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Om: Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU's 
fjernområder (KOM(2010)0498) 

Med skrivelse af 8. juni 2011 anmodede De Retsudvalget om at tage stilling til muligheden af 
at tilføje et retsgrundlag til Kommissionens ovennævnte forslag, jf. forretningsordenens 
artikel 37.

De af Kommissionen foreslåede retsgrundlag er artikel 42 og artikel 43, stk. 2, i TEUF, som 
begge hører under afsnit III om ”Landbrug og fiskeri” i tredje del i TEUF, som har 
overskriften ”Unionens interne politikker og foranstaltninger”. 

Det retsgrundlag, der foreslås tilføjet, er artikel 349 i TEUF, som hører under syvende del om 
”Almindelige og afsluttende bestemmelser”, og som fastlægger proceduren for vedtagelse af 
særlige foranstaltninger, der navnlig tager sigte på at fastsætte betingelserne for anvendelsen 
af traktaterne i EU’s fjernområder.

I. Baggrund

Kommissionen har med det foreliggende forslag indledt proceduren for omarbejdning af 
forordning (EF) nr. 247/2006 af 30. januar 2006 om særlige foranstaltninger på 
landbrugsområdet i EU’s fjernområder 1 af hensyn til klarheden og for at bringe den i 
overensstemmelse med Lissabontraktaten, navnlig med hensyn til delegerede retsakter og 

                                               
1 EUT L 42 af 14.2.2006, s. 1.
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gennemførelsesretsakter, jf. artikel 290 og 291 i TEUF.

Retsgrundlagene for forordning (EF) nr. 247/2006 var artikel 36, artikel 37 og artikel 299, stk. 
2, i TEF, som svarer til hhv. artikel 42, 43 og 349 i TEUF.

Forordning (EF) nr. 247/2006 er ledsaget af en kommissionsforordning1 vedtaget på grundlag 
af artikel 25 i grundretsakten med detaljerede regler om anvendelsen heraf, som er blevet 
ændret tre gange, senest i 2009.

Regionaludviklingsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har i deres 
respektive udtalelser begge anbefalet, at artikel 349 i TEUF tilføjes til retsgrundlaget.

II - Relevante artikler i TEUF 

Følgende artikler er angivet som retsgrundlag i Kommissionens forslag (de operative 
bestemmelser er fremhævet):

Artikel 39

1. Den fælles landbrugspolitik har til formål:

a) at forøge landbrugets produktivitet ved fremme af den tekniske udvikling, ved 
rationalisering af landbrugsproduktionen og ved den bedst mulige anvendelse af 
produktionsfaktorerne, især arbejdskraften

b) herigennem at sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard, især ved 
en forhøjelse af de individuelle indkomster for de i landbruget beskæftigede 
personer

c) at stabilisere markederne

d) at sikre forsyningerne

e) at sikre forbrugerne rimelige priser på landbrugsvarer.

2. Ved udarbejdelsen af den fælles landbrugspolitik og de særlige 
foranstaltninger, som den kan medføre, tages der hensyn til:

a) landbrugserhvervets særlige karakter, der følger af landbrugets sociale 
struktur og af de strukturelle og naturbetingede forskelle mellem de forskellige 
landbrugsområder

b) nødvendigheden af, at ønskelige tilpasninger gennemføres gradvis

c) den kendsgerning, at landbruget i medlemsstaterne udgør en sektor, som er 
snævert forbundet med økonomien som helhed.

                                               
1 Kommissionens forordning (EF) nr. 793/2006 af 12. april 2006 om visse gennemførelsesbestemmelser til 
Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder 
(EUT L 145 af 31.5.2006, s. 1).
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Artikel 40

1. Med henblik på at nå de i artikel 39 nævnte mål oprettes en fælles ordning af 
markederne for landbrugsvarer.

Alt efter varernes art skal denne markedsordning antage en af nedennævnte 
former:

a) fælles konkurrenceregler

b) en tvungen samordning af de forskellige nationale markedsordninger

c) en europæisk markedsordning.

2. Den fælles ordning under en af de i stk. 1 nævnte former kan omfatte alle 
foranstaltninger, der er nødvendige for at nå de i artikel 39 fastsatte mål, især 
prisregulering, støtte til såvel produktion som afsætning af de forskellige varer, 
oplagrings- og udligningsordninger samt fælles ordninger til stabilisering af ind-
eller udførsel.

Den fælles ordning skal begrænses til at forfølge de i artikel 39 anførte mål og 
bør udelukke enhver form for forskelsbehandling af Unionens producenter eller 
forbrugere.

En eventuel fælles prispolitik skal baseres på fælles kriterier og ensartede 
beregningsmetoder.

Artikel 42

Bestemmelserne i kapitlet om konkurrenceregler finder kun anvendelse på 
produktionen af og handelen med landbrugsvarer, i det omfang Europa-
Parlamentet og Rådet beslutter dette inden for rammerne af de bestemmelser og 
efter den procedure, der er fastsat i artikel 43, stk. 2, samt under hensyntagen til 
den i artikel 39 angivne målsætning.

Rådet kan på forslag af Kommissionen tillade ydelse af støtte:

a) med henblik på at beskytte bedrifter, der er ugunstigt stillet som følge af 
strukturelle eller naturbetingede forhold

b) inden for rammerne af økonomiske udviklingsprogrammer.

Artikel 43

1. Kommissionen fremlægger forslag vedrørende udarbejdelse og iværksættelse af 
den fælles landbrugspolitik, herunder også om afløsning af nationale 
markedsordninger med en af de i artikel 40, stk. 1, nævnte former for fælles 
ordning, såvel som om iværksættelsen af de i dette afsnit særligt nævnte 
foranstaltninger.
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Disse forslag skal tage hensyn til sammenhængen mellem de landbrugsspørgsmål, 
som er omhandlet i dette afsnit.

2. Europa-Parlamentet og Rådet fastsætter efter den almindelige 
lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg den 
fælles ordning for markederne for landbrugsvarer, der er nævnt i artikel 40, stk. 
1, samt de øvrige bestemmelser, der er nødvendige for at virkeliggøre 
målsætningerne for den fælles landbrugs- og fiskeripolitik.

3. Rådet vedtager på forslag af Kommissionen foranstaltninger vedrørende 
fastsættelse af priser, afgifter, støtte og kvantitative begrænsninger samt 
vedrørende fastsættelse og fordeling af fiskeri-muligheder.

4. På de i stk. 2 anførte betingelser kan den fælles ordning, der er nævnt i 
artikel 40, stk. 1, afløse nationale markedsordninger, såfremt:

a) den fælles ordning yder medlemsstater, der modsætter sig en sådan afløsning, 
og som har en national ordning for vedkommende produktion, tilsvarende 
garantier for de pågældende producenters beskæftigelse og levestandard, når der 
tages hensyn til det tempo, hvori den mulige tilpasning og nødvendige 
specialisering kan gennemføres, og

b) denne ordning sikrer samhandelen inden for Unionen betingelser svarende til 
dem, der gælder på et nationalt marked.

5. Såfremt der er tilvejebragt en fælles ordning for visse råvarer, medens der 
endnu ikke findes en fælles ordning for de hertil svarende forarbejdede produkter, 
kan de pågældende råvarer indføres fra lande uden for Unionen, hvis de anvendes 
til fremstilling af forarbejdede produkter, som er bestemt til udførsel til 
tredjeland.

Det foreslås, at følgende artikel tilføjes til retsgrundlaget:

Artikel 349

For at tage hensyn til den strukturelle sociale og økonomiske situation på 
Guadeloupe, i Fransk Guyana, på Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy og 
Saint-Martin samt på Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer, der forværres af 
deres fjerne beliggenhed, deres status som øsamfund, deres lille areal, deres 
vanskelige topografiske og klimatiske forhold, deres økonomiske afhængighed af 
nogle få produkter, forhold, som er vedvarende og kumulative, og som alvorligt 
hæmmer disse regioner i deres udvikling, vedtager Rådet på forslag af 
Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet særlige foranstaltninger, 
der navnlig tager sigte på at fastsætte betingelserne for anvendelsen af 
traktaterne i de pågældende regioner, herunder fælles politikker. Når sådanne 
særlige foranstaltninger vedtages af Rådet efter en særlig lovgivningsprocedure, 
træffer dette ligeledes afgørelse på forslag af Kommissionen og efter høring af 
Europa-Parlamentet.
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De foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1, vedrører navnlig told- og 
handelspolitik, finanspolitik, frizoner, landbrugs- og fiskeripolitik, betingelser for 
levering af råvarer og nødvendige forbrugsvarer, statsstøtte samt betingelser for 
adgang til strukturfondene og Unionens horisontale programmer.

Rådet vedtager de i stk. 1 nævnte foranstaltninger under hensyn til de særlige 
karakteristika og begrænsninger i forbindelse med regionerne i den yderste 
periferi uden at underminere EU-rettens, herunder det indre markeds og de fælles 
politikkers, integritet og sammenhæng.

III - De foreslåede retsgrundlag

I henhold til artikel 42, stk. 1, i TEUF skal Parlamentet og Rådet inden for rammerne af 
artikel 43, stk. 2, i TEUF beslutte, i hvilket omfang konkurrencereglerne skal finde 
anvendelse på produktionen af og handelen med landbrugsvarer. De skal herved tage hensyn 
til den i artikel 39 angivne målsætning.

Artikel 43, stk. 2, i TEUF giver det generelle retsgrundlag for den fælles landbrugspolitik, 
hvorved Parlamentet og Rådet skal fastsætte den fælles ordning for markederne for 
landbrugsvarer som nævnt i artikel 40, stk. 1, efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Artikel 349 i TEUF giver et retsgrundlag vedrørende betingelserne for anvendelsen af 
traktaterne i fjernregionerne, herunder fælles politikker, hvorved Rådet på forslag af 
Kommissionen og efter høring af Parlamentet vedtager særlige foranstaltninger for disse 
regioner. I henhold til denne artikel er det Rådet alene, der vedtager foranstaltninger, mens 
Parlamentet blot skal høres. Det er dog vigtigt at bemærke, at Rådet skal træffe afgørelse ved 
kvalificeret flertal, jf. artikel 16, stk. 3, i TEU, eftersom artikel 349 i TEUF ikke bestemmer 
andet.

IV - Retspraksis vedrørende retsgrundlaget

Det fremgår af Domstolens faste praksis, at valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt skal 
ske på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol, 
herunder især retsaktens formål og indhold1. Vælges en forkert hjemmel, vil den pågældende 
retsakt derfor kunne annulleres.

Hvad angår en foranstaltning, der samtidig forfølger flere formål, eller som har flere led, der 
er uadskilleligt forbundne, uden at det ene er sekundært i forhold til det andet, har Domstolen 
fastslået, at når forskellige bestemmelser i traktaten således finder anvendelse, skal en sådan 
foranstaltning vedtages med de dertil svarende forskellige retsgrundlag2.

V - Den foreslåede forordnings formål og indhold

Kommissionen præciserer i begrundelsen for forslaget, at hovedformålet med forslaget er at 
tilpasse forordning (EF) nr. 247/2006 til TEUF.

                                               
1 Sag C-45/86, Kommissionen mod Rådet (generelle toldpræferencer), Sml. 1987, s. 1439, præmis 5; Sag C-
440/05, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2007-I, s. 9097; sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og 
Rådet (8. september 2009) (EUT C 267 af 7.11.2009, s. 8).
2 Sag C-155/07, Parlamentet mod Rådet, Sml. 2008 I, s. 8103, præmis 36.
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Hvad angår delegerede retsakter er beføjelsen til at fastsætte de væsentlige elementer i en 
særlig ordning for landbrugsprodukter i fjernområderne for at afhjælpe de problemer, som 
skyldes områdernes beliggenhed i EU's yderste periferi (programmerne for bestemte områder 
som følge af disses afsides beliggenhed og ø-karakter, POSEI), i henhold til forslaget 
forbeholdt lovgiver. De generelle retningslinjer for denne ordning og de generelle principper, 
den bygger på, fastlægges af lovgiver. Ifølge artikel 290 i TEUF overlader lovgiver det til 
Kommissionen at udbygge eller ændre visse ikke-væsentlige elementer. Kommissionen kan 
således ved delegeret retsakt fastsætte de udbyggende elementer, der er nødvendige, for at den 
ordning, som lovgiver har fastlagt, kan fungere behørigt. Kommissionen kan således ifølge 
forslaget ved delegeret retsakt vedtage betingelserne og foranstaltningerne i henhold til 
POSEI-programmerne.

Ifølge artikel 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde påhviler det 
medlemsstaterne at gennemføre den ordning, som lovgiver har fastlagt. Det er dog ifølge 
Kommissionen nødvendigt at sørge for, at POSEI-programmerne gennemføres ensartet i 
medlemsstaterne for at undgå konkurrenceforvridning og forskelsbehandling af de 
erhvervsdrivende. Ifølge forslaget tillægger lovgiver derfor i henhold til traktatens artikel 291, 
stk. 2, Kommissionen gennemførelsesbeføjelser med hensyn til visse aspekter af 
programmerne.

De første fem betragtninger i forslaget lyder således (fremhævelser tilføjet):

(1) Ved Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 af 30. januar 2006 om særlige 
foranstaltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder er der fastsat 
særlige foranstaltninger på landbrugsområdet for at afhjælpe de problemer, der 
skyldes fjernområdernes særlige beliggenhed, jf. traktatens artikel 3491. Disse 
foranstaltninger gennemføres for hvert område ved hjælp af støtteprogrammer, 
der er et væsentligt værktøj til at forsyne områderne med landbrugsprodukter. 
På grund af de nye ændringer, der har vist sig påkrævet, og som følge af 
Lissabontraktatens ikrafttrædelse bør forordning (EF) nr. 247/2006 ophæves og 
afløses af en ny forordning.

(2) Det bør præciseres, hvilke grundlæggende mål ordningen for EU's fjernområder 
bidrager til at nå.

(3) Det bør præciseres, hvad særlige programmer for bestemte områder som følge 
af disses afsides beliggenhed og ø-karakter, i det følgende benævnt POSEI-
programmer, som de pågældende medlemsstater ifølge subsidiaritetsprincippet 
skal udarbejde på det mest hensigtsmæssige geografiske niveau og forelægge for 
Kommissionen til godkendelse, skal indeholde.

(4) For at målene for ordningen for EU's fjernområder bedre kan nås, bør POSEI-
programmerne indeholde foranstaltninger, der sikrer forsyningerne med 
landbrugsprodukter, samt at den lokale landbrugsproduktion bevares og 
udvikles. Programmeringsniveauet bør bringes tættere på de pågældende 
områder, og der bør arbejdes på, at Kommissionen og medlemsstaterne 
systematisk indgår partnerskab.

                                               
1 EUT L 42 af 14.2.2006, s. 1.
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(5) De myndigheder, medlemsstaten har udpeget, kan i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet og af fleksibilitetshensyn, der ligger til grund for den 
programmeringsstrategi, som er vedtaget for ordningen for fjernområderne, 
foreslå ændringer af programmet for at tilpasse det til forholdene i 
fjernområderne. Af samme årsag bør proceduren for ændring af programmerne 
tilpasses efter, hvor relevant hver type ændring er.

Forslagets artikel 2, som har overskriften ”Mål”, fastslår, at retsakten skal bidrage til at nå 
følgende to mål (fremhævelser tilføjet):

a) at sikre fjernområderne forsyninger af vigtige produkter, der skal anvendes til 
konsum eller forarbejdning og som rå- og hjælpestoffer, ved at udligne 
ekstraomkostningerne, som skyldes beliggenheden i EU's yderste periferi

b) at bevare og udvikle landbruget i fjernområderne, herunder produktionen, 
forarbejdningen og afsætningen af lokale produkter.

Ud over medtagelsen af bestemmelser om delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter 
indeholder forslaget også nogle mindre ændringer i form af ajourføringer under hensyntagen 
til udviklingen i EU-lovgivningen og den praktiske gennemførelse af forordningen fra 2006.

Udkastet til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter indeholder 
74 ændringsforslag til Kommissionens forslag, hvoraf det første går ud på at indsætte artikel 
349 i TEUF som supplerende retsgrundlag. Endvidere præciseres det i ændringsforslag 19, at 
der bør tages hensyn til den nævnte artikel for at give ”mulighed for anvendelse af særlige 
foranstaltninger for at muliggøre deres udvikling og harmoniske integration i EU gennem 
gennemførelsen af specifikke programmer og instrumenter, der er tilpasset deres særlige 
situation”. De øvrige ændringsforslag i udkastet til betænkning vedrører hovedsagelig 
tekniske bestemmelser om delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.

VI - Fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag

I betragtning af, at forordning (EF) nr. 247/2006, som skal omarbejdes ved forslaget, delvis 
var baseret på den artikel i TEF, der er forgængeren til artikel 349 i TEUF, og at forslagets 
formål og indhold direkte vedrører rækkevidden og indholdet af særlige foranstaltninger for 
fjernregionerne og gennemførelsen heraf, skal artikel 349 i TEUF klart medtages i 
retsgrundlaget.

Selv om artikel 349 i TEUF i modsætning til artikel 43, stk. 2, i TEUF ikke foreskriver 
anvendelse af den almindelige lovgivningsprocedure, kræver den, at Rådet træffer afgørelse 
med kvalificeret flertal. Disse artikler er derfor ikke uforenelige i proceduremæssig forstand.

VII - Konklusion og henstilling

I lyset af ovenstående analyse er det nødvendigt at føje artikel 349 i TEUF til det nuværende 
retsgrundlag for den foreslåede forordning, dvs. artikel 42 og artikel 43, stk. 2, i TEUF.



PE468.828v01-00 8/8 AL\873435DA.doc

DA

På mødet den 11. juli 2011 vedtog Retsudvalget (for: 21; imod: 0; hverken/eller: 0)1 at 
henstille, at forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige 
foranstaltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder (KOM(2010)0498) bør baseres på 
artikel 42, stk. 1, artikel 43, stk. 2, og artikel 349 i TEUF.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Til stede ved den endelige afstemning: Klaus-Heiner Lehne (formand), Luigi Berlinguer (næstformand), 
Raffaele Baldassarre (næstformand), Evelyn Regner (næstformand), Sebastian Valentin Bodu (næstformand), 
Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Antonio Masip Hidalgo, 
Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Francesco Enrico Speroni, 
Dimitar Stoyanov, Kurt Lechner, Paulo Rangel, Dagmar Roth-Behrendt, Toine Manders, Eva Lichtenberger.


