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v pismu z dne 1. februarja 2018 ste v skladu s členom 39(2) Poslovnika Odbor za pravne 

zadeve zaprosili za mnenje o primernosti pravne podlage zgoraj omenjenega predloga 

Komisije. 

Odbor je omenjeno vprašanje obravnaval na seji dne 22. februarja 2018. 

Izvirni predlog Komisije temelji na členu 42 PDEU, ki se nanaša na pravila na področju 

konkurence in državne pomoči, ki se uporabljajo za proizvodnjo kmetijskih proizvodov in 

trgovino z njimi, ter členu 43(2) PDEU o skupni kmetijski politiki in pripravi vseh potrebnih 

določb in ukrepov za uresničitev ciljev te politike.  

Po medinstitucionalnih pogajanjih je bila navedba člena 42(1) PDEU črtana, člen 43(2) PDEU 

pa se je ohranil kot edina pravna podlaga predloga. Ta sprememba je posledica črtanja 

člena 20(3) predloga, ki je edina določba, povezana s področjem konkurence.  

I – Ozadje 

Komisija je 24. marca 2014 sprejela predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 

ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, ki spreminja Uredbo (EU) 

št. XXX/XXX Evropskega parlamenta in Sveta [uredba o uradnem nadzoru] in razveljavlja 

Uredbo Sveta (ES) št. 834/20071. Komisija je kot pravno podlago za ta predlog uporabila člen 

42 PDEU v povezavi s členom 43(2) PDEU.  

 

V zadnjih desetih letih je bil za trg ekoloških proizvodov značilen dinamičen razvoj, ki ga je 

spodbujalo veliko povečanje povpraševanja. Od leta 1999 sta se povečala tako svetovni trg 

ekološke hrane kot površina za ekološko pridelavo v Evropski uniji, vendar tej širitvi trga 

nista sledila niti notranja preskrba niti zakonodajni okvir. Pravila pridelave vedno večjih 

pomislekov in pričakovanj državljanov ne upoštevajo v zadostni meri; pravila označevanja so 

zapletena; ugotovljene so bile slabosti v sistemu nadzora in trgovinskem režimu. Zakonodaja 

je zapletena in prinaša visoko stopnjo upravnega bremena, ki malim kmetom preprečuje, da bi 

se pridružili ekološki shemi Unije. Nekatere izjeme, ki so bile potrebne za razvoj sektorja, se 

ne zdijo več upravičene. 

 

Namen tega predloga je zato izboljšati zakonodajo o ekološki pridelavi s cilji odpraviti ovire 

za trajnostni razvoj, zagotoviti pošteno konkurenco, omogočiti učinkovitejše delovanje 

notranjega trga in ohraniti ali izboljšati zaupanje potrošnikov v ekološke proizvode. 

 

II – Upoštevni členi Pogodbe 

 

V predlogu Komisije so kot pravna podlaga navedeni naslednji členi Pogodbe o delovanju 

Evropske unije iz naslova III „Kmetijstvo in ribištvo“ tretjega dela PDEU z naslovom 

Notranje politike in ukrepi Unije (poudarek dodan):  

 

Člen 42 

(prejšnji člen 36 PES) 

 

Določbe iz poglavja o pravilih konkurence se uporabljajo za proizvodnjo kmetijskih 

proizvodov in trgovino s kmetijskimi proizvodi le v obsegu, ki ga določita Evropski 

                                                 
1 COM(2014)0180. 
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parlament in Svet v okviru člena 43(2), in v skladu s postopkom, določenim v istih 

odstavkih, ob upoštevanju ciljev iz člena 39. 

 

[...] 

 

Člen 43 

(prejšnji člen 37 PES) 

 

[...] 

 

2. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z 

Ekonomsko-socialnim odborom določita skupne ureditve kmetijskih trgov iz člena 

40(1) in druge določbe, potrebne za doseganje ciljev skupne kmetijske in ribiške 

politike. 

  

[...] 

 

Za analizo so pomembne naslednje določbe: 

 

Člen 39 

(prejšnji člen 33 PES) 

 

1. Cilji skupne kmetijske politike so: 

 

 

(a) povečati kmetijsko produktivnost s pospeševanjem tehničnega napredka in 

zagotavljanjem racionalnega razvoja kmetijske proizvodnje ter z optimalno uporabo 

proizvodnih dejavnikov, zlasti delovne sile; 

 

(b) s tem zagotoviti primerno življenjsko raven kmetijske skupnosti, zlasti s 

povečanjem individualnega zaslužka oseb, ki se ukvarjajo s kmetijstvom; 

 

(c) stabilizirati trge, 

 

(d) zagotoviti redno preskrbo; 

 

(e) zagotoviti, da je preskrba potrošnikom dostopna po primernih cenah. 

 

[...] 

 

Člen 40 

(prejšnji člen 34 PES) 

 

1. Za doseganje ciljev iz člena 39 se vzpostavi skupna ureditev kmetijskih trgov. 

 

Ta ureditev je glede na zadevni proizvod v eni od naslednjih oblik: 

 

(a) skupna pravila konkurence; 
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(b) obvezujoča uskladitev različnih nacionalnih tržnih ureditev; 

 

(c) evropska tržna ureditev. 

 

[...] 

 

Med medinstitucionalnimi pogajanji je bilo sklicevanje na člen 42(1) Pogodbe o delovanju 

Evropske unije črtano iz pravne podlage predlagane uredbe.  

 

III – Sodna praksa 

 

Iz ustaljene sodne prakse Sodišča Evropske unije izhaja, „da mora izbira pravne podlage 

ukrepa Skupnosti temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki jih je mogoče sodno preveriti, kar 

zlasti velja za cilj in vsebino ukrepa“.1 Izbira nepravilne pravne podlage je zato lahko razlog 

za razveljavitev zadevnega akta. V tem okviru so želja institucije, da bi aktivneje sodelovala 

pri sprejemanju danega ukrepa, okoliščine, v katerih je bil ukrep sprejet, pa tudi delo, ki je 

bilo opravljeno glede drugih vidikov področja delovanja, ki ga zajema ta ukrep, za določitev 

pravilne pravne podlage nepomembni.2  

 

Če se pri pregledu ukrepa izkaže, da ima dvojni cilj ali dve sestavini, pri čemer je ena glavna 

ali prevladujoča, druga pa zgolj stranska, mora ukrep temeljiti samo na eni pravni podlagi, in 

sicer tisti, ki se zahteva za glavni ali prevladujoči cilj oziroma sestavino.3  

Nasprotno pa mora akt temeljiti na več ustreznih pravnih podlagah4, če ima ukrep več 

sočasnih ciljev ali sestavin, ki so neločljivo povezane in nobena od njih ni drugotnega ali 

posrednega pomena glede na druge, ter če postopki, določeni za ustrezne pravne podlage, niso 

nezdružljivi s pravicami Evropskega parlamenta in jih ne ogrožajo.5 

 

IV – Cilj in vsebina predloga  

 

Kot je že omenjeno, je cilj predloga Komisije izboljšati zakonodajo o ekološki pridelavi z 

odstranitvijo ovir za trajnostni razvoj ekološke pridelave v Uniji; zagotoviti pošteno 

konkurenco za kmete in izvajalce dejavnosti ter omogočiti učinkovitejše delovanje notranjega 

trga; ohraniti ali izboljšati zaupanje potrošnikov v ekološke proizvode. 

 

Člen 1 predloga določa načela in pravila ekološke pridelave ter pravila v zvezi z uporabo 

označb, ki se sklicujejo na ekološko pridelavo, pri označevanju in oglaševanju. Člen 4 

predloga določa splošna načela za trajnostni sistem ekološke pridelave. 

 

                                                 
1 Zadeva C-45/86, Komisija proti Svetu (Splošni tarifni preferenciali) [1987], ZOdl., str. 1439, točka 5; Zadeva 

C-440/05, Komisija proti Svetu [2007], Recueil, str. I-9097; Zadeva C-411/06, Komisija proti Parlamentu in 

Svetu [2009], Recueil, str. I-7585. 
2 Zadeva C-269/97, Komisija proti Svetu [2000], Recueil, str. I-2257, točka 44. 
3 Zadeva C-137/12, Komisija proti Svetu, EU:C:2013:675, točka 53; Zadeva C-490/10, Parlament proti Svetu, 

EU:C:2012:525, točka 45; Zadeva C-155/07 Parlament proti Svetu [2008] ZOdl., str. I-08103, točka 34. 
4 Zadeva C-211/01, Komisija proti Svetu [2003], Recueil, str. I-08913, točka 40; Zadeva C-178/03, Komisija 

proti Evropskemu parlamentu in Svetu [2006], ZOdl., str. I-107, točke 43–56;  
5 Zadeva C-300/89, Komisija proti Svetu (Titanov dioksid) [1991], Recueil, str. I-2867, točke 17–25; Zadeva C-

268/94, Portugalska proti Svetu [1996], Recueil, str. I-6177. 
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V uvodni izjavi 49 predloga je ponovno poudarjeno, da so bili v Uniji oblikovani in izvedeni 

različni pristopi, ker Unija nima posebnih pravil o ukrepih, ki jih je treba sprejeti v primeru 

prisotnosti neodobrenih proizvodov ali snovi v ekoloških proizvodih. V uvodni izjavi 51 je 

zato določeno, da morajo kmetje sprejeti ukrepe za preprečitev tveganja kontaminacije z 

neodobrenimi proizvodi ali snovmi, ter da kljub takšnim ukrepom morda ne bodo mogli tržiti 

svojih proizvodov kot ekoloških. Komisija lahko v takšnih primerih in v skladu s členom 42 

PDEU državam članicam dovoli, da dodelijo nacionalna plačila za nadomestilo izgub, do 

katerih pride v takih primerih.  

 

Poleg tega člen 20(3) predloga usklajuje ukrepe, ki jih je treba sprejeti v primeru odkritja 

nedovoljenih proizvodov ali snovi z možnostjo odstopanja od člena 211(1) Uredbe (EU) 

št. 1308/20131, da lahko Komisija državam članicam dovoli, da dodelijo nacionalna plačila za 

nadomestilo izgub, ki so jih utrpeli kmetje, če svojih proizvodov niso smeli tržiti kot 

ekoloških zaradi nenamerne prisotnosti neodobrenih proizvodov ali snovi. Poleg tega države 

članice lahko za delno ali celotno nadomestilo za takšne izgube uporabijo instrumente skupne 

kmetijske politike. 

 

Med pogajanji pa sta se Parlament in Svet dogovorila za povsem drugačen pristop do 

kontaminacije. Splošna in brezpogojna prepoved na označevanje in prodajo kontaminiranih 

proizvodov kot ekoloških ni več vključena v uredbo. Prav tako je bilo treba črtati določbo o 

nadomestilu. Glede na to, da končno besedilo, dogovorjeno na 18. trialogu 28. junija 2017, ne 

vsebuje določb o državni pomoči, je bil člen 42 PDEU kot pravna podlaga ukrepa odstranjen.  

 

V – Analiza in določitev ustrezne pravne podlage 

 

V členu 43(2) PDEU je določeno, da Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem 

postopku določita določbe, potrebne za doseganje ciljev skupne ribiške politike. V skladu s 

členom 42 PDEU Parlament in Svet v okviru člena 43(2) PDEU določita, v kakšni meri se 

poglavje Pogodbe o predpisih o konkurenci uporablja za proizvodnjo kmetijskih proizvodov 

in za trgovino z njimi. Člen 42 se uporablja kot pravna podlaga samo skupaj s členom 43(2).  

 

V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča je dvojna pravna podlaga upravičena le, če ima 

zadevni ukrep dva cilja ali sestavna dela, ki sta medsebojno neločljivo povezana in med njimi 

noben ni drugotnega ali posrednega pomena glede na druge.  

 

Glede na obstoj določbe o državni pomoči iz prvotnega predloga Komisije, se zdi sklicevanje 

na člen 42 PDEU v pravni podlagi pravilno. Nasprotno, če ta določba ne bi bila vključena v 

končno besedilo uredbe, bi postalo sklicevanje na člen 42 PDEU v pravni podlagi 

neupravičeno.  

 

VII – Sklep in priporočila 

 

Glede na zgornjo analizo in kot neposredna posledica črtanja člena 20(3) prvotnega predloga 

Komisije, bi bilo treba sklicevanje na člen 42(1) PDEU črtati iz pravne podlage uredbe. 

                                                 
1 Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne 

ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 

1037/2001 in (ES) št. 1234/2007. 
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Na seji dne 22. februarja 2018 se je Odbor za pravne zadeve z 22 glasovi za soglasno1 odločil, 

da priporoči, naj Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja ohrani člen 43(2) PDEU kot edino 

pravno podlago predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ekološki pridelavi in 

označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007. 

S spoštovanjem, 

Pavel Svoboda 

 

(Zadeva vse jezikovne različice.) 

                                                 
1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Jean-Marie Cavada (vršilec dolžnosti predsednika), Mady Delvaux, 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (podpredsednici), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine 

Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), 

Evelyne Gebhardt, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho 

e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, and Norbert 

Erdős, Michaela Šojdrová (v skladu s členom 200(2)). 


