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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

10.3.2011

OBVESTILO POSLANCEM
(27/2011)

Zadeva: Obrazloženo mnenje senata Republike Poljske o predlogu uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih 
določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“)
(KOM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
kateri koli nacionalni parlament v osmih tednih od datuma, ko mu je bil posredovan osnutek 
zakonodajnega akta, predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije pošlje 
obrazloženo mnenje, zakaj zadevni osnutek ni skladen z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za skladnost z načelom subsidiarnosti 
pristojen Odbor za pravne zadeve.

V prilogi vam v vednost pošiljamo obrazloženo mnenje senata Republike Poljske o zgoraj 
navedenem predlogu.
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PRILOGA

MNENJE

SENATA REPUBLIKE POLJSKE

z dne 3. marca 2011

o neskladnosti predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve 

kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni 

SUT“) z načelom subsidiarnosti

(KOM(2010) 799)

Senat po preučitvi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 

Uredbe Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za 

nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (KOM(2010) 799 konč.) meni, da 

predlog ni skladen z načelom subsidiarnosti iz člena 5(3) Pogodbe o Evropski uniji .

Predlog uredbe ni skladen z načelom subsidiarnosti zaradi spodaj navedenih določb 

predlagane uredbe. Te določbe podeljujejo Evropski komisiji pretirana pooblastila za 

sprejemanje delegiranih aktov, ki jih je treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije šteti za neupravičena:

1. Člen 4 – opredelitve kmetijskih proizvodov, ki so zajeti v področje uporabe uredbe, so 

bistveni element uredbe. Način opredelitve posameznih izrazov je bistven za delovanje 

zadevnega instrumenta pomoči;

2. Člen 18  Komisija je opredelila tudi „metodo izračuna skupne dodelitve sredstev, 

vključno z razdeljevanjem intervencijskih proizvodov in finančnih sredstev za nakup 

prehrambnih proizvodov na trgu“ ter „knjigovodsko vrednost proizvodov, sproščenih 

iz intervencijskih zalog, in metodo za prerazporeditev sredstev na podlagi triletnih 

revizij načrta“ med države članice. Vsi ti elementi služijo kot podlaga za delovanje 

pomoči;

3. Člen 31(1) – zahteve in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi za odkup v okviru 

javne intervencije. Ti dejavniki vplivajo na učinkovitost intervencije. Zato so bistveni 
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element za delovanje tega instrumenta pomoči ter zato tudi bistveni element enotne 

skupne ureditve trga;

4. Člen 31(2) – spremembe cen glede odkupa in prodaje žit in neoluščenega riža so 

bistveni element intervencije, tudi če so določene le za namene kakovosti.

5. Člen 31(5) – zmanjšanje izplačanega zneska pomoči ter pogoji za izplačilo predplačila 

in zahteve, ki jih je treba izpolniti, so bistveni elementi tržnih intervencij;

6. Člen 31(7) – tudi določbe o ustanovitvi izvajalcev in njihovi registraciji za namene 

DDV, da se zavarujejo pravice in obveznosti izvajalcev, ki sodelujejo pri ukrepih za 

javno intervencijo ali zasebno skladiščenje, so bistveni elementi intervencije;

7. Člen 35 – izračun povprečnih cen EU je bistven za dodelitev pomoči kmetijskim 

proizvajalcem;

8. Člen 42 – prilagoditev minimalne cene za sladkorno peso njeni kakovosti je bistvena 

za delovanje sektorja sladkorja Skupnosti;

9. Člen 47 – ukrepi za lažjo uskladitev oskrbe z zahtevami trga, ki se lahko sprejmejo za 

sektorje živih rastlin, govejega in telečjega mesa, prašičjega mesa, ovčjega in kozjega 

mesa, jajc in perutnine. Uvedba takih instrumentov je bistvena za delovanje skupne 

ureditve trga;

10. Člen 55(2) – seznam proizvodov, za katerih proizvodnjo se lahko uporablja 

industrijski sladkor, industrijska izoglukoza ali industrijski inulinski sirup, je bistven 

za delovanje pomoči v sektorju sladkorja;

11. Člen 78(2) – opredelitve v zvezi s proizvodnjo sladkorja, izoglukoze in inulinskega 

sirupa ter proizvodnjo podjetja so bistvene opredelitve za delovanje sektorja sladkorja;

12. Člen 101(1) – pogoji in standardi za posneto mleko in posneto mleko v prahu, na 

katerih temelji pomoč, dodeljena za krmo, so bistveni element za delovanje pomoči v 

sektorju mleka;

13. Člen 102(1)  pogoji in standardi za proizvodnjo posnetega mleka, predelanega v 

kazein in kazeinate, so bistveni za delovanje pomoči za posneto mleko, predelano v 

kazein in kazeinate;

14. Člen 103 – proizvodi, ki lahko prejmejo te pomoči, ter pogoji in standardi v zvezi z 

uporabo proizvodov in odobritvijo ter odvzemom odobritve podjetij, ki uporabljajo 

proizvode za namen zahtevka za pomoč za posneto mleko, predelano v kazein in 
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kazeinate, ter pomoč za posneto mleko in posneto mleko v prahu, namenjeno uporabi 

za krmo;

15. Člen 118 – način, kako deluje podpora za skupine proizvajalcev. Države članice so 

doslej opredelile natančne določbe, ki jih je treba upoštevati v zvezi s tem in ki 

temeljijo le na minimalnih zahtevah, ki jih je določila Evropska komisija.

16. Člen 126 – operativni skladi, nacionalna finančna pomoč, ukrepi preprečevanja in 

obvladovanja kriz. Vse točke v zvezi z različnimi oblikami pomoči so bistveni 

elementi za delovanje pomoči, odobrene za kmetijstvo, ter opredelitev njenega obsega 

in narave. Oblika instrumentov pomoči se sme opredeliti le na nacionalni ravni ali v 

sodelovanju z državami članicami, saj so v zvezi s tem potrebni nacionalno znanje in 

kompetence.

17. Člen 129 – sistem razdeljevanje sadja v šolah. Okvirna razdelitev pomoči med 

državami članicami, metoda za ponovno dodelitev pomoči med državami članicami na 

osnovi prejetih zahtevkov in vsa zmanjšanja, ki se uporabljajo kot posledica 

neskladnosti s pravili sistema, ter vse druge točke, navedene v tem členu, so bistveni 

za delovanje pomoči v okviru tega sistema.

18. Člen 153 – določitev pogojev za dodelitev finančnega prispevka Unije za vsako 

sodelujočo državo članico v zvezi s čebelarskimi programi. Pogoji za dodelitev 

pomoči v čebelarskem sektorju so ključni za delovanje pomoči za čebelarje in bistveno 

vplivajo na razmere v tem proizvodnem sektorju;

19. Člen 156 – pomoč gojiteljem sviloprejk. Najmanjša količina jajčec in drugi pogoji 

glede uspešnega gojenja ter pogoji, ki jih morajo izpolnjevati odobreni organi, ki 

gojiteljem dobavljajo škatle jajčec in zbirajo zapredke, ki se razvijejo iz njih, so 

bistveni elementi pomoči, dodeljene temu sektorju;

20. Člen 160 – zahteve v zvezi s splošnim tržnim standardom in odstopanja od teh zahtev. 

To so bistveni elementi za trženje živilskih kmetijskih proizvodov;

21. Člen 162 – tržni standardi. To so bistveni elementi za trženje živilskih kmetijskih 

proizvodov;

22. Člen 169 – določbe v zvezi z uvoženimi in izvoženimi proizvodi. To so bistveni 

elementi za trženje živilskih kmetijskih proizvodov;
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23. Člen 193 – vinski sektor. Vse točke iz tega člena, zlasti ukrepi v zvezi z nacionalnimi 

postopki, ki se uporabljajo za čezmejne vloge, so bistveni elementi uredbe, saj 

določajo pogoje za konkurenčnost na tem trgu.

24. Člen 207 – vinski sektor. Opredelitve, pravila in omejitve glede označevanja in 

predstavitve v vinskem sektorju znatno vplivajo na sposobnost konkuriranja na tem 

trgu.

25. Člen 230(1) – organizacije proizvajalcev. Vse točke iz tega odstavka so bistvene za 

delovanje organizacij proizvajalcev in posledično tudi za delovanje kmetijskih trgov;

26. Člen 249 – uvoz nekaterih kmetijskih proizvodov. Vse točke, povezane z uvozom, iz 

tega člena, kot so minimalne zahteve za kakovost, ki so potrebne, da se lahko uporabi 

zmanjšanje stopnje uvozne dajatve, so bistveni elementi, ki vplivajo na delovanje 

kmetijskih trgov EU;

27. Člen 253 – uvozne tarifne kvote. Pogoji in zahteve za upravičenost, ki jih mora 

izvajalec izpolniti za vložitev zahtevka v okviru uvozne tarifne kvote, ter druge točke 

iz tega člena znatno vplivajo na sposobnost izvajalcev za izkoriščanje tarifnih 

režimov;

28. Člen 261 – uvožen sladkor, namenjen za prečiščevanje. Pogoji in zahteve za 

upravičenost, ki jih mora izvajalec izpolniti za vložitev zahtevka za uvozno 

dovoljenje, vključno s predložitvijo varščine, ter druge točke iz tega člena so bistveni 

element ureditve uvoza sladkorja in posledično tudi za delovanje trga sladkorja;

29. Člen 264(3) – uvoz hmelja. Pogoji, pod katerimi obveznosti, povezane s potrdilom o 

enakovrednosti in označevanjem embalaže, ne veljajo, vplivajo na sposobnost 

uvažanja hmelja in s tem tudi na razvoj tega trga;

30. Člen 268 – izvoz nekaterih kmetijskih proizvodov. Seznam proizvodov iz sektorjev, za 

katere je treba predložiti izvozno dovoljenje, ter druge točke iz tega člena znatno 

vplivajo na delovanje kmetijskih trgov Skupnosti, lahko pa tudi na konkurenčnost 

kmetijstva EU na svetovnem trgu;

31. Člen 271(3) – določbe o proizvodih in izvajalcih, ki so upravičeni do izvoznih 

nadomestil za nekatere žgane pijače, pridobljene iz žit, zlasti opredelitvah in lastnostih 

proizvodov, ter določitvi koeficientov za izračun izvoznih nadomestil ob upoštevanju 

staranja zadevnih proizvodov. Vsi navedeni elementi so bistveni za delovanje izvoznih 

nadomestil v tem sektorju;
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32. Člen 274 – dodelitev izvoznih nadomestil. Vse navedene točke v zvezi z izvoznimi 

nadomestili, vključno z naknadno odobritvijo izvoznih dovoljenj za valilna jajca in 

enodnevne piščance, so bistveni za delovanje te oblike pomoči kmetijstvu EU, tj. 

izvoznih nadomestil, v nekaterih obdobjih pa lahko bistveno vplivajo tudi na razmere 

na zadevnem kmetijskem trgu;

33. Člen 277  izvozna nadomestila in izvozna dovoljenja. Posebne zahteve in pogoji, ki 

jih morajo izvajalci in proizvodi izpolnjevati za upravičenost do izvoznih nadomestil, 

so bistveni elementi, ki določajo sposobnost izkoriščanja nadomestil, ki spadajo med 

instrumente podpore kmetijstvu Skupnosti, medtem ko izvozni pogoji bistveno 

vplivajo na konkurenčnost kmetijskih proizvodov na svetovnih trgih.

PREDSEDNIK SENATA

[podpis]

Bogdan Borusewicz


