza azok hatókörét és 

jellegét. A támogatási intézkedések formáját kizárólag tagállami szinten kellene meghatározni, 

esetleg a tagállamok közös részvételével, hiszen ez tagállami szintű ismereteket és felhatalmazást 

igényel.

17) 129. cikk – „Az iskolagyümölcs-program”. A támogatás tagállamok közötti indikatív 

elosztásának, majd beérkezett kérelmek alapján történő, tagállamok közti újraelosztásnak 

módszerei, az előírások be nem tartásával kapcsolatban alkalmazott mindenfajta csökkentés, 

valamint az e cikkben említett összes kérdés kulcsfontosságú jelentőséggel bír a program 

kereteiben nyújtott támogatás működésére nézve.

18) 153. cikk – A méhészeti programok tekintetében az összes résztvevő tagállam számára nyújtott 

uniós pénzügyi hozzájárulás feltételeinek meghatározása. A méhészeti ágazatnak nyújtott 

hozzájárulás odaítélésnek feltételei kulcsfontosságú elemei a méhészek támogatási rendszerének,

és jelentős befolyással bírnak ezen termelési osztály helyzetére.

19) 156. cikk – A selyemhernyó-tenyésztőknek nyújtandó támogatás. A minimális peteszámmal és a 

sikeres tenyésztéssel kapcsolatos feltételek, valamint a tenyésztőknek petedobozokat szállító, 

majd pedig a tenyésztőktől a gubókat átvevő jóváhagyott szervezettel szembeni feltételek az 

ágazati támogatás fontos részét képezik.

20)  160. cikk – Az általános forgalmazási előírással kapcsolatos követelmények, valamint az ezektől 

való eltérés bevezetése. Ez lényeges elem a mezőgazdasági fogyasztási cikkek forgalmazása 

szempontjából; 

21) 162. cikk – Forgalmazási előírások. Ez lényeges elem a mezőgazdasági fogyasztási cikkek 

forgalmazása szempontjából.
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22) 169. cikk – Az importált és exportált termékekre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos 

előírások. Ez lényeges elem a mezőgazdasági fogyasztási cikkek forgalmazása szempontjából.

23) 193. cikk – Borpiac. Az összes e cikkben említett kérdés, különösen az egyes, határokon átnyúló 

kérelmekre alkalmazandó nemzeti eljárásokra vonatkozó támogatások a szabályozás lényeges 

elemei, hiszen a versenyképesség feltételeit jelölik ki e piacon.

24)  207. cikk – Borpiac. A bor címkézésével és piaci kiszerelésével kapcsolatos meghatározások, 

előírások és korlátozások a versenyképesség lehetőségének lényegi meghatározó elemeit jelentik 

e piacon.

25) 230. cikk (1) bekezdés – Termelői szervezetek. Az e bekezdésben említett összes kérdésnek 

lényegi jelentősége van a termelői szervezetek, rajtuk keresztül pedig a mezőgazdasági piacok 

működésében.

26) 249. cikk – Egyes mezőgazdasági termékek behozatala. Az összes e cikkben említett,

behozatallal kapcsolatos kérdés, például a behozatali vámtétel csökkentéséből való részesülés 

érdekében teljesítendő minőségi minimumkövetelmények lényeges elemek, amelyek formálják az 

EU mezőgazdasági piacainak működését.

27) 253. cikk – Behozatali vámkontingensek. Azon feltételek és jogosultsági követelmények, 

amelyeket a gazdasági szereplőknek teljesíteniük kell ahhoz, hogy a behozatali vámkontingens 

keretében kérelmet nyújthassanak be, valamint az összes többi, e cikkben említett kérdés lényeges 

elemét jelenti az e kontingensek gazdasági szereplők általi felhasználásának.

28) 261. cikk – Cukor behozatala finomítás céljából. Azon feltételek és jogosultsági követelmények, 

amelyeket a gazdasági szereplőknek teljesíteniük kell ahhoz, hogy behozatali engedély iránti 

kérelmet nyújthassanak be, ideértve biztosíték letétbe helyezését is, valamint az összes többi, e 

cikkben említett kérdés lényeges elemét képezi a cukorbehozatal szabályozásának és azon 

keresztül a cukorpiac működésének.

29) 264. cikk (3) bekezdés – Komlóbehozatal. Azok a feltételek, amelyek teljesülése esetén nem kell 

alkalmazni az egyenértékűség igazolásával és a csomagolás címkézésével kapcsolatos 

kötelezettségeket, meghatározzák a komlóbehozatal lehetőségeit, és ezen keresztül e piac 

helyzetének alakulását.

30) 268. cikk – Egyes mezőgazdasági termékek kivitele. Azon ágazatok termékeinek jegyzéke, 

amelyek kivitele kiviteli engedély bemutatásához van kötve, valamint az összes többi e cikkben 

említett kérdés a közösségi mezőgazdasági piacok működésének lényeges elemét jelenti, és 

kihathat az EU mezőgazdaságának világpiaci versenyképességére.
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31) 271. cikk (3) bekezdés – A gabonafélékből nyert szeszes italok bizonyos fajtáinak előállítására 

jellemző sajátosságok figyelembevételéhez szükséges mértékben és a gazdasági szereplők 

tekintetében megállapítandó export-visszatérítés feltételeire vonatkozó előírások, különös 

tekintettel a termékek meghatározására és jellemzőire, valamint az export-visszatérítés 

kiszámítása céljából alkalmazandó együtthatóknak az érintett termékek érési folyamatának 

figyelembevételével történő meghatározására. Az összes említett elem lényeges jelentőséggel bír 

az export-visszatérítés működésére ebben az ágazatban.

32)  274. cikk – Export-visszatérítés nyújtása. Az export-visszatérítéssel, többek között a 

keltetőtojások és a naposcsibék esetében alkalmazott, utólag megadott kiviteli engedéllyel 

kapcsolatos kérdések az uniós mezőgazdasági támogatási eszköze működésének fontos elemei, 

amelyek egyes időszakokban kulcsfontosságú jelentéssel bírhatnak egy adott mezőgazdasági piac 

állapota esetében;

33) 277. cikk – Export-visszatérítések és kiviteli engedélyek. Azok az egyedi követelmények és 

feltételek, amelyeknek a gazdasági szereplőknek és az export-visszatérítésre jogosult 

termékeknek meg kell felelniük, lényeges elemét jelenik a visszatérítés felhasználási 

lehetőségének, ami a Közösség mezőgazdasági támogatásának eszközét képezi, a kivitel feltételei 

pedig lényegileg befolyásolják az EU mezőgazdasági termékeinek versenyképességét a 

világpiacokon.

A SZENÁTUS ELNÖKE
/aláírás/

Bogdan BORUSEWICZ


