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Teema: Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Liidu, Euroopa 
Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise 
protokolli (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, 
Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi 
Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, 
kohaldamise ja edasiarendamisega) Euroopa Ühenduse poolt allakirjutamist ja 
protokolli teatavate sätete ajutist kohaldamist (KOM(2006)0752 –
2006/0251(CNS))1

Austatud härra esimees

21. märtsi 2007. aasta kirjas palusite õiguskomisjonilt vastavalt kodukorra artikli 35 lõikele 2 
arvamust kõnealuse komisjoni ettepaneku õigusliku aluse kehtivuse ja sobivuse kohta.

Õiguskomisjon arutas eespool mainitud küsimust 11. juuni 2007. aasta koosolekul.

Kirjas märgitakse, et 13. oktoobril 2005. aastal kiitis parlament heaks lepingu sõlmimise 
Šveitsiga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, 
kohaldamise ja edasiarendamisega, võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust, mille kohaselt 
peeti sobivaks õiguslikuks aluseks EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 teist lõiku.

Praegu kaalumisel olevad ettepanekud käsitlevad Šveitsiga sõlmitud lepingu juurde kuuluva 
protokolli sõlmimist, et võimaldada Liechtensteini Vürstiriigil lepinguga ühineda.
                                               
1 ELTs seni avaldamata.
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Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon märgib, et Liechtensteini ühinemine on 
sätestatud põhilepingus, täpsemalt Šveitsiga sõlmitud Schengeni lepingu artiklis 16.

Komisjon nendib ka seda, et parlamendi nõusoleku küsimus tõuseb taas kord päevakorda 
seetõttu, et Liechtensteini lepinguosalisena kaasates laiendab protokoll ühis-/segakomiteesid. 
Sellele põhjusele annab kaalu asjaolu, et komiteedel on protokolli puudutavate otsuste 
tegemise funktsioon.

Komisjon juhib õiguskomisjoni tähelepanu asjaolule, et samu juriidilisi argumente, mis 
toetavad artikli 300 lõike 3 teise lõigu (nõusolek) kasutamist sobiva õigusliku alusena artikli 
300 lõike 3 esimese lõigu (konsulteerimine) asemel, võiks kohaldada protokolli sõlmimisele 
samuti nagu parlamendi väitel kehtisid need Šveitsiga põhilepingu sõlmimise kohta.

EÜ asutamislepingu asjakohased sätted

Artikli 300 lõige 3
3. Välja arvatud artikli 133 lõikes 3 märgitud lepingud, sõlmib nõukogu lepingud pärast 
konsulteerimist Euroopa Parlamendiga, sealhulgas juhul, kui leping käsitleb valdkonda, mille 
puhul ühendusesiseste eeskirjade vastuvõtmiseks on nõutav artiklis 251 või 252 sätestatud 
menetlus. Euroopa Parlament esitab oma arvamuse tähtaja jooksul, mille nõukogu võib 
määrata sõltuvalt asja kiireloomulisusest. Kui selle tähtaja jooksul arvamust ei ole esitatud, 
võib nõukogu teha otsuse.

Erandina eelmisest lõigust sõlmitakse artiklis 310 märgitud lepingud, muud lepingud, mis 
kehtestavad koostöömenetluste korraldamisega spetsiifilise institutsioonilise raamistiku, 
lepingud, mis oluliselt mõjutavad ühenduse eelarvet, ja lepingud, mis tingivad artiklis 251 
sätestatud menetluse kohaselt vastuvõetud õigusakti muutmise, pärast seda, kui on saadud 
Euroopa Parlamendi nõusolek.

Hinnang

Küsimus, millele tuleb leida vastus, seisneb selles, kas kõnealune leping kehtestab 
koostöömenetluste korraldamisega spetsiifilise institutsioonilise raamistiku.

Märgitakse, in limine, et Euroopa kohtu väljakujunenud kohtupraktika kohaselt1 tuleb 
ühenduse õigusaktide õigusliku aluse valik teha üksnes objektiivsete kriteeriumide alusel, 
mida kohus saab kontrollida, ning eelkõige esildatud õigusakti eesmärgi ja sisu põhjal. 

Ettepanekud puudutavad konkreetselt protokolli allakirjutamist, mis käsitleb Liechtensteini 
ühinemist juba varem Šveitsi Konföderatsiooniga sõlmitud lepinguga. 

Arvestades, et Euroopa Kohus peab veel tõlgendama „spetsiifilise institutsioonilise 
                                               
1 Vt otsust kohtuasjas C-338/01: komisjon v. nõukogu, EKL 2004, lk I-7829, punkt 54; kohtuasjas C-211/01: 
komisjon v. nõukogu, EKL 2003, lk I-8913, punkt 38; ja kohtuasjas 62/88: Kreeka v. nõukogu, EKL 1990, lk I-
01527, punkt 62.
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raamistiku” mõistet artikli 300 lõike 3 teise lõigu tähenduses, võttis õiguskomisjon seisukoha, 
et põhileping nõuab artikli 300 lõike 3 teise lõigu alusel parlamendi nõusolekut sel põhjusel, 
et leping kehtestas selgelt „spetsiifilise institutsioonilise raamistiku” (sätestatud ühis-
/segakomiteed toovad kaasa organisatsioonilise struktuuri loomise, millel on õigus teha 
lepinguosaliste jaoks siduvaid otsuseid, eelkõige seoses lepingu alalhoidmise ja vaidluste 
lahendamisega).

Lisaks märgitakse, et protokollid sõlmitakse üldiselt samal õiguslikul alusel nagu põhileping.

Lõpetuseks nenditakse, et kui protokoll sõlmitakse, muudetakse ametlikult institutsioonilist 
raamistikku, sest ühis-/segakomiteesid laiendatakse uute, Liechtensteini esindavate liikmete 
kaasamisega. Seega leitakse, et ettepanekud nõukogu otsuste vastuvõtmise kohta toovad kaasa 
põhilepingus sätestatud „spetsiifilise institutsioonilise raamistiku” muutmise, mistõttu tuleks 
aluseks võtta EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 teine lõik. 

Järeldus

Ülaltoodut arvestades ollakse seisukohal, et ettepanekud nõukogu otsuste vastuvõtmise kohta
toovad kaasa põhilepingus – mille lahutamatu osa on esildatud protokoll – sätestatud 
„spetsiifilise institutsioonilise raamistiku” muutmise.

Seega otsustas õiguskomisjon 11. juuni 2007. aasta koosolekul ühehäälselt1 soovitada 
õigusliku aluse muutmist, et võtta aluseks EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 teine lõik, 
mis nõuab parlamendi nõusolekut ja mitte pelgalt konsulteerimist.

Lugupidamisega

Giuseppe Gargani

                                               
1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Cristian Dumitrescu (tegevesimees), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
(aseesimees), Manuel Medina Ortega (arvamuse koostaja),Carlo Casini, Janelly Fourtou, Luis de Grandes 
Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Michel Rocard, 
Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina ja Tadeusz Zwiefka.
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