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Odbor za pravne zadeve

10.3.2011

OBVESTILO POSLANCEM
(28/2011)

Zadeva: Obrazloženo mnenje poslanske zbornice Velikega vojvodstva Luksemburg 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 poslanske zbornice Velikega 
vojvodstva Luksemburg o zgoraj navedenem predlogu.
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PRILOGA
RESOLUCIJA

Poslanska zbornica je

• ob upoštevanju člena 168 svojega poslovnika,

• ker je odbor za kmetijstvo, vinogradništvo in razvoj podeželja obravnaval predlog uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih 
določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT), to je zakonodajni predlog 
Evropske komisije (KOM (2010) 799), kar spada v okvir nadzora subsidiarnosti,

• ker je Odbor za kmetijstvo, vinogradništvo in razvoj podeželja na seji 7. marca 2011 sprejel 
obrazloženo mnenje v zvezi s to zakonodajno pobudo,

sklenila, da podpre obrazloženo mnenje Odbora za kmetijstvo, vinogradništvo in razvoj 
podeželja, kot je navedeno v nadaljevanju:

„Odbor za kmetijstvo, vinogradništvo in razvoj podeželja je opravil analizo skladnosti določb 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 in je do 
predloga zadržan iz naslednjih razlogov:

Predhodne ugotovitve

Odbor za kmetijstvo, vinogradništvo in razvoj podeželja ugotavlja, da je treba Uredbo Sveta (ES) 
št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere 
kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) prilagoditi zaradi uvedbe Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (PDEU) ter zlasti členov 290 in 291 PDEU.

Odbor za kmetijstvo, vinogradništvo in razvoj podeželja opozarja, da mora uskladitev evropske 
zakonodaje z Lizbonsko pogodbo temeljiti na zagotovilu zadostne in ustrezne zakonodajne stabilnosti.

Parlamentarni odbor poudarja, da se je treba za uporabo delegiranih aktov (člen 290 PDEU) odločiti 
previdno in le v natančno določenih in omejenih primerih. V predlogu je na splošno predvideno 
čezmerno število delegiranih aktov, katerih cilji, vsebina in obseg poleg tega niso zadostno opredeljeni.

Parlamentarni odbor tako kritizira uporabo izraza „lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme“, ki ni 
dovolj natančen, tako da bi lahko prišlo do pravnih ugovorov.
Poleg tega je velik del teh aktov tehničen in predvideva enotno izvajanje zakonodaje na ozemlju 
Evropske unije.

Načeloma bi torej treba velik del omenjenih določb in ukrepov sprejeti z izvedbenimi akti in ne z 
delegiranimi.

Treba je tudi poudariti, da se mora Evropska komisija za zagotovitev potrebne kakovosti in uporabnosti 
delegiranih aktov pravočasno posvetovati s strokovnjaki držav članic in ustrezno upoštevati njihovo 
mnenje.

Izvajanje enotne SUT zdaj namreč temelji na tesnem sodelovanju z državami članicami, ki jih zastopajo 
nacionalni strokovnjaki, zlasti v upravljalnem odboru za skupno SUT.

Odbor za kmetijstvo, vinogradništvo in razvoj podeželja meni, da se bo s predlagano prilagoditvijo, s 
katero bi se na Evropsko komisijo prenesla tako široka pristojnost, resno zmanjšala možnost držav članic 
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za dejavno sodelovanje v postopku odločanja, tako da različnega strokovnega znanja in izkušenj, 
pridobljenih v državah članicah na regionalni ravni, ki so bistveni za ustrezno izvajanje vse zakonodaje 
na področju skupne ureditve trgov, ne bo več mogoče upoštevati.

Preučitev skladnosti določb predloga uredbe z načelom subsidiarnosti

V predlogu Evropske komisije so bili nekateri deli Priloge V črtani, tako da je na tem področju pristojna 
le Komisija, ki sprejema zadevne ukrepe z delegiranimi akti.

Tako je v točki III dela A sedanje Priloge V k Uredbi št. 1234/2007 o enotni SUT na splošno in 
brezpogojno določeno, da lahko država članica razrede trupov goveda razdeli v tri podrazrede. Evropska 
komisija v predlogu to splošno določbo črta in v členu 35(3)(a) predloga predvideva, da lahko to dovoli z 
delegiranimi akti.

V točki IV dela A Priloge V k navedeni uredbi je na splošno in brezpogojno določeno, da lahko država 
članica za statistiko cen dovoli drugačno predstavitev trupov goveda. Komisija v predlogu to splošno 
določbo črta in v členu 35(3)(b) predvideva, da lahko to dovoli z delegiranimi akti.

Podobno je v točki III dela B Priloge V k Uredbi št. 1234/2007 na splošno in brezpogojno določeno, da 
lahko država članica dovoli drugačno predstavitev trupov prašičev pod določenimi pogoji. Komisija v 
predlogu to splošno določbo črta in v členu 35(3)(d)(i) predloga predvideva, da lahko to dovoli z 
delegiranimi akti.

Podobno je v točki IV dela C Priloge V na splošno in brezpogojno določeno, da lahko država članica 
dovoli drugačno predstavitev trupov ovac pod določenimi pogoji. Komisija v predlogu to splošno 
določbo črta in v členu 35(3)(d)(ii) predloga predvideva, da lahko to dovoli z delegiranimi akti.
Komisija v teh štirih določbah ne upošteva obstoječega političnega položaja, odpravlja nekatere 
pristojnosti držav članic in krši načelo subsidiarnosti. Močno je presežen tudi okvir zgolj uskladitve s 
PDEU.
Člen 35(3)(a), (3)(b), (3)(d)(i) in (3)(d)(ii) je treba črtati, točki III in IV dela A, točko III dela B in 
točko IV dela C Priloge V pa je treba preoblikovati v skladu s prvotnim besedilom Uredbe 
št. 1234/2007.

Zaključna ugotovitev

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o 
posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) slabi položaj držav članic v 
postopku odločanja. Evropski komisiji daje preširoko pristojnost za sprejemanje delegiranih aktov in 
vsebuje nekatere določbe, ki niso skladne z načelom subsidiarnosti.“

Poslanska zbornica je resolucijo sprejela na javnem zasedanju 8. marca 2011.
generalni sekretar predsednik

Claude Frieseisen Laurent Mosar


