
AL\873435ET.doc PE469.828v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon
Esimees

13.7.2011

Hr Paolo De Castro
Esimees
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
BRÜSSEL
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Austatud härra esimees

Palusite 8. juuni 2011. aasta kirjas õiguskomisjonilt vastavalt kodukorra artiklile 37 arvamust 
kõnealuse ettepaneku õigusliku aluse täiendamise kohta.

Komisjoni esildatud õiguslik alus on ELi toimimise lepingu artikli 42 esimene lõik ja artikli 
43 lõige 2, mis mõlemad kuuluvad ELi toimimise lepingu kolmanda osa „Liidu sisepoliitika 
ja -meetmed” kolmandasse jaotisesse „Põllumajandus ja kalandus”. 

On tehtud ettepanek lisada õigusliku alusena ELi toimimise lepingu artikkel 349, mis kuulub 
ELi toimimise lepingu seitsmendasse ossa „Üld- ja lõppsätted” ning milles on sätestatud kord, 
kuidas võtta vastu erimeetmed, mis on suunatud eriti aluslepingute kohaldamise tingimuste 
sätestamisele liidu äärepoolseimates piirkondades.
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I Taust

Käesoleva ettepanekuga on komisjon algatanud menetluse, et selguse huvides uuesti 
sõnastada nõukogu 30. jaanuari 2006. aasta määrus (EÜ) nr 247/2006, millega sätestatakse 
erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks,1 ja viia see kooskõlla Lissaboni 
lepinguga, eelkõige mis puudutab ELi toimimise lepingu artiklite 290 ja 291 kohaseid 
delegeeritud õigusakte ja rakendusakte.

Määruse (EÜ) nr 247/2006 õiguslik alus on Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklid 36 ja 
37 ning artikli 299 lõige 2, mis vastavad ELi toimimise lepingu artiklitele 42, 43 ja 349.

Määruse (EÜ) nr 247/2006 juurde käib komisjoni määrus2, mis on vastu võetud alusakti 
artikli 25 alusel ja mis sisaldab üksikasjalikke eeskirju alusakti rakendamiseks ning mida on 
muudetud kolm korda, viimati 2009. aastal. 

Nii regionaalarengukomisjoni kui ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuses 
soovitatakse õiguslikule alusele lisada ELi toimimise lepingu artikkel 349.

II ELi toimimise lepingu vastavad artiklid 

Järgmised artiklid on komisjoni ettepanekus esitatud õigusliku alusena (allajoonitud kohad 
osutavad rakendussätetele):

Artikkel 39
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.
2. Ühise põllumajanduspoliitika ja selle rakendamise erimeetodite 
väljatöötamisel võetakse arvesse:
a) põllumajandusliku tegevuse eripära, mis tuleneb põllumajanduse 
sotsiaalsest struktuurist ning põllumajanduspiirkondade struktuurilistest ja 
looduslikest erinevustest;

                                               
1 ELT L 42, 14.2.2006, lk 1.
2 Komisjoni 12. aprilli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 793/2006, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 
247/2006 (millega sätestatakse erimeetmed Euroopa Liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks 
põllumajandusvaldkonnas) teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 145, 31.5.2006, lk 1).
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b) vajadust viia asjakohaseid kohandamisi ellu järk-järgult;
c) tõsiasja, et liikmesriikides kujutab põllumajandus endast kogu 
rahvamajandusega tihedalt seotud sektorit.

Artikkel 40
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.
2. Kooskõlas lõikega 1 kehtestatud ühine korraldus võib hõlmata kõiki 
meetmeid, mis on nõutavad artiklis 39 seatud eesmärkide saavutamiseks, 
eelkõige hindade reguleerimist, toetusi mitmesuguste saaduste tootmiseks ja 
turustamiseks, varude ladustamis- ja ülekandmissüsteemi ning ühist impordi 
ja ekspordi stabiliseerimise süsteemi.
Ühine korraldus piirdub artiklis 39 seatud eesmärkide taotlemisega ja 
välistab liidu piires igasuguse tootjate või tarbijate diskrimineerimise.
Igasugune ühine hinnapoliitika rajaneb ühistel kriteeriumidel ja ühesugustel 
arvutusmeetoditel.

Artikkel 42
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.
Nõukogu võib komisjoni ettepaneku põhjal lubada toetust anda:
a) struktuuriliste või looduslike tingimuste tõttu halvemuses olevate ettevõtjate 
kaitseks;
b) majandusarengu programmide raames.

Artikkel 43
1. Komisjon esitab ettepanekud ühise põllumajanduspoliitika väljatöötamiseks 
ja rakendamiseks, sealhulgas riikide turukorralduse asendamiseks ühega 
artikli 40 lõikes 1 ettenähtud ühise korralduse vormidest ning käesolevas 
jaotises täpsustatud meetmete rakendamiseks.
Nendes ettepanekutes võetakse arvesse käesolevas jaotises käsitletud 
põllumajandusküsimuste omavahelist seotust.
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 
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vajalikud sätted.
3. Nõukogu võtab komisjoni ettepaneku põhjal vastu meetmed hindade ja 
maksude, toetuste ja koguseliste piirangute kehtestamise ning 
kalapüügivõimaluste kehtestamise ja eraldamise kohta.
4. Riikide turukorraldus võidakse vastavalt lõikele 2 asendada ühise 
korraldusega, mis on ette nähtud artikli 40 lõike 1, kui:
a) ühine korraldus võimaldab selle meetme vastu olevatele ja kõnealuse 
toodangu jaoks turukorraldust omavatele liikmesriikidele asjassepuutuvate 
tootjate tööhõive ning elatustaseme samaväärseid tagatisi, võttes arvesse 
võimalikke kohandamisi ja aja jooksul vajalikuks osutuvat spetsialiseerumist;
b) selline korraldus tagab liidu piires samasugused kaubandustingimused, kui 
on riigi siseturul.
5. Kui teatud tooraine jaoks luuakse ühine korraldus enne, kui on olemas 
ühine korraldus vastava töödeldud toote jaoks, siis sellist toorainet, mida 
kasutatakse kolmandatesse riikidesse eksporditavate töödeldud toodete 
valmistamiseks, võib sisse vedada väljastpoolt liitu.

On tehtud ettepanek lisada õiguslikule alusele järgmine artikkel:

Artikkel 349
Võttes arvesse Guadeloupe'i, Prantsuse Guajaana, Martinique'i, Réunioni, 
Saint-Barthélemy, Saint-Martini, Assooride, Madeira ja Kanaari saarte 
struktuurilist ühiskondlikku ja majanduslikku olukorda, mida tingivad nende 
kaugus, isoleeritus, väike pindala, rasked looduslikud olud, majanduslik 
sõltuvus mõnest tootest, mille püsivus ja koosmõju piiravad nende arengut, 
võtab nõukogu pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga komisjoni 
ettepaneku põhjal erimeetmed, mis on suunatud eriti aluslepingute 
kohaldamise tingimuste sätestamisele nendes piirkondades, kaasa arvatud 
ühine poliitika. Kui nõukogu võtab asjaomased erimeetmed vastu 
seadusandliku erimenetluse kohaselt, teeb nõukogu samuti otsuse komisjoni 
ettepaneku põhjal ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga.
Esimeses lõigus osutatud meetmed on seotud eelkõige selliste valdkondadega 
nagu tolli- ja kaubanduspoliitika, maksupoliitika, vabatsoonid, 
põllumajandus- ja kalanduspoliitika, toorainete ja hädavajalike 
tarbekaupadega varustamise tingimused, riigiabi ning struktuurifondidele ja 
liidu horisontaalprogrammidele ligipääsu tingimused.
Nõukogu võtab esimeses lõigus osutatud meetmed, võttes arvesse 
äärepoolseimate piirkondade erilisi iseärasusi ja piiranguid, õõnestamata 
liidu õiguskorra, sealhulgas siseturu ja ühise poliitika terviklikkust ja 
sidusust.

III Esildatud õiguslik alus

ELi toimimise lepingu artikli 42 esimeses lõigus on sätestatud, et parlament ja nõukogu 
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määravad ELi toimimise lepingu artikli 43 lõike 2 raames, millises ulatuses kohaldatakse 
konkurentsieeskirju põllumajandussaaduste tootmise ja nendega kauplemise suhtes. Seda 
tehes on nad kohustatud võtma arvesse ühise põllumajanduspoliitika eesmärke, mis on 
sätestatud artiklis 39.

ELi toimimise lepingu artikli 43 lõikes 2 on sätestatud ühise põllumajanduspoliitika peamine 
õiguslik alus, mille kohaselt parlament ja nõukogu kehtestavad seadusandliku tavamenetluse 
kohaselt ELi toimimise lepingu artikli 40 lõikes 1 ettenähtud ühise põllumajanduse 
turukorralduse.

ELi toimimise lepingu artikliga 349 nähakse ette õiguslik alus, et sätestada aluslepingute 
kohaldamise tingimused äärepoolseimates piirkondades, kaasa arvatud ühine poliitika, selleks 
võtab nõukogu pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga komisjoni ettepaneku põhjal 
erimeetmed nende piirkondade jaoks. Selle artikli kohaselt võtab nõukogu meetmed vastu 
üksinda ja parlamendiga üksnes konsulteeritakse. On siiski oluline märkida, et Euroopa Liidu 
lepingu artikli 16 lõike 3 kohaselt teeb nõukogu oma otsused kvalifitseeritud 
häälteenamusega, sest ELi toimimise lepingu artiklis 349 ei ole sätestatud teisiti.

IV Kohtupraktika õigusliku aluse kohta

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt „peab ühenduse õigusakti õigusliku aluse 
valik tuginema kohtulikult kontrollitavatele objektiivsetele teguritele, sealhulgas akti 
eesmärgile ja sisule”1. Vale õigusliku aluse valimisega võib seega põhjendada kõnealuse akti 
tühistamist.

Meetme osas, millel on mitu üksteistest lahutamatult seotud eesmärki või reguleeritavat 
valdkonda, millest ükski ei ole teiste suhtes kõrvalise tähtsusega, on Euroopa Kohus 
otsustanud, et kui kohaldada saab erinevaid aluslepingus sätestatud õiguslikke aluseid, peavad 
selle meetme õiguslikuks aluseks erandina olema need vastavad erinevad õiguslikud alused2.

V Esildatud määruse eesmärk ja sisu

Ettepaneku seletuskirjas mainib komisjon, et peaeesmärk on määruse (EÜ) nr 247/2006 
vastavusse viimine ELi toimimise lepinguga.

Delegeeritud õigusaktide puhul jäetakse kõnealuse eelnõuga seadusandjale õigus otsustada 
selliste peamiste üksikasjade üle, mis hõlmavad äärepoolseimate piirkondade teatavate 
põllumajandustoodete erikorda äärepoolseimast asukohast tingitud raskuste kõrvaldamiseks 
(kõrvalisele asukohale ja saarelisele asendile vastavate valikmeetmete programmid, POSEI 
programmid). Kõnealuse programmi üldised suunad ja üldpõhimõtted on kindlaks määranud 
seadusandja. ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaselt jätab seadusandja komisjonile õiguse 
                                               
1 Otsus kohtuasjas C- 45/86: komisjon v. nõukogu (üldised tariifsed soodustused), EKL 1987, lk 1439, punkt 5; 
otsus kohtuasjas C-440/05, komisjon vs nõukogu, EKL 2007, I-9097; otsus kohtuasjas C-411/06 komisjon v. 
parlament ja nõukogu (8.9.2009) (ELT C 267, 7.11.2009, lk 8).
2 Otsus kohtuasjas C-155/07: parlament v. nõukogu, EKL 2008, lk I -8103, punkt 36.
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teatavaid vähem tähtsaid üksikasju täiendada või muuta. Seadusandja kehtestatud korra 
tõhusaks toimimiseks vajalikud täiendavad üksikasjad võib seega määrata kindlaks komisjoni 
delegeeritud õigusaktiga. Eelnõu kohaselt võib seega komisjon delegeeritud õigusaktiga 
kehtestada POSEI programmide tingimused ja meetmed.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 kohaselt on liikmesriigid kohustatud seadusandja 
kehtestatud korda rakendama. Komisjoni arvates oleks siiski vaja tagada POSEI programmide 
ühetaoline rakendamine liikmesriikides, et vältida konkurentsimoonutusi ja ettevõtetevahelist 
diskrimineerimist. Eelnõu järgi annab seadusandja komisjonile seetõttu aluslepingu artikli 291 
lõike 2 kohaselt volitused programmide teatavate aspektide rakendamiseks.

Ettepaneku esimesed viis põhjendust on järgmised (allakriipsutus lisatud):

(1) Põllumajandusvaldkonna erimeetmed ELi toimimise lepingu artiklis 
349 osutatud ELi äärepoolseimate piirkondade asukohast tingitud 
raskuste kõrvaldamiseks on sätestatud nõukogu 30. jaanuari 2006. 
aasta määrusega (EÜ) nr 247/2006, millega sätestatakse 
põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks1. 
Kõnealuseid meetmeid on muudetud konkreetsemaks iga piirkonna 
toetusprogrammidega, mis on peamine vahend nende piirkondade 
varustamisel põllumajandustoodetega. Seoses Lissaboni lepingu 
jõustumise järel vajalikuks osutunud uute muudatustega tuleks määrus 
(EÜ) nr 247/2006 kehtetuks tunnistada ning asendada see uue 
tekstiga.

(2) Täpsustada tuleks peamised eesmärgid, millele Euroopa Liidu 
äärepoolseimaid piirkondi soodustava korra elluviimine kaasa aitab.

(3) Sisuliselt tuleks muuta täpsemaks kõrvalisele asukohale ja saarelisele 
asendile vastavate valikmeetmete programmid (edaspidi „POSEI 
programmid”), mille asjaomased liikmesriigid peavad 
subsidiaarsuspõhimõtte kohaselt ja geograafiliselt kõige sobivamal 
tasemel välja töötama ning komisjonile heakskiidu saamiseks esitama.

(4) ELi äärepoolseimate piirkondade toetamise korra eesmärkide 
paremaks elluviimiseks peaksid POSEI programmid hõlmama 
meetmeid, mis tagavad piirkondade varustamise toiduainetega ning ka 
kohaliku põllumajandustoodangu säilimise ja arengu. Asjaomaseid 
piirkondi käsitlevat kavandamistegevust tuleks ühtlustada ning 
komisjoni ja liikmesriikide vahelist partnerlust hõlmavat 
lähenemisviisi tuleks muuta süsteemsemaks.

(5) Kohaldades subsidiaarsuse ja paindlikkuse põhimõtteid, mis on 
äärepoolseimate piirkondade toetamise korra jaoks heaks kiidetud 
programmipõhise lähenemise aluseks, võivad liikmesriikide nimetatud 
ametisasutused teha selleks, et kohandada programmi vastavalt 
äärepoolseimate piirkondade tegelikkusele, ettepanekuid programmi 
muutmiseks. Samadest põhimõtetest lähtuvalt tuleks programmide 

                                               
1 ELT L 42, 14.2.2006, lk 1.
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muutmise korda kohandada vastavalt iga muudatuse otstarbekuse 
tasemele.

Ettepaneku artiklis 2, mille pealkiri on ,,Eesmärgid”, sätestatakse, et õigusaktiga taotletakse 
kahe järgmise eesmärgi täitmist (allakriipsutus lisatud):

a) tagada äärepoolseimate piirkondade varustamine inimtoiduks ja 
töötlemiseks ette nähtud ning toorainena kasutatavate oluliste 
põllumajandustoodetega;
b) säilitada ja arendada põllumajandustegevust äärepoolseimates 
piirkondades, sh kohalike toodete tootmist, töötlemist ja turustamist.

Ettepanekus on lisaks delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide lisamisele ka teatavad 
väikesed ajakohastamise muudatused, et võtta arvesse muutusi liidu seadusandluses ja 2006. 
aasta määruse praktilist rakendamist.

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raporti projektis on 74 muudatusettepanekut 
Euroopa Komisjoni esildatud tekstile, esimese muudatusettepanekuga soovitakse täiendava 
õigusliku alusena lisada ELi toimimise lepingu artikkel 349. Muudatusettepanekus 19 
täpsustatakse, et seda artiklit tuleks arvesse võtta, et anda „äärepoolseimatele piirkondadele 
eristaatus, et võimaldada kõnealuste piirkondade erilisele olukorrale kohandatud 
eriprogrammide abil neil piirkondadel areneda ja integreeruda samadel tingimustel nagu 
ülejäänud liidus”. Raporti projekti ülejäänud muudatusettepanekud käsitlevad peamiselt 
delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide tehnilisi sätteid.

VI Kohase õigusliku aluse määramine

Võttes arvesse, et määrus (EÜ) nr 247/2006, mis ettepanekuga uuesti sõnastatakse, tugines 
osaliselt EÜ asutamislepingu artiklil, mis vastab nüüd ELi toimimise lepingu artiklile 349, 
ning et ettepaneku eesmärk ja sisu on otseselt seotud äärepoolseimate piirkondade jaoks 
kehtestatud erimeetmete reguleerimisala, sisu ja rakendamisega, tuleb ELi toimimise lepingu 
artikkel 349 lisada õiguslikku alusesse.

Kuigi ELi toimimise lepingu artiklis 349 ei ole erinevalt ELi toimimise lepingu artikli 43 
lõikest 2 sätestatud seadusandliku tavamenetluse kasutamine, on selles ette nähtud, et 
nõukogu peab tegema otsused kvalifitseeritud häälteenamusega. Järelikult ei ole need artiklid 
menetluslikult ühitamatud.

VII Järeldus ja soovitus

Eelneva analüüsi põhjal tuleb lisada ELi toimimise lepingu artikkel 349, mis siis koos ELi 
toimimise lepingu artikli 42 esimese lõigu ja artikli 43 lõikega 2 moodustaksid määruse 
eelnõu õigusliku aluse.
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Õiguskomisjon otsustas 11. juuli 2011. aasta koosolekul 21 poolthäälega (erapooletuid ei 
olnud)1 soovitada järgmist: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega sätestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks 
[KOM(2010)0498], peaks põhinema ELi toimimise lepingu artikli 42 esimesel lõigul, artikli 
43 lõikel 2 ja artiklil 349.

Lugupidamisega

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Klaus-Heiner Lehne (esimees), Luigi Berlinguer (aseesimees), Raffaele 
Baldassarre (aseesimees), Evelyn Regner (aseesimees), Sebastian Valentin Bodu (aseesimees), Marielle Gallo, 
Giuseppe Gargani, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra 
Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Kurt Lechner, Paulo 
Rangel, Dagmar Roth-Behrendt, Toine Manders, Eva Lichtenberger.


