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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Ruotsin kuningaskunnan valtiopäivien perusteltu lausunto edellä 
mainitusta ehdotuksesta.
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LIITE

LIITE 2

Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto

Valtiopäivät on tutkinut toissijaisuusperiaatteen soveltamista komission ehdotukseen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä 
ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (YMJ-asetus) (KOM(2010)0799 
lopullinen). Tulokset esitetään ympäristö- ja maatalousvaliokunnan 
lausunnossa 2010/11:MJU21 (Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen m.m. – en 
samlad marknadsordning). Valtiopäivät katsoo, että ehdotuksen tietyt osat eivät ole 
suhteellisuusperiaatteen mukaisia.

Valtiopäivät haluaa aluksi muistuttaa komissiota sen aiemmasta ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetusten (EY) N:o 1290/2005 ja 
(EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnatun 
elintarvikkeiden jakelun osalta (KOM(2010)486 lopullinen). Tämä esitetään ympäristö- ja 
maatalousvaliokunnan lausunnossa 2010/11.-MJU7 (Utdelning av livsmedel till de sämst 
ställda i unionen). Valtiopäivät katsoi tuolloin, että ehdotus ei ole suhteellisuusperiaatteen 
mukainen. Valiokunta toteaa, että nyt esillä oleva ehdotus sisältää komission aiemman 
ehdotuksen. Ehdotuksen 17–19 artikla vastaa pääosin aiempaa ehdotusta neuvoston asetusten
(EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta unionin vähävaraisimmille 
henkilöille suunnatun elintarvikkeiden jakelun osalta (KOM(2010)486 lopullinen).

Asiassa on paljon epäselvyyttä. Voimassa olevaan asetukseen tehtyjä muutoksia ei 
ilmaista selvästi. Ehdotusta koskevassa komission analyysissä toissijaisuusperiaatteen osalta 
on merkittäviä puutteita. Komissio toteaa (johdanto-osan viitteessä 24) seuraavasti:

"Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tavoitteena on perussopimuksen 39 artiklan 
1 kohdan mukaan markkinoiden vakauttaminen ja kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen. 
Elintarvikkeiden jakeluohjelma on vuosien mittaan tukenut menestyksekkäästi näiden 
molempien tavoitteiden saavuttamista. – – Vähävaraisimmille henkilöille suunnatun EU:n 
elintarvikeapuohjelman olisi jatkossakin varmistettava YMP:n tavoitteiden täyttyminen ja 
autettava saavuttamaan koheesiotavoitteet. – – YMP:n perättäiset uudistukset ja hintojen 
suotuisa kehitys ovat kuitenkin saaneet aikaan interventiovarastojen ja käytettävissä olevan 
tuotevalikoiman asteittaisen pienentymisen. Sen vuoksi olisi säädettävä, että myös 
markkinoilta tehtävät hankinnat ovat ohjelman pysyvä hankintalähde interventiovarastojen
täydentämiseksi silloin, kun soveltuvia interventiovarastoja ei ole käytettävissä."

Valtiopäivät kyseenalaistaa komission tulkinnan siitä, että markkinoilta tehtävät 
hankinnat varattomimmille jakamista varten vakauttaisivat markkinoita ja varmistaisivat sen, 
että kuluttajien saatavilla on kohtuuhintaisia tuotteita perustamissopimuksen 39 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, kuten komissio esittää.

Komission ehdotus merkitsee valtiopäivien mielestä sitä, että yhteisen 
maatalouspolitiikan laajenee käsittämään myös sosiaalipoliittiset panostukset, joita 
rahoitetaan maatalouspolitiikalle tarkoitetuista budjettivaroista. Näin ollen valtiopäivät 
suhtautuu erittäin kriittisesti komission ehdotukseen. Tämän vuoksi valtiopäivät tähdentää
toistamiseen näkökohtia, jotka se on aiemmin esittänyt saman kysymyksen yhteydessä.
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Valtiopäivät muistuttaa jälleen, että Euroopan unioni saa perustamissopimuksen 
5 artiklan mukaan toimia vain jäsenvaltioiden sille antaman päätösvallan rajoissa asetuksessa 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Muu päätösvalta kuuluu jäsenvaltioille. Lisäksi on 
syytä pitää mielessä, että tuomioistuin on useaan otteeseen todennut, että yhteisön 
oikeustoimiin liittyvät oikeusperustat on valittava puolueettomilla perusteilla, joita voidaan 
käsitellä tuomioistuimessa. Näihin perusteisiin kuuluvat muun muassa oikeustoimen tarkoitus 
ja sisältö.

Valtiopäivät toteaa elintarvikkeiden unionin varattomimmille jakamista koskevasta 
ehdotuksesta, että sen tarkoituksena on muuttaa interventiolakien soveltamisjärjestelmää, joka 
tuli voimaan yli 20 vuotta sitten. Järjestelmä mainitaan maatalousmarkkinoita koskevan 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 27 artiklassa. Järjestelmän käyttöönoton perusteet esitetään 
mainitun asetuksen johdanto-osan viitteessä 18, jossa todetaan seuraavasti: "Yhteisöllä on 
useiden maataloustuotteiden interventiovarastojensa ansiosta mahdollisuus parantaa
merkittävästi vähävaraisimpien kansalaistensa hyvinvointia. On yhteisön edun mukaista 
aiheellisia toimenpiteitä toteuttamalla hyödyntää tätä mahdollisuutta jatkuvalla tavalla, kunnes 
varastot pienenevät tavanomaiselle tasolle."

Valtiopäivät toteaa komission tapaan, että varastot ovat vähentyneet merkittävästi, 
koska yhteistä maatalouspolitiikkaa on muutettu huomattavasti viime vuosina ja koska 
ensisijainen tavoite on vaihtunut tuottavuuden lisäämisestä maatalouden kestävän kehityksen 
lisäämiseen pitkällä aikavälillä. Komissio ehdottaa siksi, että käyttöön otetaan uusi 
elintarvikkeiden jakojärjestelmä, joka ei enää riipu soveltuvien interventiolakien 
olemassaolosta.

Valtiopäivät katsoo, että elintarvikkeiden varattomimmille jakamista koskevan
komission ehdotuksen tarkoitus on muuttunut interventiolakien soveltamistavasta keinoksi, 
jolla luodaan järjestelmä ravinto-opillisesti oikeiden elintarvikkeiden hankkimisesta unionin 
varattomimmille. Valtiopäivät toteaa, että maatalouspoliittiset toimet ovat näin muuttuneet 
sosiaalipoliittisiksi toimiksi. Valtiopäivät katsoo näin ollen, että ehdotuksen oikeusperusta on 
virheellinen, koska ehdotettujen oikeustoimien tarkoitus ja sisältö eivät vastaa yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteita. Uuden sosiaalipoliittisenkin tarkoituksen voidaan katsoa 
kuuluvan unionin tavoitteisiin. Näin ollen valtiopäivät toteaa neuvoston oikeuspalvelun 
mukaisesti, että ehdotusta kannattaneen komission on valittava Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 352 artikla. Valtiopäivät haluaa kuitenkin muistuttaa, että 352 artiklassa 
todetaan seuraavasti:

"Jos jokin unionin toimi osoittautuu perussopimuksissa asetetun tavoitteen 
saavuttamiseksi tarpeelliseksi perussopimuksissa määritellyillä politiikan aloilla eikä niissä 
ole määräyksiä tähän tarvittavista valtuuksista, neuvosto antaa aiheelliset säännökset 
yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan."

Valtiopäivät katsoo, että ehdotettuja toimia ei voida pitää millään tavalla 
välttämättöminä sopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtiopäivät katsoo
sitä vastoin, että ehdotetut toimet ovat suhteellisuusperiaatteen vastaisia ja että unionin tasolla 
ei näin ollen voida antaa säännöksiä elintarvikkeiden jakamisesta unionin varattomimmille.

Sopimuksesta ilmenee, että sosiaalipolitiikka kuuluu ennen kaikkea jäsenvaltioiden 
vastuulle. Tämä koskee etenkin unionin varattomimpien auttamista. Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 4 artiklan mukaan unionin ja jäsenvaltioiden on jaettava 
sosiaalipolitiikkaan liittyvä toimivaltansa sopimuksessa esitettyjen näkökohtien osalta.
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Valtiopäivät toteaa, että nämä näkökohdat koskevat ennen kaikkea työvoiman vapaata 
liikkuvuutta. Jokaisen jäsenvaltion on osaltaan pyrittävä vähentämään köyhyyttä ja 
syrjäytymistä sekä tukemaan heikoimmassa asemassa olevia. Tämä vastuu jakautuu usein 
alue- ja paikallisviranomaisten kesken. Suhteellisuusperiaatteen mukaan unionin on 
yksinomaisen toimivaltansa ulkopuolella ryhdyttävä toimiin vain, jos jäsenvaltiot eivät pysty 
täyttämään toimien suunniteltuja tavoitteita keskus-, alue- tai paikallishallinnon tasolla ja jos 
tavoitteet voidaan saavuttaa siten paremmin unionin tasolla. Valtiopäivät ei löydä yhtään 
perustetta sille, että esillä olevassa ehdotuksessa määritettyjen toimien tavoitteet 
saavutettaisiin paremmin unionin tasolla.

Valtiopäivät toteaa näin ollen, että elintarviketuki otettiin käyttöön 20 vuotta sitten 
vain siksi, että tuolloin voimassa olleita interventiolakeja haluttiin hyödyntää parhaalla 
mahdollisella tavalla. Tämä peruste ei enää päde, kun interventiovarastot tyhjenevät vuoden 
kuluessa. Ehdotettujen oikeustoimien tarkoitus ja sisältö eivät vastaa yhteisen 
maatalouspolitiikan tavoitteita. Ehdotuksen oikeusperusta on näin ollen virheellinen.

Asiassa on paljon epäselvyyttä. Voimassa olevaan asetukseen tehtyjä muutoksia ei 
ilmaista selvästi. Ehdotusta koskevassa komission analyysissä toissijaisuusperiaatteen osalta 
on merkittäviä puutteita. Komission ehdotus merkitsee valtiopäivien mielestä sitä, että 
yhteisen maatalouspolitiikan laajenee käsittämään myös sosiaalipoliittiset panostukset, joita 
rahoitetaan maatalouspolitiikalle tarkoitetuista budjettivaroista.

Näin ollen valtiopäivät katsoo, että se ehdotuksen osa, joka koskee elintarvikkeiden 
jakamista unionin varattomimmille, ei ole suhteellisuusperiaatteen mukainen. Jäsenvaltiot 
voivat saavuttaa suunniteltujen toimien tavoitteet riittävässä määrin keskushallinnon tai alue-
ja paikallishallinnon tasolla. Valtiopäivät ei kuitenkaan vastusta suhteellisuusperiaatteen 
osalta komission ehdotuksen muita osia, jotka koskevat Lissabonin sopimuksen mukaisesta 
uudesta päätöksenteosta johtuvia muutoksia.

Paino: Eländers, Vällingby 2011


