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LIIKMESRIIGI PARLAMENDI 
PÕHJENDATUD ARVAMUS 
SUBSIDIAARSUSE KOHTA

Teema: Austria Liidunõukogu põhjendatud arvamus, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse ettepanekut mahepõllumajandusliku tootmise ning 
mahepõllumajanduslike toodete märgistamise, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr XXX/XXX [ametlike kontrollide määrus] muutmise ning 
määruse (EÜ) nr 834/2007 kehtetuks tunnistamise kohta
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Austria Liidunõukogu on esitanud põhjendatud arvamuse nimetatud määruse ettepaneku 
kohta.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.
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Austria Liidunõukogu ELi asjade komisjoni 14. mai 2014. aasta põhjendatud arvamus 
vastavalt Austria põhiseaduse artikli 23g lõikele 1 koostoimes subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 artikliga 6.

COM (2014) 180 final

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr XXX/XXX [ametlike kontrollide määrus] muutmise ning määruse (EÜ) nr 
834/2007 kehtetuks tunnistamise kohta

A. Põhjendatud arvamus

Kõnealune ettepanek ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele.

B. Põhjendus

Esildatud määrusega tahetakse asendada kehtiv määrus (EÜ) nr 834/2007. Määruse uuesti 
sõnastamisega reageeritakse komisjoni sõnul dünaamilisele arengule, mis toimub kiiresti 
kasvaval mahetoodete turul, ning ettevõtjate ja tarbijate muutuvatele ootustele. Eesmärk on 
eelkõige erandite väljajätmisega karmistada ja ühtlustada tootmiseeskirju ning parandada 
kontrollisüsteemi. Näiteks tohib edaspidi mahepõllumajanduslikult töödeldud toodete 
koostises kasutada üksnes mahepõllumajanduslikke koostisosi. Kõrvaldatakse kõigi 
ettevõtjate kohustuslik iga-aastane nõuetelevastavus kontroll, väikese riskiga ettevõtjaid 
kontrollitakse harvem või väiksemas mahus, samal ajal kui suurema riskitasemega ettevõtjaid 
uuritaks põhjalikumalt. Kasutusele võetakse väikesemahuliste põllumajandustootjate rühmana 
sertifitseerimine, pidades silmas kontrolli- ja sertifitseerimiskulude ning seonduva 
halduskoormuse vähendamist ja turulepääsu parandamist. Parandatakse jälgitavust, et 
võimalikke pettusi ära hoida.

Ettepaneku õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise leping, eelkõige artikli 42 esimene lõik 
ja artikli 43 lõige 2. Tegemist on jagatud pädevusega ELi toimimise lepingu artikli 4 
tähenduses.

Mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise 
reguleerimine ELi tasandil näib põhimõtteliselt olevat õigustatud, kuid subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte järgimisega seoses tuleks silmas pidada järgmist.

- Määruse ettepaneku artikkel 17 (erandlike tootmiseeskirjade vastuvõtmine)

Paljudel juhtudel on erandlikud eeskirjad lubatud vaid katastroofiolukorras. Kuid teatud 
asjaoludel tuleks liikmesriikidele jätta võimalus mahepõllumajandusliku tootmise 
säilitamiseks. Kliimatingimuste mõjud, katastroofid ning geograafilistest ja struktuursetest 
asjaoludest tulenevad piirangud võivad põhjustada mahepõllumajanduslike sisendite äkilist 
nappust (nt seeme ja sööt). Kuna osaliselt on need põhjused ühes liikmesriigis vaid teatud osal 
territooriumist määrava tähtsusega ning neid ei ole võimalik ette näha, tuleks sellisel juhul 
üleliidulisele regulatsioonile eelistada riiklikke või piirkondlikke nõudeid, et teatud 
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paindlikkus siiski säiliks.

- Määruse ettepaneku artikkel 20 (lubamatute toodete või ainete sisaldus)

Ei saa nõustuda sellega, et ELi tasandil määratakse kindlaks teatud kriteeriumid, tingimused 
ning lubatud määrade kasutamine ja kehtestamine. Selleks on põllumajandusstruktuur 
liikmesriikides liialt erinev. Otseselt Austria jaoks kaasneks ettenähtud regulatsiooniga olulisi 
puudusi. Austrias on palju väiketalusid ja seega palju piirnevaid maatükke, mistõttu ei saa 
täielikult või teatud määrani välistada saastumist ja seega lubamatute toodete või ainete 
tõestatud esinemist.

See poleks õiglane, kui mahetalu karistatakse tema toodetelt mahemärgi äravõtmisega, kuna 
tema mõjualast väljapoole jääva naabermaatüki omaniku viljelusvorm on teistsugune ning 
seetõttu võivad saastuda tooted mahepõllumajanduslikul maal.

Praktikas on väga raske tõendada kõigi vajalike kaitsemeetmete võtmist ning selle 
kontrollimine on seotud suure halduskoormusega. Seepärast on see säte ülemäärane ja 
mitteasjakohane. 

- Üleminekutähtaeg olemasolevatele ja tunnustatud mahetaludele

Määruse ettepanekus ei ole ette nähtud üleminekutähtaega olemasolevatele ja tunnustatud 
mahetaludele. Neile taludele tuleks tagada õigus- ja plaanimiskindlus seoses 2017. aastal juba 
käimasoleva ÖPUL-programmi (Austria programm keskkonnahoidliku, ekstensiivse ja 
looduslikke elupaiku kaitsva põllumajanduse edendamiseks) perioodiga kuni aastani 2020. 
Delegeeritud õigusaktiga oleks võimalik kehtestada üleminekutähtaeg, kuid kindlust see siiski 
ei annaks. Seepärast on vaja vähemalt nii kaua kestvat üleminekuaega. Käesolevas 
ettepanekus tuleks ette näha sellise üleminekuaja lubamine. Või siis tuleks anda 
liikmesriikidele võimalus, kuidas selliseid küsimusi lahendada.

- Võimalus lubada piiratud ajaks mittemahepõllumajanduslikke koostisosi

Liikmesriigil peaks ka edaspidi olema võimalik ajalise piiranguga lubada töödeldud toidu 
puhul kasutada mittemahepõllumajanduslikke koostisosi, kui selles liikmesriigis ei ole 
üksikuid mahepõllumajandusliku kvaliteediga koostisosi ajutiselt saada.

Et mitte kahjustada piirkondlikku tootmist ja piirkondlike toodete tarbimist, pidades eelkõige 
silmas kliimakaitset, tuleks säilitada praegu kehtiv kord vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 
889/2008 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad) artiklitele 28 ja 29 (sh lubamine liikmesriikide poolt).

Endiselt tuleks lubada kasutada tavalist seemet, kui ei ole saada turustamiseks vajalike 
piirkondlike sortide mahepõllumajanduslikku seemet.

- Delegeeritud õigusaktid

Nii nagu erinevates teistes ettepanekutes alates Lissaboni lepingu jõustumisest jätab komisjon 
ka käesolevas määruse ettepanekus endale õiguse kehtestada paljude delegeeritud õigusaktide 
teel terve hulga üksikasjalikke eeskirju. Komisjonil on seega võimalik kehtestada edaspidi 
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üksikasjalikke eeskirju, mis käsitlevad tootmise, märgistamise, turustamise, ladustamise, 
transpordi ja kontrolli üksikuid aspekte. Siinkohal tasub meenutada, et vastavalt põhiseaduse 
artikli 23f lõikele 4 võttis Austria Liidunõukogu ELi asjade komisjon 3. detsembril 2013 
vastu teatise, milles muu hulgas kritiseeritakse delegeeritud õigusaktide liigset kasutamist. Ka 
käesolev määruse ettepanek on näide selle kohta, et probleemiks on delegeeritud õigusaktide 
liigne rohkus.

Eelnimetatud põhjustel võib väita, et ettepanek ei ole kooskõlas subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõttega.

Liidunõukogu arvates on ettepanek delegeeritud õigusaktide rohkuse tõttu oma tegeliku mõju 
koha pealt väga ebamäärane ning seda pole tervikuna võimalik kvalitatiivselt ega 
kvantitatiivselt hõlmata ja hinnata.

Ebamäärasuse tõttu, mis puudutab protokolli nr 2 artikli 5 tingimustele vastamist, puuduvad 
ühesed andmed, et saaks hinnata

• eesmärgi saavutamiseks mõeldud meetmete tulemuslikkust ja küsimust, kas neid 
tuleks võtta liidu tasandil, ja

• ettepaneku mõju liikmesriikidele, sealhulgas finantsmõju ja halduskoormust.

Kui aga piisavad andmed puuduvad, on juba ainuüksi selline olukord subsidiaarsuse 
põhimõtte vormiline rikkumine. Veelgi enam kehtib see delegeeritud õigusaktide puhul, sest 
nende puhul pole ette nähtud subsidiaarsuse põhimõtte kontrollimist liikmesriikide 
parlamentide poolt.

Euroopa vana õiguspõhimõtte potestas delegata non delegatur kohaselt tuleb aluslepingutes 
ettenähtud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise volitusi tõlgendada kitsendavalt. Antud 
juhul ei ole delegeeritud õigusaktide arv ja nende ebamäärasus kooskõlas selle 
tõlgenduspõhimõttega.

Delegeeritud õigusaktide arv on ülemäära suur ja selleks, et kõnealune ettepanek vastaks 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele, tuleb seda vähendada absoluutse 
miinimumini. Lisaks sellele tuleb selgelt ja üheselt sätestada siis veel kehtimajääva 
delegeerimise eesmärk, sisu ja kohaldamisala.


