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Tisztelt Elnök Úr!

2011. június 8-i levelében Ön az eljárási szabályzat 37. cikkével összhangban felkérte a Jogi 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg a fenti rendeletre irányuló javaslat kiegészítő jogalapját.

A Bizottság által javasolt jogalapok az EUMSZ 42. cikkének első albekezdése és a 43. cikk 
(2) bekezdése, amelyek mindegyike az EUMSZ „Az Unió belső politikái és intézkedései” 
címet viselő harmadik részének III. „Mezőgazdaság és halászat” címe alá tartoznak. 

A kiegeszítésként javasolt jogalap az EUMSZ hetedik, „Általános és záró rendelkezések” 
címet viselő része alatt az EUMSZ 349. cikke, amely cikk meghatározza azon egyedi 
intézkedések elfogadására vonatkozó eljárást, amelyek különösen a Szerződéseknek az Unió 
legkülső régióira történő alkalmazása feltételeinek megállapítására irányulnak. 

I. – Háttér

A rendelkezésre álló javaslattal a Bizottság kezdeményezte az Unió legkülső régiói részére 
egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló, 2006. január 30-i 247/2006/EK 



PE469.828v01-00 2/8 AL\873435HU.doc

HU

rendelet1 átdolgozására irányuló eljárást az egyértelműség érdekében, illetve azért, hogy azt 
összhangba hozzák a Lisszaboni Szerződéssel, nevezetesen az EUMSZ 290. és 291. cikke 
szerinti felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok kapcsán.  

A 247/20066EK rendelet jogalapjai az EKSZ 36., 37. cikke és 299. cikkének (2) bekezdése, 
ami az EUMSZ 42., 43., illetve 349. cikkének  felel meg.

A 247/2006/EK rendeletet az annak alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó 
és az alapaktus 25. cikke alapján elfogadott bizottsági rendelet2 kíséri, amelyet eddig 
háromszor, legutóbb 2009-ben módosítottak.

A javaslatra vonatkozó egyedi véleményében a Regionális Fejlesztési Bizottság és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság egyaránt ajánlást tett az 
EUMSZ 349. cikkének a jogalapba való beillesztésére.

Az EUMSZ vonatkozó cikkei 

A következő cikkek a bizottsági javaslatban foglalt jogalapokként kerülnek bemutatásra (a 
külön kiemelés az operatív rendelkezésekre utal):

39. cikk
1. A közös agrárpolitika célkitűzései a következők: 
(a) a mezőgazdasági termelékenység növelése a műszaki fejlődés 
előmozdításával, valamint a mezőgazdasági termelés ésszerű fejlesztésének és 
a termelési tényezők, így különösen a munkaerő lehető legjobb 
hasznosításának biztosításával;
(b) ily módon a mezőgazdasági népesség megfelelő életszínvonalának 
biztosítása, különösen a mezőgazdaságban dolgozók egy főre jutó 
jövedelmének növelésével; 
(c) a piacok stabilizálása; 
(d) az ellátás hozzáférhetőségének biztosítása; 
(e) a fogyasztók elfogadható ár ellenében történő ellátásának biztosítása; 
2. A közös agrárpolitika és az alkalmazásához szükséges különleges 
módszerek kidolgozása során figyelembe kell venni: 
(a) a mezőgazdasági tevékenységnek a mezőgazdaság társadalmi 
szerkezetéből és a különböző mezőgazdasági régiók közötti szerkezeti és 
természeti egyenlőtlenségekből adódó sajátos természetét; 
(b) a megfelelő kiigazítások fokozatos megvalósításának szükségességét; 
(c) azt a tényt, hogy a tagállamokban a mezőgazdaság a gazdaság egészéhez 
                                               
1 HL L 42., 2006.2.14, 1. o.
2 A Bizottság 793/2006/EK rendelete (2006. április 12.) az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági 
intézkedések megállapításáról szóló 247/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes 
szabályok megállapításáról (HL L 145., 2006.5.31., 1. o.)
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szorosan kapcsolódó ágazat. 

40. cikk
1. A 39. cikkben megfogalmazott célkitűzések elérése érdekében létre kell 
hozni a mezőgazdasági piacok közös szervezését. 
Ez a piacszervezés, az érintett terméktől függően, az alábbi formák 
valamelyikét ölti: 
(a) közös versenyszabályok; 
(b) a különböző nemzeti piaci rendtartások kötelező összehangolása; 
(c) egy európai piaci rendtartás.
2. Az (1) bekezdés értelmében létrehozott közös piacszervezés a 39. cikkben 
megfogalmazott célkitűzések eléréséhez szükséges minden intézkedést 
magában foglalhat, így különösen árszabályozást, különböző termékek 
előállításához és piaci értékesítéséhez nyújtott támogatást, raktározási és 
készletgazdálkodási szabályokat, valamint közös mechanizmust a behozatal és 
a kivitel stabilizálására. 
A közös piacszervezés a 39. cikkben meghatározott célkitűzések 
megvalósítására korlátozódik, és a termelők vagy a fogyasztók közötti minden 
megkülönböztetést kizár az Unión belül. 
Egy esetleges közös árpolitikának közös ismérveken és egységes számítási 
módszereken kell alapulnia.

42. cikk
A versenyszabályokról szóló fejezet rendelkezései a mezőgazdasági termékek 
termelésére és kereskedelmére csak olyan mértékben vonatkoznak, ahogyan 
azt a 39. cikkben megfogalmazott célkitűzések figyelembevételével az Európai 
Parlament és a Tanács a 43. cikk (2) bekezdésének rendelkezései keretében és 
az ott megállapított eljárással összhangban meghatározza.
A Tanács a Bizottság javaslata alapján támogatás nyújtását engedélyezheti: 
(a) szerkezeti vagy természeti feltételek miatt hátrányos helyzetben lévő 
üzemek védelméhez; 
(b) gazdaságfejlesztési programok keretében. 

43. cikk
1. A Bizottság javaslatokat terjeszt elő a közös agrárpolitika kidolgozására és 
végrehajtására, beleértve a nemzeti rendtartásoknak a 40. cikk (1) 
bekezdésében említett közös piacszervezés egyik formájával történő 
felváltását, továbbá az e címben meghatározott intézkedések végrehajtására. 
Ezekben a javaslatokban figyelembe kell venni az e címben említett 
mezőgazdasági kérdések egymással való kölcsönös összefüggését. 
2. A 40. cikk (1) bekezdésében előírt közös piacszervezést, továbbá a közös 
agrárpolitika és a közös halászati politika célkitűzéseinek megvalósításához 
szükséges egyéb rendelkezéseket a Gazdasági és Szociális Bizottsággal 
folytatott konzultációt követően rendes jogalkotási eljárás keretében az 
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Európai Parlament és a Tanács állapítja meg.
3. A Tanács, a Bizottság javaslata alapján, intézkedéseket fogad el az árak, a 
lefölözések, a támogatások és a mennyiségi korlátozások rögzítésére, továbbá 
a halászati lehetőségek meghatározására és elosztására vonatkozóan. 
4. A (2) bekezdésnek megfelelően a nemzeti piaci rendtartásokat a 40. cikk (2) 
bekezdése szerinti közös piacszervezés válthatja fel, ha 
(a) a közös piacszervezés azoknak az ilyen intézkedést ellenző tagállamoknak, 
amelyek a kérdéses termeléssel kapcsolatban saját nemzeti piaci rendtartással 
rendelkeznek, az érintett termelők foglalkoztatására és életszínvonalára 
vonatkozóan egyenértékű biztosítékot nyújt; ennek során a lehetséges 
alkalmazkodás és a szükséges szakosodás ütemét is figyelembe kell venni, és 
(b) ez a közös piacszervezés a nemzeti piacon fennálló feltételekhez hasonló 
feltételeket biztosít az Unión belüli kereskedelem számára. 
5. Ha egyes nyersanyagokra vonatkozóan a közös piacszervezést azt 
megelőzően hozzák létre, hogy a megfelelő feldolgozott termékekre már 
létezne közös piacszervezés, a harmadik országokba irányuló kivitelre szánt 
feldolgozott termékekhez felhasznált nyersanyagok az Unión kívülről is 
behozhatók. 

Javasoljuk a következő cikk jogalapba történő beillesztését :

349. cikk
Figyelembe véve Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Réunion, Saint 
Barthélemy, Saint Martin, valamint, az Azori-szigetek, Madeira és a Kanári-
szigetek gazdasági és társadalmi strukturális helyzetét, amit távoli fekvésük, 
szigetjellegük, kis méretük, kedvezőtlen domborzati és éghajlati viszonyaik és 
néhány terméktől való gazdasági függésük súlyosbít, amely tényezők 
állandósága és együttes hatása súlyosan hátráltatja fejlődésüket, a Tanács a 
Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt 
követően egyedi intézkedéseket fogad el, amelyek célja különösen az, hogy 
meghatározza a Szerződések — így a közös politikák — alkalmazásának 
feltételeit ezekben a régiókban. Amennyiben a szóban forgó egyedi 
intézkedéseket különleges jogalkotási eljárás keretében a Tanács fogadja el, a 
Tanács szintén a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel 
folytatott konzultációt követően határoz. 
Az első bekezdésben említett intézkedések különösen olyan területekre 
vonatkoznak, mint a vám- és kereskedelempolitika, a fiskális politika, a 
vámszabad területek, a mezőgazdasági és halászati politika, a 
nyersanyagokkal és alapvető fogyasztási cikkekkel való ellátás feltételei, az 
állami támogatások, valamint a strukturális alapokhoz és a horizontális uniós 
programokhoz való hozzáférés feltételei. 
A Tanács az első albekezdésben említett intézkedéseket a legkülső régiók 
sajátos jellemzőinek és korlátainak figyelembevételével fogadja el anélkül, 
hogy veszélyeztetné az uniós jogrend — így a belső piac és a közös politikák 
— integritását és koherenciáját. 
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A javasolt jogalapok

Az EUMSZ 42. cikkének első albekezdése kimondja, hogy a Parlament és a Tanács határozza 
meg az EUMSZ 43. cike (2) bekezdésének rendelkezései keretében, hogy a 
versenyszabályokról szóló rendelkezések milyen mértékben vonatkoznak a mezőgazdasági 
termékek termelésére és kereskedelmére. Ennek során a Parlament és a Tanács figyelembe 
veszi a 39. cikkben meghatározott közös mezőgazdasági politika célkitűzéseit.

Az EUMSZ 43. cikke (2) bekezdése határozza meg a közös agrárpolitika és a közös halászati 
politika általános jogalapját, aminek alapján az EUMSZ 40. cikkében szereplő 
rendelkezéseknek megfelelően a Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében 
állapítja meg az közös agrárpiac-szervezést.

Az EUMSZ 349. cikke határozza meg a Szerződéseknek a legkülső régiókra történő 
alkalmazásának feltételeire vonatkozó jogalapot, beleértve a közös politikákat, aminek révén 
a Tanács a Bizottság javaslatára és a Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyedi 
rendelkezéseket fogad el ezen régiókra nézve. E cikk szerint az intézkedéseket a Tanács 
egyedül fogadja el, a Parlamenttel csak konzultál. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az 
EUSZ 16. cikkének (3) bekezdéséből kifolyólag a Tanács minősített többséggel határoz, 
minthogy az EUMSZ 349. cikke nem rendelkezik másképpen.

Ítélkezési gyakorlat a jogalap terén

A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata értelmében „egy közösségi intézkedés jogalapja 
megválasztásának objektív, bírói úton ellenőrizhető tényezőkön kell alapulnia, amelyek között 
szerepel nevezetesen az aktus célja és tartalma”.1 A nem megfelelő jogalap megválasztása 
ezért indokolhatja az érintett jogi aktus megsemmisítését.

Az egyszerre több célkitűzésre irányuló, illetve a több elemből álló olyan intézkedések 
vonatkozásában, amelyek elválaszthatatlanul össze vannak kapcsolva anélkül, hogy egymásra 
hatással lennének, a Bíróság megállapította, hogy azokban az esetekben, amikor a Szerződést 
ennek következtében alkalmazni kell, az ilyen intézkedésnek a különböző megfelelő 
jogalapokon2 kell alapulnia.

V. A javasolt rendelet célja és tartalma

A javaslathoz fűzött magyarázatban a Bizottság meghatározza, hogy annak fő célja, hogy a 
247/2006/EK rendeletet összhangba hozza az EUMSZ-szel.
                                               
1 A C-45/86. sz. Bizottság kontra Tanács („Általános preferenciális vámkedvezmények”) ügyben hozott ítélet, 
EBHT 1987., I-1439. o., 5. pont.; a C-440/05 sz., Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 2007., I-
9097. o.); a C-411/06. sz. Bizottság kontra Parlament és Tanács ügyben hozott ítélet  (2009. szeptember 
8.) (HL C 267, 2009.11.7., 8. o.).
2  A C-155/07. sz. Görögország kontra Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 2008, I-8103) 36. pontja,
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Ami a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat érinti, a javaslat alapján a jogalkotó kizárólagos 
hatásköre, hogy a legkülső régiók rendkívül távoli elhelyezkedésből származó nehézségeinek 
orvoslása végett e régiók egyes mezőgazdasági termékeire vonatkozó egyedi szabályozás (a 
továbbiakban: POSEI rendszer) alapvető rendelkezéseit meghatározza. A szabályokra és az 
azokat megalapozó általános elvekre vonatkozó iránymutatást a jogalkotó határozza meg. Az 
EUMSZ 290. cikkével összhangban a jogalkotó felhatalmazza a Bizottságot bizonyos nem 
alapvető rendelkezések kiegészítésére és módosítására. A Bizottság tehát felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban rögzítheti a jogalkotó által meghatározott rendszer megfelelő 
működéséhez szükséges kiegészítő rendelkezéseket. A Bizottság a javaslat értelmében ezért 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján meghatározhatja a POSEI programok feltételeit és 
az azokkal kapcsolatos intézkedéseket.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikkével összhangban a tagállamok 
feladata, hogy végrehajtsák a jogalkotó által meghatározott rendszert. Mindamellett a 
Bizottság szerint a verseny torzulása és a gazdasági szereplők közötti hátrányos 
megkülönböztetés elkerülése érdekében szükségesnek tűnik gondoskodni arról, hogy a POSEI 
programok tagállamokon belüli végrehajtása egységes legyen. A javaslat alapján a jogalkotó a 
Szerződés 291. cikkének (2) bekezdésével összhangban ezért a programok bizonyos 
vetületeire vonatkozó végrehajtási hatásköröket ruház a Bizottságra.

A javaslat első öt preambulumbekezdése az alábbiak szerint alakul (kiemeléssel):

(1) A mezőgazdaság területén azon nehézségek orvoslására szolgáló 
egyedi intézkedéseket, amelyek az Uniónak a Szerződés 349. cikkében 
említett legkülső régiói kivételes helyzetéből fakadnak, az Unió 
legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések 
megállapításáról szóló, 2006. január 30-i 247/2006/EK rendelet1

állapította meg. Ezek az intézkedések az egyes régiók részére szánt 
támogatási programok útján valósulnak meg, amely programok 
létfontosságú eszközök e régiók mezőgazdasági termékekkel való 
ellátása szempontjából. A szükségesnek bizonyuló újabb módosítások 
következtében, valamint a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése miatt 
az 247/2006/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni és helyette új 
szabályozást kell elfogadni.

(2) Helyénvaló pontosítani azokat az alapvető célkitűzéseket, amelyeknek 
a megvalósításához az Unió legkülső régiói támogatását szolgáló 
rendszer hozzájárul.

(3) Indokolt pontosítani a távoli fekvéssel és szigetjelleggel összefüggő 
támogatási programok (a továbbiakban: POSEI programok) 
tartalmát, amely programokat a szubszidiaritás elvének 
alkalmazásában az érintett tagállamok a legmegfelelőbb földrajzi 
szinten határoznak meg és benyújtanak a Bizottsághoz jóváhagyásra.

                                               
1 HL L 42., 2006.2.14, 1. o.
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(4) Az Unió legkülső régiói támogatását célzó rendszer célkitűzéseinek 
hatékonyabb megvalósítása érdekében a POSEI programoknak 
tartalmazniuk kell olyan intézkedéseket, amelyek garantálják a 
mezőgazdasági termékekkel való ellátást, valamint a helyi 
mezőgazdasági termelés fenntartását és fejlődését. Indokolt 
harmonizálni az érintett régiókra vonatkozó programozás szintjét és 
rendszerbe foglalni a Bizottság és a tagállamok közötti partnerségi 
megközelítést.

(5) A szubszidiaritás elvét alkalmazva és a rugalmasság szellemében –
amelyek a legkülső régiók támogatási rendszeréhez elfogadott 
programozási megközelítés alapját képezik – a tagállam által kijelölt 
hatóságok módosításokat javasolhatnak a programban, hogy az 
igazodjon a legkülső régiók valós helyzetéhez. Ugyanezen szellemben 
a programok módosítására szolgáló eljárást hozzá kell igazítani az 
egyes módosítási típusok relevanciájának szintjéhez.

A javaslat „Célkitűzések” címet viselő 2. cikke kimondja, hogy a jogi aktus célja, hogy 
teljesítse az alábbi két célkitűzést (kiemeléssel):

a) a legkülső régiók ellátásának biztosítása az emberi fogyasztás vagy 
a feldolgozás szempontjából alapvető termékekkel, mint például a 
mezőgazdasági inputanyagok, mérsékelve a rendkívül távoli 
elhelyezkedésből fakadó többletköltségeket;
b) a mezőgazdasági tevékenység [megőrzése és fejlesztése] a legkülső 
régiókban, beleértve a termelést, a feldolgozást és a helyi termékek 
forgalmazását.

A felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusokra vonatkozó rendelkezések 
beiktatásán túl a javaslat bizonyos apró aktualizáló jellegű módosításokat is tartalmaz az uniós 
jogszabályok változásainak, valamint a 2006-os rendelet gyakorlati végrehajtásának 
figyelembevétele érdekében.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentéstervezete 74 módosítást tartalmaz a 
Bizottság által javasolt szöveghez, amelyek közül az első célja, hogy kiegészítő jogalapként 
bevezesse az EUMSZ 349. cikkét. A 19. módosítás kimondja, hogy ezt a cikket figyelembe 
kell venni azért, hogy „a legkülső régiók esetében sajátos keret kerüljön alkalmazásra annak 
érdekében, hogy egyedi és sajátos helyzetüknek megfelelő programok és eszközök révén 
megvalósulhasson az Unión belüli fejlődésük és méltányos beilleszkedésük.” A 
jelentéstervezetben található többi módosítás elsődlegesen a felhatalmazáson alapuló és 
végrehajtási jogi aktusokra vonatkozó technikai rendelkezéseket érinti.

A megfelelő jogalap meghatározása

Az EUMSZ 349. cikkét egyértelműen a jogalapok közé kell emelni, figyelembe véve, hogy a 
247/2006/EK rendelet, amelyet a javaslat átdolgozásra szán, részben az EUMSZ 349. 
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cikkének megfelelő EKSZ-cikken alapult, illetve hogy a javaslat célja és tartalma közvetlenül 
a legkülső régiókra vonatkozó egyedi intézkedések hatályát és tartalmát, valamint azok 
végrehajtását érinti. 

Noha az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdésétől eltérően az EUMSZ 349. cikke nem 
rendelkezik a rendes jogalkotási eljárás alkalmazásáról, azt előírja, hogy a Tanács minősített 
többséggel határozzon. Következésképpen e cikkek eljárási szempontból nem 
összeférhetetlenek.

Következtetés és ajánlások

A fenti elemzés alapján az EUMSZ 349. cikkel ki kell egészíteni az EUMSZ 42. cikkének 
első albekezdését és 43. cikkének (2) bekezdését, hogy azok a javasolt rendelet jogi alapját 
képezzék.

A Jogi Bizottság 2011. július 11-i ülésén 21 támogató szavazat mellett és tartózkodás nélkül1

úgy határozott, hogy az alábbi ajánlásokat teszi: Az Unió legkülső régiói részére egyedi 
mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatnak [COM(2010)0498] az EUMSZ 42. cikke első albekezdésén, az EUMSz. 
43. cikkének (2) bekezdésén, valamint az EUMSZ 349. cikkén kellene alapulnia.

Tisztelettel:

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 A következő képviselők voltak jelen a zárószavazáson: Klaus-Heiner Lehne (elnök), Luigi Berlinguer (Vice-
Chair), Raffaele Baldassarre (alelnök), Evelyn Regner (alelnök), Sebastian Valentin Bodu (alelnök), 
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.


