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Austatud esimees

Palusite 23. jaanuari 2019. aasta kirjas õiguskomisjonil kontrollida vastavalt kodukorra 
artikli 39 lõikele 2 komisjoni kõnealuse ettepaneku õigusliku aluse sobivust.

Õiguskomisjon arutas eespool nimetatud küsimust 4. märtsi 2019. aasta koosolekul.

I – Taust

Ettepaneku eesmärk on luua Euroopa Tööjõuamet, et tagada ELi tööjõu liikuvust 
reguleerivate eeskirjade õiglane, hõlbus ja tõhus täitmine ning aidata liikmesriikidel ja 
komisjonil koordineerida liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteeme. Selleks antakse ametile 
mitmeid operatiivülesandeid, sealhulgas tuleb tal pakkuda üksikisikutele ja tööandjatele 
asjakohast teavet ja teenuseid, toetada liikmesriike koostöökavade koostamises, 
teabevahetuses, kooskõlastatud ja ühistes kontrollides, riskihindamises, suutlikkuse 
suurendamises, vahendusmenetlustes ning piiriüleste tööturu häirete lahendamiseks tehtavas 
koostöös.

Komisjoni esitatud ettepaneku õigusliku aluse moodustasid Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikkel 46, artikkel 48, artikli 53 lõige 1, artikkel 62 ja artikli 91 lõige 1.

Dokumendi üle peetud läbirääkimiste järel tegi nõukogu ettepaneku jätta välja ELi toimimise 
lepingu artikli 53 lõige 1 asutamisõiguse kohta, artikli 62 teenuste osutamise vabaduse kohta 
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ja artikli 91 lõige 1 transpordi kohta.

Kehtima jäänud õiguslik alus koosneks seega ainult ELi toimimise lepingu artiklist 46 
töötajate liikumisvabaduse kohta ja artiklist 48 töötajate liikumisvabadusega seotud 
sotsiaalkindlustuse valdkonna meetmete kohta.

II – Asjakohased aluslepingu artiklid

Komisjoni ettepaneku õigusliku alusena esitati alljärgnevad artiklid.

ELi toimimise lepingu artikkel 46, mis kuulub jaotise „Isikute, teenuste ja kapitali vaba 
liikumine“ peatükki „Töötajad“, on sõnastatud järgmiselt (esiletõst lisatud):

Artikkel 46
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 40)

Euroopa Parlament ja nõukogu annavad seadusandliku tavamenetluse 
kohaselt ning pärast majandus- ja sotsiaalkomiteega konsulteerimist 
direktiivid või määrused, milles nähakse ette artiklis 45 määratletud töötajate 
liikumisvabaduse saavutamiseks vajalikud meetmed, eelkõige: 

a) tagades tiheda koostöö riikide tööhõivetalituste vahel;

b) kaotades niisugused siseriiklikest õigusaktidest või liikmesriikide vahel 
varem sõlmitud lepingutest tulenevad haldusmenetlused ja -tavad ning 
vabale töökohale asumise õigusega seotud tähtajad, mille säilitamine 
takistaks töötajate liikumisvabaduse kehtestamist;

c) kaotades kõik sellised siseriiklike õigusaktide või varem liikmesriikide 
vahel sõlmitud lepingute põhjal ettenähtud tähtajad ja muud piirangud, 
mis seavad teiste liikmesriikide töötajaile töökoha vaba valiku suhtes 
tingimusi, mis erinevad oma riigi töötajaile seatud tingimustest;

d) seades sisse sobiva mehhanismi tööpakkumiste ja tööotsijate 
kokkuviimiseks ning hõlbustades tööturul nõudmise ja pakkumise 
tasakaalu saavutamist sellisel viisil, mis väldiks tõsist ohtu elatus- ja 
tööhõivetasemele eri piirkondades ja tööstusharudes.

Samasse jaotisse ja peatükki kuuluv artikkel 45, millele artiklis 46 viidatakse, on sõnastatud 
järgmiselt:

Artikkel 45
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 39)

1. Tagatakse töötajate liikumisvabadus liidu piires. 

2. Selline liikumisvabadus nõuab igasuguse kodakondsusel põhineva 
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liikmesriikide töötajate diskrimineerimise kaotamist nii töölevõtmisel, töö 
tasustamisel kui ka muude töötingimuste puhul. 

3. Alludes piirangutele, mis on õigustatud avaliku korra, avaliku julgeoleku 
või rahvatervise seisukohalt, toob see endaga kaasa õiguse: 

a) võtta vastu tegelikult tehtud tööpakkumisi;

b) liikuda sel eesmärgil vabalt liikmesriikide territooriumil;

c) viibida liikmesriigis, et seal töötada kooskõlas selle riigi kodanike 
töösuhteid reguleerivate õigus- ja haldusnormidega;

d) jääda liikmesriigi territooriumile pärast selles riigis töötamist 
kooskõlas tingimustega, mis lülitatakse komisjoni poolt koostatavatesse 
määrustesse.

4. Käesoleva artikli sätted ei hõlma avalikku teenistust.

ELi toimimise lepingu artikkel 48, mis kuulub samuti jaotise „Isikute, teenuste ja kapitali 
vaba liikumine“ peatükki „Töötajad“, on sõnastatud järgmiselt (esiletõst lisatud):

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 arvessevõetavate perioodide 
kokkuliitmine, et omandada ja säilitada õigus saada toetust ja arvutada 
toetuse suurus;

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 
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juhul ei loeta algselt esitatud õigusakti vastuvõetuks.

ELi toimimise lepingu artikkel 53, mis kuulub jaotise „Isikute, teenuste ja kapitali vaba 
liikumine“ peatükki „Asutamisõigus“, on sõnastatud järgmiselt (esiletõst lisatud):

Artikkel 53
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 47)

1. Selleks et hõlbustada tegevuse alustamist ja jätkamist füüsilisest isikust 
ettevõtjana, annavad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt direktiive diplomite, tunnistuste ja muude 
kvalifikatsioonitõendite vastastikuse tunnustamise kohta ning füüsilisest 
isikust ettevõtjana tegevuse alustamist ja jätkamist käsitlevate liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta.

2. Meditsiini-, meditsiiniga seotud ning farmaatsiaerialade puhul sõltub 
piirangute järkjärguline kaotamine nendel aladel töötamise tingimuste 
kooskõlastamisest eri liikmesriikides.

ELi toimimise lepingu artikkel 62, mis kuulub jaotise „Isikute, teenuste ja kapitali vaba 
liikumine“ peatükki „Teenused“, on sõnastatud järgmiselt:

Artikkel 62
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 55)

Käesolevas peatükis käsitletud küsimuste puhul rakendatakse artiklite 51–54 
sätteid.

ELi toimimise lepingu artikkel 91, mis kuulub jaotisse „Transport“, on sõnastatud järgmiselt 
(esiletõst lisatud):

Artikkel 91
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 71)

1. Euroopa Parlament ja nõukogu, toimides seadusandliku tavamenetluse 
kohaselt ning pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomitee ning 
regioonide komiteega, kehtestavad transpordi iseärasusi arvesse võttes 
artikli 90 rakendamiseks:

a) ühised eeskirjad, mida kohaldatakse liikmesriigi territooriumile või 
sealt välja kulgeva rahvusvahelise transpordi suhtes, samuti läbi ühe 
või mitme liikmesriigi territooriumi kulgeva rahvusvahelise transpordi 
suhtes;

b) tingimused, mille kohaselt võivad liikmesriigis transporditeenuseid 
osutada mitteresidentidest vedajad;
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c) meetmed transpordi ohutuse tõhustamiseks;

d) kõik muud asjakohased sätted.

2. Lõikes 1 osutatud meetmete vastuvõtmisel võetakse arvesse juhtumeid, mil 
nende kohaldamine võiks tõsiselt kahjustada teatud piirkondade elatustaset ja 
tööhõivet, samuti transpordiobjektide haldamist.

III – Kohtupraktika õigusliku aluse kohta

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt „peab ühenduse õigusakti õigusliku aluse 
valik põhinema objektiivsetel asjaoludel, mis on kohtulikult kontrollitavad ja mille hulka 
kuuluvad eelkõige õigusakti eesmärk ja sisu“1. Väära õigusliku aluse valimine võib seepärast 
olla kõnealuse õigusakti tühistamise põhjus.

Mitme õigusliku aluse korral tuleb kindlaks teha, kas ettepanek
1. taotleb mitut eesmärki või kas sellega reguleeritakse mitut valdkonda ning üks neist on 

määratletav peamise või ülekaaluka eesmärgi või valdkonnana, samas kui teised on 
kõrvalise tähtsusega, või 

2. taotleb samaaegselt mitut eesmärki või hõlmab mitu lahutamatult seotud 
reguleerimisvaldkonda, ilma et mõni neist oleks teisega võrreldes teisejärguline või 
kaudne.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt peab õigusakt esimesel juhul põhinema ühel õiguslikul 
alusel, nimelt sellel, mida nõuab peamine või ülekaalukas eesmärk või valdkond, ning teisel 
juhul vastavatel erinevatel õiguslikel alustel.2

IV – Kavandatava määruse eesmärk ja sisu

Ettepaneku eesmärk on luua Euroopa Tööjõuamet, et tagada ELi tööjõu liikuvust 
reguleerivate eeskirjade õiglane, hõlbus ja tõhus jõustamine ning aidata liikmesriikidel ja 
komisjonil koordineerida liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteeme. Selleks antakse ametile 
mitu operatiivülesannet, sealhulgas tuleb tal pakkuda üksikisikutele ja tööandjatele asjakohast 
teavet ja teenuseid, toetada liikmesriike koostöökavade koostamises, teabevahetuses, 
kooskõlastatud ja ühistes kontrollides, riskihindamises, suutlikkuse suurendamises, 
vahendusmenetlustes ning piiriüleste tööturu häirete lahendamiseks tehtavas koostöös.

Euroopa Tööjõuamet peaks tööjõu piiriülese liikuvuse ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise 
valdkonnas ühendama olemasolevad ELi struktuurid ja vahendid või neid täiendama, 
koondades praegu mitme komitee ja asutuse vahel hajutatud ülesanded, ning peaks andma 
operatiivabi tööjõu liikuvuse ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise valdkonnas, suurendades 

1 Kohtuasi C-45/86: komisjon vs. nõukogu (üldised tariifsed soodustused), EKL 1987, lk 1439, punkt 5; 
kohtuasi C-440/05: komisjon vs. nõukogu, EKL 2007, lk I-9097; kohtuasi C-411/06: komisjon vs. Euroopa 
Parlament ja nõukogu, EKL 2009, lk I-7585.
2 Vt eespool osutatud kohtuasja C-411/06 punkte 46–47.
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sellega piiriülest liikuvust käsitleva ELi poliitika järjepidevust. Euroopa Tööjõuamet hõlmab 
järgmisi asutusi:

 Euroopa tööturuasutuste võrgustiku (EURES) koordinatsiooniamet;
 töötajate vaba liikumise tehniline komitee;
 töötajate lähetamise eksperdikomitee;
 tehniline komisjon, kontrollnõukogu ja sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise 

halduskomisjoni lepitusnõukogu;
 deklareerimata tööga võitlemise Euroopa platvorm.

Euroopa Tööjõuamet peaks aitama tagada töötajate ja kodanike võrdse kohtlemise ja 
tööhõivele juurdepääsu ja sotsiaalkindlustusega seotud õigused piiriülestes olukordades ning 
ettevõtjatele kohalike tööstandardite läbipaistvuse kõikjal siseturul. Lisaks peaks amet 
toetama liikmesriikide ametiasutuste koostööd, et tagada töötajate ja kodanike sotsiaalsete 
õiguste järgimine ning ennetada pettusi ja kuritarvitamist.

Kavandatava määrusega soovitakse kaasa aidata 2017. aastal Göteborgis sotsiaalpartnerite 
tippkohtumisel välja kuulutatud Euroopa sotsiaalõiguste sambas määratletud põhimõtete ja 
õiguste rakendamisele, eelkõige suurendades teadlikkust koolituse ja elukestva õppega seotud 
võimalustest vaba liikumise õigust kasutavate kodanike jaoks ja edendades aktiivset toetust 
tööhõivele, ning üldisemalt tehes seda tööjõu liikuvust ja sotsiaalkindlustuse koordineerimist 
käsitlevate liidu õigusaktide tõhusa ja tulemusliku järgimise abil ning kõnealuste liidu 
õigusaktide rakendamise kollektiivlepingute kaudu.  

Ettepaneku seletuskirja kohaselt tugineb määrus ELi detsentraliseeritud asutusi käsitlevale 
ühisele lähenemisviisile3. Peale selle täpsustatakse, et määrus annaks tööjõuameti loomiseks 
vajaliku õiguskindluse, mida ei oleks võimalik saavutada muude õiguslike vahenditega.

Esialgu kokkulepitud õigusakti ettepanekus on 48 põhjendust, 49 artiklit (jaotatuna kuude 
peatükki) ja üks lisa.

Põhjendustes 1–4a määratletakse poliitiline taust ja põhjendustes 5–9 määruse kohaldamisala. 
Põhjenduses 8 täpsustatakse, et ameti tegevuse ulatust tuleks korrapäraselt analüüsida ja 
hinnata, eelkõige vaadeldes, kas ameti tegevust tuleks laiendada täiendavatele liidu 
õigusaktidele, milles käsitletakse rahvusvahelise transpordi valdkonna konkreetseid vajadusi. 

Põhjenduses 10 sätestatakse, et amet ei tohiks luua üksikisikutele või tööandjatele, sealhulgas 
ettevõtjatele või mittetulundusühingutele uusi õigusi ega kohustusi, sest ameti tegevus peaks 
neid hõlmama sellises ulatuses, nagu need on hõlmatud liidu õigusega käesoleva määruse 
kohaldamisalas.

Põhjendustes 11–13 sätestatakse liikmesriikide ja muude organitega tehtava ja nendevahelise 
koostöö viisid.

Põhjendused 14–14a hõlmavad kontrolle, põhjendus 15 analüütilist ja riskihindamise 
suutlikkust, põhjendus 16 operatiivabi, põhjendus 16a koostööd deklareerimata töö vastases 
võitluses ning põhjendus 17 vahendamist. 

3 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_et.pdf

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_et.pdf
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Põhjendustes 20–24 esitatakse ameti haldusstruktuur, selle suhted sidusrühmadega ja selle 
toimimise eelarvelised ja praktilised aspektid.

Põhjendustes 25–31 käsitletakse andmekaitset, läbipaistvust, auditeid, personaliküsimusi ja 
ameti suhteid teiste liidu ametite ja asutustega. 

Põhjendused 32–37 hõlmavad seoseid liidu muude õigusaktidega ning subsidiaarsust, 
proportsionaalsust ja põhiõigusi puudutavaid standardpõhjendusi.

I peatükk „Põhimõtted“ sisaldab artikleid määruse reguleerimiseseme ja kohaldamisala ning 
ameti eesmärkide ja õigusliku seisundi kohta. Artiklis 1 loetletakse kõik ameti 
tegevusvaldkondadega seotud liidu õigusaktid4:
 direktiiv 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega;
 määrus (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta;
 määrus (EL) nr 492/2011 töötajate liikumisvabaduse kohta liidu piires;
 direktiiv 2014/54/EL meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise 

raames töötajatele antud õiguste kasutamist;
 määrus (EL) 2016/589, milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste võrgustikku 

(EURESe võrgustik), töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ja tööturgude edasist 
integratsiooni;

 määrus (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate 
sotsiaalõigusnormide ühtlustamist;

 direktiiv 2006/22/EÜ, mis käsitleb miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud 
sotsiaalõigusnormidega;

 määrus (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja 
tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta.

II peatükk „Ameti ülesanded“ koosneb artiklitest 5–17, milles käsitletakse teavet tööjõu 
piiriülese liikuvuse kohta, EURESe koordineerimist, liikmesriikidevahelist koostööd ja 
teabevahetust, kooskõlastatud kontrollide ja ühiskontrollide koordineerimist ja toetamist, 
kooskõlastatud ja ühiste kontrollide korda, tööjõu liikuvuse analüüsi ja riskihindamist, toetust 
suutlikkuse suurendamiseks, deklareerimata tööga tegelemise alast koostööd, vahendamist 
liikmesriikide vahel, koostööd muude asutuste ja eriorganitega ning koostalitlusvõimet ja 
teabevahetust. 

III peatükk „Ameti töökorraldus“ koosneb artiklitest 17–24 haldus- ja juhtimisstruktuuri, 
haldusnõukogu koosseisu ja toimimise, tegevdirektori kohustuste ning sidusrühmade kogu 
koosseisu kohta.

IV peatükis käsitletakse ameti eelarve küsimusi ja sellesse kuuluvad artiklid 25–30.

V peatükis käsitletakse personaliküsimusi ja see koosneb artiklitest 31–34.

VI peatükk „Üld- ja lõppsätted“ koosneb artiklitest 35–51 privileegide ja immuniteetide, 
kasutatavate keelte, läbipaistvuse ja andmekaitse, pettuse tõkestamise, hindamiste ja 
läbivaatamiste, haldusjuurdluste, kolmandate riikidega tehtava koostöö, peakorterilepingu ja 

4 Nende õigusaktide täispealkirjad ja ELT viited on esitatud esialgu kokkulepitud õigusakti artiklis 1.
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tegutsemistingimuste, artiklis 1 loetletud ELi õigusaktides tehtavate muudatuste ning määruse 
jõustumise kohta.

V – Sobiva õigusliku aluse kindlaksmääramine

Nagu ilmneb komisjoni algselt valitud õiguslikest alustest ja kokkulepitud teksti eesmärgi ja 
sisu kirjeldusest, jagunevad ameti ülesanded ja eesmärgid nelja põhivaldkonda: tööjõu 
piiriülene liikuvus, töötajate lähetamine, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine ja 
väga liikuvad teenused (näiteks rahvusvaheline transport).

Õigusteenistus juhib tähelepanu sellele, et teenuste osutamise vabadust ja töötajate vaba 
liikumist tuleb teineteisest eristada, kuid et Euroopa Kohtu praktikas siiski tunnistatakse 
nende kahe vabaduse omavahelist seost5.

Kuigi kehtivad ELi õigusaktid töötajate lähetamise kohta põhinevad ELi toimimise lepingu 
artikli 53 lõikel 1 ja artiklil 62, ei saa need artiklid siiski olla osa selle määruse õiguslikust 
alusest, sest nendes viidatakse selgelt ainult direktiividele („[---] annavad Euroopa Parlament 
ja nõukogu [---] direktiive“).

Seega jäävad alles ELi toimimise lepingu artiklid 46 ja 48 ning artikli 91 lõige 1.

On selge, et ELi toimimise lepingu artikkel 46 peab kuuluma õiguslikku alust moodustavate 
artiklite hulka, sest selles nähakse ette töötajate vaba liikumise saavutamiseks vajalike 
direktiivide või määruste andmine ning kõnealuse määruse eesmärk ja sisu, sealhulgas ametile 
ette nähtud ülesanded, on otseselt seotud artikli 46 alusel lubatud meetmete loeteluga (ja 
artiklis 45 esitatud määratlusega, millele artiklis 46 viidatakse).

Samuti peab õiguslikku alust moodustavate artiklite hulka kuuluma ELi toimimise lepingu 
artikkel 48, sest selles sätestatakse sotsiaalkindlustuse valdkonnas selliste meetmete võtmine, 
mis on vajalikud töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate liikumisvabaduse tagamiseks 
(artiklis ei sätestata, kas seda tuleb teha direktiivide või määruste kaudu), ning see on otseselt 
seotud kõnealuse määruse eesmärgi ja sisuga, sealhulgas ametile ette nähtud ülesannetega.

Võib ehk väita, et kuna ELi toimimise lepingu artiklis 48 viidatakse meetmetele, „mis on 
vajalikud töötajate liikumisvabaduse tagamiseks“, saab seda pidada ELi toimimise lepingu 
artiklit 46 täiendavaks õiguslikuks aluseks. Kuna aga kõnealuse määrusega luuakse amet 
mõlema valdkonna koordineerimiseks, sidudes mitu õigusakti, mis põhinevad kas ühel või 
mõlemal õiguslikul alusel, ja ühendades kummaski valdkonnas mitu asutust, tuleb järeldada, 
et määrusel on kaks eesmärki ja komponenti, mis on kõnealusel juhul lahutamatult seotud, 
ilma et üks oleks teisest vähem tähtis või kaudsem.

Seepärast peavad ELi toimimise lepingu artiklid 46 ja 48 moodustama ühiselt määruse 
õigusliku aluse.

Jääb veel küsimus, kas õiguslikku alusesse peaks kuuluma ka artikli 91 lõige 1 transpordi 
kohta.

5 Vt õigusteenistuse arvamuse SJ-0252/18 punkt 21.
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Kuigi artiklis 1 on loetletud mitu transpordialast õigusakti, mis on seotud ameti 
tegevusvaldkondadega, tuleb meeles pidada, et põhjenduses 8 täpsustatakse, et ameti tegevuse 
ulatust tuleks korrapäraselt analüüsida ja hinnata, eelkõige vaadeldes, kas ameti tegevust 
tuleks laiendada täiendavatele liidu õigusaktidele, milles käsitletakse rahvusvahelise 
transpordi valdkonna konkreetseid vajadusi. Seetõttu võib väita, et mitte kunagi ei olnud 
kavas lisada transport konkreetse ja eraldiseisva kategooriana ameti tegevusvaldkondade 
hulka ning et see õiguslik alus vaid täiendab peamisi või valdavaid eesmärke ja komponente, 
milleks on tööjõu piiriülene liikuvus ja sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine, mida 
puudutavaid eeskirju kohaldatakse transpordisektori töötajatele igal juhul6.

Seepärast näib, et artikli 91 lõige 1 transpordi kohta ei pea kuuluma määruse õiguslikku 
alusesse.

Õigusteenistus tuletab ühtlasi meelde, et aluslepingutes ei sisaldu ühtset ja konkreetset 
õiguslikku alust liidu ametite või asutuste loomiseks ning et see võib pigem põhineda liidu 
poliitikat käsitlevatel konkreetsematel sisulistel õiguslikel alustel, näiteks ELi toimimise 
lepingu artikkel 114, juhul kui eesmärk on tõhustada siseturu toimimist. Peale õigusteenistuse 
toodud näidete7 võib siinkohal ka mainida, et Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 
(EUIPO) eelkäija alus oli algselt paindlikkusklausel, kuid kui määrust, mille alusel EUIPO 
loodi,8 paar aastat hiljem põhjalikult ajakohastati, muudeti õiguslikuks aluseks ELi toimimise 
lepingu artikkel 118, mis oli vahepeal ELi toimimise lepingusse lisatud Lissaboni lepingu 
vastuvõtmisega. 

See näide toetab veelgi seisukohta, et Euroopa Tööjõuameti loomise määruse õigusliku aluse 
peaksid moodustama konkreetsed sisulised õiguslikud alused liidu kõnealuse poliitika 
elluviimise kohta, nimelt ELi toimimise lepingu artikkel 46 töötajate liikumisvabaduse kohta 
ja ELi toimimise lepingu artikkel 48 sotsiaalkindlustuse valdkonna meetmete kohta.

VI – Järeldus ja soovitus

Esitatud analüüsi põhjal on esialgu kokkulepitud määruse teksti sobivaks õiguslikuks aluseks 
ELi toimimise lepingu artiklid 46 ja 48.

Seetõttu otsustas õiguskomisjon oma 4. märtsi 2019. aasta koosolekul 19 poolthääle, 
0 vastuhääle ja 0 erapooletu häälega9 soovitada tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil nõustuda 
alaliste esindajate komitees (COREPER) 21. veebruaril 2019 kokku lepitud teksti hääletusel 

6 Samas, punktid 23–34.
7 Samas, punkt 9 ja selle joonealune märkus 5.
8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta 
(ELT L 154, 16.6.2017, lk 1).
9 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Pavel Svoboda (esimees), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux (aseesimees), 
Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Heidi Hautala, Sajjad Karim, 
Sylvia-Yvonne, Kaufmann, Evelyn Regner, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Karoline Graswander-Hainz 
(vastavalt kodukorra artikli 200 lõikele 2), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (Francis Zammit Dimechi 
asendusliige vastavalt kodukorra artikli 200 lõikele 2), Philippe Loiseau (Gilles Lebretoni asendusliige vastavalt 
kodukorra artikli 200 lõikele 2), Alex Mayer (Mary Honeyballi asendusliige vastavalt kodukorra artikli 200 
lõikele 2), Andrey Novakov (Emil Radevi asendusliige vastavalt kodukorra artikli 200 lõikele 2) ja Godelieve 
Quisthoudt-Rowohl (Axel Vossi asendusliige vastavalt kodukorra artikli 200 lõikele 2).
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eespool osutatud õigusliku alusega.

Lugupidamisega

Pavel Svoboda


