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Zadeva: Mnenje o pravni podlagi o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 
o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije 
(KOM(2010)0498)

Spoštovani gospod predsednik,

v pismu z dne 8. junija 2011 ste Odbor za pravne zadeve v skladu s členom 37 poslovnika 
Parlamenta zaprosili za mnenje o dodatni pravni podlagi zgoraj omenjenega predloga uredbe.

Komisija kot pravno podlago predlaga prvi pododstavek člena 42 in člen 43(2) PDEU, ki 
sodita v naslov III o kmetijstvu in ribištvu tretjega dela PDEU z naslovom „Notranje politike 
in ukrepi Unije“. 

Predlaga se, da se kot pravna podlaga doda člen 349 PDEU, ki sodi v sedmi del PDEU o 
splošnih in končnih določbah; ta člen določa postopek za sprejetje posebnih ukrepov, ki 
določajo zlasti pogoje za uporabo pogodb v najbolj oddaljenih regijah Unije.

I - Ozadje
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Komisija je z obravnavanim predlogom začela postopek za prenovitev Uredbe (ES) št. 
247/2006 z dne 30. januarja 2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih 
regijah Unije1 za večjo jasnost in da bi jo uskladila z Lizbonsko pogodbo, zlasti glede 
delegiranih in izvedbenih aktov po členih 290 in 291 PDEU.

Pravna podlaga za Uredbo (ES) št. 247/2006 so bili členi 36, 37 in 299(2) PES; kar ustreza 
členom 42, 43 in 349 PDEU.

Uredbo (ES) št. 247/2006 spremlja uredba Komisije2, sprejeta na podlagi člena 25 temeljnega 
akta, ki vsebuje natančne določbe o njegovem izvrševanju in ki je bila trikrat spremenjena, 
nazadnje leta 2009.

Odbor za regionalni razvoj in Evropski ekonomsko-socialni odbor sta v svojih mnenjih o 
predlogu predlagala, da se kot pravna podlaga doda člen 349 PDEU.

II - Ustrezni členi PDEU 

Kot pravna podlaga so v predlogu Komisije predstavljeni naslednji členi (dodani poudarki 
označujejo operativne določbe):

Člen 39
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.
2. Pri oblikovanju skupne kmetijske politike in posebnih metod za njeno 
izvajanje se upošteva:
(a) posebna narava kmetijske dejavnosti, ki je posledica socialne strukture 
kmetijstva ter strukturnih in naravnih neskladij med različnimi kmetijskimi 
regijami;
(b) potreba, da se ustrezne prilagoditve izvedejo postopno;
(c) dejstvo, da je kmetijstvo v državah članicah sektor, ki je tesno povezan s 
celotnim gospodarstvom.
                                               
1 UL L 42, 14.2. 2006, str. 1.
2 Uredba Komisije (ES) št. 793/2006 z dne 12. aprila 2006 o nekaterih podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe 
Sveta (ES) št. 247/2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (UL L 145, 
31.5.2006, str. 1).
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Člen 40
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;
(b) obvezujoča uskladitev različnih nacionalnih tržnih ureditev;
(c) evropska tržna ureditev.
2. Skupna ureditev, vzpostavljena v skladu z odstavkom 1, lahko vključuje vse 
ukrepe, nujne za doseganje ciljev iz člena 39, zlasti uravnavanje cen, pomoči 
pri proizvodnji in trženju raznih proizvodov, ukrepe za skladiščenje in prenos 
zalog ter skupne mehanizme za stabiliziranje uvoza ali izvoza.
Skupna ureditev je omejena na doseganje ciljev, določenih v členu 39, in 
izključuje vsakršno diskriminacijo med proizvajalci in potrošniki v Uniji.
Vsaka skupna cenovna politika temelji na skupnih merilih in enotnih metodah 
izračunavanja.

Člen 42
Določbe iz poglavja o pravilih konkurence se uporabljajo za proizvodnjo 
kmetijskih proizvodov in trgovino s kmetijskimi proizvodi le v obsegu, ki ga 
določita Evropski parlament in Svet v okviru člena 43(2), in v skladu s 
postopkom, določenim v istem odstavku, ob upoštevanju ciljev iz člena 39.
Svet lahko na predlog Komisije odobri dodelitev pomoči:
(a) za zaščito podjetij, ki so zaradi strukturnih ali naravnih razmer v slabšem 
položaju;
(b) v okviru programov gospodarskega razvoja.

Člen 43
1. Komisija da predloge za oblikovanje in uresničevanje skupne kmetijske 
politike, vključno z nadomestitvijo nacionalnih ureditev z eno od oblik skupne 
ureditve, predvidene v členu 40(1), ter za izvajanje ukrepov, podrobno 
opredeljenih v tem naslovu.
Ti predlogi upoštevajo soodvisnost kmetijskih vprašanj, obravnavanih v tem 
naslovu.
2. 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.
3. Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe o določitvi cen, prelevmanov, 
pomoči in količinskih omejitev ter o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti.
4. V skladu z odstavkom 2 se nacionalne tržne ureditve nadomestijo s skupno 
ureditvijo iz člena 40(1), če:
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(a) skupna ureditev državam članicam, ki nasprotujejo temu ukrepu in imajo 
lastno ureditev za neko proizvodnjo, ponuja enakovredne zaščitne ukrepe 
glede zaposlovanja in življenjske ravni zadevnih proizvajalcev, ob 
upoštevanju sčasoma možnih prilagoditev in potrebne specializacije;
(b) taka ureditev v Uniji zagotavlja tržne pogoje, ki so podobni tistim na 
nacionalnem trgu.
5. Če se skupna ureditev za nekatere surovine vzpostavi pred obstojem skupne 
ureditve za ustrezne predelane proizvode, se lahko surovine, ki se uporabljajo 
za predelane proizvode, namenjene izvozu v tretje države, uvozijo iz držav 
zunaj Unije.

Člen, ki sledi, je predlagana dodatna pravna podlaga:

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

Prvi pododstavek člena 42 PDEU določa, da morata Parlament in Svet v okviru člena 43(2) 
PDEU določiti, v kakšni meri se predpisi o konkurenci uporabljajo za proizvodnjo kmetijskih 
proizvodov in za trgovino z njimi. Pri tem morala upoštevati cilje skupne kmetijske politike iz 
člena 39.

Člen 43(2) PDEU določa splošno pravno podlago za skupno kmetijsko politiko, Parlament in 
Svet pa morata z rednim zakonodajnim postopkom vzpostaviti skupno organizacijo 
kmetijskih trgov, kakor to določa člen 40 PDEU.
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Člen 349 PDEU določa pravno podlago za pogoje, ki določajo veljavnost pogodb v najbolj 
oddaljenih regijah, vključno s skupnimi politikami, medtem ko Svet na predlog Komisije in 
po posvetovanju s Parlamentom sprejme posebne ukrepe za te regije. V skladu s tem členom 
ukrepe sprejme Svet sam, s Parlamentom pa se o njih le posvetuje. Pri tem je treba omeniti, da 
Svet po členu 16(3) PEU odloča s kvalificirano večino, saj člen 349 PDEU ne določa drugače.

IV - Sodna praksa o pravni podlagi

Iz ustaljene sodne prakse Sodišča izhaja, da mora izbira pravne podlage akta Skupnosti 
temeljiti na objektivnih dejstvih, ki jih je mogoče sodno preskusiti, kar zlasti velja za cilj in 
vsebino ukrepa1. Izbira neustrezne pravne podlage je lahko torej razlog za razveljavitev akta.

Sodišče je glede ukrepa, ki hkrati sledi več ciljem ali ima več sestavnih delov, ki so neločljivo 
povezani, ne da bi bil eden v primerjavi z drugim le stranski, razsodilo, da mora tak ukrep, če 
je mogoče uporabiti različne pravne podlage Pogodbe ES, izjemoma temeljiti na različnih 
ustreznih pravnih podlagah.2

V. Cilj in vsebina predlagane uredbe

Komisija v obrazložitvenem memorandumu predloga pojasnjuje, da je njegov glavni namen 
uskladitev Uredbe (ES) št. 247/2006 s PDEU.

Kar zadeva delegirane akte, je v skladu s tem osnutkom samo zakonodajalec pristojen za 
določitev glavnih pravil posebnega režime preskrbe za nekatere kmetijske proizvode v najbolj 
oddaljenih regijah za odpravo težav, ki izhajajo iz odročnosti (programi posebnih možnosti za 
najbolj oddaljene regije zaradi njihove oddaljenosti in otoške lege, „programi POSEI“). 
Zakonodajalec določi glavne usmeritve tega režima in splošna načela, na katerih temelji. V 
skladu s členom 290 PDEU zakonodajalec Komisiji zaupa nalogo dopolnitve ali spremembe 
nekaterih nebistvenih delov zakonodajnih aktov. Komisija lahko z delegiranim aktom določi 
tudi potrebne dopolnilne elemente za dobro delovanje sistema, ki ga je določil zakonodajalec. 
Tako Komisija z delegiranim aktom določi pogoje in ukrepe v okviru programov POSEI.

Države članice so v skladu s členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije pristojne za 
izvajanje režima, ki ga je določil zakonodajalec. Vendar je treba po mnenju Komisije 
zagotoviti enotno izvajanje programov POSEI v državah članicah, da se prepreči izkrivljanje 
konkurence ali diskriminacija med izvajalci dejavnosti. Zato v s predlogom zakonodajalec 
Komisiji podeljuje izvedbena pooblastila za nekatere vidike programov, v skladu s členom 
291(2) Pogodbe.

Prvih pet uvodnih izjav predloga se glasi, kakor sledi (poudarek dodan):
                                               
1 Zadeva 45/86 Komisija proti Svetu („Generalised Tariff Preferences“ (Splošni tarifni preferenciali)) [1987], 
ZOdl 1439, odst. 5; Zadeva C-440/05 Komisija proti Svetu, ZOdl. 2007 I-9097; Zadeva C-411/06 Komisija proti 
Parlamentu in Svetu (8. september 2009) (UL C 267 z dne 7.11.2009, str. 8).
2  Zadeva C-155/07 Parlament proti Svetu [2008] ZOdl. I-8103, odstavek 36.
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(1) Uredba Sveta (ES) št. 247/2006 z dne 30. januarja 2006 o posebnih 
ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije1 določa 
posebne ukrepe na področju kmetijstva za odpravo težav, ki nastajajo 
zaradi posebne geografske lege najbolj oddaljenih regij Unije iz člena 
349 Pogodbe. Ti ukrepi se izvajajo na podlagi regionalnih programov 
podpore, ki so glavni instrument za preskrbo teh regij s kmetijskimi 
proizvodi. Zaradi novih sprememb, ki so potrebne zaradi začetka 
veljavnosti Lizbonske pogodbe, je treba Uredbo (ES) št. 247/2006 
razveljaviti in jo nadomestiti z novim besedilom.

(2) Natančno je treba določiti glavne cilje, ki jih pomaga uresničevati 
režim za podporo najbolj oddaljenim regijam Unije.

(3) Natančno je treba določiti vsebino programov posebnih možnosti za 
najbolj oddaljene regije zaradi njihove oddaljenosti in otoške lege 
(programi POSEI), ki jih v skladu z načelom subsidiarnosti določijo 
zadevne države članice na najustreznejši geografski ravni, nato pa 
predložijo Komisiji v odobritev.

(4) Za boljše uresničevanje ciljev režima za podporo najbolj oddaljenim 
regijam Unije morajo programi POSEI vsebovati ukrepe, ki 
zagotavljajo preskrbo s kmetijskimi proizvodi, pa tudi ohranitev in
razvoj lokalne kmetijske proizvodnje. Treba je približati raven 
načrtovanja programov zadevnim regijam ter načrtno uporabljati 
partnerski pristop med Komisijo in državami članicami.

(5) Na podlagi načela subsidiarnosti in za zagotovitev prožnosti, kar je 
temelj pristopa k oblikovanju programa za režim podpore najbolj 
oddaljenim regijam, lahko organi, ki jih imenuje posamezna država 
članica, predlagajo spremembe k programu zaradi prilagoditve 
dejanskim potrebam najbolj oddaljenih regij. Tudi postopki za 
spremembe programov morajo biti prilagojeni glede na pomembnost 
posameznih vrst sprememb.

Člen 2 predloga z naslovom „Cilji“ določa, da je namen akta izpolnitev teh dveh ciljev 
(poudarek dodan):

a) najbolj oddaljenim regijam zagotoviti preskrbo s proizvodi, ki so
osnovnega pomena za prehrano ljudi, proizvodi za nadaljnjo 
predelavo ali proizvodi kot kmetijskimi vložki, da se ublažijo stroški 
zaradi odročnosti;
b) ohraniti in razviti kmetijsko dejavnost najbolj oddaljenih regij, 
vključno s proizvodnjo, predelavo in trženjem lokalnih proizvodov.

Poleg določb o delegiranih in izvedbenih aktih predlog vključuje tudi nekatere manjše 
spremembe, ki upoštevajo spremembe zakonodaje Unije in praktično izvajanje uredbe iz leta 
2006.
                                               
1 UL L 42, 14.2. 2006, str. 1.
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Osnutek poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja vsebuje 74 predlogov sprememb 
besedila, ki ga predlaga Komisija, namen prvega predloga spremembe pa je uvedba člena 349 
PDEU kot dodatne pravne podlage. Predlog spremembe 19 nadalje pojasnjuje, da bi bilo treba 
ta člen upoštevati zaradi priznavanja „drugačnega okvira za najbolj oddaljene regije, ki jim 
omogoča nepristranski razvoj in vključitev v Unijo prek izvedbe posebnih programov in 
instrumentov, prilagojenim njihovim razmeram“. Preostali predlogi sprememb osnutka 
poročila zadevajo predvsem tehnične določbe v zvezi z delegiranimi in izvedbenimi akti.

VI - Opredelitev ustrezne pravne podlage

Ob upoštevanju dejstva, da je Uredba (ES) št. 247/2006, ki bo prenovljena s tem predlogom, 
deloma temeljila na predhodniku člena 349 PDEU iz PES in da namen in vsebina predloga 
neposredno zadevata področje uporabe in vsebino posebnih ukrepov za najbolj oddaljene 
regije in njihovo izvrševanje, je jasno, da je treba člen 349 vključiti kot pravno podlago.

Čeprav člen 349 PDEU za razliko od člena 43(2) PDEU ne predpisuje uporabe rednega 
zakonodajnega postopka, pa določa, da mora Svet odločati s kvalificirano večino. Posledično 
ta člena med seboj nista postopkovno nezdružljiva.

VII - Sklep in priporočilo

Na podlagi zgoraj povedanega je treba člen 349 PDEU dodati prvemu pododstavku člena 42 
in členu 43(2) PDEU, da bodo skupaj pravna podlaga predlagane uredbe.

Na seji dne 11. julija 2011 je Odbor za pravne zadeve skladno s tem z 21 glasovi za in 
nobenim vzdržanim glasom1 odločil, da poda naslednje priporočilo: predlog uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah 
Unije [KOM(2010)0498] bi moral temeljiti na prvem pododstavku člena 42 PDEU, členu 
43(2) PDEU in členu 349 PDEU.

Lep pozdrav,

                                               
1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Klaus-Heiner Lehne (predsednik), Luigi Berlinguer (podpredsednik), 
Raffaele Baldassarre (podpredsednik), Evelyn Regner (podpredsednica), Sebastian Valentin Bodu 
(podpredsednik), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Antonio Masip Hidalgo, 
Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Francesco Enrico Speroni, Dimitar 
Stojanov (Dimitar Stoyanov), Kurt Lechner, Paulo Rangel, Dagmar Roth-Behrendt, Toine Manders, Eva 
Lichtenberger.
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