
CM\860407HU.doc PE460.845v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Jogi Bizottság

11.3.2011

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

(29/2011)

Tárgy: A Svéd Királyság Parlamentjének 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 Svéd Királyság Parlamentjének a fentebb 
megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.



PE460.845v01-00 2/4 CM\860407HU.doc

HU

MELLÉKLET

2. MELLÉKLET
A svéd parlament indokolással ellátott véleménye
A parlament 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 
rendeletre) irányuló bizottsági javaslat (COM(2010) 799 végleges) megfelel-e a 
szubszidiaritás elvének. Ennek eredményéről a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottság 2010/11:MJU21. számú, „Élelmiszerosztás az Unió leginkább rászoruló személyei 
számára stb. – az egységes közös piacszervezés” című véleménye számol be. A parlament 
álláspontja szerint a jelenlegi javaslat részben ellentétes a szubszidiaritás elvével. 

Elöljáróban a parlament emlékeztetni szeretné a Bizottságot az 1290/2005/EK és az 
1234/2007/EK tanácsi rendeletnek az Unió leginkább rászoruló személyei számára történő 
élelmiszerosztás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslattal (COM(2010) 486 végleges) kapcsolatos, korábban 
megfogalmazott véleményére, amelyet a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 
2010/11:MJU7. számú, „Élelmiszerosztás az Unió leginkább rászoruló személyei számára” 
című véleménye tartalmaz. A parlament úgy ítélte meg, hogy a javaslat ellentétes volt a 
szubszidiaritás elvével. A svéd parlament bizottsága a jelenlegi javaslattal kapcsolatban 
megállapítja, hogy abban a Bizottság korábbi javaslata is szerepel. A 17–19. cikk lényegében 
megegyezik az 1290/2005/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek az Unió leginkább 
rászoruló személyei számára történő élelmiszerosztás tekintetében történő módosítására 
vonatkozó korábbi javaslattal (COM(2010) 486 végleges).

A jelenlegi javaslatban sok tisztázatlan kérdés található. Nem derül ki egyértelműen, 
hogy melyek a jelenleg hatályban lévő rendelethez képest a változások. A javaslattal 
kapcsolatos bizottsági elemzés jelentős hiányosságokat tartalmaz a szubszidiaritás elvére 
vonatkozóan. A Bizottság a (24) preambulumbekezdésben a következőket rögzíti:

„A KAP-nak a Szerződés 39. cikke (1) bekezdésében meghatározott célkitűzései 
között szerepel a piacok stabilizálása, valamint a fogyasztók elfogadható ár ellenében 
történő ellátásának biztosítása. Az évek során az élelmiszerosztási program sikeresen 
támasztotta alá mindkét cél teljesítését. A KAP céljainak garantálása és a kohéziós 
célok elérésének elősegítése érdekében e programnak folytatódnia kell. Mindazonáltal 
a KAP későbbi reformjai eredményeként az intervenciós készlet és a rendelkezésre 
álló termékek köre fokozatosan csökkent. Következésképp a piaci beszerzést a 
program állandó ellátási forrásává kell tenni.”
A parlament kétségeit fejezi ki a Bizottság azon értelmezésével kapcsolatban, amely 

szerint a leginkább rászoruló személyek számára történő élelmiszerosztás céljából történő 
piaci beszerzés a Szerződés 39. cikke (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a 
piacok stabilizálását, valamint a fogyasztók elfogadható ár ellenében történő ellátásának 
biztosítását szolgálná, mint ahogyan ezt a Bizottság a javaslatban rögzíti.

A parlament álláspontja szerint a Bizottság jelenlegi javaslata alapján a KAP céljai 
egyértelműen szociálpolitikai intézkedésekkel bővülnének ki, amelyek finanszírozása az 
agrárpolitikára szánt költségvetési forrásokból történne. A parlament ezért nagy kritikával 
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fogadja a Bizottság javaslatát, és az ugyanebben a tárgyban korábban megfogalmazott 
véleményében vázolt szempontokat hangsúlyozza és ismétli meg. 

A parlament újból emlékeztet arra, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke 
értelmében az Unió kizárólag a tagállamok által a Szerződésekben ráruházott hatáskörök 
határain belül járhat el a Szerződésekben foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében. 
Minden olyan hatáskör, amelyet a Szerződések nem ruháztak át az Unióra, a tagállamoknál 
marad. Fontos tekintetbe venni azt is, hogy a Bíróság több ízben hangsúlyozta, hogy valamely 
közösségi jogi aktus jogalapját olyan objektív kritériumok alapján kell megválasztani, 
amelyek bírósági felülvizsgálat tárgyát képezhetik. A kritériumok között szerepel a jogi aktus 
célja és tartalma is.

Az Unió leginkább rászoruló személyei számára történő élelmiszerosztásra vonatkozó 
javaslatot illetően a parlament megállapítja, hogy annak célja az intervenciós készletek 
felhasználásával kapcsolatos, több mint 20 évvel ezelőtt bevezetett rendszer módosítása. A 
rendszert a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról szóló (1234/2007/EK) 
rendelet 27. cikke tartalmazza az „Intervencióból történő értékesítés” alszakaszban. A 
rendszer bevezetésének indokát a fenti rendelet (18) preambulumbekezdése ismerteti, a 
következőképpen: „A Közösségnek – a különböző mezőgazdasági termékek intervenciós 
készletei révén – megvannak a lehetséges eszközei ahhoz, hogy jelentősen hozzájáruljon a 
leginkább rászoruló polgárainak jólétéhez. A Közösség érdekében áll, hogy tartós alapon 
kihasználja az ebben rejlő lehetőséget, amíg a készleteket a megfelelő intézkedések 
bevezetésével a szokásos szintre csökkentik”.

A parlament továbbá megállapítja, hogy mivel a közös agrárpolitikát az elmúlt 
években jelentősen átalakították, és annak elsődleges célja már nem a termelékenység 
fokozása, hanem – amint azt a Bizottság is hangsúlyozza – a mezőgazdaság hosszú távú 
fenntarthatósága, a készletek drasztikusan csökkentek. A Bizottság ezért azt javasolja, hogy a 
leginkább rászoruló személyek számára történő élelmiszerosztásra vonatkozóan új rendszert 
vezessenek be, amely nem függ attól, hogy vannak-e megfelelő intervenciós készletek.

A Bizottság által javasolt módosításokat tekintve a parlament úgy ítéli meg, hogy a 
jelenlegi javaslat tárgyát képező intézkedés – azaz az Unió leginkább rászoruló személyei 
számára történő élelmiszerosztás – célja jellegét tekintve megváltozott, mivel korábban az 
intervenciós készletek felhasználásának egy módja volt, most pedig olyan rendszert 
teremtene, amely tápláló élelmiszerekkel látja el az Unió leginkább rászoruló személyeit. A 
parlament megállapítja, hogy az intézkedés ekképpen agrárpolitikai intézkedésből 
szociálpolitikai intézkedéssé alakult át. A parlament ezért úgy ítéli meg, hogy a javaslat 
jogalapja téves, mivel sem a javasolt jogi aktus célja, sem tartalma nem sorolható be a közös 
agrárpolitika céljai közé. Egy olyan javaslat, amelynek alapvetően szociálpolitikai célja a 
leginkább rászoruló személyek számára történő élelmiszerosztás, önmagában úgy tekinthető, 
mint ami illeszkedik az Unió célkitűzéseihez. Ennek alapján a parlament a Tanács Jogi 
Szolgálatához hasonlóan megállapítja, hogy a Bizottságnak e javaslat jogalapjául az EUMSZ 
352. cikkét kellene választania. A parlament emlékeztet arra, hogy a 352. cikk a 
következőképpen rendelkezik:

Ha a Szerződésekben meghatározott politikák keretében az Unió fellépése bizonyul 
szükségesnek ahhoz, hogy a Szerződésekben foglalt célkitűzések valamelyike 
megvalósuljon, és a Szerződések nem biztosítják a szükséges hatáskört, a Tanács a 
Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlament egyetértését követően, 
egyhangúlag elfogadja a megfelelő rendelkezéseket.
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A parlament úgy ítéli meg, hogy a javasolt intézkedések semmilyen módon nem 
tekinthetők szükségesnek a Szerződésben foglalt célkitűzések valamelyikének eléréséhez. A 
parlament ellenben úgy véli, hogy a javasolt intézkedések ellentétesek a szubszidiaritás 
elvével, és ezért az Unió leginkább rászoruló személyei számára történő élelmiszerosztásra 
vonatkozó uniós szintű rendelkezések elfogadására nincs megfelelő jogalap.

A Szerződésekből kitűnik, hogy a szociálpolitika elsősorban tagállami hatáskörbe 
tartozik. Ez különösen akkor érvényes, ha olyan egyéneknek nyújtandó támogatásról van szó, 
akik feltehetőleg az Unió leginkább rászoruló személyei. Az Európai Unióról szóló szerződés 
4. cikke értelmében a szociálpolitika Szerződésben meghatározott vonatkozásai az Unió és a 
tagállamok megosztott hatáskörébe tartoznak. A parlament megállapítja, hogy e vonatkozások 
elsősorban a munkaerő szabad áramlását érintik. Minden tagállam felelős a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemért, valamint a leginkább rászorulók támogatására 
irányuló munkáért. E felelősséget gyakorta megosztják a regionális és helyi szintű 
hatóságokkal. A szubszidiaritás elvének megfelelően azokon a területeken, amelyek nem 
tartoznak kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és 
amennyiben a meghozni szándékozott intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem 
regionális vagy helyi szinten nem tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett 
intézkedés terjedelme vagy hatása miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók. A 
parlament semmilyen okot nem lát arra, hogy a jelenlegi javaslatban foglalt tervezett 
intézkedések az Unió szintjén jobban megvalósíthatók lennének.

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy az élelmiszerosztás 20 évvel ezelőtti 
bevezetésének egyedüli indoka az volt, hogy akkoriban olyan intervenciós készletek álltak 
rendelkezésre, amelyeket a lehető legjobban kívántak felhasználni. Mára ez az indok már nem 
áll fenn, mivel az intervenciós készletek szinte megszűntek. Sem a javasolt jogi aktus célja, 
sem tartalma nem sorolható be a közös agrárpolitika céljai közé. A javaslat jogalapja ezért 
téves.

A jelenlegi javaslatban több további tisztázatlan kérdés található. Nem derül ki 
egyértelműen, hogy melyek a jelenleg hatályban lévő rendelethez képest a változások. A 
javaslattal kapcsolatos bizottsági elemzés jelentős hiányosságokat tartalmaz a szubszidiaritás 
elvére vonatkozóan. A parlament álláspontja szerint a Bizottság javaslata alapján a KAP céljai 
egyértelműen szociálpolitikai intézkedésekkel bővülnének ki, amelyek finanszírozása az 
agrárpolitikára szánt költségvetési forrásokból történne.

A parlament következésképpen úgy véli, hogy a javaslatnak az Unió leginkább 
rászoruló személyei számára történő élelmiszerosztásra vonatkozó része ellentétes a 
szubszidiaritás elvével. A tervezett intézkedés céljait a tagállamok központi vagy regionális és 
helyi szinten kielégítően meg tudják valósítani. A parlamentnek a szubszidiaritás elvének 
szempontjából viszont nincsenek ellenvetései a Bizottság javaslatában szereplő többi résszel 
kapcsolatban, amelyek a Lisszaboni Szerződés szerinti új döntéshozatali folyamattal való 
összehangolásra vonatkoznak.

Nyomda: Elanders, Vällingby 2011


