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Angående: Motiverat yttrande från deputeradekammaren i Storhertigdömet Luxemburg över 
förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en 
gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser 
för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma 
organisationerna av marknaden)
(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 deputeradekammaren i Storhertigdömet 
Luxemburg över ovannämnda förslag.
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BILAGA
RESOLUTION

Deputeradekammaren utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 168 i deputeradekammarens arbetsordning,

 med beaktande av att utskottet för jordbruk, vinodling och landsbygdsutveckling har tagit del av 
det förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en gemensam 
organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa 
jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av 
marknaden) (KOM(2010)0799) som lagts fram av kommissionen och ska kontrolleras 
mot bakgrund av subsidiaritetsprincipen,

 med beaktande av att utskottet för jordbruk, vinodling och landsbygdsutveckling vid sitt 
sammanträde den 7 mars 2011 antog ett motiverat yttrande om ovannämnda förslag.

Deputeradekammaren beslutar att anta följande motiverade yttrande från utskottet för 
jordbruk, vinodling och landsbygdsutveckling.

”Utskottet för jordbruk, vinodling och landsbygdsutveckling har analyserat huruvida bestämmelserna i 
förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en gemensam 
organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa 
jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) 
överensstämmer med subsidiaritetsprincipen, och uttrycker sina reservationer mot det 
angivna förslaget av följande skäl:

Inledande anmärkningar:

Utskottet för jordbruk, vinodling och landsbygdsutveckling konstaterar att rådets förordning 
(EG) nr 1234/2007 förordning om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna 
och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma 
organisationerna av marknaden) ska anpassas efter inrättandet av fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (FEUF), i synnerhet artiklarna 290 och 291 FEUF.

Utskottet för jordbruk, vinodling och landsbygdsutveckling insisterar på att EU-lagstiftningens 
anpassning till Lissabonfördraget ska bygga på en säker och adekvat rättslig stabilitet. 

Utskottet betonar att delegerade akter (artikel 290 FEUF) bör tillämpas med försiktighet och reserveras 
till specifika och begränsade fall. Förslaget föreskriver på det stora hela alltför många delegerade akter, 
som dessutom inte är tillräckligt definierade i fråga om mål, innehåll och räckvidd.

Utskottet kritiserar även ordalydelsen ’... får kommissionen genom delegerade akter anta...’
eftersom den inte är tillräckligt exakt och kan ge upphov till juridisk inkonsekvens.

Dessutom är en ytterst stor andel av dessa akter av teknisk natur och syftar till ett enhetligt genomförande 
av lagstiftning inom EU.

En mycket stor del av de aktuella bestämmelserna och åtgärderna bör därför i princip kunna beslutas 
genom genomförandeakter i stället för genom delegerade akter.

Det bör även framhållas att för att säkerställa att de delegerade akterna är tillämpliga och håller en 
tillräckligt hög kvalitet måste medlemsstaternas sakkunniga rådfrågas i god tid, och deras synpunkter 
måste tas i noggrant beaktande av Europeiska kommissionen.
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Genomförandet av den enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden bygger 
för närvarande på ett nära samarbete med medlemsstaterna, som företräds av sina sakkunniga i bland 
annat förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

Utskottet anser att den föreslagna anpassningen, som delegerar stora befogenheter till kommissionen, 
allvarligt kommer att minska medlemsstaternas möjligheter att delta aktivt i beslutsprocessen eftersom 
man inte längre kommer att kunna ta hänsyn till den varierade sakkunskap som finns i medlemsstaterna 
på regional nivå och som är avgörande för en adekvat tillämpning av all lagstiftning på området för den 
gemensamma organisationen av marknaderna.

Bedömning av huruvida bestämmelserna i förslaget till förordning är förenliga med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprincipen
I Europeiska kommissionens förslag har vissa delar av bilaga V strukits, vilket leder till att 
kommissionen blir den enda behöriga institutionen på området som kan vidta de aktuella åtgärderna 
genom delegerade akter.

Bilaga V.A.II.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 föreskriver allmänt och ovillkorligt att medlemsstaterna 
ska kunna dela upp kategorierna för slaktkroppar av nötkreatur i tre underkategorier.
Europeiska kommissionens förslag upphäver denna allmänna bestämmelse och föreskriver i 
artikel 35.3 a i sitt förslag att detta ska godkännas genom delegerade akter.

Bilaga V.A.IV i förordningen föreskriver allmänt och ovillkorligt att medlemsstaterna kan tillåta andra 
presentationer av slaktkroppar av nötkreatur för fastställande av marknadspriser. Kommissionens 
förslag upphäver denna allmänna bestämmelse och föreskriver i artikel 35.3 b att detta ska 
godkännas genom delegerade akter.

Likaledes föreskriver bilaga V.B.H.I i förordning (EG) nr 1234/2007 allmänt och ovillkorligt att 
medlemsstaterna får tillåta andra presentationer av slaktkroppar av gris under vissa förutsättningar.
Kommissionens förslag upphäver denna allmänna bestämmelse och föreskriver i artikel 35.3 d i att detta 
ska godkännas genom delegerade akter.

Bilaga V.C.IV föreskriver allmänt och ovillkorligt att medlemsstaterna får tillåta andra presentationer 
av slaktkroppar av får under vissa förutsättningar. Kommissionens förslag upphäver denna allmänna 
bestämmelse och föreskriver i artikel 35.3 d ii att detta ska godkännas genom delegerade akter.

Dessa fyra bestämmelser strider mot den rådande politiken, upphäver vissa av medlemsstaternas 
befogenheter och bryter mot subsidiaritetsprincipen. Kommissionen har gått långt utöver en enkel 
anpassning till FEUF.

Artiklarna 35.3 a, 35.3 b, 35.3 d i och 35.3 d ii bör strykas och bilagorna V.A.H.1, VA.IV, V.8.III och 
V.C.IV bör omformuleras i enlighet med den ursprungliga texten i förordning (EG) nr 1234/2007.

Slutsats

Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en gemensam 
organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa 
jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden) 
riskerar att försvaga medlemsstaternas ställning i beslutsprocessen. Det ger 
Europeiska kommissionen alltför stora befogenheter att anta delegerade akter och innehåller ett antal 
bestämmelser som strider mot subsidiaritetsprincipen.”

Resolutionen antogs av deputeradekammaren vid ett offentligt sammanträde 
den 8 mars 2011

Generalsekreterare Ordförande
Claude Frieseisen Laurent Mosar


