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Palusite 1. veebruari 2018. aasta kirjas õiguskomisjonil kontrollida vastavalt kodukorra 

artikli 39 lõikele 2 komisjoni ülalnimetatud ettepaneku õigusliku aluse sobivust. 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon arutas seda küsimust 22. veebruari 2018. aasta 

koosolekul. 

Euroopa Komisjoni esialgne ettepanek põhineb ELi toimimise lepingu artiklil 42, mis käsitleb 

põllumajandussaaduste tootmise ja nendega kauplemise suhtes kohaldatavaid konkurentsi- ja 

riigiabieeskirju, ning ELi toimimise lepingu artikli 43 lõikel 2, mis käsitleb ühist 

põllumajanduspoliitikat ja selle eesmärkide saavutamiseks vajalike sätete kehtestamist.  

Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste tulemusel jäeti viide ELi toimimise lepingu artikli 42 

lõikele 1 välja ja ettepaneku ainsaks õiguslikuks aluseks jäi ELi toimimise lepingu artikli 43 

lõige 2. See muudatus oli ettepaneku artikli 20 lõike 3 väljajätmise tulemus, kusjuures see säte 

puudutas ainsana konkurentsi.  

I – Taust 

24. märtsil 2014 võttis Euroopa Komisjon vastu ettepaneku 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 nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 kehtetuks 

tunnistamise kohta1. Euroopa Komisjoni ettepanek põhineb ELi toimimise lepingu artiklil 42 

koostoimes ELi toimimise lepingu artikli 43 lõikega 2.  

 

Viimasel kümnel aastal on mahetoodete turgu iseloomustanud dünaamiline areng, mida veab 

nõudluse jõuline kasv. Nii maailma mahetoiduturg kui ka Euroopa Liidus 

mahepõllumajanduslikuks tootmiseks kasutatav pindala on võrreldes 1999. aastaga 

suurenenud. Samas ei ole ei sisepakkumine ega õigusraamistik turu sellise laienemisega 

sammu pidanud. Tootmisele esitatavates nõuetes ei võeta piisavalt arvesse tarbijate ja 

kodanike muutuvaid mureküsimusi ning ootusi; märgistamisnõuded on keerulised; leitud on 

puudujääke kontrollisüsteemis ja kaubandusrežiimis. Õigusnormid on keerulised ja kätkevad 

endas suurt halduskoormust, mis heidutab väikepõllumajandustootjaid liitumast liidu 

mahepõllumajanduse kavaga. Mõned erandid, mida oli vaja sektori arenguks, ei näi enam 

põhjendatud. 

 

Ettepaneku eesmärk on parandada mahepõllumajanduslikku tootmist käsitlevaid õigusakte, et 

kõrvaldada mahepõllumajandusliku tootmise kestliku arengu ees seisvad takistused, tagada 

aus konkurents ning säilitada või parandada tarbijate usaldust mahepõllumajanduslike toodete 

vastu. 

 

 

II – Asjakohased aluslepingu artiklid 

 

Komisjoni ettepanekus esitatakse õigusliku alusena Euroopa Liidu toimimise lepingu 

kolmanda osa „Liidu sisepoliitika ja -meetmed” III jaotise „Põllumajandus ja kalandus” 

järgmised artiklid (rõhuasetused lisatud).  

                                                 
1 COM(2014) 180 final. 
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Artikkel 42 

(endine EÜ asutamislepingu artikkel  6) 

 

Konkurentsieeskirju käsitleva peatüki sätteid kohaldatakse põllumajandussaaduste 

tootmise ja nendega kauplemise suhtes ainult selles ulatuses, nagu Euroopa 

Parlament ja nõukogu artikli 43 lõike 2 raames ning vastavalt seal ettenähtud 

menetlusele määravad, võttes arvesse artiklis 39 seatud eesmärke. 

 

[...] 

 

 

Artikkel 43 

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 37) 

 

[...] 

 

2. Euroopa Parlament ja nõukogu kehtestavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt 

ning pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega artikli 40 lõikes 1 

ettenähtud ühise põllumajanduse turukorralduse ning muud ühise 

põllumajanduspoliitika ja ühise kalanduspoliitika eesmärkide saavutamiseks vajalikud 

sätted. 

  

[...] 

 

Analüüsi tegemiseks on olulised ka järgmised sätted. 

 

   

Artikkel 39 

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 33) 

 

1. Ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid on: 

 

 

a) tõsta põllumajanduse tootlikkust tehnilise progressi edendamise ning 

põllumajandusliku tootmise ratsionaalse arengu tagamise ja tootmistegurite, eelkõige 

tööjõu optimaalse kasutamise teel; 

 

b) selle kaudu kindlustada põllumajandusega tegeleva rahvastikuosa rahuldav 

elatustase, eelkõige põllumajandusega tegelevate inimeste isikutulu suurendamise 

teel; 

 

c) stabiliseerida turud; 

 

d) tagada varude kättesaadavus; 

 

e) tagada mõistlikud tarbijahinnad. 

 

[...] 



 

PE557.122v03-00 4/6 RR\1077954ET.docx 

ET 

 

Artikkel 40 

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 34) 

 

 

1. Artiklis 39 seatud eesmärkide saavutamiseks kehtestatakse ühine põllumajanduse 

turukorraldus. 

 

Sõltuvalt tootest on selleks korralduseks üks järgmistest: 

 

a) ühised konkurentsieeskirjad; 

 

b) eri riikide turukorralduse kohustuslik koordineerimine; 

 

c) Euroopa turukorraldus. 

 

[...] 

 

 

Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste tulemusel jäeti määruse ettepaneku õiguslikust alusest 

välja viide ELi toimimise lepingu artikli 42 esimesele lõigule.  

 

 

IV – Kohtupraktika 

 

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt peab „ühenduse õigusakti õigusliku aluse 

valik [...] põhinema objektiivsetel asjaoludel, mis on kohtulikult kontrollitavad ja mille hulka 

kuuluvad eelkõige õigusakti eesmärk ja sisu“.1 Väära õigusliku aluse valimine võib seepärast 

olla kõnealuse õigusakti tühistamise põhjus. Selles kontekstis ei ole asjaolul, et mõni 

institutsioon soovib õigusakti vastuvõtmises aktiivsemalt osaleda, nagu ka õigusakti 

vastuvõtmise tingimustel ega kõnealuse õigusaktiga hõlmatud tegevusvaldkonna teistes 

aspektides tehtud tööl õigusliku aluse kindlakstegemise seisukohast mingit tähtsust.2  

 

Kui õigusakti kontrollimise käigus selgub, et õigusaktil on kaks eesmärki või sellega 

reguleeritakse kahte valdkonda ning ühte neist võib lugeda peamiseks või ülekaalukaks, 

samas kui teine on kõrvalise tähtsusega, peab õigusaktil olema üksainus õiguslik alus, st 

peamise või ülekaaluka eesmärgi või valdkonna tõttu nõutav õiguslik alus.3  

Kui aga õigusaktil on mitu samaaegset eesmärki või valdkonda, mis on lahutamatult seotud, 

ilma et üks neist oleks teis(t)e suhtes kõrvalise tähtsusega ja selle/nendega kaudses seoses, 

peab sellel õigusaktil olema mitu asjakohast õiguslikku alust4, kui nende õiguslike aluste 

                                                 
1 Kohtuasi C-45/86: komisjon vs. nõukogu (üldised tariifsed soodustused), EKL 1987, lk 1439, punkt 5; kohtuasi 

C-440/05: komisjon vs. nõukogu, EKL 2007, lk I-9097; kohtuasi C-411/06: komisjon vs. parlament ja nõukogu, 

EKL 2009, lk I-7585. 
2 Kohtuasi C-269/97: komisjon vs. nõukogu, EKL 2000, lk I-2257, punkt 44. 
3 Kohtuasi C-137/12: komisjon vs. nõukogu, EU:C:2013:675, punkt 53; kohtuasi C-490/10: parlament vs. 

nõukogu, EU:C:2012:525, punkt 45; kohtuasi C-155/07: parlament vs. nõukogu, EKL 2008, lk I-08103, punkt 34. 
4 Kohtuasi C-211/01: komisjon vs. nõukogu, EKL 2003, lk I-08913, punkt 40; kohtuasi C-178/03: komisjon vs. 

Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2006, lk I-107, punktid 43–56.  
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jaoks ette nähtud menetlused ei ole ühitamatud Euroopa Parlamendi õigusega ega kahjusta 

seda.1 

 

IV – Ettepaneku eesmärk ja sisu  

 

Nagu juba mainitud, on Euroopa Komisjoni ettepaneku eesmärk parandada 

mahepõllumajanduslikku tootmist käsitlevaid õigusakte – kõrvaldada liidus 

mahepõllumajandusliku tootmise kestliku arengu ees seisvad takistused; tagada 

põllumajandustootjate ja ettevõtjate aus konkurents ning võimaldada siseturul tõhusamat 

toimimist, ning säilitada või parandada tarbija usaldust mahepõllumajanduslike toodete vastu. 

 

Ettepaneku artiklis 1 esitatakse mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtted ja sätestatakse 

reeglid seoses mahepõllumajandusliku tootmise ning sellele viitavate tähiste kasutamisega 

märgistustel ja reklaamides. Ettepaneku artikliga 4 sätestatakse mahepõllumajandusliku 

tootmise jaoks vajaliku kestliku majandussüsteemi üldpõhimõtted. 

 

Ettepaneku põhjenduses 49 tuletatakse meelde, et kuna puuduvad konkreetsed liidu reeglid, 

mis käsitlevad lubamatute ainete sisaldust mahepõllumajanduslikes toodetes, on liidus välja 

töötatud erinevaid lähenemisviise. Põhjendusega 51 on ette nähtud, et põllumajandustootjad 

peavad võtma meetmeid, et hoida ära lubamatute toodete või ainetega saastumise riski, ning 

sellistest meetmetest hoolimata võidakse põllumajandustootjatel keelata turustada oma tooteid 

mahepõllumajanduslikuna. Nendel juhtudel ja kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 42 

võib Euroopa Komisjon anda liikmesriikidele loa maksta toetust tekkinud kahju hüvitamiseks.  

 

Samuti ühtlustatakse ettepaneku artikli 20 lõikega 3 meetmeid, mida rakendatakse lubamatute 

toodete või ainete avastamise korral, erandina määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 211 

lõikest 12, mistõttu juhul kui põllumajandustootjatel keelatakse turustada tooteid 

mahepõllumajanduslikuna, kuna nendesse on tahtmatult sattunud lubamatuid tooteid või 

aineid, võib komisjon anda liikmesriikidele loa maksta toetust tekkinud kahju hüvitamiseks. 

Liikmesriigid võivad selliste kahjude täielikuks või osaliseks katmiseks kasutada ka ühise 

põllumajanduspoliitika vahendeid. 

 

Läbirääkimiste tulemusena leppisid aga parlament ja nõukogu kokku täiesti teistsuguses 

lähenemises saastumisele. Määruses ei ole enam üldist ja tingimusteta keeldu saastunud 

tooteid mahepõllumajanduslikuna märgistada ja müüa. Samamoodi on välja jäetud hüvitisi 

käsitlev säte. Kuna 28. juunil 2017. aastal toimunud 18. kolmepoolsel kohtumisel 

kokkulepitud tekst ei sisalda enam riigiabi sätet, ei ole ELi toimimise lepingu artikkel 42 

enam meetme õiguslik alus.  

 

 

V – Analüüs ja sobiva õigusliku aluse kindlaksmääramine 

 

ELi toimimise lepingu artikli 43 lõikega 2 nähakse ette, et Euroopa Parlament ja nõukogu 

                                                 
1 Kohtuasi C-300/89: komisjon vs. nõukogu (titaandioksiid), EKL 1991, lk I-2867, punktid 17–25; kohtuasi C-

268/94: Portugal vs. kohtuasi C-268/94: Portugal vs. nõukogu, EKL 1996, lk I-6177. 
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse 

põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) 

nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007. 
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kehtestavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide 

saavutamiseks vajalikud sätted. ELi toimimise lepingu artikli 42 kohaselt määravad Euroopa 

Parlament ja nõukogu ELi toimimise lepingu artikli 43 lõike 2 raames, millises ulatuses 

kohaldatakse lepingu konkurentsieeskirju käsitleva peatüki sätteid põllumajandussaaduste 

tootmisele ja nendega kauplemisele. ELi toimimise lepingu artiklit 42 kasutatakse õigusliku 

alusena ainult koos artikli 43 lõikega 2.  

 

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt on kaks õiguslikku alust põhjendatud vaid 

juhul, kui asjaomasel meetmel on kaks lahutamatult seotud eesmärki või valdkonda, ilma et 

üks neist oleks teise suhtes kõrvalise tähtsusega.  

 

Kuna riigiabi säte oli olemas Euroopa Komisjoni esialgses ettepanekus, näib õigusliku 

alusena viide ELi toimimise lepingu artiklile 42 õige. Kui aga seda sätet määruse lõplikku 

teksti ei kaasata, ei ole õigusliku alusena viide ELi toimimise lepingu artiklile 42 

põhjendatud.  

 

 

VI – Järeldus ja soovitus 

 

Eespool esitatud analüüsi alusel ja Euroopa Komisjoni esialgse ettepaneku artikli 20 lõike 3 

kustutamise otsese tagajärjena tuleb määruse õiguslikust alusest eemaldada viide ELi 

toimimise lepingu artikli 42 esimesele lõigule. 

  

Õiguskomisjon otsustas 22. veebruari 2018. aasta koosolekul 22 poolthäälega ühehäälselt1 

soovitada põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil säilitada ELi toimimise lepingu 

artikli 43 lõige 2 ainsa õigusliku alusena Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

ettepanekule mahepõllumajandusliku tootmise ja mahepõllumajanduslike toodete 

märgistamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 kehtetuks tunnistamise kohta. 

Lugupidamisega 

Pavel Svoboda 

(Puudutab kõiki keeleversioone.) 

                                                 
1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Jean-Marie Cavada (esimehe kohusetäitja), Mady Delvaux, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg (aseesimehed), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel 

Buda, Kostas Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-

Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Francis Zammit 

Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, and Norbert Erdős, Michaela Šojdrová (kooskõlas kodukorra 

artikli 200 lõikega 2). 


