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Angående: Motiverat yttrande från senaten i Republiken Polen över förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en gemensam 
organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa 
jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning)
(KOM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från senaten i Republiken Polen över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

YTTRANDE

AV SENATEN I REPUBLIKEN POLEN

av den 3 mars 2011

över bristande överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen i förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en gemensam 

organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa 

jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) 

(KOM(2010)0799)

Senaten har granskat förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande 
av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för 
vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) 
(KOM(2010)0799), och finner att förslaget inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5.3 i fördraget om Europeiska unionen.

Förslaget till förordning strider mot subsidiaritetsprincipen genom de bestämmelser som 
anges nedan. Bestämmelserna i fråga ger kommissionen alltför långtgående befogenheter att 
utfärda delegerade akter, vilket måste anses omotiverat enligt artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt:

1) Artikel 4: De definitioner som används i förordningen för att fastställa vilka 
jordbruksprodukter som förordningen ska omfatta är en väsentlig del av förordningen. Hur 
enskilda begrepp definieras har avgörande betydelse för ett givet stödinstruments 
funktion.

2) Artikel 18: Kommissionen bestämmer ”vilken metod som ska användas vid beräkningen 
av den totala fördelningen av resurser till medlemsstaterna, inklusive utdelningen av 
interventionsprodukter och finansiella medel för uppköp av livsmedel på marknaden” och 
fastställer ”bokföringsvärdet av produkter som frisläpps från interventionslagren, och 
vilken metod som ska användas vid omfördelning av resurser mellan medlemsstaterna till 
följd av en översyn av treårsplanen”. Alla dessa delar utgör grunden för stödets 
funktionsätt.

3) Artikel 31.1: Krav och villkor för offentlig intervention på utvalda marknader. Det är 
dessa faktorer som avgör en interventions effektivitet, vilket gör dem till en väsentlig del
för instrumentets funktionssätt, och därmed även en väsentlig del av den samlade
marknadsordningen.
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4) Artikel 31.2: Ändringar av interventionspriser för uppköp och försäljning avseende 
spannmål och paddyris är en väsentlig del av en intervention, även om de endast sker av 
kvalitetshänsyn.

5) Artikel 31.5: Minskning av stödbelopp samt villkor och krav för utbetalning av förskott är 
väsentliga delar av en marknadsintervention.

6) Artikel 31.7: Bestämmelser om aktörers etablering och registrering för mervärdesskatt, 
med syftet att garantera rättigheterna och skyldigheterna för aktörer som deltar i åtgärder 
rörande offentlig intervention eller privat lagring, är också de en väsentlig del av en 
intervention.

7) Artikel 35: Hur genomsnittspriserna i unionen beräknas är en väsentlig fråga med 
avseende på jordbruksstödet.

8) Artikel 42: Anpassning av minimipriset på sockerbetor till deras kvalitet är en väsentlig
del för funktionssättet i gemenskapens sockersektor.

9) Artikel 47: Åtgärder som underlättar anpassningen av utbudet till marknadens behov, som 
kan omfatta följande sektorer: levande växter, nöt- och kalvkött, griskött, får- och getkött, 
ägg samt fjäderfäkött. Att införa sådana åtgärder är en väsentlig del för den samlade
marknadsordningens funktionssätt.

10) Artikel 55.2: Förteckning över de produkter för vars produktion industrisocker,
industriisoglukos och industriinulinsirap får användas är en väsentlig del för 
funktionssättet för stödet inom sockersektorn.

11) Artikel 78.2: Definitioner rörande produktionen av socker, isoglukos och inulinsirap samt 
anläggningars produktion är grundläggande definitioner för sockersektorns funktionssätt.

12) Artikel 101.1: Villkor och produktnormer för skummjölk och skummjölkspulver, som 
ligger till grund för beviljande av stöd för dessa produkter avsedda som foder, är en 
väsentlig del för funktionssättet för stödet inom mjölksektorn.

13) Artikel 102.1: Villkor och produktnormer för skummjölk som bearbetas till kasein och 
kaseinater är en väsentlig del för funktionssättet för stödet till skummjölk som bearbetas 
till kasein och kaseinater.

14) Artikel 103: Produkter för vilka stöd kan komma i fråga, villkor och standarder för 
användande av produkterna, godkännande, och indragning av godkännande, av företag 
som använder produkterna för att ansöka om stöd för skummjölk som bearbetas till kasein 
och kaseinater samt stöd för skummjölk och skummjölkspulver avsedda för foder.

15) Artikel 118: Hur stödutdelandet till jordbruksproducentgrupper fungerar. Hittills har de 
enskilda medlemsstaterna bestämt specifika lösningar på detta område enbart med stöd av 
kommissionens minimikrav.

16) Artikel 126: Driftsfonder, nationellt ekonomiskt stöd, krisförebyggande och krishantering
är alla frågor som rör olika stödformer utgör väsentliga delar för jordbruksstödets
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funktionssätt, och avgör dess omfattning och karaktär. Formen för stödinstrumenten ska
endast bestämmas på nationell nivå eller med medlemsstaternas medverkan, eftersom 
detta kräver kunskap och kompetens som finns på nationell nivå.

17) Artikel 129: Programmet för frukt i skolan. Den preliminära fördelningen av stödet mellan 
medlemsstaterna, metoderna för ny fördelning av stödet mellan medlemsstaterna med 
utgångspunkt i erhållna ansökningar och samtliga avdrag med anledning av att regler inte 
följts, liksom alla övriga frågor som avhandlas i denna artikel, har avgörande betydelse för 
hur stödet inom programmet fungerar.

18) Artikel 153: Fastställande av villkoren för tilldelning av unionens ekonomiska stöd till 
varje deltagande medlemsstat när det gäller program för biodling. Villkoren för beviljande 
av stöd till biodlingssektorn är en avgörande del av funktionssättet för stödsystemet för 
biodlare och har ett väsentligt inflytande på situationen inom detta produktionsområde.

19) Artikel 156: Stöd till silkesodlare. Minsta mängd befruktade ägg och andra villkor 
förbundna med odlingens avkastning, liksom villkor som måste uppfyllas av organ som 
förmedlar lådor med silkesfjärilsägg till jordbrukarna och erhåller kokonger från dem, är 
väsentliga delar för stödet i denna sektor.

20) Artikel 160: Krav som gäller för den allmänna handelsnormen samt medgivande av 
undantag från dessa krav. Detta är en väsentlig del med avseende på handel med
jordbruks- och livsmedelsprodukter.

21) Artikel 162: Handelsnormer. Detta är en väsentlig del med avseende på handel med
jordbruks- och livsmedelsprodukter.

22) Artikel 169: Bestämmelser som rör krav angående importerade och exporterade produkter. 
Detta är en väsentlig del med avseende på handel med jordbruks- och 
livsmedelsprodukter.

23) Artikel 193: Vinmarknaden. Alla frågor som nämns i denna artikel, i synnerhet de 
specifika instrumenten som rör nationella förfaranden vilka tillämpas på transnationella 
ansökningar, är väsentliga delar för förordningen, eftersom de anger konkurrensvillkoren 
på marknaden för vin.

24) Artikel 207: Vinmarknaden. Definitioner, regler och begränsningar angående etikettering 
och presentation på vinmarknaden utgör en väsentlig faktor för konkurrensmöjligheter på 
denna marknad.

25) Artikel 230.1: Producentorganisationer. Alla frågor som nämns i denna punkt är av 
väsentlig betydelse för hur producentorganisationer, och därmed jordbruksmarknader, 
fungerar.

26) Artikel 249: Import av vissa jordbruksprodukter. Alla frågor rörande import i denna 
artikel, såsom minimikvalitetskrav för nedsättning av importtull, är väsentliga delar för 
funktionssättet på EU:s jordbruksmarknader.
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27) Artikel 253: Importtullkvoter. Villkor och stödberättigandekrav som en ekonomisk aktör 
ska uppfylla för att få lämna in en ansökan inom importtullkvoten, liksom övriga frågor 
som nämns i artikeln, har väsentlig betydelse för aktörers möjlighet att utnyttja dessa 
kvoter.

28) Artikel 261: Import av socker för raffinering. Villkor och stödberättigandekrav som en 
ekonomisk aktör måste uppfylla för att få lämna in en ansökan om importlicens, 
inbegripet ställandet av säkerhet, liksom övriga frågor som nämns i artikeln, är en 
väsentlig del av reglerna för sockerimport, och därmed för sockermarknadens
funktionssätt.

29) Artikel 264.3: Import av humle. Villkoren för när kraven på intyg om likvärdighet och 
märkning av förpackningar inte gäller avgör möjligheterna för humleimport och påverkar 
därmed marknadsläget.

30) Artikel 268: Export av utvalda jordbruksprodukter. Förteckningen över produkter inom 
sektorer med krav på intyg om likvärdighet, samt övriga frågor som tas upp i artikeln, är 
väsentliga delar för gemenskapens jordbruksmarknads funktionssätt och kan påverka 
konkurrensförmågan för EU:s jordbruk på den globala marknaden.

31) Artikel 271.3: Bestämmelser om vilka produkter och aktörer som är berättigade till 
exportbidrag avseende vissa spritdrycker som framställs av spannmål, särskilt 
produkternas definition och egenskaper, och om koefficienter som ska fastställas för att 
beräkna exportbidrag som tar hänsyn till de berörda produkternas lagringsprocess. Allt 
detta har väsentlig betydelse för funktionssättet för exportbidrag i denna sektor.

32) Artikel 274: Beviljande av exportbidrag. Alla frågor som nämns avseende exportbidrag, 
inklusive efterhandsbeviljande av exportlicenser för kläckägg och dagsgamla kycklingar, 
är väsentliga delar för funktionssättet för exportbidrag, som är ett av EU:s instrument för 
jordbruksstöd. Exportbidragen kan i vissa perioder ha avgörande betydelse för 
jordbruksmarknadens villkor.

33) Artikel 277: Exportbidrag och exportlicenser. De särskilda krav och villkor för aktörer 
och produkter som är berättigade till exportbidrag utgör väsentliga delar som avgör 
möjligheterna för att utnyttja bidragen, som är ett av EU:s instrument för stöd till 
jordbruket. Exportvillkoren är väsentliga för konkurrenskraften hos EU:s 
jordbruksprodukter på världsmarknaden.
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