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Arvoisa puheenjohtaja

Pyysitte 7. kesäkuuta 2012 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 37 artiklan mukaisesti 
oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon oikeusperustan asianmukaisuudesta, jos 
komission ehdottama SEUT-sopimuksen 42 ja 43 artikla korvataan SEUT-sopimuksen 
42 artiklalla ja 43 artiklan 2 kohdalla ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta 
maaseudun kehittämiseen (COM(2011)0627).

Taustaa

I. Ehdotus

Ehdotus on osa yhteisen maatalouspolitiikan lainsäädäntökehystä kaudeksi 2014–2020. Sillä 
on tarkoitus korvata Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20. syyskuuta 2005 annettu neuvoston 
asetus (EY) N:o 1698/20051 ja se perustuu komission 6. lokakuuta 2011 esittämään 
ehdotukseen yhteisistä säännöistä, joita sovellettaisiin kaikkiin yhteisessä strategiakehyksessä 
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toimiviin rahastoihin1. Uusi maaseuturahasto on suunniteltu sopimaan uuteen yhteiseen
strategiakehykseen, jota sovelletaan myös Euroopan aluekehitysrahastoon, Euroopan 
sosiaalirahastoon, koheesiorahastoon ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi (kestävä kasvu, älykäs kasvu ja osallistava 
kasvu). 

Ehdotuksen perustana on nykyinen maaseudun kehittämisen perusajatus, jonka yhteydessä 
jäsenvaltiot (tai alueet) laativat ja yhteisrahoittavat monivuotisia ohjelmia. Aiemman kolmen 
akselin sijasta, jotka liittyivät talouteen, ympäristöön ja sosiaaliasioihin ja joista jokaiseen 
sovellettiin menoja koskevia vähimmäisvaatimuksia, uudella ohjelmakaudella on kuusi 
prioriteettia: tietämyksensiirron ja innovoinnin parantaminen, kilpailukyvyn parantaminen, 
elintarvikeketjun organisoinnin ja riskienhallinnan edistäminen maataloudessa, ekosysteemien 
palauttaminen, säilyttäminen ja parantaminen, luonnonvarojen käytön tehostaminen ja 
siirtyminen vähähiiliseen talouteen sekä sosiaalisen osallisuuden edistäminen, köyhyyden 
vähentäminen ja talouden kehittäminen maaseutualueilla. Jäsenvaltioiden olisi edelleen 
käytettävä 25 prosenttia maaseudun kehittämisen rahoituksesta maankäyttöön ja 
ilmastonmuutoksen torjuntaan. Täyttääkseen näihin prioriteetteihin nähden asetetut 
määrälliset tavoitteet (ja ottaakseen huomioon omat erityistarpeensa) jäsenvaltioiden tai 
alueiden on laadittava toimenpiteiden yhdistelmät virtaviivaistetusta toimenpiteiden 
luettelosta. Ehdotettu asetus sisältää ohjelmien valmistelua, hyväksymistä ja tarkistamista 
koskevat säännöt, jotka ovat pitkälti nykyisten sääntöjen mukaisia. Siinä säädetään 
mahdollisuudesta ottaa käyttöön alaohjelmia (esim. nuoret viljelijät, pienviljelijät, 
vuoristoalueet, lyhyet toimitusketjut), joihin sovelletaan korkeampia tuki-intensiteettejä. 
Ehdotuksessa lujitetaan lisäksi nykyisiä yhteistyötoimia ja se sisältää riskienhallinnan 
työkalupakin, johon sisältyy tuki sijoitusrahastoille ja uusi tulojen vakauttamisväline.

II. Kyseiset oikeusperustat

1. Ehdotuksen oikeusperusta

Ehdotus perustuu SEUT-sopimuksen 42 ja 43 artiklaan, joka kuuluu seuraavasti:

"SEUT-sopimuksen 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.
                                               
1  Komission 6. lokakuuta 2011 antama ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteiseen 
strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista 
yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (COM(2011)0615).
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SEUT-sopimuksen 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.

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 1 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."

2. Oikeusperustaan ehdotettu muutos

Pyysitte 7. kesäkuuta 2012 päivätyllä kirjeellänne oikeudellisten asioiden valiokunnalta 
lausunnon oikeusperustan asianmukaisuudesta, jos SEUT-sopimuksen 42 ja 43 artikla 
korvataan SEUT-sopimuksen 42 artiklalla ja 43 artiklan 2 kohdalla, koska maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen valiokunnan esittelijä Luis Manuel Capoulas Santos on esittänyt 
mietintöluonnoksessaan tätä koskevan tarkistuksen. Tarkensitte lisäksi kirjeessänne, että 
pidätte muutosta pikemminkin oikeusperustan oikaisemisena kuin muuttamisena. 

III. Analyysi 

Tietyt oikeusperustan valintaan vaikuttavat periaatteet ovat peräisin unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännöstä. Kun otetaan huomioon, että oikeusperustalla on vaikutuksia 
aineellisoikeudelliseen toimivaltaan ja menettelyyn, asianmukaisen oikeusperustan valinnalla 
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on perustuslaillinen merkitys1. SEU-sopimuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaan kukin toimielin 
toimii sille perussopimuksissa annetun toimivallan rajoissa2. Tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaan "toimen oikeudellisen perustan valinnan on perustuttava 
objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla tuomioistuimen suorittaman valvonnan kohteena ja 
joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus ja sisältö"3.

SEUT-sopimuksen 42 artikla liittyy kilpailusääntöjen soveltamiseen ja valtiontuen 
myöntämistä koskevan luvan antamiseen.

SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa vahvistetaan yhteisen maatalouspolitiikan yleinen 
oikeusperusta, jonka mukaisesti parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen SEUT-sopimuksen 40 artiklassa tarkoitetusta yhteisestä 
maatalouden markkinajärjestelystä. SEUT-sopimuksen 43 artiklan muut kohdat eivät näytä 
kuuluvan asiaan (1 kohta: komission ehdotusten tekeminen, 3 kohta: toimenpiteiden 
hyväksyminen neuvostossa, 4 kohta: kansallisten markkinajärjestelyjen korvaamisen 
edellytykset ja 5 kohta: yhteinen järjestely joitakin raaka-aineita varten). Näin ollen ei ole 
tarpeen lisätä niitä oikeusperustaan.

Asianmukainen oikeusperusta kyseiselle asetukselle on siis SEUT-sopimuksen 42 artikla ja 
43 artiklan 2 kohta.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 10. heinäkuuta 2012. Se päätti 
kokouksessaan yksimielisesti4 suosittaa, että asianmukaisen oikeusperustan ehdotukselle 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen pitäisi olla SEUT-
sopimuksen 42 artikla ja 43 artiklan 2 kohta.

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Lausunto 2/00, Cartagenan pöytäkirja, Kok. 2001, s. I-9713, 5 kohta; asia C-370/07, komissio v. neuvosto, 
Kok. 2009, s. I-8917, 46–49 kohta; lausunto 1/08, Palvelukaupan yleissopimus, Kok. 2009, s. I-11129, 
110 kohta.
2 Asia C-403/05, parlamentti v. komissio, Kok. 2007, s. I-9045, 49 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.
3 Katso viimeksi asia C-411/06, komissio v. parlamentti ja neuvosto, Kok. 2009, s. I–7585.
4 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Klaus-Heiner Lehne (puheenjohtaja), Evelyn Regner 
(varapuheenjohtaja), Françoise Castex (varapuheenjohtaja), Sebastian Valentin Bodu (varapuheenjohtaja), Axel 
Voss (valmistelija), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Luis de Grandes 
Pascual, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, 
Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.


