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Ärende: Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för 
unionens yttersta randområden (KOM(2010)0498)

Med en skrivelse av den 8 juni 2011 begärde du i enlighet med artikel 37 i arbetsordningen att 
utskottet för rättsliga frågor skulle ta ställning till ett tillägg till den rättsliga grunden för 
ovannämnda förslag till förordning.

Den rättsliga grund som kommissionen föreslår är artikel 42 första stycket och artikel 43.2 i 
EUF-fördraget, som båda ingår i avdelning III i EUF-fördraget (”Jordbruk och fiskeri”) i 
fördragets tredje del (”Unionens politik och inre åtgärder”).

Den artikel som föreslås som tillägg till den rättsliga grunden är artikel 349 i EUF-fördraget,
som ingår i fördragets sjunde del (”Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser”). I denna 
artikel anges förfarandet för antagande av särskilda åtgärder som i synnerhet syftar till 
fastställande av villkoren för hur fördragen ska tillämpas beträffande unionens yttersta 
randområden.

I – Bakgrund

Med det föreliggande förslaget har kommissionen inlett förfarandet för en omarbetning av 
förordning (EG) nr 247/2006 av den 30 januari 2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket 
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till förmån för unionens yttersta randområden1 i syfte att skapa klarhet och anpassa 
förordningen till Lissabonfördraget, framför allt när det gäller delegerade akter och 
genomförandeakter enligt artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget. 

Den rättsliga grunden för förordning (EG) nr 247/2006 var artiklarna 36, 37 och 299.2 i 
EG-fördraget, vilka motsvarar artiklarna 42, 43 och 349 i EUF-fördraget.

Förordning (EG) nr 247/2006 åtföljs av en förordning från kommissionen2 som antagits på 
grundval av artikel 25 i grundrättsakten – med detaljerade bestämmelser om dess tillämpning 
– och som ändrats tre gånger, senast 2009.

I sina respektive yttranden över förslaget rekommenderade både utskottet för regional 
utveckling och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén artikel 349 i EUF-fördraget 
som tillägg till den rättsliga grunden.

II – Relevanta artiklar i EUF-fördraget 

Följande artiklar anges som den rättsliga grunden i kommissionens förslag 
(tillämpningsbestämmelserna markeras med understrykning):

Artikel 39
1. Den gemensamma jordbrukspolitiken ska ha som mål att

a) höja produktiviteten inom jordbruket genom att främja tekniska framsteg 
och genom att trygga en rationell utveckling av jordbruksproduktionen och ett 
optimalt utnyttjande av produktionsfaktorerna, särskilt arbetskraften, 

b) på så sätt tillförsäkra jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard, särskilt genom en 
höjning av den individuella inkomsten för dem som arbetar i jordbruket, 

c) stabilisera marknaderna, 

d) trygga försörjningen, 

e) tillförsäkra konsumenterna tillgång till varor till skäliga priser. 

2. Vid utformningen av den gemensamma jordbrukspolitiken och de särskilda 
åtgärder som krävs för att tillämpa den ska hänsyn tas till

a) jordbruksnäringens särskilda karaktär som är en följd av jordbrukets sociala struktur och 
av strukturella och naturbetingade olikheter mellan olika jordbruksregioner, 

                                               
1 EUT L 42, 14.2.2006, s. 1.
2 Kommissionens förordning (EG) nr 793/2006 av den 12 april 2006 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets 
förordning (EG) nr 247/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta 
randområden (EUT L 145, 31.5.2006, s. 1).
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b) nödvändigheten av att gradvis genomföra lämpliga anpassningsåtgärder, 

c) det faktum att jordbruket i medlemsstaterna utgör en sektor som är nära 
förbunden med ekonomin i dess helhet. 

Artikel 40

1. För att uppnå de mål som anges i artikel 39 upprättas en gemensam organisation av 
jordbruksmarknaderna.

Beroende på produkt ska denna organisation utformas på något av följande sätt:

a) Gemensamma konkurrensregler. 

b) Obligatorisk samordning av de olika nationella marknadsorganisationerna. 

c) En europeisk marknadsorganisation.

2. Den gemensamma organisation som upprättats enligt punkt 1 får omfatta alla de åtgärder 
som behövs för att uppnå de mål som anges i artikel 39, särskilt reglering av priser, stöd för 
produktion och saluföring av olika produkter, system för lagring och överföring samt 
gemensamma anordningar för stabilisering av import och export.

Den gemensamma organisationen ska begränsas till att sträva efter de mål som anges i 
artikel 39 och ska utesluta varje form av diskriminering mellan producenter eller 
konsumenter inom unionen.

En eventuell gemensam prispolitik ska grundas på gemensamma kriterier och på enhetliga 
beräkningsmetoder. 

Artikel 42

Bestämmelserna i kapitlet om konkurrensregler ska tillämpas på produktion av och handel 
med jordbruksprodukter endast i den mån Europaparlamentet och rådet, med hänsyn till 
målsättningen i artikel 39, beslutar detta inom ramen för bestämmelserna i artikel 43.2 och
enligt det förfarande som anges där.

Rådet får på förslag av kommissionen tillåta stöd 

a) för att skydda företag som är missgynnade genom strukturella eller naturbetingade 
förhållanden, 

b) inom ramen för ekonomiska utvecklingsprogram.

Artikel 43

1. Kommissionen ska lägga fram förslag om utformningen och genomförandet av den 
gemensamma jordbrukspolitiken, vilka förslag även ska innefatta att de nationella 
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marknadsorganisationerna ersätts med någon av de former för gemensam organisation som 
anges i artikel 40.1 samt att de åtgärder som särskilt nämnts i denna avdelning genomförs. 

Dessa förslag ska ta hänsyn till att de jordbruksfrågor som nämns i denna avdelning kan vara 
ömsesidigt beroende av varandra.

2. Europaparlamentet och rådet ska, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och 
efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén, upprätta den gemensamma organisation 
av jordbruksmarknaderna som föreskrivs i artikel 40.1 och övriga bestämmelser som behövs 
för att uppnå målen för den gemensamma politiken för jordbruk och fiskeri.

3. Rådet ska på förslag av kommissionen besluta om åtgärder om fastställande av priser, 
avgifter, stöd och kvantitativa begränsningar samt om fastställande och fördelning av 
fiskerimöjligheter. 

4. Under de förutsättningar som anges i punkt 2 får de nationella marknadsorganisationerna 
ersättas med den gemensamma organisation som föreskrivs i artikel 40.1 

a) om den gemensamma organisationen erbjuder de medlemsstater som motsätter sig denna 
åtgärd och som har en egen nationell organisation för ifrågavarande produktion, likvärdiga 
garantier för berörda producenters sysselsättning och levnadsstandard: därvid ska hänsyn 
tas till den takt i vilken möjliga anpassningsåtgärder och nödvändig specialisering kan 
genomföras; samt 

b) om den gemensamma organisationen tillförsäkrar handeln inom unionen villkor som 
motsvarar dem som gäller på en nationell marknad. 

5. Upprättas en gemensam organisation för vissa råvaror innan det ännu 
finns en sådan organisation för motsvarande bearbetade produkter, får dessa 
råvaror importeras från länder utanför unionen om de används för 
framställning av bearbetade produkter som är avsedda för export till 
tredje land. 

Följande artikel föreslås som tillägg till den rättsliga grunden:

Artikel 349

Rådet ska med beaktande av den strukturella, sociala och ekonomiska situationen i 
Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy och Saint-Martin, och 
på Azorerna, Madeira och Kanarieöarna, vilken förvärras av dessas avlägsna belägenhet, 
ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng- och klimatförhållanden samt ekonomiska 
beroende av ett fåtal produkter, vilka faktorer på grund av sin bestående natur och 
sammanlagda verkan allvarligt hämmar områdenas utveckling, på förslag av kommissionen 
och efter att ha hört Europaparlamentet besluta om specifika åtgärder för att särskilt 
fastställa villkoren för hur fördragen ska tillämpas beträffande dessa områden, inklusive den 
gemensamma politiken. Om de specifika åtgärderna i fråga beslutas av rådet i enlighet med 
ett särskilt lagstiftningsförfarande, ska det också besluta på förslag av kommissionen och 
efter att ha hört Europaparlamentet. 
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De åtgärder som avses i första stycket gäller särskilt tull- och handelspolitik, skattepolitik, 
frizoner, jordbruks- och fiskepolitik, villkor för leverans av råvaror och viktiga 
konsumtionsvaror, statligt stöd samt villkor för tillgång till strukturfonder och övergripande 
unionsprogram.

Rådet ska besluta om de åtgärder som avses i första stycket med beaktande av 
de yttersta randområdenas särdrag och särskilda begränsningar, utan att 
undergräva integriteten och sammanhanget hos unionsrätten, inklusive den 
inre marknaden och den gemensamma politiken. 

III – De föreslagna rättsliga grunderna

Enligt artikel 42 första stycket i EUF-fördraget är det upp till Europaparlamentet och rådet att 
inom ramen för bestämmelserna i artikel 43.2 i EUF-fördraget besluta i vilken utsträckning 
konkurrensregler ska tillämpas på produktion av och handel med jordbruksprodukter. När de 
gör detta är de skyldiga att ta hänsyn till den målsättning för den gemensamma 
jordbrukspolitiken som anges i artikel 39.

Artikel 43.2 i EUF-fördraget utgör den allmänna rättsliga grunden för den gemensamma 
jordbrukspolitiken, varvid parlamentet och rådet i enlighet med artikel 40 i EUF-fördraget ska 
upprätta en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna inom ramen för det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.

Artikel 349 i EUF-fördraget utgör en rättslig grund avseende villkoren för hur fördragen ska 
tillämpas beträffande unionens yttersta randområden, inklusive den gemensamma politiken, 
varvid rådet på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet ska besluta 
om specifika åtgärder för dessa områden. Enligt denna artikel ska rådet anta åtgärder på egen 
hand, och parlamentet ska endast höras. Det är emellertid viktigt att lägga märke till att rådet 
enligt artikel 16.3 i EU-fördraget ska besluta med kvalificerad majoritet om inte annat 
föreskrivs i artikel 349 i EUF-fördraget.

IV – Rättspraxis om rättsliga grunder

Enligt EU-domstolens fasta rättspraxis ska valet av rättslig grund för en rättsakt inom unionen 
ske utifrån objektiva kriterier som kan bli föremål för prövning. Bland dessa kriterier ingår i 
synnerhet åtgärdens syfte och innehåll.1 En felaktig rättslig grund kan därför motivera ett 
upphävande av den aktuella lagstiftningen.

När det är fråga om en åtgärd som har flera målsättningar eller som innehåller flera 
beståndsdelar, vilka är oskiljaktigt förbundna med varandra, utan att den ena är underordnad i 
förhållande till den andra, har domstolen fastslagit att – när olika bestämmelser i fördraget 
således är tillämpliga – en sådan åtgärd ska antas med stöd av de däremot svarande olika 
                                               
1 Mål 45/86, Europeiska gemenskapernas kommission mot Europeiska gemenskapernas råd (allmänna 
tullförmåner), REG 1987, s. 1493, punkt 5, mål C-440/05, Europeiska kommissionen mot Europeiska unionens 
råd, REG 2007, s. I-9097 och domstolens dom av den 8 September 2009 i mål C-411/06, 
Europeiska kommissionen mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, REG 2009, s. I-7585 (EUT C 
267, 7.11.2009, s. 8).
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rättsliga grunderna.1

V – Den föreslagna förordningens syfte och innehåll

I motiveringen till förslaget anger kommissionen att det främsta syftet är att anpassa 
förordning (EG) nr 247/2006 till EUF-fördraget.

När det gäller delegerade akter ska lagstiftaren enligt förslaget ha befogenhet att anta de 
väsentliga delarna i en särskild ordning för vissa jordbruksprodukter i de yttersta 
randområdena, vars syfte är att lindra de svårigheter som orsakas av de berörda regionernas 
läge i unionens yttersta randområden (de särskilda programmen för områden med avlägsen 
belägenhet och ökaraktär (Poseiprogrammen)). De allmänna riktlinjerna och de allmänna 
principerna för denna ordning ska fastställas av lagstiftaren. I enlighet med artikel 290 i 
EUF-fördraget delegerar lagstiftaren till kommissionen befogenhet att komplettera eller ändra 
vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakten. Genom en delegerad akt får kommissionen 
således fastställa de kompletterande delar som är nödvändiga för att den ordning som 
fastställts av lagstiftaren ska fungera väl. Enligt förslaget får kommissionen därmed genom en 
delegerad akt anta villkor och åtgärder inom ramen för Poseiprogrammen.

Medlemsstaterna ska i enlighet med artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt ha i uppgift att genomföra den ordning som lagstiftaren fastställt. Enligt 
kommissionen förefaller det dock nödvändigt att säkerställa ett enhetligt genomförande av 
Posei-ordningen i medlemsstaterna för att undvika snedvridning av konkurrensen och 
diskriminering mellan aktörerna. Enligt förslaget ska lagstiftaren därför, i enlighet med 
artikel 291.2 i fördraget, tilldela kommissionen genomförandebefogenheter när det gäller 
vissa aspekter av programmen.

De fem första skälen i förslaget lyder som följer (med tillagd understrykning):

(1) Genom rådets förordning (EG) nr 247/2006 av den 30 januari 2006 
om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens 
yttersta randområden2 antogs särskilda åtgärder på jordbruksområdet 
för att lindra svårigheterna till följd av den exceptionella situationen 
för unionens yttersta randområden, vilka anges i artikel 349 i 
fördraget. Dessa åtgärder genomförs genom stödprogram för varje 
randområde som är nödvändiga för att försörja randområdena med 
jordbruksprodukter. Till följd av de nya ändringar som måste införas 
till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande är det nödvändigt att 
upphäva förordning (EG) nr 247/2006 och ersätta den med en ny 
rättsakt.

(2) De huvudsakliga målen för ordningen till förmån för unionens yttersta 
randområden bör fastställas.

                                               
1 Mål C-155/05, Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd, REG 2008, s. I-8103, punkt 36.
2 EUT L 42, 14.2.2006, s. 1.
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(3) Innehållet i de särskilda programmen för områden med avlägsen 
belägenhet och ökaraktär (nedan kallade Poseiprogrammen) bör 
fastställas. Genom tillämpning av subsidiaritetsprincipen bör dessa 
program upprättas av de berörda medlemsstaterna på lämpligaste 
geografiska nivå och överlämnas av medlemsstaterna till 
kommissionen för godkännande.

(4) För att göra det lättare att förverkliga målen för ordningen till förmån 
för unionens yttersta randområden bör åtgärderna inom 
Poseiprogrammen garantera såväl försörjningen med 
jordbruksprodukter som bevarandet och utvecklingen av den lokala 
jordbruksproduktionen. Programplaneringen bör ske närmare de 
berörda regionerna och strategin med partnerskap mellan 
kommissionen och medlemsstaterna bör tillämpas systematiskt.

(5) I enlighet med subsidiaritetsprincipen och den flexibilitet som 
kännetecknar den programplaneringsstrategi som tillämpas för 
ordningen till förmån för de yttersta randområdena, kan de 
myndigheter som medlemsstaten utsett föreslå ändringar av 
programmet för att anpassa det till verkligheten i de yttersta 
randområdena. Enligt samma anda bör förfarandet för ändring av 
programmen anpassas till hur relevanta olika slag av ändringar är.

Artikel 2 i förslaget, som har rubriken ”Mål”, föreskriver att rättsakten ska bidra till att uppnå 
följande två mål (med tillagd understrykning):

a) Garantera de yttersta randområdenas försörjning med produkter
som är nödvändiga som livsmedel, för bearbetning eller som 
insatsvaror inom jordbruket genom att lindra de merkostnader som 
uppstår till följd av de berörda regionernas läge i unionens yttersta 
randområde.

b) Bevara och utveckla jordbruksverksamheten i de yttersta 
randområdena, inbegripet produktionen, bearbetningen och 
saluföringen av lokala produkter.

Utöver bestämmelserna om delegerade akter och genomförandeakter omfattar förslaget även 
smärre uppdateringsändringar genom vilka hänsyn tas till ändringar i unionslagstiftningen och 
den praktiska tillämpningen av 2006 års förordning.

Förslaget till betänkande från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling omfattar 
74 ändringsförslag till den föreslagna texten från kommissionen. Avsikten med det 
första ändringsförslaget är att införa EUF-fördragets artikel 349 som tillägg till den rättsliga 
grunden. I ändringsförslag 19 anges vidare att hänsyn ska tas till denna artikel, ”enligt vilken 
de yttersta randområdena tillåts tillämpa ett annat regelverk för att möjliggöra deras 
utveckling och harmoniska integration i unionen med hjälp av särskilda program som är 
anpassade till deras situation”. Resten av ändringsförslagen i förslaget till betänkande rör 
främst tekniska bestämmelser om delegerade akter och genomförandeakter.
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VI – Fastställande av lämplig rättslig grund

Med tanke på att förordning (EG) nr 247/2006, som genom förslaget kommer att omarbetas, 
delvis byggde på EG-fördragets föregångare till artikel 349 i EUF-fördraget, och att förslagets 
syfte och innehåll direkt berör räckvidden för och innehållet i de särskilda åtgärderna till 
förmån för de yttersta randområdena, liksom deras genomförande, måste artikel 349 i 
EUF-fördraget tveklöst ingå i den rättsliga grunden.

Även om artikel 349 i EUF-fördraget, i motsats till artikel 43.2 i samma fördrag, inte 
föreskriver en tillämpning av det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriver den att rådet 
ska besluta med kvalificerad majoritet. Således är dessa artiklar förfarandemässigt inte 
oförenliga med varandra.

VII – Slutsats och rekommendation

Mot bakgrund av analysen ovan måste artikel 349 i EUF-fördraget läggas till som rättslig 
grund för den föreslagna förordningen, utöver artikel 42 första stycket och artikel 43.2 i 
EUF-fördraget.

Vid utskottssammanträdet den 11 juli 2011 antog utskottet för rättsliga frågor med 21 röster 
för och 0 nedlagda röster1 följande rekommendation: Förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta 
randområden (KOM(2010)0498) bör bygga på artikel 42 första stycket i EUF-fördraget och 
artiklarna 43.2 och 349 i EUF-fördraget.

Med vänlig hälsning

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Klaus-Heiner Lehne (ordförande), Luigi Berlinguer 
(vice ordförande), Raffaele Baldassarre (vice ordförande), Evelyn Regner (vice ordförande), Sebastian 
Valentin Bodu (vice ordförande), 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 och Eva Lichtenberger.


