
 

RR\1091133ET.docx  PE549.334v03-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Euroopa Parlament 
2014-2019  

 

Istungidokument 
 

16.10.2018 A8-0075/2016/err01 

ADDENDUM 

raportile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ravimsööda tootmise, 

turulelaskmise ja kasutamise ning nõukogu direktiivi 90/167/EMÜ kehtetuks tunnistamise 

kohta 

(COM(2014)0556 – C8-0143/2014 – 2014/0255(COD)) 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Raportöör: Clara Eugenia Aguilera García 

A8-0075/2016 

 

Seletuskirja järele lisatakse järgmine arvamus: 

ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS ÕIGUSLIKU ALUSE KOHTA 

3.9.2015 

Hr Czesław Adam Siekierski 

Esimees 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

BRÜSSEL 

Teema: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ravimsööda 

tootmise, turulelaskmise ja kasutamise ning nõukogu direktiivi 90/167/EMÜ 

kehtetuks tunnistamise kohta (COM(2014)0556 – C8-0143/2014 – 

2014/0255(COD)) – arvamus õigusliku aluse kohta  



 

PE549.334v03-00 2/9 RR\1091133ET.docx 

ET 

Austatud esimees 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palus 11. juuni 2015. aasta kirjas õiguskomisjonil 

vastavalt kodukorra artikli 39 lõikele 2 esitada arvamus eelnimetatud ettepaneku õigusliku 

aluse sobivuse kohta. 

 

Komisjoni ettepaneku eesmärk on reguleerida ravimsööda tootmist, turulelaskmist ja 

kasutamist ning tunnistada kehtetuks nõukogu 26. märtsi 1990. aasta direktiiv 90/167/EMÜ, 

millega kehtestatakse ravimsöötade ühenduses valmistamise, turuleviimise ja kasutamise 

tingimused1.  

 

Komisjon pakub oma ettepaneku õiguslikuks aluseks ELi toimimise lepingu artiklit 43 

(seoses ühise põllumajanduspoliitika rakendamisega) ja sama lepingu artikli 168 lõike 4 

punkti b (seoses veterinaaria- ja fütosanitaaralal meetmete vastuvõtmisega, mille otsene 

eesmärk on kaitsta rahvatervist).  

 

Kõnealuse dokumendi raportöör põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonis, pr Aguilera, 

kavatseb esitada muudatusettepaneku täpsustamaks, et määruse õiguslikuks aluseks ei ole 

mitte ELi toimimise lepingu artikkel 43 tervikuna, vaid artikli 43 lõige 2. Määruse teist 

õiguslikku alust, nimelt ELi toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 punkti b muudatusettepanek 

ei puuduta. Sellega seoses palub põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon õiguskomisjoni 

arvamust selle kohta, kas ettepaneku õigusliku aluse niisugune parandamine oleks asjakohane.  

 

I. Taust 

 

Siiani reguleeriti ravimsööda kasutamist põllumajandusloomade haiguste raviks nõukogu 

26. märtsi 1990. aasta direktiiviga 90/167/EMÜ, millega kehtestatakse ravimsöötade 

ühenduses valmistamise, turuleviimise ja kasutamise tingimused. See direktiiv võeti vastu 

enne siseturu loomist ja seda ei ole sisuliselt kunagi kohandatud. Kõnealuse õigusakti 

ülevõtmine andis liikmesriikidele vabaduse selle sätete tõlgendamisel ja rakendamisel. 

Komisjoni sõnul on selline paindlikkus tekitanud teatud probleeme: direktiivis ei ole 

märgitud, milliseid standardeid tuleb kohaldada ravimsööda tootmise vabrikute või lubatud 

meetodite tunnustamiseks; kas standardid peaksid olema tehnoloogiapõhised või 

tulemuspõhised; selles ei ole sätestatud homogeensuskriteeriume; selles ei ole midagi 

märgitud ravimsööda partiide vahel ülekandumise mõiste, ravimsööda spetsiifilise 

märgistamise ega lemmikloomade ravimsööda kohta ning see on ebamäärane selle suhtes, kas 

sööta võib valmistada söödaveskis ette enne retsepti väljakirjutamist, mistõttu tõlgendused 

võivad liikmesriigiti erineda. Lisaks leiab komisjon, et praegu kehtiv õigusakt tõenäoliselt 

kinnistab erinevusi selle rakendamisel eri liikmesriikides, tekitades sellega ettevõtjate jaoks 

ühtsel turul ebavõrdsed tingimused. 

 

Seepärast soovitakse ettepanekuga ajakohastada kehtivat õigusakti ravimsööda kohta, 

tunnistades kehtetuks direktiivi 90/167/EMÜ ning ühtlustades samal ajal kõrgel 

ohutustasemel ravimsööda ja vahetoodete tootmist, turulelaskmist ja kasutamist Euroopa 

Liidus. Vastuvõetava määrusega lubatakse ravimsööda ettetootmist, segamist söödaveski 

liikuvüksuses ja põllumajandusettevõttes kohapeal ning sätestatakse parameetrid nende 

skeemide jaoks. Ettepaneku projekti sätted sisaldavad ka meetmeid kasutamata ravimsööda 

                                                 
1 EÜT C 92, 7.4.1990, lk 42–48. 
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kõrvaldamiseks põllumajandusettevõttes. Kogu ELi ulatuses kehtestatakse veterinaarravimite 

sööda sisse ülekandumise piirmäärad, mida tuleks eri tüüpi toimeainete puhul kohandada 

loomadele ja inimestele kaasneva riski hindamise põhjal.  

 

II. Asjakohased aluslepingute artiklid  

 

Kõnealuse ettepaneku õiguslikuks aluseks on pakutud ELi toimimise lepingu artiklit 43 ja 

artikli 168 lõike 4 punkti b.  

 

ELi toimimise lepingu artikkel 43 on sõnastatud järgmiselt (lõiget 2 on siin rõhutatud): 

 

Artikkel 43 

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 37) 

 

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. 

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. 

 

ELi toimimise lepingu artikli 40 lõikes 1 on öeldud, et „[a]rtiklis 39 seatud eesmärkide 

saavutamiseks“ kehtestatakse ühine põllumajanduse turukorraldus.  
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ELi toimimise lepingu artikkel 39 on sõnastatud järgmiselt: 

 

Artikkel 39 

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 33) 

 

1. Ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid on: 

 

a) tõsta põllumajanduse tootlikkust tehnilise progressi edendamise ning põllumajandusliku 

tootmise ratsionaalse arengu tagamise ja tootmistegurite, eelkõige tööjõu optimaalse 

kasutamise teel; 

 

b) selle kaudu kindlustada põllumajandusega tegeleva rahvastikuosa rahuldav elatustase, 

eelkõige põllumajandusega tegelevate inimeste isikutulu suurendamise teel; 

 

c) stabiliseerida turud; 

 

d) tagada varude kättesaadavus; 

 

e) tagada, et varud jõuaksid tarbijateni mõistliku hinnaga. 

 

2. Ühise põllumajanduspoliitika ja selle rakendamise erimeetodite väljatöötamisel võetakse 

arvesse: 

 

a) põllumajandusliku tegevuse eripära, mis tuleneb põllumajanduse sotsiaalsest struktuurist 

ning põllumajanduspiirkondade struktuurilistest ja looduslikest erinevustest; 

 

b) vajadust viia asjakohaseid kohandamisi ellu järk-järgult; 

 

c) tõsiasja, et liikmesriikides kujutab põllumajandus endast kogu rahvamajandusega tihedalt 

seotud sektorit. 

 

Artikli 168 lõike 4 punkt b on sõnastatud järgmiselt: 

 

Artikli 168 lõike 4 punkt b 

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 152) 

(...) 

 

4. Erandina artikli 2 lõikest 5 ja artikli 6 punktist a ning kooskõlas artikli 4 lõike 2 punktiga k 

aitavad Euroopa Parlament ja nõukogu, toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning 

pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega, kaasa 

käesolevas artiklis viidatud eesmärkide saavutamisele, võttes ühistest ohutusprobleemidest 

jagusaamiseks: 

 

(...) 

 

b) veterinaaria- ja fütosanitaaralal meetmeid, mille otsene eesmärk on rahvatervise kaitse; 

 

(...) 
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III. Õiguslikku alust puudutav kohtupraktika 

 

Õigusliku aluse valik on tähtis sellepärast, et liidu põhiseaduslikuks aluseks on pädevuste 

üleandmise põhimõte ja liidu institutsioonid saavad tegutseda üksnes viisil, mis on kooskõlas 

neile aluslepinguga antud pädevusega.1 

 

Euroopa Kohtu praktikast tulevad õigusliku aluse valiku osas esile teatud põhimõtted. Esiteks, 

arvestades õigusliku aluse tagajärgi sisulisele pädevusele ja menetlusele, on sobiva õigusliku 

aluse valik põhiseadusliku tähtsusega küsimus2. Teiseks tuleb liidu meetme õigusliku aluse 

valimisel tugineda objektiivsetele teguritele, mis alluvad kohtulikule kontrollile; siia kuuluvad 

eelkõige meetme eesmärk ja sisu3. Asjaolul, et institutsioon soovib meetme vastuvõtmises 

põhjalikumalt osaleda, antud meetmega kaetud tegevusvaldkonna teistes aspektides tehtud 

tööl ning meetme vastuvõtmise kontekstil ei ole mingit tähtsust.4 

 

Vale õigusliku aluse valik võib seega olla kõnealuse õigusakti tühistamise põhjuseks5. 

 

Mis puudutab mitut õiguslikku alust: juhul kui õigusakti kontrollimise käigus selgub, et 

sellega taotletakse kahte eesmärki või et sellega reguleeritakse kahte valdkonda ning üks neist 

on määratletav peamise või ülekaalukana, samas kui teine on kõrvalise tähtsusega, siis peab 

õigusaktil olema üksainus õiguslik alus, nimelt see, mida nõuab peamine või ülekaalukas 

eesmärk või valdkond6. Teisalt, kui õigusaktil on üheaegselt mitu eesmärki või ta hõlmab 

mitut valdkonda, mis on lahutamatult üksteisega seotud, ilma et üks oleks teisejärguline või 

teistega võrreldes kaudsem, peab kõnealune õigusakt põhinema mitmel asjaomasel 

aluslepingu sättel7. 

 

Kahekordse õigusliku aluse kasutamine on aga välistatud juhul, kui kummagi õigusliku aluse 

jaoks ette nähtud menetlused on ühildamatud ja/või juhul, kui õiguslike aluste kumuleerumine 

võib kahjustada Euroopa Parlamendi õigusi8.  

 

IV. Kavandatava määruse eesmärk ja sisu  

                                                 
1 Arvamus 2/00 Cartagena protokolli kohta, EKL 2001, lk I-9713, punkt 3; arvamus 1/08 Teenustekaubanduse 

üldlepingu (GATS) kohta, EKL 2009, lk I-01255, punkt 110.  
2 Arvamus 2/00 Cartagena protokolli kohta, EKL 2001, lk I-9713, punkt 5; kohtuasi C-370/07: komisjon vs. 

nõukogu, EKL 2009, lk I-08917, punktid 46–49; arvamus 1/08 Teenustekaubanduse üldlepingu (GATS) kohta, 

EKL 2009, lk I-01255, punkt 110. 
3 Kohtuasi C-411/06: komisjon vs. Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2009, lk I-7585, punkt 45 ja seal 

tsiteeritud kohtupraktika, ning kohtuasi C-130/10: Euroopa Parlament vs. nõukogu, EKL 2012, punkt 42 ja seal 

tsiteeritud kohtupraktika. 
4 Kohtuasi C-269/97: komisjon vs. nõukogu, EKL 2000, lk I-2257, punkt 44.  
5 Arvamus 2/00 Cartagena protokolli kohta, EKL 2001, lk I-9713, punkt 5. 
6 Kohtuasi C-42/97: Euroopa Parlament vs. nõukogu, EKL 1999, lk I-868, punktid 39–40; kohtuasi C-36/98: 

Hispaania vs. nõukogu, EKL 2001, lk I-779, punkt 59; kohtuasi C-211/01: komisjon vs. nõukogu, EKL 2003, lk 

I-8913, punkt 39.  
7 Kohtuasi C-165/87: komisjon vs. nõukogu, EKL 1988, lk I5545, punkt 11; kohtuasi C-178/03: komisjon vs. 

Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2006, lk I-107, punktid 43-56.  
8 Kohtuasi C-178/03: komisjon vs. Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2006, lk I-107, punkt 57; liidetud 

kohtuasjad C-164/97 ja C-165/97: Euroopa Parlament vs. nõukogu, EKL 1999, lk I-1139, punkt 14; kohtuasi C-

300/89: komisjon vs. nõukogu (titaandioksiid), EKL 1991, lk I-2867, punktid 17-25; kohtuasi C-338/01: 

komisjon vs. nõukogu, EKL 2004, lk I-4829 (kaudsete maksude sissenõudmine), punkt 57.  
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Kavandatava määruse kohaldamisala hõlmab toiduloomade ja lemmikloomade puhul 

kasutatava ravimsööda tootmist, turulelaskmist ja kasutamist Euroopa Liidus1. Ettepaneku 

põhjenduses 2 on öeldud, et „[l]oomakasvatusel on liidu põllumajanduses väga tähtis koht. 

Ravimsööda eeskirjadel on oluline mõju loomapidamisele ja -kasvatusele, sealhulgas muude 

kui toiduloomade pidamisele, ning loomsete toodete tootmisele.“ 

 

Kui määrus vastu võetakse, tunnistatakse sellega kehtetuks nõukogu direktiiv 90/167/EMÜ. 

Ettepaneku põhjenduses 4 täpsustatakse, et „[k]ogemus direktiivi 90/167/EMÜ 

kohaldamisega on näidanud, et tuleks võtta täiendavaid meetmeid, et tugevdada siseturu 

tõhusat toimimist ja selgesõnaliselt näha ette võimalus muude kui toiduloomade 

ravimsöödaga ravimiseks ning parandada seda“.  

 

Sellega seoses märgitakse ettepaneku seletuskirjas, et „[r]avimsööda eeskirjade läbivaatamise 

eesmärk on ühtlustada ELis ravimsööda ja vahetoodete tootmine, turustamine ja kasutamine 

kõrgel ohutustasemel ning kajastada tehnika arengut selles valdkonnas“, ning rõhutatakse 

lisaks, et „olemasoleva õiguse põhjal jäävad praegused erinevused liikmesriikide vahel 

õigusakti rakendamises tõenäoliselt püsima. See tekitab ettevõtjate jaoks ühtsel turul 

ebavõrdsed tingimused. Õigusakti rakendamine on vaja ühtlustada, tuleb vähendada finants- 

ja halduskoormust ning toetada innovatsiooni.“  

 

Ettepaneku põhjenduses 24, mis käsitleb eelkõige subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 

põhimõtteid, loetletakse lühidalt määruse eesmärgid, nimelt „inimeste ja loomade tervise 

kõrgetasemelise kaitse, kasutajatele nõuetekohase teabe andmise ning siseturu tõhusa 

toimimise tagamine [...]“. 

 

Määruse ettepanekuga sätestatakse ravimsööda tootmise, koostise, turulelaskmise ja 

kasutamise eeskirjad. Kohaldatakse määruses (EÜ) nr 183/20052 sätestatud üldisi 

tootmisnõudeid. Esildatud määruse artikliga 4 kehtestatakse ravimsööda valdkonnas 

tegutsevatele ettevõtjatele kohustus võtta kasutusele, rakendada ja viia läbi alalisi kirjalikke 

menetlusi, mis rajanevad ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide süsteemi põhimõtetel. 

Lisaks võib vastavalt artiklile 5 ravimsööta toota ainult veterinaarravimeid käsitlevate 

õigusaktide alusel lubatud veterinaarravimitest3.  

 

Ettepanekus sätestatakse ka veterinaarravimite ravimsööda sisse homogeenselt lisamise 

eeskirjad ja nõuded, et vältida veterinaarravimite toimeainete ülekandumist mitte-

sihtsöödasse. Samuti sisalduvad selles eeskirjad ravimsööda eeldatava tootmise, märgistamise 

ja pakendamise kohta. Ettepaneku artiklites 12–14 käsitletakse söödakäitlejate tunnustamise 

eeskirju ja eeskirju, mida nad peavad ravimsööda tootmisel järgima. 

 

Esildatud määruse artiklites 15–17 sätestatakse konkreetsed eeskirjad antimikroobikume 

sisaldava ravimsööda retsepti väljakirjutamise, kehtivusaja ja kasutamise kohta toiduloomadel 

                                                 
1 Määrust ei kohaldata veterinaarravimitele, mida kasutatakse ravimsööda meditsiinilise komponendina, mida 

käsitletakse veterinaarravimeid käsitlevates õigusaktides.  

 
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. jaanuari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 183/2005, millega kehtestatakse 

söödahügieeni nõuded (ELT L 35, 8.2.2005, lk 1-22). 
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/82/EÜ veterinaarravimeid käsitlevate 

ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1–66). 
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ning loomade ravimsöödaga ravimiseks nõutavate koguste kohta. Ravimsööda tootjad, 

turustajad ja kasutajad peavad ravimsööda tõhusa jälgitavuse tagamiseks oma tegevuse iga 

päev registreerima. Riigi tasandil lubatud veterinaarravimite kohta on määruses sätestatud 

liidusisesed ravimsöödaga kauplemise eeskirjad, et hoida ära konkurentsimoonutusi.  

 

Lisaks sätestatakse ettepanekus liikmesriikidele kohustus kehtestada eeskirjad, millega 

nähakse ette karistused määruse sätete rikkumise eest, ning võtta vajalikud meetmed, et 

tagada nende rakendamine.  

 

 

V. Sobiva õigusliku aluse kindlakstegemine  

 

Kui võtta arvesse asjaolu, et ettepaneku eesmärk ja sisu on ühtlustada määruse abil sellise 

ravimsööda tootmist, turulelaskmist ja kasutamist, mida kasutatakse loomahaiguste 

ravimiseks suurtel loomarühmadel, et tagada inimeste ja loomade tervise tõhus kaitse, anda 

kasutajatele asjakohast teavet ning tugevdada siseturu toimimist põllumajanduse valdkonnas, 

siis on ELi toimimise lepingu artikkel 43 ja artikli 168 lõike 4 punkt b määrusele sobiv 

õiguslik alus.  

 

Mis puudutab ELi toimimise lepingu artiklit 43, tuleks märkida, et Euroopa Kohtu 

väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on see artikkel asjakohane õiguslik alus igasuguste 

õigusaktide jaoks, mis käsitlevad ELi toimimise lepingu I lisas loetletud 

põllumajandustoodete tootmist ja turustamist ning mis aitavad kaasa kõnealuse lepingu 

artiklis 39 sätestatud ühe või mitme ühise põllumajanduspoliitika eesmärgi saavutamisele. 

Sellega seoses on ka väljakujunenud kohtupraktika, et kui õigusakt kujutab endast olulist 

vahendit põllumajanduse tootlikkuse suurendamiseks (ELi toimimise lepingu artikli 39 

lõikes 1 sätestatud eesmärk), tuleb see vastu võtta lepingu artikli 43 alusel, isegi juhul, kui see 

hõlmab peale I lisas loetletud toodete juhtumisi ka muid tooteid, mis ei kuulu selle lisa alla1. 

 

Esildatud määrusega soovitakse saavutada ELi toimimise lepingu artiklis 39 sätestatud ühise 

põllumajanduspoliitika eesmärke, nimelt: a) suurendada põllumajanduse tootlikkust tehnilise 

progressi edendamise ning põllumajandusliku tootmise ratsionaalse arengu tagamise ja 

tootmistegurite, eelkõige tööjõu optimaalse kasutamise teel; b) selle kaudu kindlustada 

põllumajandusega tegeleva rahvastikuosa rahuldav elatustase, eelkõige põllumajandusega 

                                                 
1 Kohtuasi C-180/96: Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik vs. Euroopa Ühenduste Komisjon, EKL 1998, 

lk I-02265, ning selles tsiteeritud kohtupraktika; kohtuasi C-11/88: komisjon vs. nõukogu (soovimatud ained ja 

tooted loomasöötades – õiguslik alus), EKL 1989, lk 3799, kokkuvõte, punkt 15, milles on öeldud: „EÜ 

asutamislepingu artikkel 43 on asjakohane õiguslik alus igasuguste õigusaktide jaoks, mis käsitlevad EÜ 

asutamislepingu II lisas loetletud põllumajandustoodete tootmist ja turustamist ning mis aitavad kaasa EÜ 

asutamislepingu artiklis 39 sätestatud ühe või mitme ühise põllumajanduspoliitika eesmärgi saavutamisele. Isegi 

kui asjakohane õigusakt on suunatud nii põllumajanduspoliitika eesmärkidele kui ka muudele eesmärkidele, mis 

erisätete puudumise tõttu põhineb asutamislepingu artiklil 100, võib see hõlmata vastava valdkonna siseriikliku 

õiguse sätete ühtlustamist, ilma et oleks tarvis tugineda artiklile 100. Kuna asutamislepingu artikli 38 lõige 2 

peab põllumajanduse valdkonna erisätteid ülimuslikuks ühisturu loomisega seotud üldsätete suhtes, ei saa artiklit 

100 kasutada põhjendusena artikli 43 kohaldamisala piiramiseks (vt 23. veebruari 1988. aasta otsuseid 

kohtuasjades 68/86 ja 131/86: Ühendkuningriik vs. nõukogu, EKL 1988, lk 855 ja 905). Ehkki direktiivis 

87/519, millega muudetakse direktiivi 74/63 soovimatute ainete ja toodete kohta loomasöötades, võidakse 

juhuslikult osutada teatud toodetele, mis ei sisaldu II lisas, kohaldatakse seda eelkõige nimetatud lisaga hõlmatud 

toodetele; lisaks on see oluline vahend põllumajanduse tootlikkuse suurendamiseks, mis on asutamislepingu 

artikli 39 lõike 1 punktis a sätestatud eesmärk“  
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tegelevate inimeste isikutulu suurendamise teel; c) stabiliseerida turud; d) tagada varude 

kättesadavus ning e) tagada, et varud jõuaksid tarbijateni mõistliku hinnaga. 

 

ELi toimimise lepingu artiklis 43 on viis lõiget, millest kaks on õiguslikuks aluseks. 

Nimetatud artikli lõige 2 annab Euroopa Parlamendile ja nõukogule õiguse kehtestada 

seadusandliku tavamenetluse kohaselt artikli 40 lõikes 1 ette nähtud ühise põllumajanduse 

turukorralduse ning muud ühise põllumajanduspoliitika ja ühise kalanduspoliitika eesmärkide 

saavutamiseks vajalikud sätted. Lõige 3 annab nõukogule õiguse võtta komisjoni ettepaneku 

põhjal vastu meetmed hindade ja maksude, toetuste ja koguseliste piirangute kehtestamise 

ning kalapüügivõimaluste kehtestamise ja eraldamise kohta.  

 

Esildatud määruse sisust ilmneb, et see ei sisalda ELi toimimise lepingu artikli 43 lõikega 3 

seotud elemente, ning seega ei ole nimetatud lõige ettepaneku eesmärkidega seotud. ELi 

toimimise lepingu artikli 43 lõige 2 hõlmab kõiki ettepanekus sisalduvaid ühise 

põllumajanduspoliitika aspekte. Seepärast oleks asjakohane parandada õiguslikku alust, nii et 

see piirduks ELi toimimise lepingu artikli 43 lõikega 2. Sellisele järeldusele jõudis ka 

parlamendi õigusteenistus1.  

 

Liikudes edasi ELi toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 punkti b juurde, on esildatud määruse 

põhjendustest ja sisust selge, et sellega soovitakse ka kaitsta rahvatervist meetmete võtmisega 

veterinaaria- ja fütosanitaaralal. Esildatud määrusega soovitakse reguleerida ravimsööda 

tootmist, turulelaskmist ja kasutamist, kusjuures ravimsööta tuleks toota ainult lubatud 

veterinaarravimitest ning toote ohutuse ja tõhususe tagamiseks tuleks kindlaks teha, et kõik 

kasutatavad komponendid sobivad üksteisega. 

 

Vastavalt ülalnimetatud kohtupraktikale õigusliku aluse kohta on kahekordne õiguslik alus 

võimalik üksnes juhtudel, kui on selge, et õigusaktil on üheaegselt mitu eesmärki või ta 

hõlmab mitut valdkonda, mis on lahutamatult üksteisega seotud, ilma et üks oleks 

teisejärguline või teistega võrreldes kaudsem. Tundub, et käesoleva ettepaneku puhul just nii 

ongi. Tegelikult võib järeldada, et ettepanekul on kaks tihedalt seotud eesmärki, nimelt tagada 

inimeste ja loomade tervise kõrgetasemeline kaitse ning tugevdada siseturu toimimist, 

kusjuures kumbki eesmärk ei ole teisest tähtsam.  

 

Pealegi näevad mõlemad sätted ette seadusandliku tavamenetluse kasutamist, nii et ei teki 

probleemi õiguslike aluste ühildamisega.  

 

VI. Järeldus ja soovitus 

 

Õiguskomisjon otsustas 13. juuli 2015. aasta koosolekul 21 poolt- ja 2 vastuhäälega2, et ELi 

toimimise lepingu artikli 43 lõige 2 ja artikli 168 lõike 4 punkt b on ettepaneku jaoks sobiv 

õiguslik alus ning soovitas seepärast põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil muuta 

viidet ELi toimimise lepingu artiklile 43, nii et see piirduks nimetatud artikli lõikega 2.  

                                                 
1 Vt õigusteenistuse 19. juuni 2015. aasta teadet.  
2 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Pavel Svoboda (esimees), Jean-Marie Cavada (aseesimees), Axel Voss 

(aseesimees), Mady Delvaux (aseesimees), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas 

Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, 

Virginie Rozière, József Szájer, Tadeusz Zwiefka, Ángela Vallina (Jiří Maštálka asemel, vastavalt artikli 200 

lõikele 2), Bogdan Brunon Wenta (Therese Comodini Cachia asemel, vastavalt artikli 200 lõikele 2). 
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(Puudutab kõiki keeleversioone.) 


