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Betreft: Met redenen omkleed advies van de senaat van de Republiek Polen over het 
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(COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

In overeenstemming met artikel 6 van protocol nr. 2 bij het Verdrag van Lissabon betreffende 
de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid kunnen de parlementen 
van de lidstaten de voorzitters van het Parlement, de Raad en de Commissie binnen een 
termijn van acht weken te rekenen vanaf de datum van toezending van een ontwerp van 
wetgevingshandeling een met redenen omkleed advies toesturen waarin zij uitleggen waarom 
het ontwerp in kwestie volgens hen niet in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel.

Conform het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.

Bij onderhavige mededeling is een met redenen omkleed advies van de senaat van de 
Republiek Polen over het bovenvermelde voorstel gevoegd.
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ANNEX

A D V I E S

VAN DE SENAAT VAN DE REPUBLIEK POLEN 

van 3 maart 2011

over de onverenigbaarheid met het subsidiariteitsbeginsel van het voorstel voor een 

verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende een gemeenschappelijke 

ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal 

landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening"),

COM(2010) 799

Na behandeling van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 

houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor 

een aantal landbouwproducten ("Integrale-GMO-verordening"), COM(2010) 799 definitief, stelt de 

Senaat van de Republiek Polen vast dat dit voorstel niet verenigbaar is met het subsidiariteitsbeginsel 

waarvan sprake is in artikel 5, lid 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU).

Het voorstel voor een verordening is niet verenigbaar met het subsidiariteitsbeginsel vanwege 

de hieronder vermelde voorschriften uit het voorstel. Krachtens deze voorschriften krijgt de Europese 

Commissie (EC) te vergaande uitvoerende bevoegdheden voor gedelegeerde handelingen, hetgeen 

gezien artikel 290 van Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, als ongegrond moet 

worden beschouwd:

1) artikel 4 - de definities die in de verordening worden gebruikt om de landbouwproducten te 

omschrijven die onder de verordening vallen, vormen een essentieel element van de 

verordening. De wijze waarop de verschillende begrippen zijn gedefinieerd is van cruciale 

betekenis voor de werking van een gegeven steuninstrument;

2) artikel 18 - de vaststelling door de Commissie van "de methode voor de berekening van de 

algehele toewijzing van de middelen [...], met inbegrip van de verdeling van de 

interventieproducten en van de voor de aankoop van producten op de markt vereiste financiële 

middelen over de lidstaten" en de vaststelling van "de boekwaarde [...] van de uit de 

interventievoorraden uitgeslagen producten alsook de methode voor de eventuele herverdeling 
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van middelen over de lidstaten naar aanleiding van een herziening van het driejarenplan". Al 

deze elementen vormen de vaste grondslag voor de steunregeling;

3) artikel 31, lid 1 - voorschriften en voorwaarden betreffende de openbare interventie op 

bepaalde markten. Deze factoren bepalen de effectiviteit van de interventie, waardoor zij een 

essentieel onderdeel vormen van de werking van dit instrument, en daarmee tevens een 

essentieel onderdeel van de integrale GMO-verordening;

4) artikel 31, lid 2 - prijsverhogingen en -verlagingen van de interventieverkoop met betrekking tot 

de sectoren granen en padie, zelfs als deze voorkomen om redenen van kwaliteit, vormen een 

essentieel element van de interventie;

5) artikel 31, lid 5 - verlaging van het te betalen steunbedrag en de voorwaarden voor de toekenning 

van een voorschot, alsmede de na te leven voorschriften, vormen essentiële onderdelen van de 

marktinterventie;

6) artikel 31, lid 7 - voorschriften betreffende de vestiging en de btw-inschrijving van de 

marktdeelnemers ter vrijwaring van de rechten en plichten van marktdeelnemers die deelnemen 

aan maatregelen voor openbare interventie of particuliere opslag, hebben ook het karakter van een 

essentieel onderdeel van de interventie;

7) artikel 35 - de wijze van berekening van de gemiddelde EU-prijzen is een essentieel onderdeel uit 

het oogpunt van de aan landbouwers verleende steun;

8) artikel 42 - toepassing van een minimumprijs voor suikerbieten afhankelijk van de kwaliteit is een 

essentieel element van het functioneren van de gemeenschappelijke suikersector;

9) artikel 47 - maatregelen om de aanpassing van het aanbod aan de eisen van de markt te 

vergemakkelijken voor de sectoren levende planten, rundvlees, varkensvlees, schapen- en 

geitenvlees, eieren en vlees van pluimvee. De invoering van dergelijke instrumenten vormt een 

essentieel element van het functioneren van de gemeenschappelijke marktordening;

10) artikel 55, lid 2 - de lijst van producten die met industriële suiker, industriële isoglucose of 

industriële inulinestroop mogen worden vervaardigd is een essentieel element van de 

steunregeling in de suikersector;

11) artikel 78, lid 2 - de definities van, onder meer, de suiker-, de isoglucose- en de 

inulinestroopproductie en de productie van een onderneming zijn basisdefinities betreffende het 

functioneren van de suikersector;
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12) artikel 101, lid 1 - de voorwaarden en productnormen voor magere melk en mageremelkpoeder, 

die de steun bepalen voor die producten die bestemd zijn om voor veevoederdoeleinden te worden 

gebruikt, vormen een essentieel element van de steunregeling voor de melksector;

13) artikel 102, lid 1 - de voorwaarden en productnormen voor magere melk die tot caseïne en 

caseïnaten wordt verwerkt, vormen een essentieel element van de steunregeling voor magere melk 

die tot caseïne en caseïnaten wordt verwerkt;

14) artikel 103 - producten die in aanmerking komen voor deze steun en de voorwaarden en normen 

voor het gebruik van de producten en de erkenning, alsmede de intrekking daarvan, van de 

ondernemingen die de betrokken producten gebruiken teneinde steun te ontvangen voor magere 

melk die tot caseïne en caseïnaten wordt verwerkt en steun voor magere melk en 

mageremelkpoeder die voor voederdoeleinden worden gebruikt;

15) artikel 118 - werking van de steun voor agrarische producentengroeperingen. Tot nu toe bepaalden 

de verschillende lidstaten zelf de gedetailleerde invulling van de maatregelen op dit gebied, zich 

baserend op de door de EC gestelde minimumeisen;

16) artikel 126 - actiefondsen, binnenlandse financiële steun, crisispreventie- en 

crisisbeheersmaatregelen. Alle kwesties betreffende de verschillende vormen van steun, vormen 

essentiële onderdelen van het functioneren van de steun die is toegekend aan de landbouw en 

bepalen het bereik en het karakter ervan. De vorm van de steuninstrumenten dient alleen op 

nationaal niveau te worden bepaald, of met deelname van de lidstaten bij de opzet ervan, 

aangezien hier kennis en bevoegdheden op nationaal niveau voor nodig zijn;

17) artikel 129 - schoolfruitregeling. De indicatieve verdeling van de steun over de lidstaten, de 

methode voor de herverdeling van de steun over de lidstaten op basis van de ontvangen aanvragen 

en eventuele verlagingen als gevolg van de niet-naleving van de vereisten en alle andere zaken die 

in dit artikel worden vermeld, zijn van wezenlijke betekenis voor het functioneren van de steun in 

het kader van de regeling;

18) artikel 153 - het vaststellen van de voorwaarden voor de toewijzing van de financiële EU-bijdrage 

aan elke deelnemende lidstaat met betrekking tot de bijenteeltprogramma's. De voorwaarden voor 

de toewijzing van de steun aan de bijenteeltsector vormen een essentieel onderdeel van het 

functioneren van de steunregeling voor de bijenhouders en zijn van wezenlijke invloed op de 

situatie van deze tak van productie;

19) artikel 156 - steun voor zijderupsentelers. De minimumkwaliteit van de eieren, andere 

voorwaarden voor een geslaagde teelt en de voorwaarden waaraan de erkende organisaties moeten 
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voldoen die dozen eieren aan de telers leveren en daarna de cocons van hen afnemen, zijn 

essentiële onderdelen van de steun die aan deze sector is toegekend;

20) artikel 160 - voorschriften betreffende de algemene handelsnorm en de invoering van afwijkingen 

van deze voorschriften. Dit is een essentieel onderdeel uit het oogpunt van de handel in agrarische 

levensmiddelen;

21) artikel 162 - handelsnormen. Dit is een essentieel onderdeel uit het oogpunt van de handel in 

agrarische levensmiddelen;

22) artikel 169 - voorschriften betreffende de eisen aan invoer en uitvoer van producten. Dit is een 

essentieel onderdeel uit het oogpunt van de handel in agrarische levensmiddelen;

23) artikel 193 - de wijnmarkt. Alle in dit artikel vermelde kwesties, met name de specifieke 

maatregelen inzake de voor grensoverschrijdende aanvragen geldende nationale procedures, zijn 

essentiële onderdelen van de regeling, aangezien zij de concurrentievoorwaarden op deze markt 

bepalen;

24) artikel 207 - de wijnmarkt. Definities, voorschriften en beperkingen op het gebied van etikettering 

en de aanbiedingsvorm op de markt vormen een essentiële determinant voor de 

concurrentiemogelijkheden op deze markt;

25) artikel 230, lid 1 - producentenorganisaties. Alle kwesties die in dit lid zijn genoemd zijn 

essentieel voor het functioneren van producentenorganisaties en daarmee van de 

landbouwmarkten;

26) artikel 249 - invoer van bepaalde landbouwproducten. Alle kwesties in verband met invoer die in 

dit artikel worden genoemd, zoals de minimumkwaliteitsvoorschriften waaraan moet worden 

voldaan om voor verlaging van het invoerrecht in aanmerking te komen, zijn essentiële 

onderdelen die het functioneren van de landbouwmarkten bepalen;

27) artikel 253 - tariefcontingenten voor de invoer. De voorwaarden en eisen waaraan een 

marktdeelnemer moet voldoen om een aanvraag in het kader van het invoertariefcontingent te 

kunnen indienen, evenals alle overige kwesties die in dit artikel worden vermeld, vormen 

essentiële bepalingen voor de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van deze contingenten 

door marktdeelnemers;

28) artikel 261 - invoer van voor raffinage bestemde suiker. De voorwaarden en vereisten waaraan een 

marktdeelnemer moet voldoen om een aanvraag voor een invoercertificaat in te dienen, inclusief 

inzake het stellen van een zekerheid en de overige kwesties die in dit artikel worden vermeld, 
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vormen een essentieel onderdeel van de invoerregeling voor suiker en daarmee voor het 

functioneren van de suikermarkt;

29) artikel 264, lid 3 - invoer van hop. De voorwaarden waaronder de verplichtingen inzake de 

gelijkwaardigheidsverklaring en de etikettering van de verpakking niet van toepassing zijn, 

bepalen de invoermogelijkheden van hop en daarmee de situatie op de hopmarkt;

30) artikel 268 - uitvoer van bepaalde landbouwproducten. De lijst van producten uit sectoren 

waarvoor uitvoercertificaten verplicht zijn gesteld en alle overige kwesties die in dit artikel 

worden genoemd, vormen essentiële onderdelen van het functioneren van de EU-

landbouwmarkten en kunnen het concurrentievermogen van de EU-landbouw op de mondiale 

markt beïnvloeden.

31) artikel 271, lid 3 - de bepalingen volgens welke producten en marktdeelnemers voor 

uitvoerrestituties in aanmerking komen in het geval van bepaalde alcoholhoudende dranken uit 

granen, met name op het gebied van de omschrijving en de kenmerken van de producten, en welke 

coëfficiënten van toepassing zijn om de uitvoerrestituties, met inachtneming van de veroudering 

van de producten. Alle genoemde onderdelen zijn essentieel uit het oogpunt van het functioneren 

van de uitvoerrestituties in deze sector;

32) artikel 274 - toekenning van uitvoerrestituties. Alle genoemde kwesties in verband met de 

uitvoerrestituties, waaronder het achteraf afgeven van uitvoercertificaten voor broedeieren en 

eendagskuikens, zijn essentiële onderdelen van de werking van het steuninstrument voor de EU-

landbouw in de vorm van uitvoerrestituties, en kunnen in bepaalde perioden cruciaal zijn voor de 

conditie van de gegeven landbouwmarkt;

33) artikel 277 - uitvoerrestituties en uitvoercertificaten. De specifieke vereisten en voorwaarden voor 

de marktdeelnemers en de producten die voor uitvoerrestituties in aanmerking komen, zijn 

essentiële onderdelen die de mogelijkheid bepalen om gebruik te maken van de restituties die een 

steuninstrument vormen voor de EU-landbouw; de uitvoervoorwaarden oefenen wezenlijke 

invloed uit op het concurrentievermogen van de EU-landbouwproducten op de wereldmarkten.

VOORZITTER VAN DE SENAAT

/handtekening/

Bogdan BORUSEWICZ


