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Om: Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (COM(2011)0627 
– C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

Med skrivelse af 7. juni 2012 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om relevansen af at 
erstatte "artikel 42 og 43 i TEUF", som foreslået af Kommissionen, med "artikel 42 og artikel 
43, stk. 2, i TEUF" som retsgrundlag for forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (COM(2011)0627), jf. forretningsordenens artikel 37, 
stk. 2.

Baggrund

I. Forslaget

Forslaget er en del af lovgivningsrammerne for den fælles landbrugspolitik for perioden 2014-
2020. Den skal erstatte Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte 
til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne1 og bygger på det forslag, som blev forelagt af Kommissionen den 6. oktober 
2011, og som fastsætter fælles regler for alle fonde, der fungerer under en fælles strategisk 
ramme2. Den nye ELFUL er udformet, så den passer ind i den nye fælles strategiske ramme, 
                                               
1 EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.
2 Kommissionens forslag af 6.10.2011 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for 
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der også gælder for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond, med henblik på at 
nå målene i Europa 2020-strategien (bæredygtig vækst, intelligent vækst og inklusiv vækst).

Forslaget bygger på den grundlæggende idé at tage udgangspunkt i det nuværende koncept for 
udvikling af landdistrikterne med flerårige ordninger, der udformes og medfinansieres af 
medlemsstaterne (eller regionerne). I stedet for de tidligere tre akser knyttet til økonomiske, 
miljømæssige og sociale spørgsmål med krav om mindsteudgifter for hver enkelt akse vil den 
nye programmeringsperiode have seks prioriteter: fremme af vidensoverførsel og innovation,
styrkelse af konkurrenceevnen, fremme af fødevarekædens organisation og risikostyring,
genopretning, bevaring og forbedring af økosystemer, fremme af ressourceeffektivitet og
overgang til en lavemissionsøkonomi, fremme af social inklusion, nedbringelse af fattigdom 
og økonomisk udvikling af landdistrikterne. Medlemsstaterne skal fortsat bruge 25% af deres 
ramme for udvikling af landdistrikter til arealforvaltning og kampen mod klimaforandringer.
For at opfylde de kvantificerede mål i forhold til disse prioriteringer (og under hensyntagen til 
deres egne specifikke behov) skal medlemsstaterne/regionerne udforme kombinationer af 
foranstaltninger ud fra en strømlinet menu. Den foreslåede forordning indeholder regler om 
udarbejdelse, godkendelse og revision af programmer, der i vid udstrækning følger gældende 
regler, og åbner mulighed for delprogrammer (f.eks. unge landbrugere, mindre landbrugere, 
bjergområder, korte forsyningskæder), som er omfattet af højere støtteintensiteter. Forslaget 
styrker den nuværende samarbejdsforanstaltning yderligere og indeholder en 
risikostyringsværktøjskasse med støtte til gensidige fonde og et nyt redskab til 
indkomststabilisering.

Det omhandlede retsgrundlag

1. Forslagets retsgrundlag

Kommissionens forslag er baseret på artikel 42, stk. 43, i TEUF, der har følgende ordlyd:

"Artikel 42 i TEUF

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 i TEUF

                                                                                                                                                  
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, der er 
omfattet af den fælles strategiske ramme og fastlægger generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophæver forordning (EF) nr. 
1083/2006, COM(2011) 615 af 6.10.2011.



AL\909168DA.doc PE492.924v01-003/4AL\909168DA.doc

DA

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.

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 fiskerimuligheder. 

4. På de i stk. 1 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."

2. Foreslået ændring af retsgrundlaget

Med skrivelse af 7. juni 2012 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om relevansen af at 
erstatte "artikel 42 og 43 i TEUF" med "artikel 42 og artikel 43, stk. 2, i TEUF" som 
retsgrundlag, da AGRI-ordføreren, Luis Manuel Capoulas Santos, har stillet et 
ændringsforslag herom i sit udkast til betænkning. De har endvidere præciseret, at De mener, 
at der herved "snarere er tale om en rettelse end om en ændring". 

III. Analyse

Der fremgår visse principper af Domstolens praksis angående valget af retsgrundlag. For det 
første har valget af rette hjemmel forfatningsretlig betydning, hvad angår konsekvenserne af 
retsgrundlaget for den materielle kompetence og proceduren.1 For det andet skal hver 
institution i henhold til artikel 13, stk. 2, i TEU handle inden for rammerne af de beføjelser, 

                                               
1 Udtalelse 2/00, Cartagena-protokollen, Sml. 2001 I, s. 9713, præmis 5; sag C-370/07, 
Kommissionen mod Rådet, Sml. 2009 I, s. 8917, præmis 46-49; udtalelse 1/08, almindelig 
overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS), Sml. 2009 I, s. 11129, præmis 110.
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som er tillagt den ved traktaten.1 For det tredje fremgår det af Domstolens praksis, at "valget 
af hjemmel for en fællesskabsretsakt skal foretages på grundlag af objektive forhold, herunder 
bl.a. retsaktens formål og indhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol"2.

Artikel 42 i TEUF vedrører anvendelsen af konkurrencereglerne og godkendelse af tildeling 
af statsstøtte.

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 i TEUF efter den almindelige lovgivningsprocedure. 
De andre stykker i artikel 43 synes ikke at være relevante her (stk. 1: fremlæggelse af  forslag 
fra Kommissionen; stk. 3: Rådets vedtagelse af foranstaltninger; stk. 4: betingelser for 
afløsning af nationale markedsordninger; stk. 5: fælles ordning for visse råvarer ), hvorfor det 
ikke er nødvendigt at tilføje dem til retsgrundlaget.

Det relevante retsgrundlag for den omhandlede forordning er således artikel 42 og artikel 43, 
stk. 2, i TEUF.

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 10. juli 2012. På dette møde 
vedtog udvalget enstemmigt3 at henstille, at det relevante retsgrundlag for forslaget til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne bør være artikel 42 og artikel 
43, stk. 2, i TEUF.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Sag C-403/05, Parlamentet mod Kommissionen, Sml. 2007 I, s. 9045, præmis 49, og den 
deri nævnte retspraksis.
2 Se senest dommen i sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, Sml. 2009 I, s. 7585.
3 Til stede ved den endelige afstemning Klaus-Heiner Lehne (formand), Evelyn Regner (næstformand), 
Françoise Castex (næstformand) og Sebastian Valentin Bodu (næstformand), Axel Voss (ordfører), Luigi 
Berlinguer, Piotr Borys, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, 
Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Francesco Enrico 
Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström og Tadeusz Zwiefka.


