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Zadeva: Mnenje o pravni podlagi za spremembo nekaterih direktiv na področju okolja, 
kmetijstva, socialne politike in javnega zdravja zaradi spremembe statusa 
otočja Mayotte v razmerju do Unije [COM(2013)0418] (COM(2013)0418 –
C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))

V pismu z dne 19. septembra 2013 ste Odbor za pravne zadeve v skladu s členom 37 
poslovnika Parlamenta zaprosili za mnenje o pravni podlagi zgoraj omenjenega predloga 
direktive.

Pravna podlaga, ki jo je predlagala Komisija, so členi 43(2), 114, 153(2), 168 in 192(1) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Takoj po spremembi statusa otočja Mayotte, francoske čezmorske države oziroma ozemlja, ki 
je s Sklepom Evropskega sveta 2012/419/EU1 dobilo status najbolj oddaljene regije, je Svet 
Evropske unije dne 30. septembra 2013 sklenil spremeniti pravno podlago predloga na člen 
349 PDEU.

Zato ste v pismu zaprosili za mnenje o ustrezni pravni podlagi in tudi o tem, ali je Sklep 
Evropskega sveta zakonit, in če ni, kakšna so možna pravna sredstva.

                                               
1 Sklep Evropskega sveta 2012/419/EU z dne 11. julija 2012 o spremembi položaja Mayotteja v razmerju do 
Evropske unije (UL L 204, 31.7.2013, str. 131)
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I – Ozadje

Po referendumu leta 2009 je takratna francoska čezmorska skupnost Mayotte, ki leži severno 
od Madagaskarja v Indijskem oceanu, z 31. marcem 2011 postala francoski čezmorski 
departma, zato je predsednik Francije v pismu z dne 26. oktobra 20111 zaprosil predsednika 
Evropskega sveta, naj začne postopek v skladu s členom 355(6) PDEU za sprejetje sklepa, ki 
spreminja status otočja Mayotte na podlagi Pogodb EU, in sicer iz statusa čezmorske države 
oziroma ozemlja v status najbolj oddaljene regije. Pismo se je sklicevalo tudi na Izjavo št. 43 
o členu 355(6) PDEU, v kateri je naslednje besedilo:

Visoke pogodbenice se strinjajo, da Evropski svet ob uporabi člena 355(6) 
sprejme sklep, ki spreminja status Mayotte v odnosu do Unije, tako da 
postane to ozemlje najbolj oddaljena regija v smislu člena 355(1) in člena 
349, če francoske oblasti Evropski svet in Komisijo obvestijo, da to dovoljuje 
trenutni razvoj notranjega statusa otoka.

Zato je Evropski svet po posvetovanju s Komisijo2 v skladu s členom 355(6) PDEU dne 12. 
julija 2012 soglasno sprejel zgoraj navedeni sklep. 

Člen 1 Sklepa določa, da otočje Mayotte z začetkom veljavnosti leta 2014 ni več čezmorska 
država oziroma ozemlje, za katerega veljajo določbe četrtega dela PDEU, in postane najbolj 
oddaljena regija Unije v smislu člena 349 PDEU. Člen 2 se glasi:

Člen 2

PDEU se spremeni:

(1) v prvem odstavku člena 349 se za besedo „Martinika“ vstavi beseda 
„Mayotteja“;

(2) v členu 355(1) se za besedo „Martinika“ vstavi beseda „Mayotte“;

(3) v Prilogi II se črta šesta alinea.

Sklep ima enako zgradbo in je bil sprejet po enakem postopku kot sklep Evropskega sveta, 
sprejet leta 2010, o spremembi položaja francoskega karibskega otoka Saint-Barthélemy, prej 
najbolj oddaljene regije, ki je postal čezmorska država oziroma ozemlje.3

Vendar bi bilo treba opozoriti, da nobena sprememba besedila PDEU v skladu s tema dvema 
sklepoma Evropskega sveta ni razvidna iz zadnje prečiščene različice PDEU, ki je bila 
objavljena dne 26. oktobra 20124. Vključeni pa sta v prečiščeno različico besedila Evropskega 

                                               
1 Glej dokument Sveta EUCO 114/11 z dne 15. novembra 2011.
2 C(2012) 3506 final, dostopen v dokumentu Sveta 11006/12.
3 Sklep Evropskega sveta 2010/718/EU z dne 29. oktobra 2010 o spremembi položaja Saint-Barthélemy v 
razmerju do Evropske unije (UL L 325, 9.12.2010, str. 4).
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:EN:PDF.
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sveta1.

II – Upoštevni členi Pogodb

Kot pravna podlaga v predlogu Komisije so predloženi naslednji členi PDEU (poudarek 
dodan):

Člen 43
[...]

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.
Člen 114
1. Kadar Pogodbi ne določata drugače, se za doseganje ciljev iz člena 26 
uporabljajo v nadaljevanju navedene določbe. Evropski parlament in Svet po 
rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim 
odborom sprejmeta ukrepe za približevanje določb zakonov in drugih 
predpisov v državah članicah, katerih predmet je vzpostavitev in delovanje 
notranjega trga.

[...]

Člen 153
[...]

Evropski parlament in Svet odločata po rednem zakonodajnem postopku po 
posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

[...]

Člen 168
[...]

4. Z odstopanjem od člena 2(5) in člena 6(a) ter v skladu 
s členom 4(2)(k) Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem 
postopku ter po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in 
Odborom regij prispevata k doseganju ciljev iz tega člena s sprejetjem, 
zaradi zagotavljanja skupnih potreb po varnosti:

[...]

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st06/st06655-re07.en08.pdf. 
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5. 5. Evropski parlament in Svet lahko po rednem zakonodajnem postopku in 
po posvetovanju z Odborom regij in Ekonomsko-socialnim odborom 
sprejmeta tudi spodbujevalne ukrepe za varovanje in izboljšanje zdravja ljudi 
in zlasti za boj proti močno razširjenim čezmejnim težkim boleznim, ukrepe v 
zvezi z nadzorom resne čezmejne ogroženosti zdravja, zgodnjim obveščanjem 
o taki ogroženosti in bojem proti njej, kakor tudi ukrepe, katerih neposredni 
cilj je varovanje javnega zdravja glede tobaka in zlorabe alkohola, pri čemer 
je izključeno kakršno koli usklajevanje zakonov in drugih predpisov držav 
članic.

[...]

Člen 192
1. Evropski parlament in Svet se po rednem zakonodajnem postopku ter po 
posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij odločita, 
katere ukrepe naj Unija sprejme za doseganje ciljev iz člena 191.

[...]

Svet predlaga naslednji člen kot pravno podlago za Direktivo (poudarek dodan):

Člen 349
Ob upoštevanju strukturno pogojenih socialnih in gospodarskih razmer
Guadeloupa, Francoske Gvajane, Martinika, Reuniona, Saint-Barthélemyja, 
Saint-Martina, Azorov, Madeire in Kanarskih otokov, katerih razvoj zaradi 
svoje stalnosti in součinkovanja močno otežujejo dejavniki, kot so 
oddaljenost, otoška lega, majhnost, težavna topografija in podnebje ter 
ekonomska odvisnost od maloštevilnih proizvodov, sprejme Svet na predlog 
Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom posebne ukrepe, ki so 
zlasti namenjeni opredelitvi pogojev uporabe Pogodb za te regije, vključno s 
skupnimi politikami. Kadar Svet zadevne posebne ukrepe sprejme po 
posebnem zakonodajnem postopku, prav tako odloča na predlog Komisije in 
po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

Ukrepi iz prvega odstavka se nanašajo zlasti na področja, kot so carinska in 
trgovinska politika, davčna politika, prostotrgovinske cone, kmetijska in 
ribiška politika, pogoji za preskrbo s surovinami in bistvenimi izdelki za 
široko porabo, državne pomoči ter pogoji dostopa do strukturnih skladov in 
horizontalnih programov Unije.

Svet sprejme ukrepe iz prvega pododstavka ob upoštevanju posebnih 
značilnosti in omejitev najbolj oddaljenih regij, ne da bi s tem ogrozil 
celovitost in povezanost pravnega reda Unije, vključno z notranjim trgom in 
skupnimi politikami.

III – Predlagana pravna podlaga
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Člen 43 PDEU določa pravno podlago za skupno kmetijsko politiko in skupno ribiško 
politiko. Ustrezni postopek je redni zakonodajni postopek.

Člen 114 PDEU zagotavlja pravno podlago za sprejemanje ukrepov za približevanje določb v 
državah članicah, katerih cilj je vzpostavitev in delovanje notranjega trga. Ustrezni postopek 
je redni zakonodajni postopek.

Člen 153 PDEU zagotavlja pravno podlago za sprejemanje ukrepov za varovanje zdravja in 
varnosti delavcev ter za socialno varnost in socialno zaščito delavcev. Ustrezni postopek je 
redni zakonodajni postopek.

Člen 168 PDEU zagotavlja pravno podlago za sprejemanje ukrepov za varovanje javnega 
zdravja. Ustrezni postopek je redni zakonodajni postopek.

Člen 192 PDEU zagotavlja pravno podlago za ukrepe, ki jih mora sprejeti Unija, da bi dosegli 
cilje okoljske politike Unije. Ustrezni postopek je redni zakonodajni postopek.

Člen 349 PDEU zagotavlja pravno podlago za sprejemanje posebnih ukrepov, katerih cilj je 
predvsem določiti pogoje uporabe Pogodb za najbolj oddaljene regije, vključno s skupnimi 
politikami, da bi upoštevali njihove posebne socialne in gospodarske razmere. Svet sprejme te 
ukrepe na predlog Komisije po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

IV – Sodna praksa o pravni podlagi

Člen 13(2) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) določa, da mora vsaka institucija delovati v 
mejah pristojnosti, ki so ji dodeljene s Pogodbo, in v skladu s postopki, pogoji in cilji, ki jih 
določata Pogodbi.1

Iz ustaljene sodne prakse Sodišča Evropske unije izhaja, „da mora izbira pravne podlage akta 
Skupnosti temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki jih je mogoče sodno preskusiti, kar zlasti 
velja za cilj in vsebino ukrepa“2. Izbira nepravilne pravne podlage lahko zato vodi v 
razveljavitev zadevnega akta. 

Nadalje, če ima predlog akta hkrati več ciljev ali sestavin, ki so medsebojno neločljivo 
povezani, ne da bi bil eden v odnosu do drugega drugotnega ali posrednega pomena, je treba 
tak akt opreti na različne zadevne pravne podlage.3

V. Namen in vsebina predlagane direktive

Komisija je v svojem zgoraj omenjenem mnenju o francoski pobudi za spremembo statusa 
                                               
1 Zadeva C-403/05, Parlament proti Komisiji, [2007] ZOdl., str. I-9045, točka 49 in tam navedena sodna praksa.
2 Zadeva C-45/86, Komisija proti Svetu (Splošni tarifni preferenciali) [1987] ZOdl. 1439, točka 5; Zadeva C-
440/05, Komisija proti Svetu [2007] ZOdl. I-9097; Zadeva C-411/06 Komisija proti Parlamentu in Svetu (8. 
september 2009) (UL C 267, 07.11.2009, str. 8).
3 Glej točki 46 in 47 zgoraj navedene Zadeve C–411/06.
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otočja Mayotte izjavila, da bo preučila zahtevek za odstopanja in prehodna obdobja, ki ga je 
vložila Francija, in po potrebi pripravila svoje predloge.

Predlog, ki ga je predložila Komisija, določa torej časovni razpored in posebne pogoje, ki jih 
mora upoštevati Francija pri izvajanju šestih veljavnih direktiv na področjih okolja, 
kmetijstva, socialne politike in zdravja. 

VI – Opredelitev ustrezne pravne podlage

Za določitev ustrezne pravne podlage za predlagano direktivo je treba odgovoriti na 
vprašanje, ali je treba njene določbe obravnavati kot posebne ukrepe za uporabo Pogodb za 
otočje Mayotte, ob upoštevanju njegovih strukturno pogojenih socialnih in gospodarskih 
razmer.

Pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija, se neposredno nanaša na različne pravne podlage 
omenjenih šestih direktiv, cilj in vsebina predloga pa je določiti časovni razpored in posebne 
pogoje za njihovo izvajanje v zvezi z otočjem Mayotte. 

Predlog torej ne določa novih pravil o posebnih ukrepih, ob upoštevanju posebnih socialnih in 
gospodarskih razmer otočja Mayotte. Zato se ta predlog, čeprav se je status otočja Mayotte s 
sklepom Evropskega sveta spremenil v status najbolj oddaljene regije, za katero velja člen 
349 PDEU, ne nanaša na ukrepe na podlagi omenjene pravne podlage.

Za zadevne direktive obstajajo različne pravne podlage, nobena pa ni v odnosu do druge 
drugotnega ali posrednega pomena, zato bo predlog moral temeljiti na različnih ustreznih 
pravnih podlagah. In ker vse zahtevajo uporabo rednega zakonodajnega postopka, bo treba pri 
predlogu upoštevati ta postopek.

Poleg tega bi bilo treba opozoriti, da lahko Evropski svet na podlagi člena 355(6) PDEU 
spremeni status čezmorske države ali ozemlja v zvezi z uporabo Pogodb za zadevno 
čezmorsko državo oziroma ozemlje, dejansko besedilo Pogodb pa se lahko spremeni samo s 
postopki iz člena 48 PEU. Zato je primernost tega, da Evropski svet sprejema sklepe, ki 
spreminjajo besedilo Pogodb, lahko vprašljiva, zlasti ob upoštevanju člena 13(2) PDEU, v 
skladu s katerim mora vsaka institucija delovati v mejah pristojnosti, ki so ji dodeljene s 
Pogodbo.

VII - Sklep in priporočila

Ob upoštevanju zgornje analize so členi 43(2), 114, 153(2), 168 in 192(1) PDEU, kot 
predlaga Komisija, ustrezna pravna podlaga predloga.

Odbor za pravne zadeve je tako na seji 14. oktobra 2013 soglasno sklenil1 zavzeti stališče, da 

                                               
1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Sebastian Valentin Bodu (podpredsednik), Françoise Castex 
(podpredsednica), Marielle Gallo, Jutta Haug (v skladu s členom 187(2)), Klaus-Heiner Lehne (predsednik), Eva 
Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (v skladu s členom 193(3)) Bernhard Rapkay, Francesco 
Enrico Speroni, Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov), Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, 
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pravna podlaga, ki jo je predlagal Svet, in sicer člen 349 PDEU, ni pravilna in da je pravilna 
pravna podlaga, ki jo je predlagala Komisija.

Zato je Odbor za pravne zadeve na tej podlagi tudi sklenil, da predsedniku Evropskega 
parlamenta v skladu s členom 128 Poslovnika priporoči, naj zadevo posreduje Sodišču 
Evropske unije, ko bo sklep Sveta, da se zaprosi za mnenje Evropskega parlamenta, objavljen 
v Uradnem listu, da se zaščitijo pristojnosti Evropskega parlamenta v skladu s členom 13(2) 
PEU.

Odbor za pravne zadeve je priporočil, da Evropski parlament ne bi smel sprejemati nobenih 
ukrepov v zvezi s Sklepom Evropskega sveta 2012/419/EU, ki spreminja Pogodbo.

S spoštovanjem,

Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                                  
Tadeusz Zwiefka.


