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Spoštovani gospod predsednik

v pismu z dne 3. julija 2012 ste Odbor za pravne zadeve v skladu s členom 37 poslovnika 
Parlamenta zaprosili za mnenje o morebitni dodatni pravni podlagi zgoraj omenjenega 
predloga uredbe.

Komisija predlaga,d a se kot pravna podlaga uporabi člen 43(2) PDEU pod naslovom III o 
kmetijstvu in ribištvu, ki sodi v tretji del 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.

V svojem pismu ste izrecno vprašali, ali je člen 43(2) PDEU res edina primerna pravna 
podlaga za ta konkreten predlog in ali je mogoče sprejeti člena 43(2) in 349 PDEU kot skupno 
pravno podlago za dani zakonodajni predlog, saj določata uporabo različnih zakonodajnih 
postopkov.

I – Ozadje
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V zeleni knjigi o reformi skupne ribiške politike (SRP)1 je bilo ugotovljeno, da cilji 
trajnostnega ribištva v vseh njegovih razsežnostih (okoljski, gospodarski in socialni) niso bili 
doseženi, opredeljenih pa je bilo več strukturnih pomanjkljivosti sedanje SRP. Komisija je 
zato ugotovila, da SRP potrebuje temeljito reformo, s sedanjim predlogom pa predlaga 
razveljavitev sedanje uredbe Sveta2 in njeno nadomestitev z novo SRP, ki bi jo sprejela 
Evropski parlament in Svet.

Splošni cilj predloga je zagotoviti ribolovne dejavnosti in dejavnosti ribogojstva, ki 
dolgoročno zagotavljajo trajnostne okoljske razmere in prispevajo k zanesljivi preskrbi s 
hrano. Cilj SRP je doseči tako izkoriščanje živih morskih bioloških virov, da se bodo 
ribolovni viri obnavljali in ohranjali na ravneh, ki omogočajo največji trajnostni donos, ter 
uveljavitev previdnostnega in ekosistemskega pristopa k upravljanju ribištva. 

Komisija je izjavila tudi, da bo v povezavi s tem predlogom sprejela tudi splošno sporočilo o 
prihodnji skupni ribiški politiki, predlog uredbe o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode 
in proizvode iz ribogojstva, sporočilo o zunanji razsežnosti SRP ter poročilo o posebnih delih 
omenjene uredbe Sveta.

II - Ustrezni členi PDEU 

Kot pravna podlaga je v predlogu Komisije predstavljen naslednji člen (dodani poudarki 
označujejo operativne določbe):

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. 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:
(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.

                                               
1 COM(2009) 0163.
2 Uredba Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju 
ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (UL L 358, 31.12.2002, str. 59).
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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

Člen 43(2) PDEU je splošna pravna podlaga skupne ribiške politike, ki določa, da Parlament 
in Svet po rednem zakonodajnem postopku določita določbe, potrebne za doseganje njenih 
ciljev.

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.

V tem primeru je torej treba ugotoviti, ali ima predlog:

                                               
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 [2007] ZOdl. I-9097; Zadeva C-411/06 Komisija 
proti Parlamentu in Svetu (8. september 2009) (UL C 267 z dne 7.11.2009, str. 8).



PE496.430v01-00 4/9 AL\913202SL.doc

SL

1. dvojen namen oziroma dva dela, pri čemer je eden opredeljen kot glavni ali prevladujoči 
namen ali del, drugi pa postranski, ali

2. hkrati več namenov ali delov, ki so nerazdružljivo povezani, ne da bi bil kateri od njih 
drugotnega ali posrednega pomena glede na druge.

Glede na sodno prakso Sodišča Evropske unije mora akt v prvem primeru temeljiti na eni 
sami pravni podlagi, in sicer tisti, ki jo zahteva glavni ali prevladujoči namen ali del, v 
drugem primeru pa mora akt temeljiti na več povezanih pravnih podlagah.1

Uporaba dvojne pravne podlagi pa ni samodejno izključena zaradi nezdružljivosti postopkov, 
predvidenih za različne pravne podlage2. Uporaba dvojne pravne podlage je obveljala, kadar 
ni povzročila poseganja v pravice Evropskega parlamenta. V tem primeru člen 43(2) PDEU 
določa redni zakonodajni postopek, člen 349 PDEU pa predvideva zgolj posvetovanje s 
Parlamentom. Sodišče je razsodilo, da v takšnem primeru prevlada redni zakonodajni 
postopek, saj vključuje večje sodelovanje Parlamenta3.

V. Cilj in vsebina predlagane uredbe

Komisija predlaga, da je „splošni cilj predloga [...] zagotoviti ribolovne dejavnosti in 
dejavnosti ribogojstva, ki dolgoročno zagotavljajo trajnostne okoljske pogoje in prispevajo k 
zanesljivi preskrbi s hrano“4.
Glavni konkretni cilji predloga so navedeni v obrazložitvenem memorandumu, in sicer 
obravnavati potrebo po natančni opredelitvi ciljev SRP; povečati skladnost med pobudami 
politike, ki jih zajema SRP; bolje ohranjati morske biološke vire, zlasti v okviru večletnih 
načrtov za upravljanje ribištva, in odpraviti zavržke; prispevati k ekosistemu in okoljskim 
politikam v okviru SRP; zagotoviti regionalizacijo ukrepov s pristopom, ki temelji na morskih 
bazenih, v okviru stebra ohranjanja; okrepiti zbiranje podatkov in znanstvenih mnenj za 
zbirko znanja v zvezi s politiko ohranjanja; v SRP v celoti vključiti zunanjo politiko; 
spodbujati razvoj ribogojstva; preoblikovati skupno tržno politiko v okviru SRP; do leta 2014 
zagotoviti pravni okvir za nov finančni instrument, s katerim se bodo podprli cilji SRP in cilj 
iz agende EU 2020; dodatno povečati in poenostaviti vključenost zainteresiranih strani; v SRP 
vključiti nedavno sprejet nov sistem nadzora.

To je podrobneje obrazloženo v osnutku poročila Odbora za ribištvo, ki v obrazložitvenem 
memorandumu trdi, da je sedanja SRP v veliki meri neuspešna ter da se je izkazalo, da z njo 
ni bilo mogoče rešiti dolgotrajnih težav, kot so čezmerni ribolov, presežne zmogljivosti, slabo 
ekonomsko stanje mnogih podjetij v ribiškem sektorju in socialne težave zaradi nazadovanja 
ribištva v mnogih obalnih skupnostih. V zaključku navaja, da mora „nova osnovna uredba [...] 
ustvariti ambiciozno podlago, da bi zaobrnili stalno negativen trend in v Evropi vzpostavili 
trajnostno in uspešno ribištvo“.

Izmed vseh določb v predlogu se zgolj člen 6(3) izrecno sklicuje na najbolj oddaljene regije. 
Državam članicam dovoljuje, da omejijo ribolov na ribiška plovila, registrirana v pristaniščih 
                                               
1 Glej omenjeno zadevo C–411/06, odstavki 46–47.
2 Zadeva C-178/03, Komisija proti Evropskemu parlamentu in Svetu [2006], ZOdl., I-107, odst. 57.; Zadeva C-
300/89, Komisija proti Svetu (Titanov dioksid) [1991], ZOdl., I-2867, odst. 17–25.
3 Zadeva C-155/07 Evropski parlament proti Svetu [2008] ZOdl., I-8103, odst. 75–79.
4 Glej COM(2011) 425, str. 2.
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Azorov, Madeire in Kanarskih otokov. Treba pa je poudariti, da so zgornje meje ribolovne 
zmogljivosti, ki naj bi veljale za države članice v skladu s členom 35, določene v Prilogi II k 
predlagani uredbi, in te zgornje meje za posamezne države članice ne le vključujejo njihove 
najbolj oddaljene regije, temveč so zgornje meje za najbolj oddaljene regije posebej določene. 
Člen 35(2) pooblašča Komisijo, da sprejema delegirane akte za ponoven izračun zgornjih mej 
ribolovne zmogljivosti. Omeniti je treba, da veljavni pravni akt, Uredba Sveta (ES) 
št. 2371/2002, ne vključuje posebnih določb za najbolj oddaljene regije.

Osnutek poročila Odbora za ribištvo vsebuje 227 predlogov sprememb k besedilu, ki ga 
predlaga Komisija. Od teh zgolj en predlog spremembe (predlog spremembe 23 k uvodni 
izjavi 54) omenja najbolj oddaljene regije:

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Zdi se primerno, da je Komisija 
pooblaščena, da z delegiranimi akti 
ustanovi nov svetovalni svet in preoblikuje 
pristojnosti obstoječih svetov, zlasti ob 
upoštevanju posebnosti Črnega morja.

(54) Zdi se primerno, da je Komisija 
pooblaščena, da z delegiranimi akti 
ustanovi nov svetovalni svet in preoblikuje 
pristojnosti obstoječih svetov, zlasti ob 
upoštevanju posebnosti Črnega morja in 
najbolj oddaljenih regij.

Ta uvodna izjava se sklicuje na svetovalne svete, ki se ustanovijo v skladu s členi 52–54 
predloga in katerih število in pristojnosti določi Komisija z delegiranimi akti, ki jih sprejme 
po postopku iz člena 55 predloga.

K osnutku poročila je bilo vloženih dodatnih 2322 predlogov sprememb. Številni se nanašajo 
na najbolj oddaljene regije, zlasti predloga spremembe 228 in 1780, katerih namen je 
vključitev člena 349 PDEU kot pravne podlage in uvedba novega člena o ustanovitvi 
svetovalnega sveta za najbolj oddaljene regije, ločenega od drugega svetovalnega sveta, 
ustanovljenega za notranje vode:

Predlog spremembe 228
Alain Cadec
Osnutek zakonodajne resolucije
Navedba sklicevanj 3 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

ob upoštevanju člena 349 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije,

Predlog spremembe 1780
Alain Cadec
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Predlog uredbe
Del 3 – člen 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 24a
Posvetovanje s svetovalnimi sveti

1. V skladu s členom 53 se ustanovi 
svetovalni svet za najbolj oddaljene regije.
2. V skladu s členom 53 se ustanovi 
svetovalni svet za ribolov v celinskih 
vodah.

Predloga spremembe 320 (ki je enak kot predlog spremembe 321) in 2036 se prav tako 
nanašata na člen 349 PDEU in obravnavata vprašanje posebnega položaja najbolj oddaljenih 
regij:

Predlog spremembe 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Podpirati bi bilo treba razvoj 
nosilnih sektorjev, ki najbolj oddaljenim 
regijam nudijo možnosti za specializacijo 
in velike primerjalne prednosti, kot je na 
primer sektor ribištva in ribogojstva. 
Izvajanje regionalizirane skupne ribiške 
politike bi moralo upoštevati posebnosti 
statusa teh regij ter izvajanje členov 349 
in 355(1) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije.

Predlog spremembe 2036
Luís Paulo Alves
Predlog uredbe
Del 5 – člen 34 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Glede na njihove posebnosti in v 
skladu s členom 349 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije lahko ladjevje, ki pripada 
najbolj odmaknjenim regijam, še naprej 



AL\913202SL.doc 7/9 PE496.430v01-00

SL

prejema posebno pomoč za modernizacijo 
z namenom izboljšanja varnosti in 
pogojev za opravljanje dejavnosti, pri 
čemer se ne povečuje ribolovni napor.

Omeniti je treba, da je Parlament 18. aprila 2012 sprejel resolucijo o vlogi kohezijske politike 
v najbolj oddaljenih regijah, ki vključuje sledeče besedilo (poudarek je dodan):

obžaluje, da predlog reforme skupne ribiške politike ne upošteva dovolj stanja in resničnosti v 
najbolj oddaljenih regijah; poudarja pomen pomorske razsežnosti najbolj oddaljenih regij in 
pomen ribištva pri prostorskem načrtovanju in zaposlovanju lokalnega prebivalstva glede na 
izključno ekonomsko cono teh regij, katerih potencial je treba izkoristiti z uvedbo konkretnih 
in skladnih ukrepov za razvoj resničnega pomorskega gospodarstva in ga ustrezno upoštevati 
pri načrtovanju celovite evropske pomorske politike; opozarja, da so velikanska biogenetska 
in mineralna bogastva morskega dna najbolj oddaljenih regij gospodarsko vse zanimivejša in 
da je to treba upoštevati v "novi evropski strategiji za najbolj oddaljene regije", da se 
zagotovi razvoj gospodarstva znanja, ki temelji na morju; glede tega meni, da najbolj 
oddaljene regije sodijo v središče pomorske politike Unije, in vztraja pri vlogi, ki jo te regije 
lahko imajo na področju trajnostnega izkoriščanja morij in obalnih območij ter glede 
mednarodnega pomorskega upravljanja, in da nameravajo atlantske najbolj oddaljene regije 
sodelovati v strategiji za Atlantik, ki se pripravlja.1

Poleg tega je francoski senat v odgovor na to v okviru postopka za ugotavljanje subsidiarnosti 
v skladu s Protokolom 2 k PDEU podal naslednjo izjavo:

Meni, podobno kot Evropski parlament, da se člen 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
ki omogoča oblikovanje posebnih pravil za najbolj oddaljene regije, da bi se upošteval njihov 
slabši položaj, nezadostno uporablja, ter zato poziva Evropsko komisijo, naj v zakonodaji na 
področju skupne ribiške politike in v Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo predvidi 
posebne ukrepe za najbolj oddaljene regije.2

VI - Opredelitev ustrezne pravne podlage

Za določitev primerne pravne podlage v tem primeru je treba preučiti, ali je glavni oziroma 
prevladujoči namen predloga določiti določbe, potrebne za doseganje ciljev skupne kmetijske 
in ribiške politike, ali pa je cilj sprejetja posebnih ukrepov za najbolj oddaljene regije na 
področju ribištva nerazdružljivo povezan s prvim, ne da bi bil drugotnega ali posrednega 
pomena.

Krovni cilj predloga Komisije je zagotoviti ribolovne dejavnosti in dejavnosti ribogojstva, ki 
dolgoročno zagotavljajo trajnostne okoljske pogoje in prispevajo k zanesljivi preskrbi s hrano, 
medtem ko Odbor za ribištvo v svojem osnutku poročila poudarja, da mora predlagana uredba 
ustvariti ambiciozno podlago, da bi zaobrnili stalno negativen trend in v Evropi vzpostavili 

                                               
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2012 o vlogi kohezijske politike v najbolj oddaljenih regijah 
Evropske unije v okviru EU 2020 (P7TA(2012)0125, odstavek 17.
2 Evropska resolucija z dne 3. julija 2012 za zagotovitev upoštevanja dejanskih razmer v ribištvu najbolj 
oddaljenih regij Francije s strani Evropske unije.
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trajnostno in uspešno ribištvo.

Glede na vse navedeno imajo sedanje določbe v predlogu, ki omogočajo sprejetje posebnih 
ukrepov za najbolj oddaljene regije, v členu 6(3) o registraciji ribiških plovil in členu 35 o 
zgornjih mejah ribolovne zmogljivosti, omejeno področje uporabe in so zato zgolj postranske 
ob prevladujočem namenu določitve osnovnih pravil, na katerih temelji skupna ribiška 
politika. 

Treba pa je poudariti, da bo morda treba to analizo znova pregledati, če bi bil sprejet kateri od 
navedenih predlogov sprememb o uvedbi posebnih ukrepov za najbolj oddaljene regije, na 
primer predlog spremembe, katerega namen je ustanovitev svetovalnega sveta za najbolj 
oddaljene regije, saj bi to lahko spremenilo zgoraj opisano razmerje in povzročilo, da takšni 
ukrepi ne bi bili več drugotnega ali posrednega pomena za skupno ribiško politiko. Ta sklep 
podpira tudi omenjena resolucija Parlamenta o vlogi kohezijske politike v najbolj 
oddaljenih regijah in mnenje francoskega senata o subsidiarnosti, ki oba pozivata k 
posebnim ukrepom za najbolj oddaljene regije v predlagani uredbi.

Če bodo v zakonodajnem postopku, ki sledi, in morebitnih pogajanjih za dogovor v drugem 
branju vloženi dodatni predlogi sprememb predloga, ki bodo vsebovali takšne dodatne 
določbe o posebnih ukrepih za najbolj oddaljene regije, najsibo neposredno ali v obliki 
prenosa zakonodajnih pristojnosti, bi moral Odbor za pravne zadeve znova preveriti pravno 
podlago, da bi ugotovil, ali so te določbe zgolj postranske za skupno ribiško politiko ali pa 
uvajajo namen, ki ni drugotnega ali posrednega pomena, ter torej zahtevajo vključitev 
člena 349 PDEU v pravno podlago.

Kar zadeva drugo vprašanje Odbora za ribištvo, je treba omeniti, da čeprav člen 349 PDEU za 
razliko od člena 43(2) PDEU ne predvideva uporabe rednega zakonodajnega postopka, 
določa, da mora Svet sprejemati odločitve s kvalificirano večino. Posledično ta člena med 
seboj nista postopkovno nezdružljiva.

VII - Sklep in priporočilo

Glede na podano analizo bi bilo treba na vprašanje Odbora za ribištvo odgovoriti tako:

1. Člen 43(2) PDEU je edina primerna pravna podlaga za predlog v sedanji obliki; če pa bi 
se predlog spremenil tako, da bi vseboval dodatne določbe, ki bi predvidevale posebne 
ukrepe za najbolj oddaljene regije, bi bilo treba znova preučiti, ali te določbe uvajajo 
namen, ki ni le postranski za skupno ribiško politiko, in torej zahtevajo vključitev 
člena 349 v pravno podlago.

2. Člena 43(2) in 349 PDEU se lahko sprejmeta kot skupna pravna podlaga kljub temu, da 
predvidevata uporabo različnih zakonodajnih postopkov.

Odbor za pravne zadeve je zato na seji 17. septembra 2012 soglasno sprejel odločitev1, da 

                                               
1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Raffaele Baldassarre (podpredsednik), Edit Bauer (v skladu s 
členom 187(2)), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (podpredsednik), Piotr Borys, Françoise Castex 
(podpredsednica), Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger (poročevalka), Antonio Masip 
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vam priporoči sledeče: člen 43(2) PDEU je edina primerna pravna podlaga za predlog v 
sedanji obliki.

S spoštovanjem

Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                                  
Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (podpredsednica), Dagmar Roth-Behrendt, Rebecca Taylor, 
Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Charalampos Angourakis (v 
skladu s členom 187(2)).


