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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

10.3.2011

TEATIS LIIKMETELE
(27/2011)

Teema: Poola Vabariigi Senati põhjendatud arvamus, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse ettepanekut, 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 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 Senati põhjendatud arvamus 
ülalnimetatud ettepaneku kohta.



PE460.828v01-00 2/6 CM\860259ET.doc

ET

LISA

POOLA VABARIIGI SENATI

ARVAMUS,

3. märts 2011,

mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku (millega kehtestatakse 

põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete 

erisätteid) (ÜTK määrus) mittevastavust subsidiaarsuse põhimõttele

(KOM (2010) 799)

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)799), leiab Senat, et kõnealune 

ettepanek ei ole kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 3 sätestatud subsidiaarsuse 

põhimõttega.

Määruse ettepanek ei ole subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas määruse ettepaneku 

allpool loetletud sätete tõttu. Kõnealuste sätetega antakse Euroopa Komisjonile laialdased 

volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte, mida tuleb Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikli 290 kohaselt pidada põhjendamatuks.

1. Artikkel 4 – Määruses kasutatud mõisted, millega määratletakse määruse 

kohaldamisalasse kuuluvaid põllumajandustooteid, on määruse olemuslik osa. 

Mõistete määratlemise viis on konkreetse toetusmeetme toimimise seisukohast 

otsustava tähtsusega.

2. Artikkel 18 – Komisjon määratleb „vahendite ülderaldise (sh sekkumistoodete 

jaotamine ja rahalised vahendid toiduainete ostmiseks liikmesriikide turgudelt) 

arvestamise meetodi” ning „sekkumisvarudest eraldatud toodete arvestusliku väärtuse, 

samuti meetodi, mida tuleb kasutada kolmeaastase abikava läbivaatamisest tuleneval 

liikmesriikidevahelisel vahendite ümberjaotamisel”. Kõik need aspektid moodustavad 

toetuse toimimise aluse.

3. Artikli 31 lõige 1 – Nõuded ja tingimused, millele peavad vastama riikliku sekkumise 

korras kokkuostetavad tooted. Need on tegurid, millest oleneb sekkumise tõhusus. 
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Seetõttu on need kõnealuse toetusmeetme toimimise olemuslikud aspektid ning 

järelikult ka ühtse ühise turukorralduse olemuslikud aspektid.

4. Artikli 31 lõige 2 – Hinnamuutused nii teravilja ja koorimata riisi kokkuostu kui ka 

müügi puhul on sekkumise olemuslikud aspektid, isegi kui hinnamuutusi tehakse vaid 

kvaliteedist tulenevalt.

5. Artikli 31 lõige 5 – Makstava toetussumma vähendamine ning ettemakse saamise 

tingimused ja täitmisele kuuluvad nõuded on turusekkumise olemuslikud aspektid.

6. Artikli 31 lõige 7 – Sätted seoses ettevõtjate asutamisega ja nende 

käibemaksukohustuslasena registreerimisega, et kindlustada ettevõtjate õigused ja 

kohustused riiklikus sekkumises osalemisel või eraladustamismeetmete puhul, on 

samamoodi sekkumise olemuslikud aspektid.

7. Artikkel 35 – ELi keskmiste hindade arvutamise viis on olemuslik küsimus seoses 

põllumajandustootjatele antava toetusega.

8. Artikkel 42 – Suhkrupeedi miinimumhinna kohandamine vastavalt kvaliteedile on 

ühenduse suhkrusektori toimimise olemuslik aspekt.

9. Artikkel 47 – Meetmed, mis hõlbustaksid pakkumise kohandamist elustaime-, veise-

ja vasikaliha-, sealiha-, lamba- ja kitseliha-, muna- ja linnulihasektoriga seonduda 

võivate turunõuetega. Kõnealuste vahendite kasutuselevõtmine on ühise 

turukorralduse toimimise olemuslik aspekt.

10. Artikli 55 lõige 2 – Nimekiri toodetest, mille tootmiseks võidakse kasutada 

tööstuslikku suhkrut, tööstuslikku isoglükoosi ja tööstuslikku inuliinisiirupit, on 

suhkrusektoris antava toetuse toimimise olemuslik aspekt.

11. Artikli 78 lõige 2 – Suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi tootmisega ning ettevõtja 

toodanguga seotud mõisted on suhkrusektori toimimisel olemuslikud mõisted.

12. Artikli 101 lõige 1 – Loomasöödaks kasutatava lõssi ja lõssipulbri kohta kehtivad 

tingimused ja standardid, millest sõltub loomasööda valmistamisele antav toetus, on 

piimandussektoris antava toetuse toimimise olemuslikud aspektid.

13. Artikli 102 lõige 1 – Kaseiiniks või kaseinaatideks töödeldud lõssi tootmisel kehtivad 

tingimused ja standardid on lõssile ja sellest toodetud kaseiinile või kaseinaatidele 

antava toetuse toimimise olemuslikud aspektid.

14. Artikkel 103 – Kõnealuste toetuste andmise tingimustele vastavad tooted ning 

tingimused ja standardid toodete kasutamiseks ning selliste ettevõtjate tunnustamiseks 
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ja tunnustamise tühistamiseks, kes kasutavad tooteid eesmärgiga saada toetust 

kaseiiniks ja kaseinaatideks töödeldud lõssi ja lõssipulbri või loomasöödaks ettenähtud 

lõssi ja lõssipulbri eest.

15. Artikkel 118 – Tootjaorganisatsioonide toetuse toimimise viis. Seni on sel alal

kohaldatavate üksikasjalike sätete üle otsustanud liikmesriigid ning need sätted on 

põhinenud vaid Euroopa Komisjoni kehtestatud miinimumnõuetel.

16. Artikkel 126 – Rakendusfondid, riiklik finantsabi, riskide vältimise ja juhtimise 

meetmed. Kõik toetuse eri vormidega seotud küsimused on põllumajandusele antava 

toetuse toimimise olemuslikud aspektid ning nende põhjal määratakse kindlaks selle 

ulatus ja laad. Toetusmeetmete vorm tuleks kindlaks määrata üksnes riiklikul tasemel 

või liikmesriikide osalusel, kuna see eeldab riiklikku teadmust ja pädevust.

17. Artikkel 129 – Koolidele puuvilja jagamise kava. Toetuse soovituslik jaotamine 

liikmesriikide vahel, liikmesriikide vahel toetuse ümberjaotamise meetod, mis põhineb 

saadud taotlustel, ja kava eeskirjade mittetäitmistest tulenevad vähendamised ning 

kõik muud kõnealuses artiklis loetletud teemad on selle skeemi raames pakutava 

toetuse toimimisele otsustava tähtsusega.

18. Artikkel 153 – Tingimuste väljatöötamine igale osalevale liikmesriigile liidu rahalise 

toetuse jaotamiseks seoses mesindussektori kavadega. Mesindussektorile toetuse 

jaotamise tingimused on mesinikele antava toetuse toimimise olemuslikud aspektid

ning neil on märkimisväärne mõju kõnealuse tootmissektori olukorrale.

19. Artikkel 156 – Siidiussikasvatajatele antav toetus. Munade miinimumkogus ja muud 

eduka kasvatamisega seotud tingimused ning tingimused, mida kasvatajaid 

munakastidega varustavad ja neilt kookoneid koguvad heakskiidetud asutused peavad 

täitma, on sellele sektorile antava toetuse toimimise olemuslikud aspektid.

20. Artikkel 160 – Üldise turustamisstandardiga seotud nõuded ja neist erandite tegemine. 

Need on põllumajanduslike toidukaupade turustamise olemuslikud aspektid.

21. Artikkel 162 – Turustamisstandardid. Need on põllumajanduslike toidukaupade 

turustamise olemuslikud aspektid.

22. Artikkel 169 – Imporditavate ja eksporditavate toodetega seotud sätted. Need on 

põllumajanduslike toidukaupade turustamise olemuslikud aspektid.

23. Artikkel 193 – Veinisektor. Kõik selles artiklis käsitletud küsimused, eeskätt 

piiriüleste taotluste suhtes kohaldatavate riigisiseste menetlustega seotud meetmed, on 
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määruse olemuslikud aspektid, kuna nendega määratakse kindlaks sellel turul 

konkureerimise tingimused.

24. Artikkel 207 – Veinisektor. Märgistamise ja esitusviisiga seotud mõisted, sätted ja 

piirangud veinisektoris on sellel turul konkureerimise suutlikkuse seisukohast 

otsustava tähtsusega.

25. Artikli 230 lõige 1 – Tootjaorganisatsioonid. Kõik kõnealuses lõikes käsitletud 

küsimused on tootjaorganisatsioonide ning seega ka põllumajandusturgude toimimise

seisukohast olulise tähtsusega.

26. Artikkel 249 – Teatavate põllumajandustoodete import. Kõik artiklis käsitletud 

impordiga seotud küsimused – nagu näiteks minimaalsed kvaliteedinõuded, mis 

peavad olema täidetud imporditollimaksu määra vähendamise taotlemiseks – on 

olemuslikud aspektid, mis mõjutavad ELi põllumajandusturgude toimimist.

27. Artikkel 253 – Impordi tariifikvoodid. Tingimused ja abikõlblikkuse nõuded, mida 

ettevõtja peab täitma taotluse esitamisel impordi tariifikvoodi raames, ning muud 

selles artiklis mainitud küsimused on määrava tähtsusega ettevõtja suutlikkuse puhul 

saada tariifikorrast kasu.

28. Artikkel 261 – Rafineerimiseks ettenähtud suhkru import. Tingimused ja nõuded, 

mida ettevõtja peab järgima impordilitsentsi taotluse esitamisel, sealhulgas tagatise 

esitamine, ning ka muud selles artiklis mainitud küsimused on suhkru impordi

reguleerimise ning seega ka suhkruturu toimimise olemuslikud aspektid.

29. Artikli 264 lõige 3 – Humala import. Tingimustega, mille kohaselt ei kohaldata 

vastavustunnistuse ja pakendite märgistamisega seotud kohustusi, määratakse kindlaks

humala importimise suutlikkus ning seega mõjutavad need ka selle turu sündmusi.

30. Artikkel 268 – Teatavate põllumajandustoodete eksport. Nende sektorite toodete 

loend, mille puhul tuleb esitada ekspordilitsents, ning ka muud artiklis käsitletud 

küsimused on ühenduse põllumajandusturu toimimise olemuslikud aspektid ning 

võivad mõjutada ELi põllumajanduse konkurentsivõimet maailmaturul.

31. Artikli 271 lõige 3 – Teatavate teraviljast saadud piiritusjookide abikõlblikkust ning 

eksporditoetuste saamise tingimustele vastavaid ettevõtjaid käsitlevad sätted, eelkõige 

toodete määratlus ja omadused, ning sätted koefitsientide kehtestamise kohta 

eksporditoetuste arvutamiseks, võttes arvesse asjakohaste toodete 
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laagerdumisprotsessi. Kõik loetletud aspektid on kõnealuse sektori eksporditoetuste 

toimimisel olulise tähtsusega.

32. Artikkel 274 – Eksporditoetuse andmine. Kõik eksporditoetuse andmisega seoses 

loetletud küsimused, sealhulgas ka ekspordilitsentside tagantjärele andmine 

haudemunade ja ühepäevaste tibude puhul, on ELi põllumajanduse selle toetusvormi 

ehk eksporditoetuse toimimise olemuslikud aspektid ning teatud perioodidel võivad 

need olla põllumajandusturu olukorrale otsustava tähtsusega.

33. Artikkel 277 – Eksporditoetused ja ekspordilitsentsid. Ettevõtjate ja eksporditoetuseks 

kõlblike toodete suhtes esitatavad konkreetsed nõuded ja tingimused on olemuslikud 

aspektid, mille põhjal määratakse kindlaks, kas on võimalik saada kasu toetustest, mis 

on osa ühenduse põllumajanduse toetamisvahenditest, samas kui eksporditingimused 

mõjutavad märkimisväärselt ELi põllumajandustoodete konkurentsivõimet 

maailmaturul.

SENATI ESIMEES

[allkiri]

Bogdan Borusewicz


