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Ref.: Aviz motivat al Senatului Republicii Polone privind propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a 
piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse 
agricole (Regulamentul privind OCP unice)
(COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

În temeiul articolului 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului, Comisia pentru afaceri 
juridice este responsabilă de respectarea principiului subsidiarității.

În anexă veți putea găsi, în scop informativ, un aviz motivat din partea Senatului Republicii 
Polone privind propunerea menționată mai sus.
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ANEXA

AVIZUL

SENATULUI REPUBLICII POLONE

din 3 martie 2011

privind incompatibilitatea cu principiul subsidiarității a propunerii de regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor 

agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul 

privind OCP unice)

(COM (2010) 799)

După examinarea propunerii de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții 

specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul privind OCP unice) 

(COM(2010) 799), Senatul consideră că propunerea nu este compatibilă cu principiul 

subsidiarității stabilit la articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Propunerea de regulament nu este conformă cu principiul subsidiarității din cauza 

dispozițiilor regulamentului propus enumerate mai jos. Aceste dispoziții atribuie Comisiei 

Europene (CE) puteri excesive de a adopta acte delegate, lucru care trebuie să fie considerat 

nejustificat având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:

1. articolul 4 – definițiile utilizate în Regulament pentru definirea produselor agricole 

care intră sub incidența domeniului de aplicare a Regulamentului reprezintă o parte 

esențială a Regulamentului. Modul în care sunt definiți anumiți termeni este de o 

importanță esențială pentru funcționarea unui anumit instrument de ajutor;

2. articolul 18 – definiția Comisiei pentru „metoda de calculare a alocărilor totale de 

resurse, inclusiv distribuirea produselor de intervenție și mijloacele financiare dedicate 

achiziției de produse alimentare de pe piață între statele membre” și definiția pentru 

„valoarea contabilă a produselor eliberate din stocurile de intervenție, precum și 

metoda care trebuie utilizată în cazul realocării de resurse între statele membre ca 

urmare a revizuirii planului trienal”. Toate aceste elemente constituie baza funcționării 

ajutorului;
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3. articolul 31 alineatul (1) – cerințele și condițiile care trebuie îndeplinite de produsele 

care urmează să fie cumpărate în cadrul intervenției publice. Acești factori sunt cei 

care determină eficiența intervenției. Prin urmare, ei sunt un element esențial al 

funcționării acestui instrument de ajutor și, în consecință, de asemenea, un element 

esențial al OCP unice;

4. articolul 31 alineatul (2) – modificările de preț în ceea ce privește cumpărarea și 

vânzarea de cereale și orez nedecorticat sunt un element esențial al intervenției, chiar 

dacă dictat exclusiv de considerente de calitate.

5. articolul 31 alineatul (5) – reducerea valorii ajutorului care urmează să fie acordat și 

condițiile referitoare la acordarea unei plăți în avans și cerințele care trebuie 

îndeplinite sunt elemente esențiale ale intervenției pe piață;

6. articolul 31 alineatul (7) – dispozițiile referitoare la stabilirea operatorilor și 

înregistrarea acestora pentru TVA introdusă cu scopul de a proteja drepturile și 

obligațiile operatorilor care participă la măsurile de intervenție publică sau de 

depozitare privată sunt, de asemenea, elemente esențiale ale intervenției;

7. articolul 35 – modul în care sunt calculate prețurile medii din UE este o chestiune 

esențială în ceea ce privește ajutoarele care trebuie să fie acordate producătorilor 

agricoli;

8. articolul 42 - ajustarea prețului minim al sfeclei de zahăr la calitatea acesteia este un 

element esențial al funcționării sectorului zahărului din Comunitate;

9. articolul 47 – măsurile care să faciliteze adaptarea ofertei la cerințele pieței, care se pot 

referi la sectoarele de plante vii, carne de vită și mânzat, carne de porc, de oaie și de 

capră, ouă și carne de pasăre. Introducerea unor astfel de instrumente este un element 

esențial al funcționării OCP;

10. articolul 55 alineatul (2) – lista de produse pentru a căror producție poate fi folosit 

zahărul industrial, izoglucoza industrială sau siropul de inulină industrial este un 

element esențial al funcționării ajutorului în sectorul zahărului;

11. articolul 78 alineatul (2) – definițiile referitoare la producția de zahăr, izoglucoză și 

siropul de inulină, precum și la producția unei întreprinderi, sunt definiții esențiale în 

funcționarea sectorului zahărului;
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12. articolul 101 alineatul (1) – condițiile și standardele pentru laptele degresat și laptele 

praf degresat, de care depinde ajutorul acordat pentru hrana animalelor, reprezintă un 

element esențial de funcționare a ajutorului în sectorul laptelui;

13. articolul 102 alineatul (1) – condițiile și standardele pentru producția de lapte degresat 

transformat în cazeină și cazeinat reprezintă un element esențial al funcționării 

ajutorului pentru laptele degresat transformat în cazeină și cazeinat;

14. articolul 103 – produsele care pot beneficia de acele ajutoare și condițiile și 

standardele referitoare la utilizarea produselor și aprobarea, și retragerea aprobării, 

întreprinderilor care folosesc produsele în scopul de a solicita ajutorul pentru laptele 

degresat transformat în cazeină și cazeinat și cel pentru laptele degresat și laptele praf

degresat destinat pentru hrana animalelor;

15. articolul 118 – modul în care funcționează sprijinul pentru grupurile de producători. 

Statele membre au definit până în prezent dispozițiile detaliate care urmează să fie 

aplicate în această privință, doar pe baza cerințelor minime stabilite de către Comisia 

Europeană;

16. articolul 126 – fondurile operaționale, ajutorul financiar național, măsurile de 

prevenire și de gestionare a crizelor. Toate aspectele referitoare la diferitele formele de 

ajutor sunt elemente esențiale ale funcționării ajutoarelor acordate agriculturii și 

determină domeniul său de aplicare și natura sa. Forma instrumentelor de ajutor ar 

trebui să fie definită numai la nivel național sau cu participarea statelor membre, 

deoarece în acest sens sunt necesare cunoștințe și competență la nivel național;

17. articolul 129 – Programul Uniunii de încurajare a consumului de fructe în școli. 

Alocarea indicativă a ajutorului între statele membre, metoda de realocare a ajutorului 

între statele membre, pe baza cererilor primite, eventualele reduceri ce trebuie aplicate 

ca o consecință a nerespectării, precum și toate celelalte aspecte enumerate la acest 

articol sunt de importanță-cheie pentru funcționarea ajutorului oferit în cadrul acestui 

sistem.

18. articolul 153 – în ceea ce privește sistemele de apicultură, stabilirea condițiilor de 

alocare a contribuției financiare a Uniunii către fiecare stat membru participant. 

Condițiile de alocare a ajutorului pentru sectorul apicol sunt un element-cheie în 

funcționarea ajutorului pentru apicultori și au un impact semnificativ asupra situației 

din acest sector de producție;
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19. articolul 156 – ajutoarele acordate sericicultorilor. Cantitatea minimă de ouă și alte 

condiții care privesc creșterea cu succes și condițiile care trebuie îndeplinite de către 

organismele recunoscute care aprovizionează sericicultorii cu cutii de ouă și 

colectează coconi de la aceștia sunt elemente esențiale ale ajutorului acordat pentru 

acest sector;

20. articolul 160 – cerințele referitoare la standardul general de comercializare și derogări 

de la aceste cerințe. Acesta este un element esențial în comercializarea produselor 

agroalimentare;

21. articolul 162 – standardele de comercializare. Acesta este un element esențial în 

comercializarea produselor agroalimentare;

22. articolul 169 – dispoziții referitoare la produsele importate și exportate. Acesta este un 

element esențial în comercializarea produselor agroalimentare;

23. articolul 193 – sectorul vitivinicol. Toate aspectele menționate la acest articol, în 

special măsurile referitoare la procedurile naționale aplicabile cererilor 

transfrontaliere, sunt elemente esențiale ale Regulamentului, deoarece acestea stabilesc 

condițiile de concurență pe această piață.

24. articolul 207 – sectorul vitivinicol. Definițiile, dispozițiile și restricțiile referitoare la 

etichetarea și prezentarea în sectorul vitivinicol constituie un factor determinant 

important al capacității de a concura pe această piață.

25. articolul 230 alineatul (1) – organizațiile de producători. Toate aspectele menționate la 

acest alineat sunt de o importanță esențială pentru funcționarea organizațiilor de 

producători și, prin urmare, pentru funcționarea piețelor agricole;

26. articolul 249 – importurile de anumite produse agricole. Toate problemele legate de 

import menționate la acest articol, cum ar fi cerințele minime necesare de calitate 

pentru a beneficia de o reducere a ratei taxei de import sunt elemente esențiale care au 

impact asupra funcționării piețelor agricole din UE;

27. articolul 253 – contingentele tarifare de import. Condițiile și cerințele de eligibilitate 

pe care un operator trebuie să le îndeplinească pentru a depune o cerere în cadrul 

contingentului tarifar de import, precum și toate celelalte aspecte menționate la acest 

articol, constituie factori determinanți și semnificativi ai capacității operatorilor de a 

beneficia de regimuri tarifare;
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28. articolul 261 – importurile de zahăr destinat rafinării. Condițiile de eligibilitate și 

cerințele pe care un operator trebuie să le îndeplinească pentru a depune o cerere 

pentru o licență de import, inclusiv depunerea unei garanții, precum și alte aspecte 

menționate la acest articol, constituie un element esențial al regulamentului privind 

importurile de zahăr și, în consecință, pentru funcționarea pieței zahărului;

29. articolul 264 alineatul (3) – importurile de hamei. Condițiile în care nu se aplică 

obligațiile legate de o atestare a echivalenței și etichetarea ambalajelor determină 

capacitatea de a importa hamei și, în consecință, influențează evoluțiile de pe această 

piață;

30. articolul 268 – exporturile de anumite produse agricole. Lista de produse din 

sectoarele pentru care se impune prezentarea unei licențe de export, precum și toate 

celelalte aspecte menționate la acest articol, sunt elemente esențiale ale funcționării 

piețelor agricole comunitare și pot afecta competitivitatea agriculturii UE pe piața 

mondială;

31. articolul 271 alineatul (3) – prevederile referitoare la eligibilitatea produselor și a 

operatorilor pentru restituiri la export pentru anumite băuturi spirtoase obținute din 

cereale, în special definirea și caracteristicile produselor, precum și stabilirea 

coeficienților pentru calcularea restituirilor la export, ținând seama de procesul de 

îmbătrânire a produselor în cauză. Toate elementele enumerate sunt de o importanță 

esențială pentru funcționarea restituirilor la export în acest sector;

32. articolul 274 – acordarea de restituiri la export. Toate aspectele enumerate legate de 

restituiri la export, inclusiv acordarea ex post de licențe pentru exportul de ouă pentru 

incubație și de pui de o zi, sunt elemente esențiale ale funcționării acestei forme de 

ajutor pentru agricultura din UE, și anume restituirile la export, și în anumite perioade 

pot fi de o importanță-cheie pentru starea unei piețe agricole date;

33. articolul 277  restituirile la export și licențele de export. Cerințele și condițiile 

specifice pe care operatorii și produsele trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibili 

pentru restituiri la export sunt elemente esențiale care determină capacitatea de a 

beneficia de restituiri, constituind unul dintre instrumentele de sprijin pentru 

agricultura comunitară, întrucât condițiile de export au un impact semnificativ asupra 

competitivității produselor agricole ale UE pe piețele mondiale.
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PREȘEDINTE AL SENATULUI

[semnătură]

Bogdan Borusewicz


