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Austatud härra esimees

Palusite 3. juuli 2012. aasta kirjas õiguskomisjonilt vastavalt kodukorra artiklile 37 arvamust 
kõnealusele ettepanekule õigusliku aluse võimaliku lisamise kohta.

Komisjoni pakutud õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa „Liidu 
sisepoliitika ja -meetmed” III jaotise „Põllumajandus ja kalandus” alla kuuluva artikli 43 lõige 
2. 

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 
erimeetmete vastuvõtmiseks, mille eesmärk on eelkõige sätestada tingimused aluslepingute 
kohaldamiseks liidu äärepoolseimates piirkondades.

Te küsite oma kirjas konkreetselt, kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 43 lõige 2 on 
asjaomase ettepaneku puhul ainus kohane õiguslik alus ja kas asjaomase seadusandliku 
ettepaneku puhul oleks võimalik kasutada ühise õigusliku alusena Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 43 lõiget 2 ja artiklit 349, arvestades et nad näevad ette erineva seadusandliku 
menetluse kohaldamise. 



PE496.430v01-00 2/9 AL\913202ET.doc

ET

I – Taust

Rohelises raamatus ühise kalanduspoliitika reformi kohta1 jõuti järeldusele, et jätkusuutlikule 
kalandusele seatud eesmärke kõikides selle valdkondades (keskkonnaalane, majanduslik ja 
sotsiaalne mõõde) ei ole saavutatud, ning määratleti mitmed struktuursed puudused kehtivas 
kalanduspoliitikas. Komisjon tegi niisiis järelduse, et ühine kalanduspoliitika vajab põhjalikku 
reformi, ning teeb käesolevas ettepanekus ettepaneku tunnistada kehtetuks praegune nõukogu 
määrus2 ja asendada see Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt vastuvõetava uue ühise 
kalanduspoliitikaga.

Ettepaneku üldeesmärk on tagada püügi- ja vesiviljelustegevuse kaudu pikaajalised 
jätkusuutlikud keskkonnatingimused ning toetada toiduvarude kättesaadavust. Ühise 
kalanduspoliitika eesmärk on mere bioloogiliste elusressursside kasutamine nii, et sellega 
taastataks ja hoitaks kalavarud maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel, ning ettevaatus-
ja ökosüsteemi põhimõtte rakendamine kalavarude majandamisel. 

Komisjon on ka märkinud, et ta võtab koos käesoleva ettepanekuga vastu üldise teatise 
tulevase ühise kalanduspoliitika kohta, ettepaneku kalandus- ja vesiviljelustoodete turgude 
ühist korraldust käsitleva määruse kohta, teatise ühise kalanduspoliitika välismõõtme kohta ja 
aruande eespool nimetatud nõukogu määruse teatavate osade kohta.

II – ELi toimimise lepingu vastavad artiklid 

Komisjoni ettepanekus on õigusliku alusena esitatud järgmine artikkel (allajoonitud kohad 
osutavad rakendussätetele):

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 vajalikud sätted.”
3. Nõukogu võtab komisjoni ettepaneku põhjal vastu meetmed hindade ja maksude, toetuste ja 
koguseliste piirangute kehtestamise ning kalapüügivõimaluste kehtestamise ja eraldamise 
kohta.

                                               
1 COM(2009)0163.
2 Nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude 
kaitse ja säästva kasutamise kohta (EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59).
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4. Riikide turukorraldus võidakse vastavalt lõikele 2 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.

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 43 lõikes 2 on sätestatud ühise kalanduspoliitika üldine õiguslik 
alus ning parlament ja nõukogu kehtestavad selle poliitika eesmärkide täitmiseks 
seadusandliku tavamenetlusega vajalikud sätted.

ELi toimimise lepingu artikliga 349 nähakse ette õiguslik alus, et sätestada aluslepingute 
kohaldamise tingimused äärepoolseimates piirkondades, kaasa arvatud ühine poliitika, ning 
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, kui ELi toimimise lepingu artiklis 349 ei ole sätestatud teisiti.
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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 valik võib seega põhjustada kõnealuse akti 
tühistamise.

Käesoleval juhul tuleb seetõttu selgitada, kas ettepanek:
1. taotleb kaht eesmärki või kaht komponenti, millest üks on peamine või ülekaalukas 

eesmärk või komponent ja teine üksnes juhuslik; või
2. taotleb samaaegselt mitut eesmärki või omab mitut komponenti, mis on omavahel 

lahutamatult seotud, ilma et ükski neist oleks teiste suhtes teisejärguline või kaudne.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt peab õigusakt esimesel juhul põhinema ühel õiguslikul 
alusel, nimelt sellel, mida nõuab peamine või ülekaalukas eesmärk või komponent, ning teisel 
juhul vastavalt mitmel õiguslikul alusel.2

Kahe õigusliku aluse kasutamise võimalust ei välistata aga siiski täielikult põhjusel, et 
kummagi õigusliku aluse kasutamise menetlused on teineteisega kokkusobimatud.3 Kahe 
õigusliku aluse võimaluse kasutamist on lubatud, kui sellega ei kaasne Euroopa Parlamendi 
õiguste piiramine. Kõnealusel juhul nähakse ELi toimimise lepingu artikli 43 lõikes 2 ette 
seadusandliku tavamenetluse rakendamine, kusjuures ELi toimimise lepingu artikli 349 
kohaselt on vajalik üksnes konsulteerimine Euroopa Parlamendiga. Kohus on sellisel juhul 
otsustanud seadusandliku tavamenetluse kasuks, kuna selle raames nähakse ette parlamendi 
suurem osalus.4

V. – Esildatud määruse eesmärk ja sisu

Komisjoni sõnul on ettepaneku üldeesmärk „tagada püügi- ja vesiviljelustegevuse kaudu 
pikaajalised jätkusuutlikud keskkonnatingimused ning toetada toiduvarude kättesaadavust”5.
Ettepaneku peamised erieesmärgid on toodud seletuskirjas: täpsustada ühise kalanduspoliitika 
eesmärgid; edendada ühise kalanduspoliitikaga hõlmatud poliitikaalgatuste kooskõla; kaitsta 
paremini mere bioloogilisi ressursse, eriti kalanduse mitmeaastaste majandamiskavade ja 
vette tagasi laskmise lõpetamise kaudu; toetada ühise kalanduspoliitika raames ökosüsteemi ja 
keskkonnapoliitikaid; sätestada merepiirkondadepõhise lähenemisviisi raames võetavate 
kaitsemeetmete piirkondlik jaotus; tugevdada kaitsepoliitika teadmistebaasi jaoks vajalike 
andmete kogumist ja teaduslikku nõustamist; lõimida välispoliitika täielikult ühisesse 
kalanduspoliitikasse; edendada vesiviljeluse arendamist; reformida ühise kalanduspoliitika 
ühine turupoliitika; luua 2014. aastaks õiguslik raamistik uuele rahastamisvahendile, mis 

                                               
1 Otsus kohtuasjas C- 45/86: komisjon v. nõukogu (üldised tariifsed soodustused), EKL 1987, lk 1439, punkt 5; 
otsus kohtuasjas C-440/05: komisjon v. nõukogu, EKL 2007, I-9097; kohtuasi C-411/06: komisjon v. parlament 
ja nõukogu (8. september 2009) (ELT C 267, 7.11.2009, lk 8).
2 Vt eespool toodud kohtuasja C-411/06, p. 46-47.
3 Otsus kohtuasjas C-178/03: komisjon v. Euroopa Parlament ja nõukogu [2006] EKL lk I-107, punkt 57; otsus 
kohtuasjas C-300/89: komisjon v. nõukogu (titaandioksiid), EKL 1991, lk I-2867, punktid 17-25.
4 Otsus kohtuasjas C-155/07: Euroopa Parlament v. nõukogu, EKL 2008, lk I-8103, punktid 75-79. 
5 Vt. COM(2011)0425, lk 2.
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toetab ühise kalanduspoliitika ja Euroopa Liidu 2020. aasta tegevuskava eesmärke; jätkuvalt 
edendada ja täiustada sidusrühmade kaasamist; ning hõlmata ühisesse kalanduspoliitikasse 
hiljuti vastuvõetud uus kontrollisüsteem.

Kalanduskomisjoni raporti projektis täpsustatakse eelnevat ning selle seletuskirjas väidetakse, 
et praegune ühine kalanduspoliitika on suures osas ebaõnnestunud ning pikka aega püsinud 
probleemide (ülepüük, liigsed püügivõimsused, paljude kalandussektori ettevõtete halb 
majandusseis, kalanduse allakäigust tingitud sotsiaalprobleemid paljudes 
rannikupiirkondades) lahendamine on osutunud võimatuks. Tehakse järeldus, et „uue 
alusmäärusega tuleb luua ambitsioonikas alus jätkuva negatiivse suundumuse 
ümberpööramiseks ning säästva ja eduka kalandussektori loomiseks Euroopa Liidus”.

Komisjoni ettepaneku sätetes viidatakse äärepoolseimatele piirkondadele ainult artikli 6 lõikes 
3. Selles antakse liikmesriikidele luba lubada püügitegevust teostada üksnes kalalaevadel, mis 
on registreeritud Assooride, Madeira ja Kanaari saarte sadamates. Tuleks siiski märkida, et 
liikmesriikidele ettepaneku artiklis 35 kehtestatavad püügivõimsuse ülempiirid on toodud ka 
kavandatava määruse II lisas ning selles lisas ei ole iga liikmesriigi ülempiiride puhul 
äärepoolseimad piirkonnad mitte ainult kaasatud, vaid sätestatud on ka äärepoolseimate 
piirkondade ülempiirid. Artikli 35 lõikega 2 antakse komisjonile volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte püügivõimsuse ülempiiride ümberarvutamiseks. Tuleks märkida, et 
praeguses õigusaktis – nõukogu määruses (EÜ) nr 2371/2002 – ei ole äärepoolseimate 
piirkondade jaoks erirubriike.

Kalanduskomisjoni raporti projektis on komisjoni pakutud tekstile 227 muudatusettepanekut. 
Nendest mainitakse äärepoolseimaid piirkondi ainult ühes (muudatusettepanek 23 
põhjendusele 54):

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Näib asjakohane, et komisjonile 
antakse volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte uue nõuandekomisjoni loomiseks 
ning olemasolevate nõuandekomisjonide 
pädevusvaldkondade muutmiseks, võttes 
eelkõige arvesse Musta mere erilisi 
omadusi.

(54) Näib asjakohane, et komisjonile 
antakse volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte uue nõuandekomisjoni loomiseks 
ning olemasolevate nõuandekomisjonide 
pädevusvaldkondade muutmiseks, võttes 
eelkõige arvesse Musta mere ja 
äärepoolseimate piirkondade erilisi 
omadusi.

Põhjenduses viidatakse nõuandekomisjonidele, mis ettepaneku artiklite 52–54 kohaselt tuleb 
luua ja mille arvu ja pädevusvaldkonnad määrab komisjon delegeeritud õigusaktidega 
ettepaneku artiklis 55 sätestatud menetluse teel.

Raporti projektile on esitatud veel 2322 muudatusettepanekut. Paljud nendest 
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muudatusettepanekutest käsitlevad äärepoolsemaid piirkondi, eelkõige muudatusettepanekud 
228 ja 1780, milles tehakse ettepanek võtta õiguslikuks aluseks ELi toimimise lepingu 
artikkel 349 ning lisada uus artikkel äärepoolseimate piirkondade jaoks nõuandekomisjoni 
loomiseks, mis oleks eraldiseisev siseveekogude jaoks moodustatavast nõuandekomisjonist:

Muudatusettepanek 228
Alain Cadec
Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 3 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklit 349,

Muudatusettepanek 1780
Alain Cadec
Ettepanek võtta vastu määrus
III osa – artikkel 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 a
Nõuandekomisjonide 
konsulteerimistegevus

1. Äärepoolseimate piirkondade 
nõuandekomisjon moodustatakse 
kooskõlas artikliga 53.
2. Sisevete kalapüügi nõuandekomisjon 
moodustatakse kooskõlas artikliga 53.

Muudatusettepanek 320 (mis on identne muudatusettepanekuga 321) ja 2036 viitavad samuti 
ELi toimimise lepingu artiklile 349 ja tõstatavad küsimuse äärepoolseimate piirkondade 
eriolukorrast:

Muudatusettepanek 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Tuleb toetada selliste kesksete 
sektorite, näiteks kalanduse ja 
vesiviljeluse arengut, kus 
äärepoolseimatel piirkondadel on 
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võimalused spetsialiseeruda ja suured 
suhtelised eelised. Piirkonnapõhise ühise 
kalanduspoliitika rakendamiseks on vaja 
tunnistada nende eristaatust ning 
kohaldada ELi toimimise lepingu artiklit 
349 ja artikli 355 lõiget 1.

Muudatusettepanek 2036
Luís Paulo Alves
Ettepanek võtta vastu määrus
V osa – artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ilma et see suurendaks kalapüügi 
mahtu, võivad äärepoolseimad piirkonnad 
oma eripära tõttu ja vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 349 
saada jätkuvalt spetsiifilist abi oma 
laevastike moderniseerimiseks, et 
suurendada ohutust ja parandada 
töötingimusi.

Tuleks ka märkida, et parlament võttis 18. aprilli 2012 vastu resolutsiooni 
ühtekuuluvuspoliitika rolli kohta äärepoolseimates piirkondades, mis sisaldab järgmist 
(rõhuasetused lisatud): 

avaldab kahetsust, et ühise kalanduspoliitika reformi ettepanekus ei arvestata piisavalt 
äärepoolseimate piirkondade olukorra ja tegelikkusega; juhib tähelepanu äärepoolseimate 
piirkondade merelisele mõõtmele ja kalanduse tähtsusele maakasutuse planeerimisel ja 
kohaliku elanikkonna tööhõive jaoks tulenevalt nende piirkondade majandusvööndist, mille 
potentsiaal peab väljenduma konkreetsetes meetmetes tõelise meremajanduse arendamiseks 
ja mida tuleb Euroopa integreeritud merenduspoliitikas nõuetekohaselt arvesse võtta; tuletab 
meelde kasvavat majanduslikku huvi äärepoolseimate piirkondade merepõhja tohutu 
biogeneetilise ja mineraalse rikkuse vastu, mida oleks oluline uues äärepoolseimate 
piirkondade strateegias arvesse võtta, et arendada välja merel põhinev teadmistepõhine 
majandus; toetab kõnealusega seoses äärepoolseimate piirkondade seadmist ELi 
merenduspoliitika keskmesse, rõhutades rolli, mis neil võiks olla merede ja rannikualade 
jätkusuutlikul kasutamisel ning rahvusvahelises merenduse juhtimises, ning asjaolu, et 
Atlandi ookeanis asuvad äärepoolseimad piirkonnad tuleb kaasata väljatöötamisel olevasse 
Atlandi ookeani strateegiasse.1

Lisaks tegi Prantsuse senat eelnevale reageerides seoses ELi toimimise lepingu protokollis nr 
2 sätestatud subsidiaarsuse kontrolli menetlusega järgmise avalduse:

                                               
1 Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2012. aasta resolutsioon ühtekuuluvuspoliitika rolli kohta Euroopa Liidu 
äärepoolseimates piirkondades strateegia „Euroopa 2020” kontekstis, P7_TA(2012)0125, lõige 17.
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Jagab Euroopa Parlamendi seisukohta, et ELi toimimise lepingu artiklit 349, milles lubatakse 
äärepoolseimate piirkondade puhul nende ebasoodsat olukorda arvestades erimeetmeid, 
kasutatakse ebapiisavalt, ning nõuab seetõttu, et Euroopa Komisjon näeks ühise 
kalanduspoliitikaga seotud ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi käsitlevates määrustes 
ette erisätted äärepoolseimate piirkondade kohta.1

VI – Kohase õigusliku aluse määramine

Kohase õigusliku aluse määramiseks käesoleval juhul tuleb kaaluda, kas ettepaneku peamine 
või ülekaalukas eesmärk on kehtestada ühise kalanduspoliitika eesmärkide täitmiseks 
vajalikud sätted või kas äärepoolseimate piirkondade kalapüügi jaoks erimeetmete 
vastuvõtmise eesmärk on lahutamatult seotud ega ole teisejärguline ja kaudne.

Komisjoni ettepaneku üldeesmärk on tagada püügi- ja vesiviljelustegevuse kaudu pikaajalised 
jätkusuutlikud keskkonnatingimused ning toetada toiduvarude kättesaadavust, samas kui 
kalanduskomisjoni raporti projektis rõhutatakse, et kavandatud määrusega tuleks luua alus 
kalandussektori jätkuva negatiivse suundumuse ümberpööramiseks ning säästva ja eduka 
kalandussektori loomiseks Euroopa Liidus.

Sellel taustal on ettepanekus sisalduvad praegused sätted, mis lubavad erimeetmeid 
äärepoolseimatele piirkondadele, nimelt artikli 6 lõike 3 sätted registreeritud kalalaevade 
kohta ja artikli 35 sätted püügivõimsuse ülempiiri kohta, oma kohaldamisala poolest piiratud 
ja seetõttu ühise kalanduspoliitika põhialuste loomise ülekaaluka eesmärgi suhtes üksnes 
juhuslikud.

Tuleks siiski märkida, et käesolev analüüs tuleb veel kord läbi vaadata, kui võetakse vastu 
ükskõik milline eespool toodud äärepoolseimate piirkondade jaoks erimeetmeid 
kehtestatavatest muudatusettepanekutest, nt need, milles nähakse ette nõuandekomisjoni 
loomine äärepoolseimate piirkondade jaoks, sest see võib muuta eespool nimetatud 
kaaluvahekorda ja seda, et meetmed on ühise kalanduspoliitika seisukohast teisejärgulised ja 
kaudsed. Käesolevat järeldust toetab ka eespool nimetatud parlamendi resolutsioon 
ühtekuuluvuspoliitika rolli kohta äärepoolseimates piirkondades ning Prantsuse senati 
avaldus, mis mõlemad nõuavad kavandatavas määruses äärepoolseimatele piirkondadele 
erimeetmeid.

Kui edasine seadusandlik menetlus ja võimalikud läbirääkimised teise lugemise kokkuleppe 
kohta toovad ettepanekule juurde veel muudatusettepanekuid, milles esitatakse nimetatud 
lisasätted, mis võimaldavad äärepoolseimatele piirkondadele erimeetmeid kas otseselt või 
seadusandliku võimu delegeerimise kaudu, peaks õiguskomisjon õigusliku aluse uuesti läbi 
vaatama, et teha kindlaks, kas need sätted on ühise kalanduspoliitika seisukohast üksnes 
juhuslikud või tekib neist eesmärk, mis ei ole teisejärguline ega kaudne, nii et õigusliku 
alusena tuleks lisada ka ELi toimimise lepingu artikkel 349.

Komisjoni esitatud teise küsimuse kohta tuleks märkida, et kuigi ELi toimimise lepingu 
artikkel 349 erinevalt artikli 43 lõikest 2 ei näe ette seadusandliku tavamenetluse kasutamist, 

                                               
1 3. juuli 2012. aasta Euroopa resolutsioon, milles käsitletakse Prantsusmaa äärepoolseimate piirkondade 
kalanduse tegeliku olukorra arvessevõtmist Euroopa Liidu poolt.
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on selles sätestatud, et nõukogus on vajalik kvalifitseeritud häälteenamus. Järelikult ei ole 
need artiklid menetluslikult ühitamatud.

VII – Järeldus ja soovitus

Eespool toodud analüüsist lähtuvalt tuleks kalanduskomisjoni esitatud küsimustele vastata 
järgmiselt:

1. Ettepanekule selle praegusel kujul on ainsaks õiguslikuks aluseks ELi toimimise lepingu 
artikli 43 lõige 2, kuid kui ettepanekut muudetakse, et lisada sellesse sätted, mis 
võimaldavad äärepoolseimate piirkondade puhul rakendada erimeetmeid, tuleb uuesti 
kaaluda, kas nende sätete tulemusena tekib eesmärk, mis ei ole ühise kalanduspoliitika 
seisukohast vaid juhuslik ja mille tõttu tuleks õigusliku alusena lisada ka ELi toimimise 
lepingu artikkel 349.

2. ELi toimimise lepingu artikli 43 lõiget 2 ja artiklit 349 võib kasutada ühise õigusliku 
alusena hoolimata sellest, et nad näevad ette erinevate seadusandlike menetluste 
kasutamise.

Seetõttu otsustas õiguskomisjon oma 17. septembri 2012. aasta koosolekul ühehäälselt1 anda 
Teile järgmise soovituse: ainus kohane õiguslik alus ettepanekule selle praegusel kujul on ELi 
toimimise lepingu artikli 43 lõige 2.

Lugupidamisega

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Raffaele Baldassarre (aseesimees), Edit Bauer (kodukorra artikli 187 lõike 2 
kohaselt), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (aseesimees), Piotr Borys, Françoise Castex (aseesimees), 
Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger (raportöör), Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, 
Evelyn Regner (aseesimees), Dagmar Roth-Behrendt, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer 
Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Charalampos Angourakis (kodukorra artikli 187 lõike 2 kohaselt).


