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Austatud esinaine 

Palusite 15. juuni 2018. aasta kirjas siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel õiguskomisjonilt 

vastavalt kodukorra artikli 39 lõikele 2 arvamust selle kohta, kas on sobiv muuta õiguslikku 

alust ettepanekul võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtne 

digivärav teabe ja menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste pakkumiseks ning 

millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, arvestades esimese lugemise kokkuleppe 

saavutamiseks peetud institutsioonidevaheliste läbirääkimiste tulemusi.  

 

I – Taust 

 

Teemat arutati institutsioonidevahelistel läbirääkimistel kooskõlas kodukorra artikliga 69c. 

24. mail 2018 toimunud kolmepoolsel kohtumisel saavutati esialgne kokkulepe. COREPERi 

20. juuni 2018. aasta kirjas (1. osa) teavitati IMCO-komisjoni esimeest, et nõukogu võib kirja 

lisas esitatud kompromissi teksti („kompromiss“) heaks kiita. 

 

Kompromiss nägi ette ühtse digivärava loomist. Vastavalt artiklile 2 koosneks värav ühisest 

kasutajaliidesest, mis viiks riiklikele ja liidu veebilehtedele ning annaks juurdepääsu teabele 

ja menetlustele ning abi- ja probleemilahendamisteenustele seoses liidu ja siseriiklike 

eeskirjadega, mida kohaldatakse kodanike ja ettevõtjate suhtes, kes kasutavad või kavatsevad 

kasutada oma liidu õigusest tulenevaid õigusi siseturu valdkonnas.  

 

I lisas on esitatud loetelu siseturu õigustest, kohustustest ja eeskirjadest, mille kohta tuleb 

ühtse digivärava kaudu teavet anda, muu hulgas seoses reisimise, töö, pensioni ja sõidukitega. 

I lisas loetlemata küsimuste kohta võib vastavalt artiklile 5 digivärava kaudu teavet anda 

ainult juhul, kui küsimus puudutab õiguste kasutamist siseturu valdkonnas ELi toimimise 

lepingu artikli 26 lõike 2 tähenduses. 

 

Lisaks annab digivärav juurdepääsu teabele ja linke menetlustele, mis on loodud selleks, et 

kasutajad saaksid kasutada oma õigusi ning täita I lisas loetletud kohustusi ja eeskirju siseturu 

valdkonnas. II lisas on esitatud loetelu menetlustest, mis kuuluvad digivärava alla. 

 

Samuti annab digivärav juurdepääsu teabele ja linke „abi- ja 

probleemilahendamisteenustele“, kuhu kodanikud ja ettevõtjad saavad pöörduda küsimuste 

või probleemidega, mis on seotud digivärava kohaldamisalasse kuuluvate õiguste, kohustuse 

või menetlustega. III lisas on loetletud seitse niisugust teenust, nt toodete kontaktpunktid ja 

EURES. Vastavalt artikli 7 lõikele 3 võib komisjon lisada digiväravasse linke lisateenustele, 

kui teatavad tingimused on täidetud. Igal juhul peab teenus pakkuma teavet või abi 

valdkonnas või eesmärgil, mis on määrusega hõlmatud. 

 

Kompromissiga pannakse liikmesriikidele ja komisjonile kohustus tagada juurdepääs teabele 

ja menetlustele ning abi- ja probleemilahendamisteenustele vastavalt riiklikul ja liidu tasandil, 

ning kehtestatakse sellisele teabele, menetlustele ja teenustele teatavad kvaliteeti ja 

juurdepääsu puudutavad nõuded. 

 

Vastavalt artiklile 6 kohustab kompromiss liikmesriike tegema kasutajatele täies ulatuses 

veebis kättesaadavaks kõik II lisas loetletud menetlused, vähemalt sel määral, kui need 
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menetlused on asjaomases liikmesriigis kehtestatud. Artiklis 6 selgitatakse, millal võib 

juurdepääsu lugeda täielikult veebis kättesaadavaks, ning sätestatakse, et isiklikku 

kohaletulekut pädevasse asutusse võib nõuda üksnes erandjuhtudel. 

 

Kooskõlas artikliga 14 kehtestab komisjon tõendite automatiseeritud piiriülese vahetamise 

tehnilise süsteemi II lisas loetletud menetluste ning direktiividega 2005/36 

(kutsekvalifikatsioonide direktiiv), 2006/123 (teenuste direktiiv), 2014/24 

(riigihankedirektiiv) ning 2014/25 (kommunaalteenuste riigihanke direktiiv) kontekstis. Selle 

süsteemi eesmärk on vältida olukorda, kus kasutajad peaksid erineva menetluse täitmisel 

korduvalt samu tõendeid esitama. 

 

Artikliga 25 kohustatakse komisjoni andma digivärava kasutajatele kasutajasõbraliku vahendi 

tagasiside andmiseks värava kõikide teenuste kohta. Artikli 26 kohaselt peab komisjon andma 

kasutajatele samasuguse vahendi, et anda teada takistustest siseturuga seotud õiguste 

kasutamisel. Komisjon ja liikmesriigid analüüsivad ja uurivad tõstatatud probleeme ning 

lahendavad need võimaluse korral asjakohaste vahenditega. 

 

Komisjon tugines oma ettepanekus ühise õigusliku alusena ELi toimimise lepingu artikli 21 

lõikele 2 (liidu kodanike õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil), artiklile 

48 (sotsiaalkindlustus) ning artikli 114 lõikele 1 (siseturg). Kompromissis on ELi toimimise 

lepingu artikkel 48 välja jäetud, seega on ühiseks õiguslikuks aluseks ELi toimimise lepingu 

artikli 21 lõige 2 ja artikli 114 lõige 1.  

 

II – Asjaomased aluslepingu artiklid 

 

Artikkel 21 

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 18) 

 

1. Igal liidu kodanikul on õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil, kui 

aluslepingutega ja nende rakendamiseks võetud meetmetega kehtestatud piirangutest ja 

tingimustest ei tulene teisiti. 

 

2. Kui selle eesmärgi saavutamiseks osutub vajalikuks liidu meetmete võtmine ja aluslepingud 

ei ole ette näinud selleks vajalikke volitusi, võivad Euroopa Parlament ja nõukogu 

seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võtta sätted lõikes 1 osutatud õiguste kasutamise 

hõlbustamiseks. 

 

Artikkel 48 

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 42) 

 

Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt 

sotsiaalkindlustuse valdkonnas meetmeid, mis on vajalikud töötajate liikumisvabaduse 

tagamiseks; selleks kehtestavad nad korra, millega kindlustatakse võõrtöötajatele ja teise 

liikmesriigi füüsilisest isikust ettevõtjatele ning nende ülalpeetavatele: 

 

a) kõigi eri riikide õigusaktide kohaselt arvessevõetavad perioodid liidetakse kokku, et 

omandada ja säilitada õigus hüvitisele ja arvutada hüvitiste suurus; 
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b) toetuse maksmine isikutele, kes elavad liikmesriigi territooriumil. 

 

Kui nõukogu liige teatab, et esimeses lõigus osutatud seadusandliku akti eelnõu mõjutaks 

tema sotsiaalkindlustussüsteemi tähtsaid aspekte, eelkõige selle reguleerimisala, kulusid või 

rahandusstruktuuri, või mõjutaks selle süsteemi finantstasakaalu, võib ta nõuda, et küsimus 

esitataks Euroopa Ülemkogule. Sellisel juhul seadusandlik tavamenetlus peatatakse. Pärast 

arutelu ja nelja kuu jooksul pärast asjaomase menetluse peatamist Euroopa Ülemkogu: 

 

a) saadab eelnõu tagasi nõukogule, kes lõpetab seadusandliku tavamenetluse peatamise, või 

 

b) ei võta meetmeid või taotleb, et komisjon esitaks uue ettepaneku; sellisel juhul 

ei loeta algselt esitatud õigusakti vastuvõetuks. 

 

Artikli 114 lõige 1 

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 95) 

 

1. Kui aluslepingutes ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse artiklis 26 seatud eesmärkide  

saavutamiseks järgmisi sätteid. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning pärast 

konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu 

liikmesriikides nii õigus- kui ka haldusnormide ühtlustamiseks meetmed, mille eesmärk on 

siseturu rajamine ja selle toimimine. 

 

III. Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktika seoses õigusliku aluse valikuga 

 

Kõigepealt tuleks meelde tuletada liidu õigusaktide õigusliku aluse valiku põhimõtteid. 

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt „peab liidu õigusakti õigusliku aluse valik 

põhinema objektiivsetel asjaoludel, mis on kohtulikult kontrollitavad ja mille hulka kuuluvad 

eelkõige õigusakti eesmärk ja sisu“.1  

 

Kui õigusaktil on kaks eesmärki või see koosneb kahest komponendist, millest ühte võib 

pidada peamiseks või ülekaalukaks eesmärgiks või komponendiks, teine on aga vaid juhuslik, 

siis „peab õigusaktil olema üksainus õiguslik alus, st peamise või ülekaaluka eesmärgi või 

valdkonna tõttu nõutav õiguslik alus“.2  

 

Õigusaktil võib olla mitu õiguslikku alust ainult erandjuhul. See võib olla nii, kui õigusaktiga 

taotletakse samaaegselt mitut eesmärki või kui sellel on mitu komponenti, mis on 

„lahutamatult seotud, ilma et mõni neist oleks teis(t)ega võrreldes teisejärguline või kaudne“. 

Selline õigusakt peab põhinema mitmel vastaval õiguslikul alusel.3  

 

Eelnevast järeldub, et tuleks uurida kavandatava meetme eesmärki ja sisu, tegemaks kindlaks, 

kas õiguslik alus on asjakohane või mitte. Praegusel juhul tuleks uurida 

                                                 
1  Vt 8. septembri 2009. aasta otsust kohtuasjas komisjon vs. parlament ja nõukogu, 

C-411/06, EU:C:2009:518, punkt 45. 
2  Vt 25. aprill 2013. aasta otsus kohtuasjas Inuit Tapiriit Kanatami, T-526/10, 

EU:T:2013:215, punkt 66. 
3  Vt 6. novembri 2008. aasta otsust kohtuasjas parlament vs. nõukogu, C-155/07, 

EU:C:2008:605, punktid 35–36. 
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institutsioonidevaheliste läbirääkimiste tulemusena esialgu kokku lepitud määruse ettepaneku 

eesmärki ja sisu. 

 

IV. Kompromissi eesmärk ja sisu 

 

Vastavalt põhjendusele 73 on „käesoleva määruse eesmärk [...] tagada, et teistes 

liikmesriikides tegutsevatel kasutajatel oleks veebis juurdepääs põhjalikule, usaldusväärsele, 

kättesaadavale ja kergesti mõistetavale liidu ja riiklikule teabele õiguste, õigusnormide ja 

kohustuste kohta, veebipõhistele menetlustele, mida saab täiel määral läbida piiriüleselt, ning 

abi- ja probleemilahendamisteenustele.“  

 

Põhjenduses 6 selgitatakse täpsemalt, et määruse eelnõul on kolm eesmärki, nimelt 

„vähendada nende kodanike ja ettevõtjate täiendavat halduskoormust, kes tegutsevad või 

soovivad tegutseda teistes liikmesriikides täielikus kooskõlas nende riikide õigusnormide ja 

menetlustega“, „kaotada diskrimineerimine“ ja „tagada siseturu toimimine seoses teabe, 

menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste pakkumisega“. 

 

Teised põhjendused sisaldavad sarnaseid selgitusi. Vastavalt põhjendusele 7 soovitakse 

kompromissiga luua ühtne digivärav, mis annab liidu kodanikele ja ettevõtjatele juurdepääsu 

teabele, et neil „oleks võimalik kasutada oma õigust siseturul vabalt liikuda“. Põhjenduses 16 

selgitatakse, et digivärava kohaldamisalasse peaksid kuuluma teabevaldkonnad, mis „on 

olulised kodanikele ja ettevõtjatele, kes kasutavad siseturul oma õigusi ja täidavad seal oma 

kohustusi“. Samamoodi on põhjenduses 23 sätestatud, et liikmesriigid peaksid tagama, et 

teatavad menetlused oleks veebis kättesaadavad, „selleks et kodanikel ja ettevõtjatel oleks 

võimalik takistusteta kasutada ühtse turu eeliseid, täitmata tarbetut täiendavat 

halduskoormust“. 

 

Määruse ettepaneku sisu vastab eelnimetatud eesmärkidele. I lisas loetletud aspektid, mille 

kohta peaks teave olema digivärava kaudu kättesaadav, puudutavad kõik küsimusi, mis 

võivad olla vaba liikumise õigust kasutavatele kodanikele ja ettevõtjatele olulised. Võib 

eeldada, et kergesti kättesaadava teabe pakkumine nende aspektide kohta kooskõlas teatavate 

kvaliteedinõuetega lihtsustab tõepoolest nende õiguste kasutamist.  

 

Samuti on II lisas loetletud mitmed menetlused, mis juhul, kui need ei ole täielikult veebis 

kättesaadavad, takistavad märkimisväärselt kodanikke ja ettevõtjaid, kes tegelevad või 

kavatsevad tegeleda piiriülese tegevusega. Näiteks on kodanikel ja ettevõtjatel lihtsam 

siseturu õigusi kasutada, kui liikmesriigid on kohustatud tagama, et tulevased üliõpilased 

võivad taotleda õppetoetust või võõrtöötajad taotleda sünni registreerimise tõendit või et 

tulumaksudeklaratsiooni saab esitada välismaalt, ilma et peaks isiklikult kohale tulema. 

 

On oluline märkida, et nagu ettepaneku seletuskirjas on selgitatud, ei mõjuta määruse eelnõu 

„ühegi [...] õigusnormi ega menetluse sisu ega sellega seonduvat pädevust“. See 

kompromissi põhimõte on sätestatud artikli 1 lõikes 3, samuti põhjenduses 25, milles on 

öeldud, et määruse ettepanekus „ei sätestata II lisas toodud valdkondade kohta (sealhulgas 

maksuküsimused) materiaalõigus- ja menetlusnorme“, vaid sätestatakse ainult „tehnilised 

nõuded, tagamaks et sellised menetlused, kui nad on asjaomases liikmesriigis olemas, tehtaks 

veebis täielikult kättesaadavaks“. 
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V. Analüüs ja sobiva õigusliku aluse kindlaksmääramine 

 

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114 lõikele 1 võivad Euroopa Parlament ja 

nõukogu võtta liikmesriikides nii õigus- kui ka haldusnormide ühtlustamiseks meetmed, mille 

eesmärk on siseturu rajamine ja selle toimimine. Kuid vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 

114 lõikele 2 ei saa isikute vaba liikumist käsitlevad meetmed põhineda eelmisel lõikel. 

 

ELi toimimise lepingu artikli 21 lõikes 2 on sätestatud, et Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad vastu võtta sätteid, et hõlbustada liidu kodanikel kasutada õigust vabalt liikuda ja elada 

liikmesriikide territooriumil, nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu artikli 21 lõikes 1. 

 

Eesmärki ja sisu arvesse võttes on selge, et kompromiss on seotud peamiselt ühtse digivärava 

loomisega, et kõrvaldada tõkked, mis takistavad ettevõtjatel ja kodanikel kasutada oma õigusi 

siseturul. Arvestades, et kompromiss on seotud isikute vaba liikumisega mitte lisaküsimusena, 

vaid selle aspektiga, mis on võrdväärne ettevõtjate ja kodanike muude siseturu õigustega, on 

asjakohane kasutada kahe õigusliku alusena ELi toimimise lepingu artikli 114 lõiget 1 ja 

artikli 21 lõiget 2. 

 

ELi toimimise lepingu artikli 48 osas on õige, et kompromiss puudutab sotsiaalkindlustuse 

valdkonda. Näiteks sisaldab I lisa nimekiri järgmist: „sotsiaalkindlustusalased õigused ja 

kohustused liidus (tööandjaks registreerimine, töötajate registreerimine, töötaja lepingu 

lõppemisest teatamine, sotsiaalkindlustuse maksmine, pensionitega seotud õigused ja 

kohustused)“. Seega peab ühtne digivärav tagama juurdepääsu asjakohasele teabele ning neid 

küsimusi puudutavatele menetlustele ja teenustele. Kuna II lisasse lisatakse „taotlus 

kohaldatavate õigusaktide kindlaksmääramiseks kooskõlas määruse (EL) nr 883/2004 II 

jaotisega“ (määrus sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta), tuleb vastava otsuse 

saamise menetlused kompromissi kohaselt veebis kättesaadavaks teha. 

 

Võttes aga arvesse kavandatava määruse eesmärki ja sisu ning eelkõige seadusandja 

väljendatud arvamust, et ta ei kavatseta mõjutada sisulisi ja menetlusnorme, mis on seotud II 

lisas loetletud küsimustega, sealhulgas sotsiaalkindlustuse eeskirjadega, tundub 

sotsiaalkindlustuse aspekt olevat kompromisslahenduses üksnes teisejärgulise tähtsusega. 

Kuna eesmärk on kõrvaldada tõkked, mis takistavad ettevõtjatel ja kodanikel kasutada oma 

õigusi siseturul, ei saa järeldada, et see aspekt oleks „lahutamatult seotud, ilma et üks neist 

oleks teis(t)e suhtes kõrvalise tähtsusega“. Teisisõnu ei vasta ELi toimimise lepingu artikkel 

48 Euroopa Kohtu kriteeriumitele ühiste õiguslike aluste kohta ning seega ei tohiks seda 

käesoleva õigusakti puhul kolmanda õigusliku alusena kasutada.  

 

VI. Kokkuvõte ja soovitus 

 

Eelöeldut arvestades ilmneb, et kompromissi jaoks sobivaks õiguslikuks aluseks on ELi 

toimimise lepingu artikli 21 lõige 2 ja artikli 114 lõige 1. 

 

Seetõttu järeldas õiguskomisjon, et sobiv õiguslik alus ettepaneku jaoks võtta vastu Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtne digivärav teabe ja menetluste ning abi- 

ja probleemilahendamisteenuste pakkumiseks ning millega muudetakse määrust 

(EL) nr 1024/2012, on ELi toimimise lepingu artikli 21 lõige 2 ja artikli 114 lõige 1.  
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Oma 10. juuli 2018. aasta koosolekul otsustas õiguskomisjon 18 poolthäälega ühehäälselt1, et 

sobiv õiguslik alus ettepaneku jaoks võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 

millega luuakse ühtne digivärav teabe ja menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste 

pakkumiseks ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, mida on 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste tulemusena muudetud, on ELi toimimise lepingu 

artikli 21 lõige 2 ja artikli 114 lõige 1. 

 

Lugupidamisega 

 

 

Pavel Svoboda 

 

(Puudutab kõiki keeleversioone.) 

                                                 
1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Pavel Svoboda (esimees), Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg (aseesimehed), Axel Voss (arvamuse koostaja), Max Andersson, 

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Angel 

Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António 

Marinho e Pinto, Răzvan Popa, Emil Radev, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka. 


