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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

8.3.2011

TEATIS LIIKMETELE
(26/2011)

Teema: Poola Vabariigi Seimi põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse põllumajandusturgude 
ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ÜTK 
määrus)
(KOM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Poola Vabariigi Seimi esitatud põhjendatud 
arvamus ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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ET

LISA

Poola Vabariigi Seimi

RESOLUTSIOON,

4. märts 2011,

mis sisaldab põhjendatud arvamust,

et ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus,

millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb

teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ÜTK määrus),

ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega

(KOM(2010)0799 lõplik)

Olles vaadanud läbi ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid 

(ÜTK määrus) (KOM(2010)0799 lõplik), leiab Poola Vabariigi Seim, et kõnealune ettepanek ei ole kooskõlas 

Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 3 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Määruse ettepanek rikub 

subsidiaarsuse põhimõtet ettepanekus sisalduvate sätete sisu tõttu ning suutmatuse tõttu põhjendada, miks 

määruse ettepanek on selle põhimõttega kooskõlas.

1. Seim ei nõustu komisjoni arvamusega, et määruse ettepaneku ainus eesmärk on viia määrus kooskõlla 

Lissaboni lepingust tulenevate nõuetega. Määruse sätetega volitatakse komisjoni võtma vastu õigusakte 

valdkondades, mis on Euroopa Liidu (EL) tasandil praegu kas reguleerimata või üksnes osaliselt reguleeritud. 

Seimi arvates ei ole tõendeid, millest nähtuks, et liikmesriigid ei suudaks selles ettepanekus esitatud eesmärke 

piisaval määral saavutada või et kavandatavate meetmete ulatuse või mõjude tõttu võiks neid paremini 

saavutada ELi tasandil. Seetõttu ei ole täidetud need subsidiaarsuse põhimõtte kriteeriumid, mis puudutavad 

vajadust võtta liikmesriikide asemel meetmeid ELi tasandil.

2. Seim suhtub reservatsiooniga komisjonile määruse ettepanekus osutatud uute volituste andmisse.

Seimi arvates on kavandatava määruse artikkel 310 vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis 

volitatakse komisjoni võtma delegeeritud õigusaktide abil vastu toorpiimatootjate esitatavaid deklaratsioone 

puudutavaid sätteid. Praegu võtavad selle valdkonna eeskirju vastu liikmesriigid. Määruse ettepaneku artiklis 

310 sisalduva ettepanekuga kehtestatakse õiguslikud nõuded meetmetele, mille eesmärke saab saavutada ja 

kahtlemata saavutataksegi liikmesriikide siseriikliku õiguse kaudu. Seetõttu ei ole see säte kooskõlas Euroopa 

Liidu lepingu artikli 5 lõikes 3 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Veelgi enam – komisjon ei ole määruse 

ettepaneku põhjuseid käsitledes esitanud ühtegi argumenti selle kohta, miks on vaja tuua eespool mainitud 
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piimandussektori deklaratsioonide esitamist käsitlevad eeskirjad siseriikliku õiguse tasandilt ELi õiguse 

tasandile.

Samasuguse reservatsiooniga suhtub Seim ka määruse ettepaneku artiklisse 126, artikli 172 punkti f ja 

artikli 229 lõikesse 4.

3. Seimil on reservatsioone ka selles osas, et ei ole esitatud kriteeriumeid, millega määratakse kindlaks 

teatava valdkonna reguleerimine kas delegeeritud õigusaktide või rakendusaktide abil. Riikide parlamendid ei 

saa kontrollida nende komisjoni poolt määruse alusel vastu võetavate aktide vastavust subsidiaarsuse 

põhimõttele, kuna need ei ole seadusandlikud aktid. Määruse ettepanekuga komisjonile antavate volituste ulatuse 

vastavust subsidiaarsuse põhimõttele tuleb seetõttu põhjalikult kontrollida, et vältida komisjoni edaspidist 

omavolilist tegutsemist.

Delegeeritud õigusaktidega seoses (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 290) on Seim vastu 

sellele, et sätted, millega volitatakse komisjoni kõnealuseid akte vastu võtma, on liiga laiahaardelised. Määruse 

ettepaneku kohaselt antakse komisjonile volitused täiendada või muuta ELi seadusandlike organite, st nõukogu 

ja Euroopa Parlamendi võetud meetmeid. Seimi arvates tuleb määruse alusel komisjonile antavate volituste 

ulatust rangelt tõlgendada. Need volitused tuleb määratleda selgelt, täpselt ja üksikasjalikult ning määrata 

kindlaks piirid, mida vastuvõetud aktid ei tohi ületada. Paljude määruse ettepaneku sätetega (näiteks artikli 30 

lõige 1, artikkel 31, artikkel 35, artikli 43 lõige 1, artikkel 46 ja artikkel 78 koostoimes artikli 321 lõikega 1) 

volitatakse komisjoni aga määramata ajaks võtma reguleeritavas valdkonnas vastu teatavaid põhimõtteid või 

tingimusi. Pidades silmas komisjoni sedavõrd ulatuslikke volitusi ja nende põhjendamata jätmist, märgib Seim, 

et komisjonil oleks võimalik võtta vastu delegeeritud õigusakte kõnealusele sektorile olulistes valdkondades.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 291 nõutakse, et komisjoni rakendamisvolituste teostamine 

oleks liikmesriikide kontrolli all vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu eelnevalt vastuvõetud sätetele. Ühtegi 

sellist sätet pole aga vastu võetud. Seimi arvates ei saa anda määrusega komisjonile volitust võtta vastu 

rakendusakte, kui nende aktide liikmesriikidepoolse kontrolli menetlused ei ole teada.

Seim on seisukohal, et määruse ettepanek rikub subsidiaarsuse põhimõtet. Komisjoni määramatu ulatusega 

volitus võtta vastu delegeeritud akte ja teadmatus, millise menetluse abil saavad liikmesriigid kontrollida 

rakendusaktide vastuvõtmist, võimaldab komisjonil võtta reguleerimismeetmeid, vaatamata asjaolule, et nende 

eesmärke võib piisavalt saavutada ka riigi tasandil.

4. Seim suhtub reservatsiooniga asjaolusse, et komisjon ei ole suutnud esitada ühtegi põhjendust selle 

kohta, et määruse ettepaneku sätted, millega volitatakse komisjoni võtma vastu delegeeritud õigusakte (Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikkel 290) ja rakendusakte (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 291), on 

subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas. See on vastuolus subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete 

kohaldamist käsitleva protokolli (protokoll nr 2) artikliga 5.  Seadusandliku akti eelnõu puhul sellest põhimõttest 

kinnipidamise põhjendatus on liikmesriikide parlamentide jaoks sellele põhimõttele vastavuse kontrollimisel 
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otsustava tähtsusega, kuna see võimaldab neil tutvuda argumentidega õigusakti ettepanekus esitatud konkreetsete

sätete kohta ja neid argumente hinnata. Samuti võimaldab ELi seadusandliku akti põhjendatus Euroopa Kohtul 

kontrollida selle seaduslikkust tühistamishagi korral (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 263).

Määruse ettepaneku põhjuseid käsitledes väidab komisjon, et määrus on kooskõlas subsidiaarsuse 

põhimõttega, aga ei suuda seda väidet ühegi põhjendusega toetada. Komisjon märgib, et põllumajanduspoliitika 

on ELi ja liikmesriikide jagatud pädevus, mis tähendab, et senikaua, kuni EL seda sektorit õigusaktidega ei 

reguleeri, säilitavad liikmesriigid oma pädevuse. Komisjon rõhutab määruse ettepaneku põhjuseid käsitledes, et 

„käesoleva ettepaneku eesmärk on üksnes kohandada ühist turukorraldust Lissaboni lepinguga kehtestatud uute 

nõuetega” ning et „seega ei mõjuta käesolev ettepanek liidu senist lähenemisviisi”.

Kuna määruse ettepaneku põhjendustes esitatud kinnitused, et määruse ettepanek on kooskõlas 

subsidiaarsuse põhimõttega, on ebamäärased, ei saa öelda, et need põhjendused vastavad protokolli nr 2 artiklile 

5, milles sätestatakse, et järeldusi selle kohta, miks liidu eesmärk on paremini saavutatav liidu tasandil, 

põhjendatakse (kvalitatiivsete ja võimaluse korral kvantitatiivsete näitajatega), et seadusandliku akti 

õiguspärasust oleks võimalik kontrollida.

Üksikasjalike selgituste puudumisel määruse ettepaneku vastavuse kohta subsidiaarsuse põhimõttele ei 

suuda Seim, vastavat kontrolli teostav riigi parlamendi koda, hinnata komisjoni esitatud väiteid, mille kohaselt 

olevat määruse ettepanek kõnealuse põhimõttega kooskõlas. Ülaltoodut arvesse võttes leiab Seim, et kuna 

komisjon ei suuda täita nõuet esitada üksikasjalikku selgitust määruse ettepaneku vastavuse kohta subsidiaarsuse 

põhimõttele, on komisjon subsidiaarsuse põhimõtet rikkunud.

SEIMI ESIMEES
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