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Tárgy: A Luxemburgi Nagyhercegség képviselőházának indokolással ellátott 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 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 Luxemburgi Nagyhercegség képviselőházának a 
fentebb megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET
ÁLLÁSFOGLALÁS

A Képviselőház,

• tekintettel a Képviselőház Eljárási Szabályzatának 168. cikkére;

• emlékeztetve arra, hogy a Mezőgazdasági, Borászati és Vidékfejlesztési Bizottságot 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 javaslattal keresték meg, amely jogalkotási javaslatot az Európai Bizottság 
(COM (2010) 799) bocsátott ki, és amely a szubszidiaritás ellenőrzése alá tartozik;

• megállapítva, hogy a Mezőgazdasági, Borászati és Vidékfejlesztési Bizottság 2011. március 7-i 
ülésén indokolással ellátott véleményt fogadott el az említett jogalkotási kezdeményezés 
tárgyában;

úgy határozott, hogy csatlakozik a Mezőgazdasági, Borászati és Vidékfejlesztési Bizottság 
ezen indokolással ellátott véleményéhez, melynek tartalma a következő:

„Azt követően, hogy a Mezőgazdasági, Borászati és Vidékfejlesztési Bizottság megvizsgálta, hogy 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 javaslat megfelel-e a szubszidiaritás elvének, fenntartásokat fogalmaz meg a fent említett 
javaslattal kapcsolatban a következő okokból:

Előzetes észrevételek

A Mezőgazdasági, Borászati és Vidékfejlesztési Bizottság megállapítja, hogy a mezőgazdasági piacok közös 
szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 
1234/2007/EK tanácsi rendeletet („az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletet”) az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) hatálybalépése, és különösen az EUMSZ 290. és 291. cikke 
következtében ki kell igazítani.

A Mezőgazdasági, Borászati és Vidékfejlesztési Bizottság emlékeztet arra, hogy az európai jogszabályokat kellő és 
megfelelő jogalkotási stabilitás biztosítása mellett kell a Lisszaboni Szerződéshez igazítani.

A parlamenti bizottság hangsúlyozza, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (EUMSZ 290. cikk) vonatkozó 
döntést körültekintően kell meghozni, és azt pontosan meghatározott és körülhatárolt esetekre kell fenntartani. 
Márpedig a javaslat túlzottan sok felhatalmazáson alapuló jogi aktust ír elő, amelyek célja, tartalma és hatálya 
ráadásul nincs kellőképpen meghatározva.

Ezért a parlamenti bizottság kifogásként hozza fel, hogy a „Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 
(…) fogadhat el” megfogalmazás nem kellően pontos, és ezért jogi ellentmondásokat idézhet elő.
Másfelől e jogi aktusok igen nagy része technikai jellegű és arra irányul, hogy a jogszabályokat egységesen hajtsák 
végre az Európai Unió területén.

Főszabályként tehát az említett rendelkezések és intézkedések nagy részét végrehajtási aktusok, nem pedig 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kellene eldönteni.

Továbbá hangsúlyozni kell, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok szükséges minőségének és 
alkalmazhatóságának biztosítása érdekében az Európai Bizottságnak megfelelő időben konzultálnia kell a 
tagállamok szakértőivel és figyelembe kell vennie véleményüket.
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Az egységes közös piacszervezés végrehajtása ugyanis jelenleg a tagállamokkal folytatott szoros együttműködésen 
alapul, amelyeket nemzeti szakértők képviselnek, különösen az egységes közös piacszervezéssel foglalkozó 
irányítóbizottságban.

A Mezőgazdasági, Borászati és Vidékfejlesztési Bizottság véleménye szerint a javasolt módosítás – amely ilyen 
széles jogkörrel ruházza fel az Európai Bizottságot – nagymértékben szűkíti a tagállamok azon jogát, hogy aktívan 
részt vegyenek a döntéshozatali folyamatban, mivel a tagállamokban regionális szinten kapott differenciált 
szakvéleményt – amely alapvető fontosságú bármilyen jogszabály megfelelő alkalmazásához a piacok közös 
szervezése területén – többé nem lehet majd figyelembe venni.

A rendeletre irányuló javaslat rendelkezései szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetőségének vizsgálata

Az Európai Bizottság javaslatában az V. melléklet egyes elemeit törölték, aminek következtében a szóban forgó 
intézkedéseknek felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén történő elfogadásával egyedül a Bizottság rendelkezik 
hatáskörrel e tárgyban.

Ily módon az egységes közös piacszervezésről szóló 1234/2007/EK rendelet jelenlegi V. mellékletének A. III. 
pontja általános, nem pedig feltételes módon rendelkezik arról, hogy a tagállam a hasított marhák esetében az 
osztályokat három alosztályra bonthatja. Az Európai Bizottság a javaslatában eltörli ezt az általános rendelkezést, és 
javaslata 35. cikke (3) bekezdésének a) pontjában azt felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén engedélyezi.

Ugyanezen rendelet V. mellékletének A. IV. pontja általános, nem pedig feltételes módon rendelkezik arról, hogy a 
tagállam az árakkal kapcsolatos statisztikák készítése céljából megengedheti a hasított marhák eltérő kiszerelését. 
Az Európai Bizottság javaslatában eltörli ezt az általános rendelkezést, és a 35. cikk (3) bekezdésének b) pontjában 
azt felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén engedélyezi.

Ugyanebben a szellemben, az 1234/2007/EK rendelet V. mellékletének B. III. pontja általános, nem pedig feltételes 
módon rendelkezik arról, hogy a tagállam bizonyos feltételek mellett megengedheti a hasított sertések eltérő 
kiszerelését. A Bizottság javaslatában eltörli ezt az általános rendelkezést, és javaslata 35. cikke (3) bekezdése d) 
pontjának i. alpontjában azt felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén engedélyezi.

Hasonlóképpen az V. melléklet C. IV. pontja általános, nem pedig feltételes módon rendelkezik arról, hogy a 
tagállam bizonyos feltételek mellett megengedheti a hasított juhok eltérő kiszerelését. A Bizottság javaslatában 
eltörli ezt az általános rendelkezést, és javaslata 35. cikke (3) bekezdése d) pontjának ii. alpontjában azt 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén engedélyezi.
Ez a négy rendelkezés nem tartja fenn a korábbi szakpolitikai állapotot, eltörli a tagállamok egyes hatásköreit és 
sérti a szubszidiaritás elvét. Az EUMSZ-hoz történő egyszerű hozzáigazítás keretét szintén nagyban meghaladja.
A 35. cikk (3) bekezdésének a) pontját, b) pontját, d) pontjának i. alpontját és d) pontjának ii. alpontját törölni kell, 
az V. melléklet A. III. pontját, A. IV. pontját, B. III. pontját és C. IV. pontját pedig az 1234/2007/EK rendelet 
eredeti szövegének megfelelően újra kell fogalmazni.

Következtetés

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 javaslat alkalmas arra, hogy gyengítse a tagállamok pozícióját a 
döntéshozatali folyamatban. Az Európai Bizottságot túlságosan nagy hatáskörrel ruházza fel a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására, és tartalmaz néhány olyan rendelkezést, amelyek nem egyeztethetők össze a 
szubszidiaritás elvével. »

Az állásfoglalást a Képviselőház a 2011. március 8-i nyilvános ülésén fogadta el
A főtitkár Az elnök

Claude Frieseisen Laurent Mosar


