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Om: Begrundet udtalelse fra Den Polske Republiks Sejm om forslaget til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter 
(fusionsmarkedsordningsforordningen)
(KOM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

I henhold til artikel 6 i protokollen (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan ethvert nationalt parlament senest otte uger efter 
fremsendelsen af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor det 
mener, at det pågældende udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes en begrundet udtalelse fra Den Polske Republiks Sejm om det 
ovennævnte forslag til orientering.
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BILAG

BESLUTNING

vedtaget af Den Polske Republiks Sejm

den 4. marts 2011

om en begrundet udtalelse

om manglende overensstemmelse med nærhedsprincippet

i forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles

markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter

("fusionsmarkedsordningsforordningen")

(KOM(2010)0799)

Den Polske Republiks Sejm konstaterer efter at have behandlet forslaget til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse 

landbrugsprodukter ("fusionsmarkedsordningsforordningen") (KOM(2010)0799), at det ikke er foreneligt med 

nærhedsprincippet, jf. EU-traktatens (TEU) artikel 5, stk. 3. Forslaget er i strid med nærhedsprincippet som følge 

af indholdet af de foreslåede bestemmelser. Der findes desuden ingen begrundelse for forslagets forenelighed 

med dette princip.

1. Sejmen deler ikke Kommissionens synspunkt om, at det eneste formål med den foreslåede forordning 

er at tilpasse den til kravene i Lissabontraktaten. Dens bestemmelser vil give Kommissionen beføjelse til at 

udstede retsakter på områder, der i øjeblikket ikke reguleres eller kun delvist reguleres på EU-plan. Efter 

Sejmens opfattelse er det umuligt at konstatere, at medlemsstaterne ikke kan opfylde målene i forslaget til 

forordning i tilstrækkelig grad, eller at de opfyldes bedre på EU-plan som følge af omfanget eller virkningerne af 

de foreslåede foranstaltninger. Kriterierne for forenelighed med nærhedsprincippet er derfor ikke overholdt. 

Kriterierne vedrører behov, hvor EU skal træffe foranstaltninger frem for medlemsstaterne.

2. Sejmen rejser indvendinger mod at tildele nye beføjelser til Kommissionen, jf. forslaget til 

forordning. Sejmen mener, at artikel 310 i forslaget til forordning er uforenelig med nærhedsprincippet. Artiklen 

giver Kommissionen beføjelse til at vedtage bestemmelser om anmeldelser indsendt af virksomheder, der 

forarbejder rå mælk. Kommissionen kan vedtage dem ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Dette område 

reguleres i øjeblikket af medlemsstaterne. Artikel 310 i forslaget til forordning indeholder juridiske normer for 

foranstaltninger, hvis mål kan opfyldes ved hjælp af medlemsstaternes nationale lovgivning, som det er tilfældet

i øjeblikket. Bestemmelsen er således ikke forenelig med nærhedsprincippet, jf. artikel 5, stk. 3, i TEU. I 

begrundelsen til forslaget til forordning har Kommissionen desuden ikke fremført argumenter, der taler for, at 



CM\860153DA.doc 3/4 PE460.820v01-00

DA

det er nødvendigt at overføre lovgivning om indsendte anmeldelser i mælkesektoren fra nationalt plan til EU-

plan.

Analoge indvendinger vedrører ligeledes artikel 126, artikel 172, litra f), og artikel 229, stk. 4, i 

forslaget til forordning.

3. Sejmen rejser også indvendinger mod, at der ikke er angivet kriterier for fastsættelse af, hvorvidt et 

givent område reguleres ved hjælp af delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter. De nationale 

parlamenter får ikke mulighed for at kontrollere, om nærhedsprincippet opfyldes i de akter, som Kommissionen 

udsteder i henhold til forordningen, da akterne ikke udgør retsakter. De kompetencer, der overføres til 

Kommissionen på grundlag af forslaget til forordning, bør således underkastes en særlig kontrol for så vidt angår 

overholdelse af nærhedsprincippet med henblik på at udelukke fremtidige skønsmæssige foranstaltninger fra 

Kommissionens side.

Sejmen mener, at det kommissorium, der giver Kommissionen beføjelse til at udstede retsakterne, er for 

omfattende for så vidt angår delegerede retsakter (artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF)). På grundlag af forslaget til forordning vil Kommissionen få beføjelse til at supplere 

eller ændre foranstaltninger, der er truffet af EU-lovgiverne, altså Rådet og Europa-Parlamentet. Sejmen 

vurderer derfor, at omfanget af de delegerede beføjelser til Kommissionen skal underkastes en restriktiv 

fortolkning. Beføjelserne skal defineres på en klar, præcis og detaljeret måde, og der skal fastlægges grænser, 

som de vedtagne akter ikke må overskride. Mange bestemmelser i forslaget til forordning (f.eks. artikel 30, stk.

1, artikel 31, artikel 35, artikel 43, stk. 1, artikel 46 og artikel 78 i forbindelse med artikel 321, stk. 1) giver 

imidlertid Kommissionen beføjelse til at vedtage særlige betingelser eller regler for de behandlede områder 

inden for en uspecificeret tidsramme. Som følge af den omfattende fortolkning af kommissoriet og den 

manglende begrundelse herfor konstaterer Sejmen, at Kommissionen vil kunne udstede delegerede retsakter på 

områder, der er vigtige for forskellige felter.

I artikel 291 i TEUF fastslås det, at Kommissionens gennemførelsesbeføjelser skal kontrolleres af 

medlemsstaterne i henhold til bestemmelser, som Europa-Parlamentet og Rådet tidligere har vedtaget. Sådanne 

bestemmelser er imidlertid ikke blevet vedtaget. Sejmen finder det uacceptabelt, at Kommissionen i henhold til 

forordningen får beføjelse til at udstede gennemførelsesretsakter, når medlemsstaternes kontrol hermed endnu

ikke er defineret.

Sejmen er af den opfattelse, at forslaget til forordning er i strid med nærhedsprincippet. Kommissionens 

kompetence til at udstede delegerede retsakter er ikke defineret præcist, og det samme gælder medlemsstaternes 

kontrol med de vedtagne gennemførelsesretsakter. Det medfører, at Kommissionen kan træffe regulerende 

foranstaltninger, selv om deres mål kan opfyldes i tilstrækkelig grad på nationalt plan.
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4. Sejmen rejser indvendinger mod, at Kommissionen ikke har begrundet sin opfattelse af 

bestemmelserne i forslaget til forordning som forenelige med nærhedsprincippet. Bestemmelserne giver 

Kommissionen beføjelse til at udstede delegerede retsakter (artikel 290 i TEUF) og gennemførelsesretsakter 

(artikel 290 i TEUF), hvilket er i strid med artikel 5 i protokollen (nr. 2) om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet. Det er vigtigt at begrunde, at forslag til lovgivningsmæssige retsakter er forenelige 

med nærhedsprincippet. Det spiller en vigtig rolle for de nationale parlamenters kontrol med overholdelsen af 

dette princip. Parlamenterne kan således få kendskab til og bedømme argumenterne for de vedtagne

løsningsmodeller i de foreslåede lovgivningsmæssige retsakter. Domstolen kan desuden på grundlag af 

begrundelsen prøve lovligheden af de lovgivningsmæssige retsakter i forbindelse med klager om ugyldighed 

(artikel 263 i TEUF).

Kommissionen har i begrundelsen til forslaget til forordning konstateret, at det er foreneligt med 

nærhedsprincippet, men den har ikke angivet nogen argumenter til støtte herfor. Kommissionen har anført, at den 

fælles landbrugspolitik er et område, hvor der er delt kompetence mellem EU og medlemsstaterne, hvilket 

betyder, at medlemsstaterne bevarer deres beføjelser til at lovgive på dette område, hvis der ikke tidligere er 

vedtaget lovgivning på EU-plan for de bestemte sektorer. Det fremhæves i begrundelsen, at dette forslag kun går 

ud på at tilpasse fusionsmarkedsordningen til de nye krav, der blev indført med Lissabontraktaten, hvorfor den 

eksisterende EU-strategi ikke berøres af forslaget.

Begrundelsen for forslagets forenelighed med nærhedsprincippet består af generelle konstateringer, 

hvormed kravene i artikel 5 i protokol nr. 2 ikke opfyldes. Begrundelserne for at regulere et område på EU-plan

skal nemlig angives præcist (på grundlag af kvalitative eller kvantitative indikatorer), hvormed det er muligt at 

kontrollere lovligheden af den pågældende retsakt.

Kommissionen argumenterer for, at forslaget til forordning er foreneligt med nærhedsprincippet. 

Forslaget indeholder imidlertid ingen detaljeret begrundelse herfor, hvorfor Sejmen, der som nationalt parlament 

udøver kontrol på dette område, ikke kan vurdere Kommissionens argumentation. Det må således konstateres, at 

Kommissionen har krænket nærhedsprincippet, eftersom den ikke har begrundet forslagets forenelighed hermed.
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Grzegorz Schetyna
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