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Om: Begrundet udtalelse fra deputeretkammeret i Storhertugdømmet Luxembourg om 
forslag 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 protokol 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.

I henhold til Europa-Parlamentets forretningsorden har Retsudvalget ansvaret for, at 
nærhedsprincippet overholdes.

Vedlagt fremsendes til orientering en begrundet udtalelse fra deputeretkammeret i 
Storhertugdømmet Luxembourg om ovennævnte forslag.
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BILAG

BESLUTNING

Deputeretkammeret,

 der henviser til sin forretningsordens artikel 168,

 der minder om, at Udvalget for Landbrug, Vinavl og Udvikling af Landdistrikterne har 
fået forelagt et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles 
markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse 
landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen), lovforslag (KOM(2010) 799) 
fra Kommissionen, og henhørende under kontrollen med anvendelsen af 
nærhedsprincippet,

 der konstaterer, at Udvalget for Landbrug, Vinavl og Udvikling af Landbrugsdistrikterne 
på sit møde den 7. marts 2011 vedtog en begrundet udtalelse om det ovennævnte 
lovgivningsforslag,

beslutter at tilslutte sig den begrundede udtalelse fra Udvalget for Landbrug, Vinavl og 
Udvikling af Landdistrikterne, der er affattet som følger:
"Udvalget for Landbrug, Vinavl og Udvikling af Landdistrikterne har undersøgt, om bestemmelserne i 
forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter 
(fusionsmarkedsordningsforordningen) er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, og udtrykker 
sit forbehold over for ovenstående forslag med følgende begrundelse:

Foreløbige bemærkninger

Udvalget for Landbrug, Vinavl og Udvikling af Landdistrikterne påpeger, at Rådets forordning (EF) 
nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for 
visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen) skal tilpasses som følge af 
indførelsen af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), og særlig artikel 290 og 
291 i TEUF.

Udvalget for Landbrug, Vinavl og Udvikling af Landdistrikterne minder om, at tilpasningen af EU-
retten til Lissabontraktaten skal baseres på vished for en tilstrækkelig og hensigtsmæssig stabilitet.

Parlamentsudvalget understreger, at valget af anvendelsen af delegerede retsakter (artikel 290 i TEUF) 
skal foretages forsigtigt og være forbeholdt specifikke, begrænsede tilfælde. Forslaget fastsætter 
imidlertid generelt et alt for stort antal delegerede retsakter, hvor målene, indholdet og 
anvendelsesområdet ikke er tilstrækkeligt defineret.

Parlamentsudvalget kritiserer derfor formuleringen "... Kommissionen kan ved delegerede retsakter 
vedtage...", da den efter udvalgets mening ikke er tilstrækkelig præcis, hvilket kan medføre juridiske 
uoverensstemmelser.

Endvidere er mange af disse retsakter af teknisk art og sigter på en ensartet gennemførelse af 
lovgivningen i EU.

I princippet kunne mange af de pågældende bestemmelser og foranstaltninger derfor fastsættes ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter.

Det skal ligeledes understreges, at det for at sikre de delegerede retsakters nødvendige kvalitet og 
anvendelighed er nødvendigt at høre medlemsstaternes eksperter i god tid, og at Kommissionen tager 
behørigt hensyn til deres udtalelser.

Gennemførelsen af fusionsmarkedsordningsforordningen er for øjeblikket baseret på et tæt samarbejde 
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med medlemsstaterne, som er repræsenteret af nationale eksperter, særlig i Forvaltningskomitéen for 
Fusionsmarkedsordningen.

Udvalget for Landbrug, Vinavl og Udvikling af Landdistrikterne er af den opfattelse, at den foreslåede 
tilpasning, der tillægger Kommissionen store beføjelser, i høj grad vil mindske medlemsstaternes 
mulighed for at deltage aktivt i beslutningsprocessen, således at der ikke længere kan tages højde for 
den differentierede ekspertise, som er erhvervet i medlemsstaterne på regionalt plan, og som er 
væsentlig for en korrekt anvendelse af lovgivningen inden for den fælles markedsordning.

Undersøgelse af, hvorvidt bestemmelserne i forslaget til forordning er forenelige med 
nærhedsprincippet

I Kommissionens forslag bortfalder visse elementer i bilag V, hvilket giver Kommissionen 
enekompetence på området gennem vedtagelse af de pågældende foranstaltninger ved delegerede 
retsakter.

Det nuværende bilag V, punkt A.II1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning 
for landbrugsprodukter fastsætter generelt og betingelsesløst, at en medlemsstat kan inddele 
slagtekroppe af kvæg i tre underklasser. I Kommissionens forslag bortfalder denne generelle 
bestemmelse, og det fastsættes i artikel 35, stk. 3, litra a), at det kan tillades ved delegerede retsakter.

Bilag V, punkt A.IV, i den samme forordning fastsætter generelt og betingelsesløst, at en medlemsstat 
kan tillade en anden præsentation af slagtekroppe af kvæg til brug ved prisstatistikker. I 
Kommissionens forslag bortfalder denne generelle bestemmelse, og det fastsættes i artikel 35, stk. 3, 
litra b), at det kan tillades ved delegerede retsakter.

På samme måde fastsætter bilag V, punkt B.HI, i forordning (EF) nr. 1234/2007 generelt og 
betingelsesløst, at en medlemsstat kan tillade en anden præsentation af slagtekroppe af svin i henhold 
til visse betingelser. I Kommissionens forslag bortfalder denne generelle bestemmelse, og det 
fastsættes i artikel 35, stk. 3, litra d), underpunkt i), at det kan tillades ved delegerede retsakter.

På samme måde fastsætter bilag V, punkt C.IV, generelt og betingelsesløst, at en medlemsstat kan 
tillade en anden præsentation af fårekroppe i henhold til visse betingelser. I Kommissionens forslag 
bortfalder denne generelle bestemmelse, og det fastsættes i artikel 35, stk. 3, litra a), underpunkt ii), at 
det kan tillades ved delegerede retsakter.

Disse fire bestemmelser respekterer ikke den politiske status quo, idet de ophæver visse af 
medlemsstaternes kompetencer og krænker nærhedsprincippet. Dette rækker ligeledes ud over en 
tilpasning til TEUF.

Artikel 35, stk. 3, litra a), artikel 35, stk. 3, litra b), artikel 35, stk. 3. litra d), underpunkt i), og artikel 
35, stk. 3, litra d), underpunkt ii), skal ophæves, og bilag V, punkt AHI, bilag V, punkt AIV, bilag V, 
punkt 8.III og bilag V, punkt C.IV, skal omformuleres i overensstemmelse med den oprindelige tekst 
til forordning (EF) nr. 1234/2007.

Konklusion

Forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for 
landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter 
(fusionsmarkedsordningsforordningen) svækker medlemsstaternes stilling i beslutningsprocessen. Den 
tillægger Kommissionen for stor beføjelse til at vedtage delegerede retsakter og indeholder en række 
bestemmelser, som er uforenelige med nærhedsprincippet."

Beslutning vedtaget af deputeretkammeret i en offentlig samling den 8. marts 2011

Generalsekretæren    Formanden

Claude Frieseisen Laurent Mosar


