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Austatud härra esimees

Palusite 7. juuni 2012. aasta kirjas õiguskomisjonilt vastavalt kodukorra artiklile 37 arvamust 
selle kohta, kas on sobiv asendada komisjoni ettepanekus, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu 
arengu toetuste kohta (COM(2011)0627), õiguslik alus „Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklid 42 ja 43” õigusliku alusega „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 42 ja artikli 43 
lõige 2”.

Taust

I. Ettepanek

Määruse ettepanek on osa ühise põllumajanduspoliitika õigusraamistikust aastateks 2014–
2020. Selle eesmärk on asendada nõukogu 20. septembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 
1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu 
toetuste kohta1 ning selles lähtutakse komisjoni 6. oktoobril 2011 esitatud ettepanekust, milles 

                                               
1 ELT L 277, 21.10.2005, lk 1.
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sätestatakse kõigi ühise strateegilise raamistiku kohaselt toimivate fondide ühiseeskirjad1. Uus 
EAFRD on kavandatud nii, et see sobiks uue ühise strateegilise raamistikuga, mida 
kohaldatakse ka Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi 
ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi suhtes, ning selle eesmärk on saavutada strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärgid (säästev areng ning arukas ja kaasav majanduskasv).

Ettepanek põhineb maaeluarengu kontseptsioonil, milles lähtutakse mitmeaastastest kavadest, 
mida kavandavad ja kaasrahastavad liikmesriigid (või piirkonnad). Varasema majanduse, 
keskkonna ja sotsiaalküsimustega seotud kolme telje asemel on uuel programmitöö perioodil 
kuus prioriteeti: teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine; konkurentsivõime parandamine; 
toiduahela korraldamise edendamine ja riskijuhtimine; ökosüsteemide ennistamine, 
säilitamine ja parandamine; ressursitõhusa ja vähese CO2-heitega majanduse edendamine; 
sotsiaalse kaasatuse, vaesuse vähendamise ja majanduskasvu edendamine maapiirkondades. 
Liikmesriikidelt nõutakse vähemalt 25% säilitamist maaeluarengu paketile meetmeteks, mis 
on seotud maakasutuse ja kliimamuutuse vastu võitlemisega. Nende prioriteetide 
kvantifitseeritud eesmärkide saavutamiseks (ja oma konkreetsete vajadustega arvestamiseks) 
peavad liikmesriigid või piirkonnad kavandama meetmete kogumi, milles lähtutakse eelnevalt 
koostatud põhiloetelust. Määruse ettepanekuga on hõlmatud programmide ettevalmistamise, 
heakskiitmise ja kontrollimise eeskirjad, milles üldjoontes korratakse kehtivaid eeskirju ning 
võimaldatakse allprogramme (nt noored põllumajandustootjad, väikepõllumajandustootjad, 
mägialad, lühikesed tarneahelad), mille suhtes kohaldatakse suuremat toetuse osatähtsust. 
Ettepanekuga toetatakse praegust koostöömeedet ja riskijuhtimise vahendite komplekti, mis 
hõlmab ühisfondide toetust ning uut sissetuleku stabiliseerimise vahendit.

II. Kõnealused õiguslikud alused

1. Ettepaneku õiguslik alus

Ettepanek põhineb ELi toimimise lepingu artiklitel 42 ja 43, mis on sõnastatud järgmiselt.

„Euroopa Liidu toimimise lepingu 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.

ELi toimimise lepingu artikkel 43

                                               
1 Komisjoni 6. oktoobri 2011. aasta ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega 
kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus-
ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1083/2006, COM(2011) 615.
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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.

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.

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 1 asendada ühise korraldusega, mis on ette 
nähtud artikli 40 lõikes 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.”

2. Õigusliku aluse muutmise ettepanek

Palusite 7. juuni 2012. aasta kirjas õiguskomisjonilt arvamust selle kohta, kas on sobiv 
asendada õiguslik alus „Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 42 ja 43” õigusliku alusega 
„Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 42 ja artikli 43 lõige 2”, mille kohta on komisjoni 
raportöör Luis Manuel Capoulas Santos esitanud raporti projektis muudatusettepaneku. 
Märgite samuti, et peate seda muudatust pigem õigusliku aluse täpsustamiseks kui 
muutmiseks. 

III. Analüüs 

Euroopa Kohtu praktikast, mis puudutab õigusliku aluse valikut, nähtuvad teatavad 
põhimõtted. Esiteks, pidades silmas õigusliku aluse tagajärgi sisulisele pädevusele ja 
menetlusele, on õige õigusliku aluse valik põhiseadusõigusliku tähtsusega1. Teiseks peab 
Euroopa Liidu lepingu artikli 13 lõike 2 kohaselt iga institutsioon tegutsema talle 

                                               
1 Arvamus nr 2/00, Cartagena protokoll, EKL 2001, lk I-9713, punkt 5; otsus kohtuasjas C-370/07: komisjon vs.
nõukogu, EKL 2009, I-8917, punktid 46–49; arvamus 1/08, teenustekaubanduse üldleping, EKL 2009, lk I-
11129, punkt 110.



PE492.924v01-00 4/4 AL\909168ET.doc

ET

aluslepinguga antud volituste piires1. Kolmandaks, Euroopa Kohtu praktika kohaselt „peab 
ühenduse õigusakti õigusliku aluse valik põhinema objektiivsetel asjaoludel, mis on 
kohtulikult kontrollitavad ja mille hulka kuuluvad eelkõige õigusakti eesmärk ja sisu”2.

ELi toimimise lepingu artikkel 42 käsitleb konkurentsieeskirjade kohaldamist ja riigiabi 
andmise lubamist.

ELi toimimise lepingu artikli 43 lõikes 2 on sätestatud ühise põllumajanduspoliitika üldine 
õiguslik alus, mille põhjal Euroopa Parlament ja nõukogu kehtestavad seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt ELi toimimise lepingu artiklis 40 ettenähtud ühise põllumajanduse 
turukorralduse. Teised artikli 43 lõiked ei ole siinkohal asjakohased (lõige 1: komisjoni 
ettepanekute esitamine; lõige 3: nõukogu meetmete vastuvõtmine; lõige 4: riikide 
turukorralduse asendamine; lõige 5: teatud toorainete ühine turukorraldus), mistõttu neid ei 
ole vaja lisada õiguslike aluste hulka.

Kõnesoleva määruse õiguslikuks aluseks sobivad seega ELi toimimise lepingu artikkel 42 ja 
artikli 43 lõige 2.

Õiguskomisjon arutas mainitud küsimust 10. juuli 2012. aasta koosolekul. Õiguskomisjon 
otsustas ühehäälselt3 soovitada Teil võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku 
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste 
kohta õiguslikuks aluseks ELi toimimise lepingu artikkel 42 ja artikli 43 lõige 2.

Lugupidamisega

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Otsus kohtuasjas C-403/05: parlament vs. komisjon, EKL 2007, lk I-9045, punkt 49 ja selles viidatud 
kohtupraktika.
2 Otsus kohtuasjas C-411/06: komisjon vs. Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2009, lk I-7585.
3 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Klaus-Heiner Lehne (esimees), Evelyn Regner (aseesimees), Franēoise Castex 
(aseesimees), Sebastian Valentin Bodu (aseesimees), Axel Voss (raportöör), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, 
Dagmar Roth-Behrendt, József Szįjer, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio 
López-Istśriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, 
Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.


