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Ärende: Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och 
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jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

Med en skrivelse av den 7 juni 2012 begärde du i enlighet med artikel 37.2 i arbetsordningen 
att utskottet för rättsliga frågor skulle kontrollera lämpligheten i att ersätta ”artiklarna 42 
och 43 i EUF-fördraget”, som kommissionen föreslagit, med ”artiklarna 42 och 43.2 i 
EUF-fördraget” som den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets 
förslag till förordning om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) (COM(2011)0627).

Bakgrund

I. Förslaget

Förslaget är en del av den rättsliga ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken under 
perioden 2014–2020. Förslaget är avsett att ersätta rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av 
den september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU)1 och det bygger på det förslag som kommissionen lade fram 
den 6 oktober 2011 som innehåller gemensamma regler för alla fonder inom den 
                                               
1 EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.
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gemensamma strategiska ramen1. Den nya Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling är utformad för att passa in i den nya gemensamma strategiska ramen 
som också omfattar Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden, i syfte att uppnå målen för 
Europa 2020-strategin (smart och hållbar tillväxt för alla).

Förslaget bygger på den grundläggande idén som utgår från det aktuella 
landsbygdsutvecklingskonceptet med fleråriga program som utformas och samfinansieras av 
medlemsstaterna (eller regionerna). I stället för de tre tidigare axlarna, som var kopplade till 
ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor med minimikrav för utgifter för varje axel, 
kommer den nya programperioden att ha sex prioriteringar, nämligen att uppmuntra till 
kunskapsöverföring och innovation, öka konkurrenskraften, främja organisationen av 
livsmedelskedjan och riskhanteringen, återställa, bevara och främja ekosystem, främja 
resurseffektivitet och stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi, främja social 
inkludering, fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling i landsbygdsområden. 
Medlemsstaterna ska fortfarande avsätta 25 procent av sitt anslag för landsbygdsutveckling 
till frågor som rör markförvaltning och kampen mot klimatförändringar. För att uppfylla de 
kvantifierade mål som fastställts för dessa prioriteringar (och ta hänsyn till sina egna särskilda 
behov) ska medlemsstaterna/regionerna utforma kombinationer av åtgärder hämtade från en 
harmoniserad förteckning. Den föreslagna förordningen innehåller föreskrifter om 
utarbetande, godkännande och översyn av program vilka i stort sett följer nuvarande 
bestämmelser och ger möjlighet till delprogram (t.ex. för unga jordbrukare, småbrukare, 
bergsområden, korta leveranskedjor) som drar nytta av högre stödnivåer. Förslaget förstärker 
den nuvarande samarbetsåtgärden ytterligare och innehåller en verktygslåda för riskhantering 
som omfattar stöd till gemensamma fonder och ett nytt inkomststabiliseringsverktyg.

II. De aktuella rättsliga grunderna

1. Den rättsliga grunden för förslaget

Förslaget grundas på artiklarna 42 och 43 i EUF-fördraget, som har följande lydelse:

”Artikel 42
(f.d. artikel 36 FEG)

                                               
1 Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den 
gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1083/2006, 
COM(2011)0615, 6.10.2011.
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(1) 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.

(2) 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
(f.d. artikel 37 FEG)

1. Kommissionen ska lägga fram förslag om utformningen och genomförandet av den 
gemensamma jordbrukspolitiken, vilka förslag även ska innefatta att de nationella 
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.”
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2. Föreslagen ändring av den rättsliga grunden

Med en skrivelse av den 7 juli 2012 begärde du att utskottet för rättsliga frågor skulle 
kontrollera lämpligheten i att ersätta ”artiklarna 42 och 43 i EUF-fördraget” med 
”artiklarna 42 och 43.2 i EUF-fördraget” som rättslig grund eftersom jordbruksutskottets 
föredragande Luis Manuel Capoulas Santos hade lagt fram ett ändringsförslag om detta i sitt 
förslag till betänkande. Du angav dessutom att du ansåg att denna ändring var en rättelse 
snarare än en ändring av den rättsliga grunden. 

III. Analys 

Av domstolens rättspraxis framgår vissa principer för valet av rättslig grund. För det första är 
valet av korrekt rättslig grund av konstitutionell betydelse, med tanke på den rättsliga 
grundens följder i fråga om materiell behörighet och förfarande1. För det andra ska varje 
institution enligt artikel 13.2 i EU-fördraget agera inom ramen för de befogenheter den 
tilldelas enligt fördraget2. För det tredje ska, enligt domstolens rättspraxis, ”valet av rättslig 
grund för en rättsakt inom gemenskapen […] ske utifrån objektiva kriterier, som kan bli 
föremål för domstolsprövning. Bland dessa kriterier ingår bland annat rättsaktens syfte och
innehåll”3.

Artikel 42 i EUF-fördraget avser tillämpningen av konkurrensreglerna och tillåtelsen för 
statligt stöd.

Artikel 43.2 i EUF-fördraget utgör den allmänna rättsliga grunden för den gemensamma 
jordbrukspolitiken, enligt vilken parlamentet och rådet i enlighet med artikel 40 i EUF-
fördraget ska upprätta en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna inom ramen för 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet. De övriga punkterna i artikel 43 tycks inte vara 
relevanta i detta sammanhang (punkt 1: framläggande av förslag från kommissionen; punkt 3: 
rådets beslut om åtgärder; punkt 4: villkor för ersättande av nationella 
marknadsorganisationer; punkt 5: gemensam organisation för vissa råvaror) och därför är det 
inte nödvändigt att lägga till dem till den rättsliga grunden.

Den lämpliga rättsliga grunden för den aktuella förordningen är således artiklarna 42 och 43.2 
i EUF-fördraget.

Vid utskottssammanträdet den 10 juli 2012 behandlade utskottet detta ärende. Vid detta 
utskottssammanträde antog utskottet för rättsliga frågor enhälligt4 följande rekommendation: 
                                               
1 Yttrande 2/00, Cartagenaprotokollet, REG 2001, s. I-9713, punkt 5; Mål C-370/07, kommissionen mot rådet, 
REG 2009, s. I-8917, punkterna 46–49; yttrande 1/08, allmänna tjänstehandelsavtalet, REG 2009, s. I-11129, 
punkt 110.
2 Mål C-403/05, parlamentet mot rådet, REG 2007, s. I-9045, punkt 49, och däri angiven rättspraxis.
3 Se t.ex. mål C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, REG 2009, s. I-7585.
4 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Klaus-Heiner Lehne (ordförande), Evelyn Regner 
(vice ordförande), Françoise Castex (vice ordförande), Sebastian Valentin Bodu (vice ordförande), Axel Voss 
(föredragande), 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.
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Den lämpliga rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) bör vara artiklarna 42 och 43.2 i EUF-fördraget.

Med vänlig hälsning

Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                                  


