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Retsudvalget
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MEDDELELSE TIL 
MEDLEMMERNE(27/2011)

Om: Begrundet udtalelse fra Den Polske Republiks Senat 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 Senat om det 
ovennævnte forslag til orientering.
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ANNEX

UDTALELSE

FRA REPUBLIKKEN POLENS SENAT

af 3. marts 2011

om manglende overensstemmelse med nærhedsprincippet i Europa-Parlamentets og Rådets 

forslag til forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige 

bestemmelser for visse landbrugsprodukter ("fusionsmarkedsordningsforordningen"),

KOM(2010)0799

Senatet konstaterer efter at have behandlet Europa-Parlamentets og Rådets forslag til 

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

landbrugsprodukter ("fusionsmarkedsordningsforordningen"), KOM(2010)0799, at forslaget ikke er 

foreneligt med nærhedsprincippet, jf. EU-traktatens artikel 5, stk. 3.

Forslaget til forordning er ikke foreneligt med nærhedsprincippet med hensyn til nedenstående 

bestemmelser i forslaget. På grundlag af disse bestemmelser tildeles Kommissionen for vidtgående 

beføjelser til at udstede delegerede retsakter, hvilket må anses for at være ubegrundet, jf. artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde:

1) Artikel 4 - de definitioner, som anvendes i forordningen til at betegne landbrugsprodukter omfattet 

af forordningen, udgør et væsentligt element i forordningen. Måden, hvorpå de enkelte begreber 

defineres, har en afgørende betydning for et givent støtteinstruments funktionsmåde.

2) Artikel 18 - Kommissionens fastsættelse af, "hvilken metode der skal anvendes ved beregning af 

den samlede tildeling af midler til medlemsstaterne, herunder uddelingen af 

interventionsprodukter og de finansielle midler til indkøb af fødevarer på markedet" samt dens 

fastsættelse af "regnskabsværdien af varer, der frigives fra interventionslagrene, og hvilken 

metode der skal anvendes ved omfordeling af ressourcer mellem medlemsstaterne som følge af 

revision af en treårsplan". Alle disse elementer udgør grundlaget for, at støtten fungerer.

3) Artikel 31, stk. 1 - krav og betingelser for offentlig intervention på udvalgte markeder. Det er disse 

forhold, der er bestemmende for en interventions effektivitet, hvilket gør dem til et væsentligt 

element i dette instruments funktionsmåde og dermed også et væsentligt element i 

fusionsmarkedsordningen.



CM\860259DA.doc 3/6 PE460.828v01-00

DA

4) Artikel 31, stk. 2 - ændringer i priserne for interventionsopkøb og -salg af korn og uafskallet ris 

udgør et væsentligt element i en intervention, selv hvis de kun finder sted af kvalitetsmæssige 

årsager.

5) Artikel 31, stk. 5 - nedsættelse af støtte samt betingelser for ydelse af forskud og de krav, der skal 

opfyldes, er væsentlige elementer i en markedsintervention.

6) Artikel 31, stk. 7 - bestemmelserne vedrørende aktørers etablering og momsregistrering for at 

sikre de rettighederne og forpligtelserne for aktører, der deltager i foranstaltninger vedrørende 

offentlig intervention eller privat oplagring, har også karakter af væsentlige elementer i en 

intervention.

7) Artikel 35 - måden, hvorpå EU's gennemsnitspriser fastsættes, er væsentlige for den støtte, der 

tildeles landbrugsproducenter.

8) Artikel 42 - justeringen af sukkerroers minimumspris for at tage hensyn til deres kvalitet udgør et 

væsentligt element i den fælles sukkersektors funktionsmåde.

9) Artikel 47 - foranstaltninger til fremme af tilpasning af udbuddet til efterspørgslen inden for 

sektorerne for levende planter, oksekød, svinekød, fåre- og gedekød, æg og fjerkrækød.

Indførelsen af sådanne instrumenter udgør et væsentligt element i en fællesmarkedsordning.

10) Artikel 55, stk. 2 - listen over produkter, som industrisukker, industriisoglukose eller 

industriinulinsirup kan anvendes til produktion af, udgør et væsentligt element i, hvordan støtten 

fungerer inden for sukkersektoren.

11) Artikel 78, stk. 2 - definitionerne i forbindelse med sukker-, isoglukose- og inulinsirupproduktion 

samt virksomheders produktion udgør de grundlæggende definitioner for sukkersektorens 

funktionsmåde.

12) Artikel 101, stk. 1 - de betingelser og produktstandarder for skummetmælk og 

skummetmælkspulver, som afgør, hvorvidt der ydes støtte til disse produkter, hvis de anvendes til 

foder, udgør et væsentligt element i, hvordan støtten fungerer inden for mælkesektoren.

13) Artikel 102, stk. 1 - betingelserne og produktstandarderne for skummetmælk, der forarbejdes til 

kasein eller kaseinater, udgør et væsentligt element i, hvordan støtten til skummetmælk, der 

forarbejdes til kasein eller kaseinater, fungerer.

14) Artikel 103 - produkter, der kan omfattes af støtte, og betingelser og standarder for produkternes

anvendelse og for godkendelse og inddragelse af godkendelse af virksomheder, der anvender 

produkterne med henblik på ansøgning om støtte til skummetmælk, der forarbejdes til kasein eller 

kaseinater, samt skummetmælk og skummetmælkspulver, der anvendes til foder.
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15) Artikel 118 - måden, hvorpå støtten til landbrugsproducentsammenslutninger fungerer. Hidtil har 

det været de enkelte medlemslande, der har fastlagt de detaljerede løsningsmodeller på dette 

område, og de har kun skullet forholde sig til de minimumskrav, som Kommissionen havde 

udstukket.

16) Artikel 126 - driftsfonde, national finansiel bistand samt kriseforebyggelses- og 

krisestyringsforanstaltninger. Alle spørgsmål vedrørende forskellige former for støtte udgør 

væsentlige elementer i, hvordan støtten til landbruget fungerer, idet de bestemmer dens omfang og 

karakter. Udformningen af støtteinstrumenter bør alene finde sted på nationalt niveau eller med 

medlemsstaternes medvirken, idet denne opgave kræver viden og kompetencer fra det nationale 

niveau.

17) Artikel 129 - skolefrugtordningen. Den vejledende fordeling af støtte mellem medlemsstaterne, 

metoden til omfordeling af støtte mellem medlemsstaterne baseret på de modtagne ansøgninger og 

enhver nedsættelse, der skal anvendes som følge af manglende overholdelse af ordningens 

regler, samt alle øvrige bestemmelser i denne artikel har afgørende betydning for, hvordan støtten 

fungerer inden for rammerne af dette program.

18) Artikel 153 - fastsættelse af betingelserne for tildeling af EU's finansielle bidrag til hver 

deltagende medlemsstat inden for programmer for biavl. Betingelserne for tildeling af støtte til 

biavlssektoren er et afgørende element i, hvordan støttesystemet for biavlere fungerer, og de har en 

væsentlig indflydelse på situationen for denne produktionsgren.

19) Artikel 156 - støtte til silkeormeavlere. Minimumsmængden af silkeormeæg og yderligere 

betingelser, der skal sikre, at avlen af silkeorme fuldføres korrekt, samt de betingelser, som skal 

opfyldes af de godkendte organer, som stiller deres æsker med silkeormeæg til disposition for 

avlerne, og som efterfølgende afhenter kokonerne, udgør væsentlige elementer i støtten inden for 

denne sektor.

20) Artikel 160 - krav vedrørende den generelle handelsnorm og indførelsen af undtagelser fra disse 

krav. Dette er et væsentligt element i forhold til handelen med landbrugs- og fødevarer.

21) Artikel 162 - handelsnormer. Dette er et væsentligt element i forhold til handelen med landbrugs-

og fødevarer.

22) Artikel 169 - bestemmelser vedrørende krav til import- og eksportprodukter. Dette er et væsentligt 

element i forhold til handelen med landbrugs- og fødevarer.

23) Artikel 193 - vinmarkedet. Alle bestemmelser i denne artikel, og i særdeleshed de særlige 

foranstaltninger for de nationale procedurer, der gælder for grænseoverskridende ansøgninger, 
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udgør væsentlige elementer i reguleringen, idet de udstikker konkurrencebetingelserne på dette 

marked.

24) Artikel 207 - vinmarkedet. Definitioner, regler og restriktioner for mærkning og præsentation af 

vin på markedet udgør en væsentlig determinant for konkurrencemulighederne på dette marked.

25) Artikel 230, stk. 1 - producentorganisationer. Alle bestemmelser i denne sektion har væsentlig 

betydning for producentorganisationernes funktionsmåde og dermed også for 

landbrugsmarkederne.

26) Artikel 249 - import af bestemte landbrugsprodukter. Alle bestemmelser vedrørende import i 

denne artikel, som f.eks. de minimumskvalitetskrav, der skal opfyldes, for at importtolden kan 

nedsættes, udgør væsentlige elementer i EU's landbrugsmarkeders funktionsmåde.

27) Artikel 253 - importkontingenter. De betingelser og krav, en erhvervsdrivende skal opfylde for at 

kunne indgive en ansøgning inden for rammerne af importkontingentet, udgør ligesom alle øvrige 

bestemmelser i denne artikel væsentlige determinanter for de erhvervsdrivendes mulighed for at 

gøre brug af disse kontingenter.

28) Artikel 261 - import af sukker til raffinering. De betingelser og krav, en erhvervsdrivende skal 

opfylde for at kunne ansøge om importlicens, herunder at der skal stilles sikkerhed, udgør ligesom 

alle øvrige bestemmelser i denne artikel et væsentligt element i reguleringen af sukkerimporten og 

dermed også i sukkermarkedets funktionsmåde.

29) Artikel 264, stk. 3 - import af humle. Betingelserne for, hvornår forpligtelserne i forbindelse med 

en ligestillingsattest og mærkning af emballagen ikke finder anvendelse, udstikker mulighederne 

for humleimport og dermed for, hvordan situationen på dette marked udvikler sig.

30) Artikel 268 - eksport af bestemte landbrugsprodukter. Listen over de produkter, som der skal 

fremlægges eksportlicens for, udgør ligesom alle øvrige bestemmelser i denne artikel væsentlige 

elementer i de fælles landbrugsmarkeders funktionsmåde, og de kan have indflydelse på EU-

landbrugets konkurrenceevne på verdensmarkedet.

31) Artikel 271, stk. 3 - bestemmelser vedrørende produkternes og de erhvervsdrivendes berettigelse 

til eksportrestitutioner inden for visse kategorier af spiritus fremstillet på basis af korn, og i 

særdeleshed definitionen af produkterne og deres egenskaber og fastsættelsen af koefficienterne til 

beregning af eksportrestitutionerne under hensyntagen til de pågældende produkters lagringstid.

Alle de nævnte elementer har væsentlig betydning for eksportrestitutionernes funktionsmåde i 

denne sektor.
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32) Artikel 274 - ydelse af eksportrestitutioner. Alle de nævnte bestemmelser i forbindelse med 

eksportrestitutioner, herunder tildeling af eksportlicenser efterfølgende, når det drejer sig om 

rugeæg og daggamle kyllinger, udgør væsentlige elementer i, hvordan det støtteinstrument, som 

eksportrestitutionerne udgør, fungerer inden for EU's landbrug, idet eksportrestitutionerne i visse 

perioder kan have afgørende betydning for et givent landbrugsmarkeds tilstand.

33) Artikel 277 - eksportrestitutioner og eksportlicenser. De særlige krav og betingelser for de 

erhvervsdrivende og de produkter, som er berettiget til eksportrestitution, udgør væsentlige 

elementer, der bestemmer muligheden for at gøre brug af de restitutioner, der anvendes som 

støtteinstrument i EU's landbrug. Betingelserne for eksport har væsentlig indflydelse på EU's 

landbrugsprodukters konkurrenceevne på verdensmarkederne.

FORMAND FOR SENATET
/underskrift/
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