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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Puolan tasavallan ylähuoneen perusteltu lausunto edellä 
mainitusta ehdotuksesta.
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LIITE

PUOLAN TASAVALLAN PARLAMENTIN YLÄHUONEEN

3. maaliskuuta 2011 antama

L A U S U N T O 

toissijaisuusperiaatteen noudattamatta jättämisestä 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatalouden yhteisestä 

markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä

(YMJ-asetus) (KOM(2010)0799)

Puolan tasavallan parlamentin ylähuone toteaa käsiteltyään Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetusehdotuksen KOM(2010)0799 maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä 

maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (YMJ-asetus), että ehdotus ei ole Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa mainitun toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Asetusehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen alla mainittujen ehdotuksen säännösten 

johdosta. Niiden nojalla Euroopan komissio saa liian laajan toimivallan antaa delegoituja säädöksiä, 

mitä on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan nojalla pidettävä

perusteettomana:

1) 4 artikla – Asetuksen piiriin kuuluvista maataloustuotteista käytetyt määritelmät ovat asetuksen 

olennainen osa. Yksittäisten käsitteiden määrittelytavalla on tärkeä merkitys kyseisen tukivälineen 

toiminnalle.

2) 18 artikla – Euroopan komissio määrittelee "tavan, jolla lasketaan resurssien yleinen 

kohdentaminen, mukaan luettuina interventiotuotteiden sekä elintarvikkeiden markkinoilta 

hankkimiseen käytettävien rahoitusvarojen jakautuminen jäsenvaltioiden kesken", ja 

"interventiovarastosta poistettujen tuotteiden kirjanpitoarvon sekä menettelyn resurssien 

uudelleenjakamiseksi jäsenvaltioiden kesken kolmivuotissuunnitelmaan mahdollisesti tehtyjen 

tarkistusten seurauksena". Kaikki kyseiset osat muodostavat tuen toimimisen perustan.

3) 31 artiklan 1 kohta – Julkista interventiota valituilla markkinoilla koskevat vaatimukset ja 

edellytykset. Kyseiset tekijät ratkaisevat intervention tehokkuuden, minkä johdosta ne ovat 

kyseisen välineen toimimisen olennainen osa ja näin ollen myös yhteisten markkinajärjestelyjen 

olennainen osa.
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4) 31 artiklan 2 kohta – Muutokset vilja- ja paddy- eli raakariisin interventiossa käytettävässä osto- ja 

myyntihinnassa on intervention olennainen osa, vaikka ne johtuisivat vain laadullisista syistä.

5) 31 artiklan 5 kohta – Maksettavan tuen määrän alentaminen ja vaatimukset, jotka liittyvät 

ennakkomaksun myöntämiseen ja täytettäviin vaatimuksiin, ovat markkinaintervention olennainen 

osa.

6) 31 artiklan 7 kohta – Toimijoiden sijoittautumista ja arvonlisävelvolliseksi hakeutumista koskevat 

säännökset, joilla turvataan julkiseen interventioon tai yksityisen varastoinnin toimenpiteisiin 

osallistuvien toimijoiden oikeudet ja velvollisuudet, ovat myös intervention olennainen osa.

7) 35 artikla – Euroopan unionin keskihintojen laskemistapa on olennainen kysymys 

maataloustuottajille annettavan tuen kannalta.

8) 42 artikla – Sokerijuurikkaan hinnan mukauttaminen laatua vastaavaksi on olennainen osa 

yhteisön sokerialan toimimisen kannalta.

9) 47 artikla – Toimenpiteet, joilla helpotetaan tarjonnan mukauttamista markkinoiden vaatimuksiin 

elävien kasvien, naudanlihan, sianlihan, lampaan- ja vuohenlihan, kananmunien ja siipikarjanlihan 

aloilla. Tällaisten välineiden käyttöönotto on olennainen osa yhteisten markkinajärjestelyjen 

toiminnassa.

10) 55 artiklan 2 kohta – Luettelo tuotteista, joiden valmistuksessa käytetään teollisuudelle tarkoitettua 

sokeria, isoglukoosia tai inuliinisiirappia, on olennainen osa tuen toimimisen kannalta sokerialalla.

11) 78 artiklan 2 kohta – Sokerin, isoglukoosin tai inuliinisiirapin tuotantoa, jonkin yrityksen 

tuotantoa koskevat määritelmät ovat sokerialan toimintaa koskevia peruslaatuisia määritelmiä.

12) 101 artiklan 1 kohta – Rasvattomalle maidolle ja rasvattomalle maitojauheelle määritellyt 

edellytykset ja tuotevaatimukset, joista näiden eläinten rehuksi tarkoitettujen tuotteiden tuki 

riippuu, on olennainen osa maitoalan tuen toiminnassa.

13) 102 artiklan 1 kohta – Kaseiineiksi ja kaseinaateiksi jalostetun rasvattoman maidon edellytykset ja 

tuotevaatimukset ovat olennainen osa kaseiineiksi ja kaseinaateiksi jalostetun rasvattoman maidon 

tuen toiminnassa. 

14) 103 artikla – Tuotteet, joille kyseisiä tukia voidaan myöntää, sekä edellytykset ja vaatimukset, 

jotka liittyvät tuotteiden käyttöön ja tuotteita käyttävien yritysten hyväksyntään ja hyväksynnän 

peruuttamiseen tuen hakemista varten kaseiineiksi ja kaseinaateiksi jalostetulle rasvattomalle 

maidolle sekä eläinten rehuksi tarkoitetulle rasvattomalle maidolle ja rasvattomalle maitojauheelle.

15) 118 artikla – Maataloustuottajaryhmien tuki. Tähän asti kukin jäsenvaltio on päättänyt asiaa 

koskevista ratkaisuista nojautuen vain Euroopan komission antamiin vähimmäisvaatimuksiin.
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16) 126 artikla – Toimintarahastot, kansallinen taloudellinen tuki, kriisiehkäisy- ja 

kriisinhallintatoimenpiteet. Kaikki tuen eri muotoja koskevat kysymykset ovat olennaisia osia 

maataloudelle myönnettävän tuen toiminnassa ja määräävät sen kattavuuden ja ominaisuudet. 

Tukivälineiden muodosta tulisi päättää vain kansallisella tasolla tai niitä valmisteltaessa 

yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, koska se vaatii kansallisen tason tietämystä ja toimivaltaa.

17) 129 artikla – Unionin kouluhedelmäjärjestelmä. Tuen alustavalla jakautumisella jäsenvaltioiden 

kesken, menettelyllä tuen uudelleenjakamiseksi jäsenvaltioiden kesken saatujen hakemusten 

perusteella ja järjestelmän sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi sovellettavilla vähennyksillä 

ja kaikilla muilla artiklassa mainituilla kysymyksillä on tärkeä merkitys ohjelman puitteissa 

annettavan tuen toiminnassa.

18) 153 artikla – Mehiläishoidon ohjelmien osalta päättäminen edellytyksistä unionin rahoitusosuuden 

jakamiseksi kullekin osallistujajäsenvaltiolle. Mehiläishoidon tuen jakamisen edellytykset ovat 

olennainen osa mehiläishoitajien tukijärjestelmän toimintaa, ja ne vaikuttavat olennaisesti tämän 

tuotannonosan tilaan.

19) 156 artikla – Silkkiäistoukkien kasvattajille myönnettävä tuki. Silkkiäistoukkien vähimmäismäärä 

ja muut asianmukaiseen kasvatukseen liittyvät edellytykset, jotka maataloustuottajille 

silkkiäismunalaatikkoja toimittavien ja niiltä kokongeja hakevien laitosten on täytettävä, ovat 

olennaisia osia alalla myönnettävässä tuessa.

20) 160 artikla – Kaupan pitämisen yleisvaatimukseen liittyvät edellytykset ja poikkeuksien 

säätäminen kyseisiin edellytyksiin on maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kaupan 

näkökulmasta olennainen osa.

21) 162 artikla – Kaupan pitämisen vaatimukset ovat maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kaupan 

näkökulmasta olennainen osa.

22) 169 artikla – Tuonti- ja vientituotteiden edellytyksiä koskevat säännökset ovat 

maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden kaupan näkökulmasta olennainen osa.

23) 193 artikla – Viinimarkkinat. Kaikki artiklassa mainitut kysymykset, varsinkin toimenpiteet, jotka 

liittyvät kansallisiin menettelyihin rajat ylittävää suojaa koskevan hakemuksen osalta, ovat 

sääntelyn olennaisia osia, koska ne määräävät kyseisten markkinoiden kilpailuolosuhteet.

24) 207 artikla – Viinimarkkinat. Merkintöjä ja esittelyä koskevat määritelmät, säännöt ja rajoitukset 

ovat olennainen, kilpailumahdollisuudet markkinoilla ratkaiseva tekijä.
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25) 230 artiklan 1 kohta – Tuottajaorganisaatiot. Kaikilla kyseisessä kohdassa mainituilla 

kysymyksillä on tärkeä merkitys tuottajaorganisaatioiden eli siten maatalousmarkkinoiden 

toiminnalle.

26) 249 artikla – Eräiden maataloustuotteiden tuonti. Kaikki kyseisessä artiklassa mainitut tuontiin 

liittyvät kysymykset, kuten vähimmäislaatuvaatimukset, joita on noudatettava, jotta tuontitullia 

voidaan alentaa, ovat olennaisia Euroopan unionin maatalousmarkkinoiden toimintaa muokkaavia 

osia.

27) 253 artikla – Tuontitariffikiintiöt. Edellytykset ja kelpoisuusvaatimukset, jotka toimijan on 

täytettävä voidakseen jättää hakemuksen tuontitariffikiintiössä, kuten myös kaikki muut 

kyseisessä artiklassa mainitut kysymykset säätelevät olennaisesti toimijoiden mahdollisuutta 

käyttää kyseisiä kiintiöitä.

28) 261 artikla – Sokerin tuonti puhdistettavaksi. Edellytykset ja kelpoisuusvaatimukset, jotka 

toimijan on täytettävä tuontitodistushakemuksen jättämiseksi, vakuuden asettaminen mukaan 

luettuna, ja muut artiklassa mainitut kysymykset ovat olennainen osa sokerin tuonnin ja siten 

sokerimarkkinoiden toiminnan sääntelyä.

29) 264 artiklan 3 kohta – Humalan tuonti. Edellytykset, joilla vastaavuustodistukseen ja 

pakkausmerkintöihin liittyviä velvollisuuksia ei sovelleta, määräävät humalan 

tuontimahdollisuudet ja siten kyseisen markkinatilanteen muotoutumisen.

30) 268 artikla – Valittujen maataloustuotteiden vienti. Luettelo alakohtaisista tuotteista, joilta 

edellytetään vientitodistusta, ja kaikki muut kyseisessä artiklassa mainitut kysymykset ovat 

olennaisia osia yhteisön maatalousmarkkinoiden toiminnassa ja voivat vaikuttaa Euroopan unionin 

maatalouden kilpailukyvyn tasoon maailmanlaajuisilla markkinoilla.

31) 271 artiklan 3 kohta – Säännökset, jotka koskevat tuotteiden ja toimijoiden vientitukikelpoisuutta 

tiettyjen viljasta saatavien alkoholipitoisten juomien osalta, erityisesti tuotteiden määritelmiä ja 

ominaisuuksia, sekä kertoimien vahvistamista vientitukien laskemiseksi asianomaisten tuotteiden 

kypsytysprosessin huomioon ottamiseksi. Kaikilla mainituilla osilla on tärkeä merkitys alan 

vientitukien toiminnan näkökulmasta.

32) 274 artikla – Vientituen myöntäminen. Kaikki mainitut vientitukiin liittyvät kysymykset, mukaan 

luettuina siitosmunien ja päivänikäisten untuvikkojen vientitodistusten myöntäminen jälkikäteen, 

ovat olennaisia osia unionin maatalouden tukivälineen – mitä vientituet ovat – toiminnassa, ja 

niillä saattaa tiettyinä ajanjaksoina olla tärkeä merkitys kyseisten maatalousmarkkinoiden 

tilanteelle.
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33) 277 artikla – Vientituet ja vientitodistukset. Erityisvaatimukset ja -edellytykset toimijoille ja 

vientitukikelpoisille tuotteille ovat olennaisia tuen, joka on yhteisön maataloustuen väline, 

käyttömahdollisuuksiin vaikuttavia osia, ja lisäksi viennin edellytykset vaikuttavat olennaisesti 

Euroopan unionin tuotteiden kilpailukykyyn maailmanlaajuisilla markkinoilla.

PARLAMENTIN YLÄHUONEEN PUHEMIES

/allekirjoitus/
Bogdan BORUSEWICZ


