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NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta rozšírenie uplatňovania spolurozhodovacieho postupu na spoločnú 
poľnohospodársku politiku (SPP);

2. domnieva sa, že zavedením riadneho legislatívneho postupu, t. j. spolurozhodovania, 
v oblasti SPP, sa zvyšuje demokratická zodpovednosť Európskej únie, keďže Európsky 
parlament, ktorý zastupuje občanov Únie, bude rovnocenným zákonodarným orgánom 
s Radou, ktorá zastupuje členské štáty; 

3. zdôrazňuje, že Európsky parlament je jediným demokraticky zvoleným zastúpením
občanov Únie;

4. zastáva názor, že ustanovenia týkajúce sa poľnohospodárstva je potrebné rozšíriť, aby sa 
zohľadnila súčasná situácia; ďalej zdôrazňuje, že výroba potravín musí s ohľadom 
na svetovú potravinovú bezpečnosť naďalej zostať prioritou, pričom sa nesmie zanedbať 
problematika spojená s energetickou bezpečnosťou a ochranou životného prostredia;

5. zdôrazňuje, že Parlament musí zabezpečiť, aby sa opatrenia potrebné na plnenie cieľov 
SPP uvádzali v legislatívnych aktoch a neponechávali sa na akty, ktoré má prijať len 
Rada alebo Komisia v rámci svojich právomocí v oblasti delegovaných aktov 
a vykonávacích opatrení;

6. zdôrazňuje, že všetky súčasné právne predpisy Rady prijaté na základe článkov 36 a 37 
Zmluvy o ES budú patriť do rozsahu pôsobnosti nového článku 37 ods. 2, 
t. j. do spolurozhodovacieho postupu; týka sa to najmä štyroch hlavných horizontálnych 
aktov v oblasti poľnohospodárstva (jednotná spoločná organizácia trhu, nariadenie 
o priamych platbách, nariadenie o rozvoji vidieka a financovanie SPP); poukazuje aj 
na to, že do rozsahu pôsobnosti článku 37 ods. 2 budú patriť aj právne predpisy o kvalite, 
ekologickom poľnohospodárstve a podpore;

7. domnieva sa, že samotný článok 37 ods. 3 nepredstavuje žiadnu nezávislú právomoc; 
zdôrazňuje, že na stanovenie toho, či a ako môže Rada uplatňovať svoje právomoci podľa 
článku 37 ods. 3, je potrebný spolurozhodovací akt prijatý na základe článku 37 ods. 2;

8. žiada, aby opatrenia uvedené v článku 37 ods. 3 nemohla prijímať Rada sama bez toho, 
aby konzultovala s Parlamentom;

9. zastáva názor, že na základe článku 37 ods. 3 by sa nebol mohol prijať žiaden existujúci 
akt Rady, a preto považuje rozsah pôsobnosti tohto odseku a jeho prípadné uplatňovanie 
ako všeobecného základu pre právne akty za neplatné;

10. poznamenáva, že komitologické postupy prijaté na základe článku 202 Zmluvy o ES sa 
zrušia; zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú má Parlament zohrávať v súvislosti s článkom 
249C pri formulovaní nového komitologického rámca (t. j. prijímaním aktov v súlade 
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s riadnym legislatívnym postupom), najmä s ohľadom na úlohu výborov v oblasti 
poľnohospodárstva; preto zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť zastúpenie Výboru pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v medziinštitucionálnych rokovaniach, na ktorých sa 
určí nový komitologický rámec;

11. zdôrazňuje, že špecializované výbory Parlamentu by mali byť náležite zapojené 
do prebiehajúcich diskusií o budúcom komitologickom postupe podľa Lisabonskej 
zmluvy, aby sa umožnil hladký prechod zo súčasného systému na budúce ustanovenia; 
domnieva sa, že sa musí zabezpečiť parlamentná kontrola delegovaných aktov 
a vykonávacích opatrení;

12. zdôrazňuje potrebu posilňovať vzťahy a začať intenzívnejší a pravidelnejší dialóg 
s národnými parlamentmi, keďže článkom 3b ods. 3 Lisabonskej zmluvy sa zaviedla 
kontrola zo strany národných parlamentov založená na zásade subsidiarity;

13. zdôrazňuje, že Lisabonská zmluva sa bude uplatňovať na všetky legislatívne návrhy, ktoré 
boli predložené v čase jej vstupu do platnosti.
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