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Teema: Rootsi Kuningriigi Riksdagi 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 liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti eelnõu 
edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja komisjoni presidendile ning nõukogu 
eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta tema arvates 
subsidiaarsuse põhimõtetele.

Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Rootsi Kuningriigi Riksdagi põhjendatud arvamus 
nimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

2. LISA
Rootsi Riksdagi põhjendatud arvamus
Riksdag on hinnanud subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamist komisjoni ettepanekus 

võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse 
põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete 
erisätteid (ÜTK määrus) (KOM(2010) 799 lõplik). Keskkonna- ja põllumajanduskomisjon
esitab oma järeldused raportis 2010/11:MJU21, milles käsitletakse muu hulgas toiduabi 
jaotamist liidus enim puudust kannatavatele isikutele ning ühist turukorraldust. Riksdagi 
arvamuse kohaselt on käesolev ettepanek osaliselt vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega.

Kõigepealt soovib Riksdag komisjonile meelde tuletada oma varem esitatud arvamust 
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse
nõukogu määrusi (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 1234/2007 seoses liidus enim 
puudustkannatavatele isikutele ette nähtud toiduainete jaotamisega (KOM(2010) 486 lõplik), 
kusjuures arvamus esitati keskkonna- ja põllumajanduskomisjoni raportis 2010/11:MJU7 
toiduabi jaotamise kohta liidus enim puudustkannatavatele isikutele. Riksdagi arvamuse 
kohaselt oli ettepanek vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega. Parlamendikomisjon märgib, et 
Euroopa Komisjoni varasem ettepanek on lisatud käesolevasse ettepanekusse. Artiklid 17–19 
on suurel määral vastavuses varasema ettepanekuga, millega muudetakse nõukogu määrusi 
(EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 1234/2007 seoses liidus enim puudustkannatavatele isikutele 
ette nähtud toiduainete jaotamisega (KOM(2010) 486 lõplik).

Käesolevas dokumendis on palju ebaselgust. Ettepanekust ei tule selgelt välja, 
milliseid muudatusi on tehtud kehtivas määruses. Komisjonipoolses ettepaneku analüüsis on 
subsidiaarsuse põhimõtte seisukohast olulisi puudusi. Komisjon väidab järgmist (põhjendus 
24):

„Aluslepingu artikli 39 lõikes 1 määratletud ÜPP eesmärgid hõlmavad turgude 
tasakaalustamist ja mõistliku hinnaga toodangu tarbijani jõudmise tagamist. Aastate jooksul 
on toiduabi jaotamise programm aidanud edukalt kaasa nende kahe eesmärgi saavutamisele. 
See peaks jätkuvalt tagama ÜPP eesmärkide täitmise ja aitama saavutada ühtekuuluvuse 
eesmärke. ÜPP järjestikused reformid on viinud nii sekkumisvarude kui ka toiduainete valiku 
järkjärgulisele vähendamisele. Järelikult peaksid turuostud muutuma abiprogrammi 
toiduainetega varustamise pidevaks allikaks.”

Riksdag seab küsimuse alla komisjoni tõlgenduse, nagu võiksid turuostud 
abiprogrammi toiduainetega varustamisel turge tasakaalustada ning tagada varude mõistliku 
hinnaga tarbijateni jõudmise vastavalt aluslepingu artikli 39 lõikele 1, nagu komisjon 
ettepanekus rõhutab.

Riksdagi arvates on komisjoni ettepanekuga laiendatud ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärke selgelt nii, et need hõlmavad sotsiaalpoliitika aspekte, mida rahastatakse 
põllumajanduspoliitikale eraldatud eelarvevahenditest. Seetõttu on Riksdag komisjoni 
ettepaneku suhtes väga kriitiline. Seepärast rõhutab ja kordab Riksdag oma seisukohti, mis on 
ära toodud juba varem sama küsimust puudutanud arvamuses.

Riksdag tuletab veel kord meelde, et vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 5 
tegutseb liit aluslepingutes seatud eesmärkide saavutamiseks talle liikmesriikide poolt 
aluslepingutega antud pädevuse piires. Pädevus, mida aluslepingutega ei ole liidule antud, 
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kuulub liikmesriikidele. Meeles tuleb pidada ka seda, et Euroopa Kohus on mitmel korral 
rõhutanud, et ühenduse meetme õigusliku aluse valikul tuleb tugineda objektiivsetele 
kriteeriumitele, mis on kohtulikult kontrollitavad. Nende kriteeriumite hulka kuuluvad ka 
õigusakti eesmärk ja sisu.

Riksdag märgib liidus enim puudust kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise 
ettepaneku kohta, et selle eesmärk on muuta üle 20 aastat tagasi sisseviidud sekkumisvarude 
kasutamise korda. Nimetatud kord kehtestati põllumajandusturgude ühise korralduse määruse 
(määrus (EÜ nr 1234/2007) alajao „Sekkumisvarude müük” artiklis 27. Korra kasutuselevõtu
põhjust käsitletakse määruse põhjenduses 18, milles on sätestatud järgmist: „Mitmete 
põllumajandustoodete sekkumisvarude tõttu on ühendusel potentsiaalne võimalus oluliselt 
kaasa aidata oma enim puudust kannatavate kodanike heaolule. Ühenduse huve silmas 
pidades tuleb seda võimalust asjakohaseid meetmeid rakendades ka edaspidi kasutada, kuni 
varud on vähenenud normaalkoguseni.”

Sarnaselt komisjoniga märgib Riksdag, et sekkumisvarud on oluliselt vähenenud ühise 
põllumajanduspoliitika põhjaliku reformimise tõttu viimastel aastatel ning asjaolu tõttu, et
peamine eesmärk ei ole enam tootmise suurendamine, vaid põllumajanduse jätkusuutlikkus
pikemas perspektiivis. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku sisse viia uus toiduainete 
jaotussüsteem enim puudust kannatavatele isikutele, kusjuures see süsteem ei ole sõltuv 
sobivate sekkumisvarude olemasolust.

Riksdag on seisukohal, et komisjoni tehtud muudatusettepanekud muudavad 
käesolevas ettepanekus esitatud meetme (s.t liidus enim puudust kannatavatele inimestele 
toiduabi jaotamise) eesmärki nii, et sekkumisvarude kasutamise viisist saab liidus enim 
puudust kannatavatele isikutele tervislike toiduainete tagamise süsteem. Riksdag märgib, et 
meede on seeläbi muutunud põllumajanduspoliitika meetmest sotsiaalpoliitika meetmeks. 
Seetõttu peab Riksdag valeks õiguslikku alust, millel ettepanek põhineb, kuna selle õigusakti 
eesmärk ega sisu ei vasta ühise põllumajanduspoliitika eesmärkidele. Meede, millel on 
peamiselt sotsiaalpoliitiline eesmärk – tagada enim puudust kannatavatele toiduained –, võib 
iseenesest mahtuda liidu eesmärkide hulka. Seetõttu märgib Riksdag sarnaselt nõukogu 
õigustalitusega, et komisjon võiks selle ettepaneku õiguslikuks aluseks valida ELi toimimise 
lepingu artikli 352. Riksdag soovib siiski meelde tuletada, et artiklis 352 nähakse ette
järgmist:

„Kui aluslepingutes määratletud poliitika raames osutub aluslepingute mõne eesmärgi 
saavutamiseks vajalikuks liidu meede ning aluslepingutes ei ole sätestatud selleks vajalikke 
volitusi, võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast Euroopa Parlamendilt 
nõusoleku saamist ühehäälselt vastu kohased sätted.”

Riksdagi arvamuse kohaselt ei saa ettepanekus toodud meetmeid mingil juhul pidada 
vajalikuks aluslepingus toodud eesmärkide saavutamiseks. Vastupidi, Riksdag arvab, et 
esitatud meetmed on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega, mistõttu puudub alus võtta vastu 
liidu tasemel meetmeid liidus enim puudust kannatavatele toiduabi jaotamiseks.

Aluslepingute kohaselt kuulub sotsiaalpoliitika peamiselt liikmesriikide pädevusse. 
See kehtib eeskätt liidus enim puudust kannatavatele isikutele toetuse jagamise kohta. 
Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 4 jagavad liit ja liikmesriigid pädevust nimetatud 
lepingus kindlaks määratud sotsiaalpoliitika valdkondades. Riksdag märgib, et see puudutab
eelkõige tööjõu vaba liikumist. Iga liikmesriigil on kohustus võidelda vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu ning samuti on iga riik kohustatud tegema tööd enim puudust kannatavatele 
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isikutele toetuse tagamiseks. Seda vastutust jagavad tihti piirkondlikud ja kohalikud asutused. 
Valdkondades, mis ei kuulu liidu ainupädevusse, võtab liit kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega meetmeid kasutusele ainult niisuguses ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei suuda 
riigi, piirkonna või kohalikul tasandil piisavalt saavutada kavandatava meetme eesmärke, kuid 
kavandatava meetme ulatuse või toime tõttu saab neid paremini saavutada liidu tasandil.
Riksdag ei leia, et käesolevas ettepanekus kavandatud meetme eesmärke oleks võimalik 
paremini saavutada liidu tasandil.

Kokkuvõtteks märgib Riksdag, et toiduabi viidi 20 aastat tagasi sisse vaid sellel 
põhjusel, et antud ajahetkel olid olemas sekkumisvarud, mida sooviti kasutada parimal moel. 
Praegusel ajal see põhjus puudub, kuna sekkumisvarud on peaaegu otsas. Määruse ettepaneku 
eesmärk ega sisu ei vasta ühise põllumajanduspoliitika eesmärkidele. Seetõttu põhineb 
ettepanek valel õiguslikul alusel.

Käesolevas ettepanekus on veel muudki ebaselget. Dokumendist ei tule selgelt välja, 
milliseid muudatusi on tehtud kehtivasse määrusesse. Komisjonipoolses ettepaneku analüüsis 
on subsidiaarsuse põhimõtte seisukohast olulisi puudusi. Riksdagi arvates on komisjoni 
ettepanekuga laiendatud ühise põllumajanduspoliitika eesmärke selgelt nii, et need hõlmavad 
sotsiaalpoliitika aspekte, mida rahastatakse põllumajanduspoliitikale eraldatud 
eelarvevahenditest.

Seetõttu arvab Riksdag, et ettepaneku see osa, mis on seotud liidus enim puudust 
kannatavatele isikutele ette nähtud toiduainete jaotamisega, on vastuolus subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kavandatava meetme eesmärgid on võimalik saavutada piisavas ulatuses 
riiklikul või piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Samas ei ole Riksdagil subsidiaarsuse aspekte 
silmas pidades mingeid vastuväiteid komisjoni ettepaneku muude osade suhtes, millega
nähakse ette kohandumine Lissaboni lepingu kohase uue otsustamiskorraga.

Trükitud: Eländers, Vällingby 2011


