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Ref.: Avizul motivat al Camerei Deputaților din Marele Ducat de Luxemburg referitor 
la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții 
specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul privind OCP 
unice)
(COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind principiile subsidiarității și 
proporționalității, orice parlament național poate să transmită, în termen de opt săptămâni de 
la transmiterea proiectului de act legislativ, președinților Parlamentului European, Consiliului 
și Comisiei un aviz motivat în care precizează de ce consideră că proiectul respectiv nu 
respectă principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului, Comisia pentru afaceri 
juridice este responsabilă pentru respectarea principiului subsidiarității.

În anexă, vă transmitem, spre informare, un aviz motivat al Camerei Deputaților din Marele 
Ducat de Luxemburg referitor la propunerea sus-menționată.
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ANEXĂ
REZOLUȚIE

Camera Deputaților

• având în vedere articolul 168 al Regulamentului Camerei Deputaților;

• reamintind faptul că Comisia pentru agricultură, viticultură și dezvoltare rurală a primit o 
propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei 
organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite 
produse agricole (Regulamentul privind OCP unice), propunere legislativă inițiată de Comisia 
Europeană (COM (2010)0799) care ține de verificarea subsidiarității;

• constatând că Comisia pentru agricultură, viticultură și dezvoltare rurală a adoptat în cadrul 
reuniunii sale din 7 martie 2011 un aviz motivat cu privire la inițiativa legislativă citată anterior;

hotărăște adoptarea acestui aviz motivat al Comisiei pentru agricultură, viticultură și 
dezvoltare rurală care prevede următoarele:

După efectuarea analizei compatibilității dispozițiilor propunerii de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții 
specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul privind OCP unice) cu principiul 
subsidiarității, Comisia pentru agricultură, viticultură și dezvoltare rurală își exprimă rezervele cu 
privire la propunerea în cauză din motivele următoare:

Observații preliminare

Comisia pentru agricultură, viticultură și dezvoltare rurală constată faptul că Regulamentul (CE) 
nr. 1234/2007 al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziţii 
specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul privind OCP unice) trebuie adaptat ca 
urmare a intrării în vigoare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și în special a 
articolelor 290 și 291 din TFUE.

Comisia pentru agricultură, viticultură și dezvoltare rurală reamintește că alinierea legislației europene la 
Tratatul de la Lisabona trebuie să se bazeze pe asigurarea unei stabilități legislative suficiente și 
corespunzătoare.

Comisia parlamentară subliniază că recurgerea la acte delegate (articolul 290 din TFUE) trebuie 
efectuată cu prudență și numai în circumstanțe precise și limitate. Or, în general, propunerea prevede un 
număr excesiv de acte delegate care, în plus, nu sunt suficient de definite în ceea ce privește obiectivele, 
conținutul și domeniul lor de aplicare.

Comisia parlamentară critică așadar utilizarea formulării „...Comisia poate adopta, prin 
intermediul actelor delegate...” ca fiind insuficient de precisă, în măsura în care ar putea 
apărea contradicții juridice.
De altfel, o foarte mare parte a acestor acte sunt de ordin tehnic și vizează o punere în aplicare uniformă a 
legislației pe teritoriul Uniunii Europene.

În principiu, o foarte mare parte din dispozițiile și măsurile vizate ar trebui, prin urmare, să poată fi 
stabilite prin intermediul actelor de punere în aplicare, și nu prin acte delegate.

Trebuie menționat, de asemenea, că pentru a asigura calitatea și aplicabilitatea necesară actelor delegate, 
experții statelor membre trebuie să fie consultați în timp util, iar avizul acestora va trebui luat în 
considerare în mod corespunzător de către Comisia Europeană.
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În fapt, punerea în aplicare a OCP unice se bazează în prezent pe o colaborare strânsă cu statele membre 
care sunt reprezentate de experți naționali, și anume în cadrul comitetului de gestiune „OCP unice”.

Comisia pentru agricultură, viticultură și dezvoltare rurală este de părere că adaptarea propusă, prin care 
se acordă o competență atât de vastă Comisiei Europene, va diminua în mod considerabil capacitatea 
statelor membre de a participa în mod activ la procesul decizional, astfel încât expertiza diferențiată, 
dobândită la nivel regional în statele membre, care este esențială pentru aplicarea corespunzătoare a 
oricărei legislații în domeniul organizării comune a piețelor, nu va mai putea fi luată în considerare.

Analiza compatibilității dispozițiilor propunerii de regulament cu principiul subsidiarității

În propunerea Comisiei Europene, anumite elemente din anexa V au fost eliminate și, prin urmare, 
Comisia devine singurul organ competent în acest domeniu prin intermediul adoptării măsurilor în cauză 
prin acte delegate.

Astfel, anexa V punctul A.III din Regulamentul 1234/2007 OCP dispune în mod general și 
necondiționat ca statul membru să poată subdiviza clasele de carcase de bovine în trei subcategorii.
Propunerea Comisiei Europene elimină această dispoziție generală și prevede la articolul 35 alineatul (3) 
litera (a) din propunerea sa autorizarea prin acte delegate.

Anexa V punctul A.IV din același regulament dispune în mod general și necondiționat ca statul membru 
să poată autoriza o prezentare diferită a carcaselor de bovine în vederea stabilirii prețurilor de piață.
Propunerea Comisiei elimină această dispoziție generală și prevede la articolul 35 
alineatul (3) litera (b) autorizarea prin acte delegate.

În aceeași ordine de idei, anexa V punctul B.III din Regulamentul 1234/2007 dispune în mod general și 
necondiționat ca statul membru să poată autoriza o prezentare diferită a carcaselor de porc în 
conformitate cu anumite condiții. Propunerea Comisiei elimină această dispoziție generală și prevede 
autorizarea prin acte delegate, la articolul 35 alineatul (3) litera (d) punctul (i) din propunerea sa.

În mod similar, anexa V punctul C.IV dispune în mod general și necondiționat ca statul membru să 
poată autoriza o prezentare diferită a carcaselor de ovine în conformitate cu anumite condiții.
Propunerea Comisiei elimină această dispoziție generală și prevede autorizarea prin acte delegate, la 
articolul 35 alineatul (3) litera (d) punctul (ii) din propunerea sa.
Aceste patru dispoziții nu respectă status quo-ul politic, elimină anumite competențe ale statelor membre 
și contravin principiului subsidiarității. Cadrul unei simple alinieri la TFUE este, de asemenea, cu mult 
depășit.
La articolul 35 alineatul (3), literele (a), (b) și (d) punctele (i) și (ii) trebuie eliminate, iar la anexa V 
punctele A.III, A.IV, B.III și C.IV trebuie reformulate în conformitate cu textul inițial al Regulamentului 
1234/2007.

Concluzie

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei 
organizări comune a pieţelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite 
produse agricole (Regulamentul privind OCP unice) tinde să slăbească poziția statelor 
membre în procesul decizional. Aceasta atribuie Comisiei Europene o competență prea vastă de 
adoptare a actelor delegate și cuprinde un anumit număr de dispoziții care sunt incompatibile cu 
principiul subsidiarității.

Rezoluție adoptată de Camera Deputaților în cadrul ședinței sale publice din 
8 martie 2011

Secretar general, Președinte,
Claude Frieseisen Laurent Mosar
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