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Austatud esimees

Tulenevalt esialgsest kokkuleppest, milleni jõuti 12. veebruaril 2019 institutsioonidevaheliste 
läbirääkimiste käigus seoses ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 
teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist 
(2016/0400(COD); edaspidi „ettepanek“), ja mis sisaldab kokkulepet õigusliku aluse 
muutmise kohta seoses ettepaneku jagamisega kaheks osaks, otsustasid õiguskomisjoni 
koordinaatorid 18. veebruaril 2019 esitada kodukorra artikli 39 lõike 3 kohaselt arvamuse 
ettepaneku õigusliku aluse sobivuse kohta tulenevalt selle jagamisest kaheks osaks. Esialgne 
kokkulepe kiideti heaks Coreperi poolt 27. veebruaril 2019 ja õiguskomisjoni poolt 4. märtsil 
2019. Seejärel kiitis kaheks jagamise heaks ka esimeeste konverents 7. märtsil 2019.

I – Taust

Otsuse 1999/468/EÜ (mida muudeti nõukogu otsusega 2006/512/EÜ) („komiteemenetluse 
otsus“) artiklis 5a kehtestati kontrolliga regulatiivmenetlus. 2008. ja 2009. aastal kohandati 
nimetatud kontrolliga regulatiivmenetlusega mitmeid õigusakte (edaspidi „kohandamine 
kontrolliga regulatiivmenetlusega“)1. Koos Lissaboni lepingu jõustumisega ning seoses ELi 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1137/2008, millega kohandatakse 
teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte vastavalt nõukogu otsusele 
1999/468/EÜ seoses kontrolliga regulatiivmenetlusega – Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega – 
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toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 loodud uue õigusliku raamistikuga tuli 
komiteemenetluse otsus läbi vaadata. Komiteemenetluse otsuse artikkel 5a, millega 
kontrolliga regulatiivmenetlus oli kehtestatud, jäeti aga määruse (EL) nr 182/2011 
(„komiteemenetluse määrus“) – mis nimetatud läbivaatamise eesmärgil Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 291 lõike 3 alusel vastu võeti – kohaldamisalast teadlikult välja. 
Seepärast tuli artikkel 5a kehtivate õigusaktide tõttu, milles sellele artiklile osutatakse, esialgu 
alles jätta. Teisest küljest tuleb kõnealune õigustik õiguskindluse tagamiseks viia vastavusse 
Lissaboni lepinguga. Seetõttu tegi komisjon 2013. aastal ettepaneku teha vastavusse viimine 
teoks kolme mahuka ettepanekuga (nn koondõigusaktide ettepanekud), mille parlament võttis 
2014. aasta veebruaris esimesel lugemisel vastu, tuginedes õiguskomisjoni raportitele. Siiski 
võttis komisjon need ettepanekud tagasi, sest nõukogus ei suudetud lahendusele jõuda.

Pärast seda, kui 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkulepe 
oli jõustunud, esitas komisjon 2016. aasta detsembris kaks uut vastavusse viimise ettepanekut, 
millest ühes käsitletakse õigusvaldkonna2 ja teises ülejäänud poliitikavaldkondade õigusakte 
(ettepanek hõlmas 168 õigusakti).

Ettepaneku seletuskirja selles osas, milles käsitletakse õigusliku aluse valikus, sedastas 
komisjon: „Käesolev ettepanek toetub kõikide muudetud alusaktide õiguslikele alustele.“ See 
tähendab, et komisjoni ettepaneku õiguslikuks aluseks olevad aluslepingute sätted vastavad 
nende 168 õigusakti vastavates õiguslikes alustes sisalduvatele aluslepingute sätetele. Seega 
olid komisjoni esitatud ettepaneku õiguslikuks aluseks Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikkel 33, artikli 43 lõige 2, artikli 53 lõige 1, artikkel 62, artikli 64 lõige 2, artikkel 91, 
artikli 100 lõige 2, artikkel 114, artikli 153 lõike 2 punkt b, artikli 168 lõike 4 punkt a, artikli 
168 lõike 4 punkt b, artikkel 172, artikli 192 lõige 1, artikkel 207, artikli 214 lõige 3 ja artikli 
338 lõige 1. Samuti ütles komisjon seletuskirjas sõnaselgelt, et „Käesolev algatus seondub 
üksnes menetlustega, mida kohaldatakse liidu tasandil selleks antud pädevuse alusel 
õigusaktide vastuvõtmiseks.“

Komisjoni lähenemisviis õigusliku aluse osas järgis kontrolliga regulatiivmenetlusega 
kohandamise ja 2013. aasta koondõigusaktide ettepanekute puhul kasutatud lähenemisviisi.

12. veebruaril 2019 leppisid kolme institutsiooni läbirääkijad kolmepoolsetel läbirääkimistel 
kokku jagada koondõigusaktide ettepanek kaheks osaks ja lõpetasid läbirääkimised sellega 
hõlmatud 64 õigusakti üle. Samuti lepiti kokku, et läbirääkimised ülejäänud 104 õigusakti üle 
jätkuvad järgmisel ametiajal.

Pärast sellist jagamist lepiti kokku, et aluslepingu sätted, mis moodustavad ettepaneku 
esimese kokkulepitud osa õigusliku aluse, vastavad aluslepingu sätetele, mis sisalduvad 

Esimene osa (ELT L 311, 21.11.2008, lk 1); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) 
nr 219/2009, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid 
õigusakte otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas – Kontrolliga regulatiivmenetlusega 
kohandamine – 2. osa (ELT L 87, 31.3.2009, lk 109); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta 
määrus (EÜ) nr 1103/2008, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse 
kohaseid õigusakte vastavalt nõukogu otsusele 1999/468/EÜ seoses kontrolliga regulatiivmenetlusega – 
Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega – III osa (ELT L 304, 14.11.2008, lk 80). 
2 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad õigusküsimuste valdkonnas ette kontrolliga 
regulatiivmenetluse kasutamist (2016/0399(COD).
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nimetatud osaga hõlmatud 64 õigusakti õiguslikus aluses, ja sellest tulenevalt vastavad 
aluslepingu sätted, mis moodustavad ettepaneku ülejäänud, veel mitte kokku lepitud osa 
õigusliku aluse, neile aluslepingu sätetele, mis sisalduvad nimetatud osaga hõlmatud 104 
õigusakti õiguslikus aluses.

Institutsioonidevahelistel läbirääkimistel 12. veebruaril 2019 kokku lepitud komisjoni 
ettepaneku õiguslikuks aluseks eelnimetatud 64 õigusakti puhul on Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikkel 33, artikli 43 lõige 2, artikli 53 lõige 1, artikkel 62, artikkel 91, artikli 100 
lõige 2, artikkel 114, artikli 153 lõike 2 punkt b, artikli 168 lõike 4 punkt b, artikkel 172, 
artikli 192 lõige 1, artikli 207 lõige 2, artikli 214 lõige 3 ja artikli 338 lõige 1. Võrreldes 
komisjoni esialgse ettepanekuga on välja jäetud ELi toimimise lepingu artikli 64 lõige 2 ja 
artikli 168 lõike 4 punkt b, kuna need moodustavad selliste õigusaktide õigusliku aluse, mida 
esimene osa ei hõlma. 

Komisjoni ettepaneku mitte kokku lepitud osa põhineb seega neile aluslepingu sätetele, mis 
vastavad ülejäänud 104 õigusakti õiguslikule alusele – Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 43 lõige 2, artikli 53 lõige 1, artikkel 62, artikkel 91, artikli 100 lõige 2, artikkel 114, 
artikli 153 lõike 2 punkt b, artikli 168 lõike 4 punkt a, artikli 168 lõike 4 punkt b, artikli 192 
lõige 1 ja artikli 338 lõige 1. Tuleb märkida, et ELi toimimise lepingu artikli 64 lõige 2 ei 
vasta ühelegi õigusaktile ülejäänud 104 õigusakti hulgas ja selle esialgne lisamine 
ettepanekusse oli ekslik.

II – Asjakohased aluslepingu artiklid

Alljärgnevad artiklid moodustavad komisjoni ettepaneku kaasseadusandjate poolt kokku 
lepitud esimese osa õigusliku aluse ja puudutavad 64 õigusakti. 

ELi toimimise lepingu artikkel 33 on tollikoostööd käsitlevas peatükis ning selle sõnastus on 
järgmine:

Artikkel 33
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 135)
Aluslepingute kohaldamisalas võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt meetmed tollikoostöö tugevdamiseks liikmesriikide ning liikmesriikide 
ja komisjoni vahel.

ELi toimimise lepingu artikli 43 lõige 2 on põllumajandust ja kalandust käsitlevas III jaotises 
ning selle sõnastus on järgmine:

Artikli 43 lõige 2
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 37)
(...) 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.(...)

ELi toimimise lepingu artikli 53 lõige 1 on inimeste, teenuste ja kapitali vaba liikumist 
käsitleva jaotise asutamisõigust käsitlevas peatükis ning selle sõnastus on järgmine:
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Artikli 53 lõige 1
(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. (...)

ELi toimimise lepingu artikkel 62 on inimeste, teenuste ja kapitali vaba liikumist käsitleva 
jaotise teenuseid käsitlevas peatükis ning selle sõnastus on järgmine:

Artikkel 62
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 55)
Käesolevas peatükis käsitletud küsimuste puhul rakendatakse artiklite 51–54 sätteid.

ELi toimimise lepingu artikkel 91 on transporti käsitlevas jaotises ning selle sõnastus on 
järgmine:

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;

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.

ELi toimimise lepingu artikli 100 lõige 2 on samuti transporti käsitlevas jaotises ning selle 
sõnastus on järgmine:

Artikli 100 lõige 2
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 80)
(...) 2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
kehtestada kohased sätted mere- ja lennutranspordi kohta. Nad teevad otsuse pärast 
konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega ning regioonide komiteega.

ELi toimimise lepingu artikkel 114 on õigusaktide ühtlustamist käsitlevas peatükis ning selle 
sõnastus on järgmine:
Artikkel 114
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 95)
1. Kui aluslepingutes ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse artiklis 26 seatud eesmärkide 
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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.
2. Lõiget 1 ei kohaldata maksusätete, isikute vaba liikumist käsitlevate sätete ega nende sätete 
suhtes, mis käsitlevad töötajate õigusi ja huvisid.
3. Lõikes 1 ettenähtud tervishoidu, ohutust, keskkonnakaitset ja tarbijakaitset käsitlevates 
ettepanekutes võtab komisjon aluseks kaitstuse kõrge taseme, eriti võttes arvesse kõiki uusi 
teaduslikel faktidel põhinevaid suundumusi. Oma vastavate volituste piires püüavad ka 
Euroopa Parlament ja nõukogu saavutada sama eesmärki.
4. Kui pärast seda, kui Euroopa Parlament ja nõukogu või nõukogu või komisjon on 
ühtlustamismeetme vastu võtnud, peab liikmesriik artiklis 36 märgitud oluliste vajaduste tõttu 
või seoses keskkonna või töökeskkonna kaitsega vajalikuks säilitada siseriiklikke norme, 
teatab ta nendest normidest ja nende säilitamise põhjustest komisjonile.
5. Lisaks sellele ja ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, kui pärast seda, kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu või nõukogu või komisjon on ühtlustamismeetme vastu võtnud, peab 
liikmesriik vajalikuks ühtlustamismeetme võtmise järel ainuomaselt selles liikmesriigis 
ilmneva probleemi tõttu kehtestada keskkonna ja töökeskkonna kaitsega seotud uutel 
teaduslikel tõenditel põhinevaid siseriiklikke norme, teatab ta kavandatavatest normidest ja 
nende kehtestamise põhjustest komisjonile.
6. Komisjon kinnitab kõnealused siseriiklikud normid või lükkab need tagasi kuue kuu jooksul 
pärast lõigetes 4 ja 5 osutatud teatamist, olles eelnevalt kindlaks teinud, kas need on või ei ole 
suvalise diskrimineerimise vahendid või liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud 
piirangud, ja kas need kujutavad või ei kujuta endast takistust siseturu toimimisele.
Kui komisjon selles ajavahemikus otsust ei tee, loetakse lõigetes 4 ja 5 osutatud siseriiklikud 
normid kinnitatuks.
Kui seda õigustab küsimuse keerukus ja kui puudub oht inimeste tervisele, võib komisjon 
asjaomasele liikmesriigile teatada, et käesolevas lõikes osutatud ajavahemikku võidakse 
pikendada veel kuni kuus kuud.
7. Kui liikmesriik on vastavalt lõikele 6 volitatud säilitama või kehtestama siseriiklikke norme, 
mis erinevad ühtlustamismeetmest, uurib komisjon kohe, kas teha ettepanek selle meetme 
kohandamiseks.
8. Kui liikmesriik tõstatab rahvatervisega seotud konkreetse küsimuse valdkonnas, kus varem 
on võetud ühtlustusmeetmeid, juhib ta sellele komisjoni tähelepanu, kes siis viivitamata uurib, 
kas teha nõukogule ettepanek sobivate meetmete kohta.
9. Erandina artiklites 258 ja 259 osutatud menetlusest võib komisjon või liikmesriik anda asja 
otse Euroopa Liidu Kohtusse, kui ta arvab, et mõni teine liikmesriik kasutab käesolevas 
artiklis ettenähtud volitusi vääriti.
10. Asjakohastel juhtudel on eespool märgitud ühtlustamismeetmetes kaitseklausel, mis 
volitab liikmesriike ühel või mitmel artiklis 36 osutatud majandusvälisel põhjusel võtma liidu 
kontrollimenetlusele alluvaid ajutisi meetmeid.

ELi toimimise lepingu artikli 153 lõike 2 punkt b on sotsiaalpoliitikat käsitlevas jaotises ning 
selle sõnastus on järgmine [koos lisatud selgitusega]:

Artikli 153 lõike 2 punkt b
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 137)
(...) 2. Selleks [s.t artikli 151 eesmärkide saavutamiseks liikmesriikide meetmete toetamise ja 
täiendamise abil lõikes 1 loetletud valdkondades] võivad Euroopa Parlament ja nõukogu:
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a) (...)
b) lõike 1 punktides a–i osutatud valdkondades direktiivide abil vastu võtta miinimumnõuded 
järkjärguliseks rakendamiseks, arvestades igas liikmesriigis kehtivaid tingimusi ja tehnilisi 
eeskirju. Sellistes direktiivides hoidutakse haldus-, finants- ja õiguslike piirangute 
kehtestamisest viisil, mis pidurdaks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete loomist ja 
arengut.(...)

ELi toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 punkt b on rahvatervist käsitlevas jaotises 
ning selle sõnastus on järgmine:

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:
a) (...)
b) veterinaaria- ja fütosanitaaralal meetmeid, mille otsene eesmärk on rahvatervise kaitse; 
(...)

ELi toimimise lepingu artikkel 172 on üleeuroopalisi võrke käsitlevas jaotises ning selle 
sõnastus on järgmine:

Artikkel 172
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 156)
Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad vastu artikli 171 lõikes 1 märgitud suunised ja muud 
meetmed, toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning pärast konsulteerimist 
majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega.
Suuniste ja ühist huvi pakkuvate projektide puhul, mis on seotud mingi liikmesriigi 
territooriumiga, on nõutav asjassepuutuva liikmesriigi heakskiit.

ELi toimimise lepingu artikli 192 lõige 1 on keskkonda käsitlevas XX jaotises ning selle 
sõnastus on järgmine:

Artikkel 192
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 175)
1. Toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning pärast konsulteerimist majandus- ja 
sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega, otsustavad Euroopa Parlament ja nõukogu, 
missuguseid meetmeid tuleb liidul võtta, et saavutada artiklis 191 seatud eesmärgid. (...)

ELi toimimise lepingu artikkel 207 on ühist kaubanduspoliitikat käsitlevas jaotises ning selle 
sõnastus on järgmine:

Artikkel 207
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 133)
1. Ühine kaubanduspoliitika rajaneb ühtsetel põhimõtetel, eriti mis puutub tariifide 
muutmisse, kauba- ja teenustevahetusega ning intellektuaalomandi kaubandusaspektidega 
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seotud tolli- ja kaubanduskokkulepete sõlmimisse, välismaistesse otseinvesteeringutesse, 
liberaliseerimismeetmete ühtlustamisse, ekspordipoliitikasse ning kaubanduse 
kaitsemeetmetesse, näiteks meetmetesse, mida võetakse dumpingu või subsiidiumide puhul. 
Ühist kaubanduspoliitikat teostatakse kooskõlas liidu välistegevuse põhimõtete ja 
eesmärkidega.
2. Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt määruste 
abil vastu meetmed, millega määratletakse ühise kaubanduspoliitika rakendamise raamistik.
3. Kui ühe või mitme riigi või rahvusvahelise organisatsiooniga sõlmitavate lepingute üle on 
vaja pidada läbirääkimisi, kohaldatakse artikli 218 sätteid, kui käesoleva artikli erisätted ei 
näe ette teisiti.
Komisjon annab soovitusi nõukogule, kes volitab komisjoni alustama vajalikke läbirääkimisi. 
Nõukogu ja komisjon tagavad selle, et läbirääkimiste tulemusel sõlmitavad lepingud vastavad 
liidusisesele poliitikale ja eeskirjadele.
Komisjon peab läbirääkimisi, konsulteerides erikomiteega, mille nõukogu määrab selle 
ülesande täitmisel komisjoni abistama, ning niisuguste juhiste raames, mida nõukogu peab 
vajalikuks komiteele anda. Komisjon annab erikomiteele ja Euroopa Parlamendile 
regulaarselt aru läbirääkimiste edenemise kohta.
4. Seoses lõikes 3 osutatud lepingute üle läbirääkimisega ja nende sõlmimisega teeb nõukogu 
otsused kvalifitseeritud häälteenamusega.
Seoses lepingute üle läbirääkimise ja nende sõlmimisega teenuste valdkonnas ja 
intellektuaalomandi kaubandusaspektide valdkonnas, samuti välismaiste otseinvesteeringute 
valdkonnas, teeb nõukogu otsused ühehäälselt, kui need lepingud sisaldavad sätteid, mille 
puhul liidusiseste eeskirjade vastuvõtmiseks on nõutav ühehäälsus.
Nõukogu teeb samuti ühehäälse otsuse lepingute üle läbirääkimiseks ja nende sõlmimiseks:
a) kultuuri- ja audiovisuaalteenuste valdkonnas, kui need lepingud võivad piirata liidu 
kultuurilist ja keelelist mitmekesisust;
b) sotsiaal-, haridus- ja tervishoiuteenuste valdkonnas, kui need lepingud võivad tõsiselt 
häirida selliste teenuste osutamise riiklikku korraldust ning piirata liikmesriikide vastutust 
selliste teenuste osutamisel.
5. Transpordialaste rahvusvaheliste lepingute üle läbirääkimiste pidamisel ja nende 
sõlmimisel kohaldatakse kolmanda osa VI jaotise sätteid ja artiklit 218.
6. Käesoleva artikliga ühise kaubanduspoliitika valdkonnas antud pädevuse teostamine ei 
mõjuta liidu ja liikmesriikide vahelist pädevuse jaotust ega kohusta liikmesriike oma õigus- ja 
haldusnorme ühtlustama, niivõrd kui aluslepingud välistavad sellise ühtlustamise.

ELi toimimise lepingu artikli 214 lõige 3 on humanitaarabi käsitlevas peatükis ning selle 
sõnastus on järgmine:

Artikli 214 lõige 3
(...) 3. Euroopa Parlament ja nõukogu kehtestavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
meetmed, millega määratakse kindlaks humanitaarabioperatsioonide elluviimise 
raamistik.(...)

Artikli 338 lõige 1 on ELi toimimise lepingu üld- ja lõppsätteid käsitlevas seitsmendas osas 
ning selle sõnastus on järgmine:

Artikkel 338
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 285)
1. Ilma et see piiraks Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja 
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käsitleva protokolli artikli 5 kohaldamist, võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt meetmeid statistika koostamiseks, kui see on vajalik 
liidu tegevuseks (...).

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“3. 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 esimesel juhul olema õigusaktil üksainus õiguslik alus, 
st peamise või ülekaaluka eesmärgi või valdkonna tõttu nõutav õiguslik alus, ning teisel juhul 
võib õigusakt põhineda vastavatel erinevatel õiguslikel alustel4.

Kuna õigusliku aluse valik ei tohiks põhimõtteliselt sõltuda varasemate seadusandlike aktide 
puhul tehtud valikust, tuleb väljakujunenud kohtupraktika kohaselt õigusakti õigusliku aluse 
kindlaksmääramisel arvestada akti enda eesmärki ja sisu, mitte muude, teatavate sarnasustega 
ELi õigusaktide vastuvõtmisel kasutatud õiguslikku alust. Kui seadusandlik akt on aga 
kavandatud üksnes muud seadusandlikku akti täiendava või parandava aktina selle algset 
eesmärki muutmata, on ELi seadusandjal täielik õigus tugineda hilisema akti puhul esimese 
akti õiguslikule alusele5. 

IV – Ettepaneku eesmärk ja sisu

Lissaboni lepinguga kehtestati delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid, sealhulgas nende 
selgesõnaline eristamine (vastavalt ELi toimimise lepingu artiklites 290 ja 291). Tulenevalt 
Lissaboni lepingu jõustumisest tuleb veel mitmeid Lissaboni-eelseid õigusakte, mis 
sisaldavad viidet kontrolliga regulatiivmenetlusele, kohandada ELi toimimise lepingu 
artiklitega 290 ja 291.

Nagu eespool märgitud, hõlmab ettepanek kolmes komisjoni poolt 2013. aastal vastu võetud 
õigusaktide vastavusse viimise ettepanekus sisalduvaid õigusakte ning ühte õigusakti, mis ei 
sisaldunud 2013. aasta ettepanekus, kuid mis vajab vastavusse viimist ja mis on lisatud 

3 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.
4 Vt eespool osutatud kohtuasja C-411/06 punkte 46–47.
5 Vt 21. juuni 2018. aasta otsus kohtuasjas C-5/16: Poola vs. Euroopa Parlament ja nõukogu, EU:C:2018:483, 
punktid 49 ja 69 ning osutatud kohtupraktika.
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käesolevale ettepanekule. Ettepanek ei hõlmanud õigusakte, mille suhtes on vahepeal tehtud 
eraldi seadusandlikke ettepanekuid.

Ettepanekus valitud seadusandlik lähenemisviis on muuta iga asjaomast õigusakti. 

See tähendab, et kontrolliga regulatiivmenetluse sisulist volitust sisaldav säte sõnastatakse
ümber, nii et see järgib volitusi delegeerivaid artikleid käsitlevates standardklauslites kokku 
lepitud sõnastust. Igasse õigusakti lisatakse standardartikkel delegeeritud volituste 
rakendamise kohta ja viited kontrolliga regulatiivmenetlusele jäetakse välja. Mõnel juhul 
otsustasid kaasseadusandjad, et volituste andmiseks puudub vajadus ning piirdusid üksnes 
kontrolliga regulatiivmenetluse väljajätmisega. 
Vastavalt ettepaneku seletuskirjale seondub see „üksnes menetlustega, mida kohaldatakse 
liidu tasandil selleks antud pädevuse alusel õigusaktide vastuvõtmiseks“.

Ettepaneku põhjal tehtavad kohandused ja muudatused puudutavad üksnes liidu tasandi 
menetlusi ning ei sõltu seetõttu mis tahes meetmetest riigi õigusesse vastuvõtmisel. Järelikult 
ei pea liikmesriigid direktiivide puhul neid üle võtma.

V – Sobiva õigusliku aluse kindlaksmääramine

Asjaolu, et ettepanek põhineb kõikide muudetud õigusaktide õiguslikul alusel, ei ole 
õiguslikust seisukohast problemaatiline.

Kuid nagu õigusteenistus õigesti märkis, on tõsi, et mõned kõnealused õigusaktid on 
direktiivid, samas kui praegune komisjoni ettepanek puudutab määruse vastuvõtmist. 
Eelkõige just Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 53 lõige 1 ja artikli 153 lõike 2 punkt b, 
mis moodustavad ettepaneku kokkulepitud osa kaks õiguslikku alust, lubavad Euroopa 
Parlamendil ja nõukogul võtta vastu direktiive, mitte määrusi.

Nagu nähtub komisjoni algsest õiguslike aluste valikust ning ettepaneku eespool nimetatud 
eesmärgist ja sisust, ei ole ettepaneku eesmärk õigusakte muuta selle mõiste tavapärases 
tähenduses. Hoopis vastupidi, eesmärgiks on viia kontrolliga regulatiivmenetlusele osutavad 
õigusaktid vastavusse Lissaboni lepinguga kehtestatud õigusraamistikuga. Sellega ei kaasne 
mingit ülevõtmist liikmesriikide poolt.

Samuti tuleks märkida, et komisjoni lähenemisviis ettepaneku õigusliku aluse osas järgis 
kontrolliga regulatiivmenetlusega kohandamise ja 2013. aasta koondõigusaktide ettepanekute 
puhul kasutatud lähenemisviisi.

Eelmainitut arvesse võttes on seega vastuvõetav, et käesoleva määruse alusel muudetakse 
eespool sätestatud piirides ka mitut direktiivi.

VI – Järeldus ja soovitus

Esitatud analüüsi põhjal on esialgu kokkulepitud määruse teksti sobivaks õiguslikuks aluseks 
ELi toimimise lepingu artikkel 33, artikli 43 lõige 2, artikli 53 lõige 1, artikkel 62, artikkel 91, 
artikli 100 lõige 2, artikkel 114, artikli 153 lõike 2 punkt b, artikli 168 lõike 4 punkt b, 
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artikkel 172, artikli 192 lõige 1, artikli 207 lõige 2, artikli 214 lõige 3 ja artikli 338 lõige 1.

Samal ajal on ettepaneku teisele osale, mis tuleb Euroopa Parlamendil oma esimese lugemise 
seisukohana vastu võtta, sobivaks õiguslikuks aluseks ELi toimimise lepingu artikli 43 lõige 
2, artikli 53 lõige 1, artikkel 62, artikkel 91, artikli 100 lõige 2, artikkel 114, artikli 153 lõike 
2 punkt b, artikli 168 lõike 4 punkt a, artikli 168 lõike 4 punkt b, artikli 192 lõige 1 ja artikli 
338 lõige 1.

Oma 1. aprilli 2019. aasta koosolekul otsustas õiguskomisjon seetõttu 14 poolthäälega 
ühehäälselt6 soovitada, et seoses ettepaneku kaheksjagamisega loetakse eelnimetatu 
õiguslikuks aluseks esialgsele kokkuleppele, nagu on ette nähtud Coreperis 27. veebruaril 
2019 kokku lepitud ja õiguskomisjoni poolt 4. märtsil 2019 heaks kiidetud tekstis, ning 
parlamendi esimese lugemise seisukohale, mis puudutab ülejäänud 104 õigusakti ettepaneku 
teises osas.

Lugupidamisega

Pavel Svoboda

6 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Pavel Svoboda (esimees), Jean‑Marie Cavada (aseesimees), Mady Delvaux 
(aseesimees), Max Andersson, Marie‑Christine Boutonnet, Pascal Durand, Sajjad Karim, Sylvia‑Yvonne 
Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Julie Ward, Tadeusz Zwiefka, Mylène 
Troszczynski (Gilles Lebretoni asendusliige vastavalt kodukorra artikli 200 lõikele 2).


