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Pyysitte 8. kesäkuuta 2011 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 37 artiklan mukaisesti 
oikeudellisten asioiden valiokuntaa harkitsemaan oikeusperustan lisäämistä edellä mainittuun 
lainsäädäntöehdotukseen.

Komission ehdottamat oikeusperustat ovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 42 artiklan ensimmäinen kohta ja 43 artiklan 2 kohta, jotka kuuluvat SEUT-
sopimuksen kolmannen osan ("Unionin sisäiset politiikat ja toimet") III osastoon ("Maatalous 
ja kalastus"). 

Lisättävä oikeusperusta on SEUT-sopimuksen seitsemänteen osaan ("Yleiset määräykset ja 
loppumääräykset") sisältyvä 349 artikla. Siinä määrätään menettelystä sellaisten 
erityistoimenpiteiden hyväksymiseksi, joiden tarkoituksena on erityisesti määritellä ne 
edellytykset, joilla perussopimuksia sovelletaan unionin syrjäisimpiin alueisiin.
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I – Taustaa

Nyt käsillä olevalla ehdotuksella komissio on käynnistänyt menettelyn unionin syrjäisimpien 
alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä 30. tammikuuta 2006 
annetun asetuksen (EY) N:o 247/20061 laatimiseksi uudelleen selkeyden vuoksi ja sen 
saattamiseksi Lissabonin sopimuksen mukaiseksi erityisesti SEUT-sopimuksen 290 ja 
291 artiklassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten osalta.

Asetuksen (EY) N:o 247/2006 oikeusperustoina olivat EY:n perustamissopimuksen 36 ja 
37 artikla sekä 299 artiklan 2 kohta, jotka vastaavat SEUT-sopimuksen 42, 43 ja 349 artiklaa.

Asetukseen (EY) N:o 247/2006 liittyy perussäädöksen 25 artiklan perusteella annettu 
komission asetus2, joka sisältää sen soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä ja jota on 
muutettu kolme kertaa, viimeksi vuonna 2009.

Sekä aluekehitysvaliokunta että Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ovat ehdotuksesta 
antamissaan lausunnoissa suosittaneet SEUT-sopimuksen 349 artiklan lisäämistä asetuksen 
oikeusperustaan.

II – Asian kannalta merkitykselliset SEUT-sopimuksen artiklat 

Komission ehdotuksessa ehdotetaan seuraavia oikeusperustoja (korostus lisätty varsinaisissa 
määräyksissä):

39 artikla
1. Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteena on: 

a) lisätä maatalouden tuottavuutta edistämällä teknistä kehitystä sekä varmistamalla, 
että maataloustuotantoa kehitetään järkiperäisesti ja että tuotannontekijöitä, varsinkin 
työvoimaa, hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla;

b) taata näin maatalousväestölle kohtuullinen elintaso erityisesti lisäämällä 
maataloudessa työskentelevien henkeä kohti laskettuja tuloja; 

c) vakauttaa markkinat; 

d) varmistaa tarvikkeiden saatavuus; 

e) taata kohtuulliset kuluttajahinnat. 

2. Yhteistä maatalouspolitiikkaa ja sen mahdollisia erityismenetelmiä suunniteltaessa 
otetaan huomioon: 

                                               
1 EUVL L 42, 14.2.2006, s. 1.
2 Komission asetus (EY) N:o 793/2006, annettu 12. huhtikuuta 2006, unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi 
toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 soveltamista 
koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 145, 31.5.2006, s. 1).
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a) maatalouselinkeinon erityisluonne, joka johtuu maatalouden yhteiskunnallisesta
rakenteesta sekä eri maatalousalueiden välisistä rakenteellisista eroista ja 
luonnonolojen eroista;

b) tarve toteuttaa aiheelliset mukautukset asteittain;

c) se, että maatalous on jäsenvaltioissa tuotannonala, joka liittyy läheisesti talouteen 
kokonaisuudessaan. 

40 artikla
1. Edellä 39 artiklassa lueteltujen tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan yhteinen 

maatalouden markkinajärjestely.

Tuotteen mukaan järjestelynä on jokin seuraavista:

a) yhteiset kilpailusäännöt; 

b) erilaisten kansallisten markkinajärjestelyjen pakollinen yhteensovittaminen; 

c) Euroopan markkinajärjestely. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu yhteinen järjestely voi käsittää kaikki 39 artiklassa 
lueteltujen tavoitteiden toteuttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet, erityisesti 
hintasääntelyn, tuen tuotteiden tuotantoa ja myyntiä varten, varastoimis- ja 
tasausjärjestelyt sekä yhteiset viennin ja tuonnin vakauttamisjärjestelmät.

Yhteisen järjestelyn tulee rajoittua vain 39 artiklassa lueteltujen tavoitteiden 
toteuttamiseen, eikä siinä saa syrjiä tuottajia tai kuluttajia unionissa.

Mahdollisen yhteisen hintapolitiikan tulee pohjautua yhteisiin perusteisiin ja 
yhdenmukaisiin laskentamenetelmiin.

42 artikla
Maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan sovelletaan kilpailusääntöjä koskevan luvun 
määräyksiä vain siltä osin kuin Euroopan parlamentti ja neuvosto 43 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti ja niissä määrättyä menettelyä noudattaen sekä ottaen huomioon 39 artiklassa 
luetellut tavoitteet määrittää. 

Neuvosto voi komission ehdotuksesta antaa luvan tuen myöntämiseen: 

a) rakenteellisista syistä tai luonnonolojen vuoksi epäedullisessa asemassa olevien yritysten 
suojelemiseksi; 

b) taloudellisten kehitysohjelmien mukaisesti. 
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43 artikla
1. Komissio tekee ehdotuksia yhteisen maatalouspolitiikan suunnittelemisesta, sen 

toteuttamisesta ja kansallisten järjestelyjen korvaamisesta jollakin 40 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetulla järjestelmällä sekä tässä osastossa erityisesti mainittujen toimenpiteiden 
toteuttamisesta. 

Näissä ehdotuksissa on otettava huomioon tässä osastossa mainittujen 
maatalousasioiden keskinäinen riippuvuus. 

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan 40 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta yhteisestä 
maatalouden markkinajärjestelystä sekä muista yhteisen maatalous- ja kalastuspolitiikan 
tavoitteiden toteuttamisessa tarvittavista säännöksistä.

3. Neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta hintojen, maksujen, tukien ja määrällisten 
rajoitusten vahvistamiseen sekä kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen 
liittyvät toimenpiteet. 

4. Kansalliset markkinajärjestelyt voidaan korvata 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla 
yhteisellä järjestelyllä 1 kohdassa määrätyin edellytyksin, jos: 

a) yhteinen järjestely antaa niille korvaamista vastustaville jäsenvaltioille, joilla on 
kansallinen järjestely kyseistä tuotantoa varten, yhtäläiset takeet niiden tuottajien 
työllisyydestä ja elintasosta, joita asia koskee; tällöin otetaan huomioon mahdollisen 
mukauttamisen ja tarpeellisen erikoistumisen aikataulu; ja 

b) tämä järjestely takaa kaupankäynnille unionissa vastaavat edellytykset kuin 
kansallisilla markkinoilla. 

5. Jos joitakin raaka-aineita varten muodostetaan yhteinen järjestely ennen kuin on 
olemassa yhteinen järjestely vastaavia jalostettuja tuotteita varten, näitä raaka-aineita 
voidaan tuoda unionin ulkopuolelta, jos niitä käytetään jalostettuihin tuotteisiin, jotka on 
tarkoitettu vietäviksi kolmansiin maihin. 

Seuraavaa artiklaa ehdotetaan lisättäväksi asetuksen oikeusperustaan:

349 artikla
Ottaen huomioon Guadeloupen, Ranskan Guayanan, Martiniquen, Réunionin, Saint 
Barthélemyn, Saint Martinin, Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten rakenteellinen, 
sosiaalinen ja taloudellinen tilanne, jota vaikeuttaa niiden syrjäinen sijainti, saaristoluonne, 
pieni koko, vaikea pinnanmuodostus ja ilmasto sekä taloudellinen riippuvuus muutamista 
harvoista tuotteista, jotka sen vuoksi, että ne ovat pysyviä tekijöitä ja niillä on 
yhteisvaikutuksia, haittaavat suuresti näiden alueiden kehitystä, neuvosto hyväksyy komission 
ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan erityistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena 
on erityisesti määritellä ne edellytykset, joilla perussopimuksia sovelletaan kyseisiin alueisiin, 
mukaan lukien yhteiset politiikat. Kun neuvosto hyväksyy nämä erityistoimenpiteet erityistä 
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lainsäätämisjärjestystä noudattaen, se tekee ratkaisunsa samoin komission ehdotuksesta ja 
Euroopan parlamenttia kuultuaan. 

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut toimenpiteet koskevat erityisesti tulli- ja 
kauppapolitiikkaa, veropolitiikkaa, tullittomia alueita, maatalous- ja kalastuspolitiikkaa, 
raaka-aineiden ja välttämättömien kulutustavaroiden toimittamisehtoja, valtiontukia sekä 
edellytyksiä rakennerahastoihin ja laaja-alaisiin unionin ohjelmiin osallistumiselle. 

Neuvosto hyväksyy ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut toimenpiteet syrjäisimpien alueiden 
erityispiirteet ja rajoitukset huomioon ottaen ja heikentämättä unionin oikeusjärjestyksen, 
sisämarkkinat ja yhteiset politiikat mukaan luettuina, yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta. 

III – Ehdotettu oikeusperusta

SEUT-sopimuksen 42 artiklan ensimmäisessä kohdassa määrätään, että parlamentti ja 
neuvosto määrittävät 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti, miltä osin maataloustuotteiden 
tuotantoon ja kauppaan sovelletaan kilpailusääntöjä. Niillä on tällöin velvollisuus ottaa 
huomioon 39 artiklassa luetellut yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet.

SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa vahvistetaan yhteisen maatalouspolitiikan yleinen 
oikeusperusta, jonka mukaisesti parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen 40 artiklassa tarkoitetusta yhteisestä maatalouden 
markkinajärjestelystä.

SEUT-sopimuksen 349 artikla muodostaa oikeusperustan edellytyksille, joilla 
perussopimuksia sovelletaan syrjäisimpiin alueisiin, mukaan lukien yhteiset politiikat. Sen 
nojalla neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta ja parlamenttia kuultuaan 
erityistoimenpiteitä kyseisille alueille. Tämän artiklan mukaan neuvosto hyväksyy 
toimenpiteet yksin, ja parlamenttia ainoastaan kuullaan. On kuitenkin tärkeää huomata, että 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 16 artiklan 3 kohdan nojalla neuvosto tekee 
ratkaisunsa määräenemmistöllä, sillä SEUT-sopimuksen 349 artiklassa ei toisin määrätä.

IV – Oikeusperustaa koskeva oikeuskäytäntö

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan "yhteisön toimen 
oikeudellisen perustan valinnan on perustuttava objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla 
tuomioistuimen suorittaman valvonnan kohteena ja joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus 
ja sisältö"1. Säädös voidaan näin ollen kumota sillä perusteella, että sille on valittu väärä 
oikeusperusta.

Kun kyse on toimesta, jolla on useampi samanaikainen tarkoitus tai useita tekijöitä, joita ei 
voida erottaa toisistaan ja joista mikään ei ole toiseen nähden liitännäinen, unionin 

                                               
1 Asia C -45/86, komissio v. neuvosto (yleiset tullietuudet), tuomio 26.3.1987, Kok. 1987, s. 1439, 5 kohta; asia 
C-440/05, komissio v. neuvosto, tuomio 23.10.2007, Kok. 2007, s. I-9097; asia C-411/06, komissio v. 
parlamentti ja neuvosto, tuomio 8.9.2009 (EUVL C 267, 7.11.2009, s. 8).
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tuomioistuin on katsonut, että kun perussopimusten eri määräykset ovat näin sovellettavissa, 
tällaista toimea annettaessa on poikkeuksellisesti käytettävä useaa eri oikeudellista perustaa.1

V – Asetusehdotuksen tarkoitus ja sisältö

Komissio täsmentää ehdotuksen perusteluissa, että sen päätavoitteena on yhdenmukaistaa 
asetus (EY) N:o 247/2006 SEUT-sopimuksen kanssa.

Delegoitujen säädösten osalta ehdotuksessa varataan lainsäätäjälle toimivalta vahvistaa 
keskeiset osatekijät tiettyjä syrjäisimpien alueiden maataloustuotteita koskevassa 
erityisjärjestelmässä, jonka tavoitteena on lieventää syrjäisestä asemasta johtuvia vaikeuksia 
(syrjäisestä sijainnista ja saaristoluonteesta johtuvia erityisiä valinnaisia toimenpiteitä 
koskevat Posei-ohjelmat). Lainsäätäjä määrittää järjestelmän yleiset suuntaviivat ja 
periaatteet. SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti lainsäätäjä antaa komission tehtäväksi 
täydentää tai muuttaa tiettyjä, muita kuin keskeisiä osia. Komission antamalla delegoidulla 
säädöksellä voidaan siis vahvistaa täydentäviä osatekijöitä, jotka ovat tarpeen lainsäätäjän 
määrittämän järjestelmän moitteettoman toiminnan kannalta. Ehdotuksen mukaan komissio 
voi näin ollen vahvistaa delegoidulla säädöksellä Posei-ohjelmien edellytykset ja 
toimenpiteet.

SEUT-sopimuksen 291 artiklan mukaisesti jäsenvaltiot vastaavat lainsäätäjän vahvistaman 
järjestelmän täytäntöönpanosta. Komission mukaan vaikuttaa kuitenkin tarpeelliselta 
varmistaa Posei-ohjelmien yhdenmukainen täytäntöönpano jäsenvaltioissa, jotta vältetään 
kilpailun vääristyminen ja toimijoiden välinen syrjintä. Sen vuoksi ehdotuksen mukaan 
lainsäätäjä siirtää SEUT-sopimuksen 291 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissiolle 
täytäntöönpanovallan ohjelmien tietyillä osa-alueilla.

Ehdotuksen johdanto-osan viisi ensimmäistä kappaletta kuuluvat seuraavasti (korostus 
lisätty):

(1) Maatalousalan erityistoimenpiteet, joilla pyritään ratkaisemaan
perussopimuksen 349 artiklassa tarkoitettujen unionin syrjäisimpien 
alueiden poikkeuksellisesta tilanteesta johtuvat vaikeudet, vahvistetaan 
unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan 
erityistoimenpiteistä 30 päivänä tammikuuta 2006 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 247/20062. Nämä toimenpiteet 
konkretisoituvat kunkin alueen tukiohjelmina, jotka ovat keskeinen 
väline maataloustuotteiden toimittamisessa näille alueille. 
Tarpeellisiksi osoittautuneiden muutosten ja Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon vuoksi asetus (EY) N:o 247/2006 olisi kumottava ja 
korvattava se uudella tekstillä.

                                               
1 Asia C-155/07, parlamentti v. neuvosto, tuomio 6.11.2008, Kok. 2008, s. I-8103, 36 kohta.
2 EUVL L 42, 14.2.2006, s. 1.
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(2) Olisi täsmennettävä keskeiset tavoitteet, joiden toteutumista unionin 
syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavalla järjestelmällä 
edistetään.

(3) Olisi täsmennettävä syrjäisestä sijainnista ja saaristoluonteesta 
johtuvia erityisiä valinnaisia toimenpiteitä koskevien ohjelmien, 
jäljempänä 'Posei-ohjelmat', sisältö. Asianomaisten jäsenvaltioiden 
olisi toissijaisuusperiaatetta soveltaen laadittava kyseiset ohjelmat 
soveltuvimmalla maantieteellisellä tasolla ja toimitettava ne 
komissiolle arvioitaviksi.

(4) Jotta unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavan 
järjestelmän tavoitteet toteutuisivat paremmin, Posei-ohjelmiin olisi 
sisällytettävä toimenpiteitä, joilla taataan maataloustuotteiden 
hankinta sekä paikallisen maataloustuotannon säilyttäminen ja 
kehittäminen. On syytä yhdenmukaistaa kyseisten alueiden 
ohjelmatyön tasoa sekä soveltaa järjestelmällisesti komission ja 
jäsenvaltioiden väliseen kumppanuuteen perustuvaa lähestymistapaa.

(5) Ottaen huomioon, että syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavan 
järjestelmän ohjelmatyö perustuu toissijaisuusperiaatteeseen ja 
joustavuuteen, jäsenvaltioiden nimeämät viranomaiset voivat ehdottaa 
ohjelmaan muutoksia, jotta ohjelma voitaisiin mukauttaa syrjäisimpien 
alueiden todelliseen tilanteeseen. Menettely ohjelmien muuttamiseksi 
olisi samassa hengessä sopeutettava siihen, miten merkityksellinen 
kukin muutostyyppi on.

Ehdotuksen 2 artiklan otsikkona on "Tavoitteet". Sen mukaan säädöksellä pyritään 
edistämään seuraavien tavoitteiden saavuttamista (korostus lisätty):

a) [varmistamaan] ihmisravinnoksi tai jalostukseen ja maatalouden 
tuotantopanoksina käytettävien välttämättömien tuotteiden hankinta 
syrjäisimmillä alueilla vähentämällä syrjäisimpien alueiden asemasta 
aiheutuvia lisäkustannuksia;
b) [säilyttämään ja kehittämään] syrjäisimpien alueiden 
maataloustoimintaa, mukaan lukien paikallisten tuotteiden tuotanto, 
jalostus ja kaupan pitäminen.

Ehdotuksessa lisätään asetukseen delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä koskevia 
säännöksiä ja tehdään siihen tiettyjä vähäisiä ajantasaistavia muutoksia, koska unionin 
lainsäädäntö on kehittynyt ja vuoden 2006 asetuksen käytännön soveltamisesta on saatu 
kokemusta.

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietintöluonnoksessa esitetään 
komission tekstiin 74 tarkistusta, joista ensimmäisellä pyritään lisäämään asetuksen 
oikeusperustaksi SEUT-sopimuksen 349 artikla. Tarkistuksessa 19 myös täsmennetään, että 
kyseinen artikla on otettava huomioon siltä osin kuin siinä myönnetään, että "syrjäisimpiin 
alueisiin on sovellettava eriytettyä kehystä, jotta ne voivat kehittyä ja integroitua muun 
unionin kanssa tasavertaisesti panemalla täytäntöön erityisiä, niiden tilanteeseen sopivia 
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ohjelmia". Mietintöluonnoksen muut tarkistukset ovat lähinnä delegoituja säädöksiä ja 
täytäntöönpanosäädöksiä koskevia teknisiä säännöksiä.

VI – Asianmukaisen oikeusperustan määrittäminen

Kun otetaan huomioon, että ehdotuksella uudelleen laadittava asetus (EY) N:o 247/2006 
perustui osittain SEUT-sopimuksen 349 artiklaa edeltäneeseen EY:n perustamissopimuksen 
määräykseen ja että ehdotuksen tarkoitus ja sisältö liittyvät suoraan syrjäisimmille alueille 
tarkoitettujen erityistoimenpiteiden soveltamisalaan ja sisältöön sekä niiden 
täytäntöönpanoon, on selvää, että SEUT-sopimuksen 349 artikla on lisättävä asetuksen 
oikeusperustaan.

Vaikka SEUT-sopimuksen 349 artiklassa, toisin kuin SEUT-sopimuksen 43 artiklan 
2 kohdassa, ei määrätäkään tavallisen lainsäätämisjärjestyksen noudattamisesta, sen mukaan 
neuvosto kuitenkin tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä. Näin ollen kyseiset määräykset 
eivät noudatettavan lainsäätämisjärjestyksen osalta ole keskenään ristiriitaisia.

VII – Päätelmä ja suositus

Edellä esitetyn perusteella asetuksen oikeusperustaan on 42 artiklan ensimmäisen kohdan ja 
43 artiklan 2 kohdan ohella lisättävä SEUT-sopimuksen 349 artikla.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 11. heinäkuuta 2011 äänin 
21 puolesta ja 0 tyhjää1 suosittaa, että ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä 
(KOM(2010)0498) perustuisi SEUT-sopimuksen 42 artiklan ensimmäiseen kohtaan, 
43 artiklan 2 kohtaan ja 349 artiklaan.

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Klaus-Heiner Lehne (puheenjohtaja), Luigi 
Berlinguer (varapuheenjohtaja), Raffaele Baldassarre (varapuheenjohtaja), Evelyn Regner (varapuheenjohtaja), 
Sebastian Valentin Bodu (varapuheenjohtaja), 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.


