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Zadeva: Mnenje o pravni podlagi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) (COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

Spoštovani gospod predsednik

V pismu z dne 7. junija 2012 ste skladno s členom 37 Poslovnika Odbor za pravne zadeve 
zaprosili za mnenje o ustreznosti nadomestitve „členov 42 in 43 PDEU“, kot predlaga 
Komisija, s „členoma 42 in 43(2) PDEU“ kot pravne podlage predloga uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (COM(2011)0627). 

Ozadje

I. Predlog

Predlog je del zakonodajnega okvira za skupno kmetijsko politiko v obdobju 2014–2020. 
Njegov namen je nadomestiti Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o 
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)1, 
temelji pa na predlogu, ki ga je Komisija predložila 6. oktobra 2011, in v katerem so 
opredeljena skupna pravila za vse sklade, ki delujejo znotraj skupnega strateškega okvira2.
                                               
1 UL L 277, 21.10.2005, str. 1.
2 Predlog Komisije s 6. 10. 2011 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu 
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Novi EKSRP je zasnovan tako, da ustreza novemu skupnemu strateškemu okviru, ki se 
uporablja tudi za Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski 
sklad ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, da bi se izpolnilo cilje strategije Evropa 
2020 (trajnostna, pametna in vključujoča rast).
Predlog temelji na osnovni zamisli o izhajanju iz sedanjega koncepta večletnih načrtov 
podeželskega razvoja, ki jih oblikujejo in sofinancirajo države članice (ali regije). Namesto 
prejšnjih treh osi, povezanih z gospodarskimi, okoljskimi in socialnimi vprašanji ter z 
določenimi minimalnimi zahtevami glede porabe za vsako os, bo imelo novo programsko 
obdobje šest prednostnih nalog: spodbujanje prenosa znanja in inovacij; povečevanje 
konkurenčnosti; spodbujanje organizacije prehranske verige in upravljanje tveganj; sanacija, 
ohranjanje in krepitev ekosistemov; spodbujanje učinkovitosti virov in prehod na 
nizkoogljično gospodarstvo; spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in 
gospodarskega razvoja podeželskih območij. Države članice morajo še naprej ohranjati 25 % 
sredstev za razvoj podeželja za zadeve, povezane z upravljanem zemljišč in bojem proti 
podnebnim spremembam. Države članice/regije oblikujejo kombinacije ukrepov iz 
poenostavljenega nabora ukrepov za izpolnjevanje ciljev, opredeljenih na podlagi teh 
prednostnih nalog (in ob upoštevanju svojih specifičnih potreb). Predlagana uredba vključuje 
pravila za pripravo, odobritev in revizijo programov, ki so zelo podobna sedanjim pravilom, 
ter uvaja možnost podprogramov (npr. mladi kmeti, mali kmeti, gorska območja in kratke 
dobavne verige), za katera veljajo višje intenzivnosti pomoči. Predlog še dodatno okrepi 
sedanji ukrep sodelovanja in vključuje sklop instrumentov za obvladovanje tveganja, ki 
vključujejo podporo za vzajemne sklade in nov instrument za stabilizacijo dohodkov.

II. Zadevne pravne podlage

1. Pravna podlaga predloga

Predlog temelji na členih 42 in 43 PDEU, ki se glasita:

„Člen 42 PDEU

(1) 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.

(2) 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 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

1. Komisija da predloge za oblikovanje in uresničevanje skupne kmetijske politike, vključno 
z nadomestitvijo nacionalnih ureditev z eno od oblik skupne ureditve, predvidene 

                                                                                                                                                  
za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema splošni strateški okvir, o 
splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem 
skladu ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (COM(2011)0615).
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v členu 40(1), ter za izvajanje ukrepov, podrobno opredeljenih v tem naslovu.

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 1 se nacionalne tržne ureditve nadomestijo s skupno ureditvijo iz 
člena 40(1), če: 

(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.“

2. Predlagana sprememba pravne podlage

V pismu z dne 7. junija 2012 ste zaprosili Odbor za pravne zadeve za mnenje o ustreznosti 
nadomestitve „členov 42 in 43 PDEU“ s „členoma 42 in 43(2) PDEU“ kot pravne podlage, 
ker je poročevalec odbora AGRI Luis Manuel Capoulas Santos v svojem osnutku poročila 
predložil tak predlog spremembe. Navajate tudi vaše mnenje, da je ta sprememba „bolj 
popravek pravne podlage kot njena sprememba“. 

III. Analiza 

Nekatera načela izhajajo iz sodne prakse Sodišča v zvezi z izbiro pravne podlage. Glede na 
posledice pri določitvi pravne podlage v smislu stvarne pristojnosti in postopka je izbira 
ustrezne pravne podlage ustavnega pomena1. Kot drugo mora vsaka institucija v skladu s 
členom 13(2) PEU delovati znotraj pristojnosti, ki so ji dodeljene s pogodbo2. Kot tretje, iz 
sodne prakse Sodišča izhaja, da mora izbira pravne podlage ukrepa temeljiti na objektivnih 
dejstvih, ki jih je mogoče sodno preizkusiti, med temi pa sta zlasti cilj in vsebina ukrepa3.

Člen 42 PDEU zadeva uporabo pravil konkurence in odobritev dodeljevanja državne pomoči.

Člen 43(2) PDEU določa splošno pravno podlago za skupno kmetijsko politiko, v okviru 
                                               
1 Mnenje 2/00 v zadevi Kartagenski protokol [2001], ZOdl., I-9713, točka 5; Zadeva C-370/07 Komisija proti 
Svetu [2009] ECR I-8917, odstavka 46–49; mnenje 1/08 v zadevi Splošni sporazum o trgovini s storitvami
[2009], ZOdl., I-11129, točka 110.
2 Zadeva C-403/05 Parlament proti Komisiji [2007], ZOdl., I-9045, točka 49, in navedena sodna praksa.
3 Za najnovejši primer glej zadevo C-411/06 Komisija proti Parlamentu in Svetu [2009], ZOdl., I-7585.
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katere Parlament in Svet z rednim zakonodajnim postopkom vzpostavita skupno organizacijo 
kmetijskih trgov, kakor to določa člen 40 PDEU. Ostali odstavki člena 43 se tukaj ne zdijo 
relevantni (odstavek 1: predložitev predlogov Komisije; odstavek 3: sprejetje ustreznih 
ukrepov na Svetu; odstavek 4: pogoji za nadomestitve nacionalnih tržnih organizacij; 
odstavek 5: skupna ureditev za nekatere surovin), ter jih zato ni treba dodati pravni podlagi.

Ustrezna pravna podlaga za zadevno uredbo sta torej člena 42 in 43(2) PDEU.

Odbor je vprašanje obravnaval na seji 10. julija 2012. V skladu z navedenim se je na tej seji 
soglasno1 odločil priporočiti, da sta člena 42 in 43(1) PDEU ustrezna pravna podlaga predloga 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

S spoštovanjem

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Klaus-Heiner Lehne (predsednik), Evelyn Regner (podpredsednica), 
Françoise Castex (podpredsednica), Sebastian Valentin Bodu (podpredsednik), Axel Voss (poročevalec), 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, Tadeusz Zwiefka.


