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Austatud härra esimees

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni esimees palus oma 29. jaanuari 2009. 
aasta kirjas õiguskomisjonilt vastavalt kodukorra artiklile 35 arvamust eespool nimetatud 
ettepaneku õigusliku aluse kohta.

Õiguskomisjon arutas eespool mainitud küsimust 12. veebruari 2009. aasta koosolekul.

Keskkonnakomisjonis on esitatud muudatusettepanekud asendada õiguslik alus – EÜ 
asutamislepingu artikkel 95 – artikliga 152; artiklitega 16 ja 152; artiklitega 42, 152 ja 308; 
artiklitega 137 ja 152 või artiklitega 95 ja 152.

Euroopa Kohtu kohtupraktika põhimõtetest lähtudes võiks seda küsimust analüüsida 
järgmiselt.

Nagu teada, peab igal ühenduse õigusaktil olema õiguslik alus, milles on sätestatud 
ühendusele antud pädevus ja osutatakse akti liigile, mida võib vastu võtta, ning vastuvõtu 
menetlusele.

Euroopa Kohus on oma 6. detsembri 2001. aasta arvamuses nr 2/001 rahvusvahelise lepingu 

                                               
1EKL 2001, lk I-9713. 
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(täpsemalt Cartagena protokolli) sõlmimise õigusliku aluse kohta selgitanud: 

„Sobiva õigusliku aluse valik on põhiseadusliku tähtsusega küsimus. Kuna ühendusel on 
ainult talle omistatud pädevus, siis peab ta seostama protokolli asutamislepingu sättega, mis 
annab talle volituse kiita heaks selline akt. Väära õigusliku aluse kasutamine võib seega 
kaasa tuua sõlmimise otsuse enda kehtetuse ja sellest tulenevalt muuta kehtetuks ühenduse 
nõusoleku olla seotud lepinguga, millele ta alla kirjutas. Nii on see juhul, kui asutamisleping 
ei anna ühendusele piisavat pädevust, et ratifitseerida leping tervikuna, mistõttu tuleb uurida 
ühenduse ja liikmesriikide pädevuse jaotust kavandatava lepingu sõlmimiseks kolmandate 
riikidega, või ka juhul, kui sõlmimise otsuse sobiv õiguslik alus näeb ette teistsuguse 
menetluse õigusakti andmiseks kui see, mida ühenduse institutsioonid tegelikult järgisid.”
(allajoonimine lisatud)

Ühelt poolt osutab kohus õigusliku aluse valiku „põhiseaduslikule tähtsusele”, arvestades et 
ühendus ei kujuta endast üldise iseloomuga õiguslikku korda, vaid seda juhitakse volituste 
andmise põhimõtte alusel.
Teiselt poolt juhib kohus tähelepanu probleemile olukordades, kus puudub õiguslik alus 
ühenduse tegevuse katmiseks (puudub „piisav pädevus”) või õigusliku aluse muutmine toob 
kaasa vastuvõtmise teistsuguse menetluse alusel. Ilmeka näite võib leida kohtujuristi 15. 
novembri 2001. aasta ettepanekust kohtuasjas C-314/99 Madalmaade Kuningriik v. Euroopa 
Ühenduste Komisjon1, mille puhul õigusliku aluse muutmine oleks tähendanud, et akt oleks 
tulnud võtta vastu teistsuguse menetluse alusel kui see, mille alusel ta tegelikult vastu võeti.

Antud kohtuasjas, nagu märkis ka parlamendi õigusteenistus British American Tobacco2

kohtuasjas, on viga õiguslikus aluses rohkem kui lihtsalt formaalne viga, juhul kui see toob 
kaasa eksimise akti vastuvõtmiseks kohaldatavas menetluses ja viia akti kehtetuks 
tunnistamiseni, sest see on osa akti sisust, põhjustades selle ebaseaduslikkust.

Euroopa Kohtu arvamuse kohaselt ei saa õigusliku aluse valik olla subjektiivne, vaid peab 
põhinema objektiivsetel teguritel3, näiteks asjaomase õigusakti sisu ja eesmärk4, mille suhtes 

                                                                                                                                                  
Veebilink: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docav=docav&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=d
ocnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint
&affclose=affclose&numaff=2%2F00&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomus
uel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Submit
1 EKL 2002, lk I-05521.
Veebilink: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=353903:cs&lang=it&list=449394:cs,335881:cs,250906:cs,353903:cs,250621:cs,25
0591:cs,250603:cs,242077:cs,242014:cs,234659:cs,&pos=4&page=1&nbl=26&pgs=10&hwords=base%20giuri
dica~&checktexte=checkbox&visu=#texte
2 Otsus kohtuasjas C-491/2001: The Queen v. Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco 
(Investments) Ltd and Imperial Tobacco Ltd, EKL 2002, lk I-11453.
Veebilink:
http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=264374:cs&lang=it&list=405672:cs,287495:cs,264374:cs,13286
1:cs,&pos=3&page=1&nbl=4&pgs=10&hwords=british%20american%20tobacco~&checkte
xte=checkbox&visu=#texte
3 Otsus kohtuasjas C-45/86: komisjon v. nõukogu, EKL 1987, lk 1439, punkt 5.
4 Otsus kohtuasjas C-300/89: komisjon v. nõukogu, EKL 1991, lk I-287, punkt 10.
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võidakse kohaldada kohtulikku läbivaatamist. Lisaks peab otsustav tegur olema meetme 
peamine eesmärk.1

Vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale on asutamislepingu üldine artikkel piisav õiguslik 
alus ka siis, kui kõnealuse õigusaktiga üritatakse täiendavalt põhieesmärgile teises järjekorras 
saavutada ka asutamislepingu eriartiklis sätestatud eesmärki2.

Kui aga leitakse, et need kaks eesmärki on omavahel lahutamatult seotud, ilma et üks neist 
oleks teise suhtes teisejärguline ja kaudne, siis võib kaaluda kahe õigusliku aluse kasutamist3. 

Kokkuvõttes võib öelda, et kohus eelistab üht õiguslikku alust, välja arvatud juhul, kui 
asjaomasel aktil on kaks võrdset eesmärki. 

Käesoleval juhul valis Euroopa Komisjon õiguslikuks aluseks EÜ asutamislepingu artikli 954. 

                                               
1 Otsus kohtuasjas C-377/98: Madalmaad v. Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2001, lk I-7079, punkt 27.
2 Otsus kohtuasjas C-377/98: Madalmaad v. Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2001, lk I-7079, punktid 27–
28; Otsus kohtuasjas C-491/01: British American Tobacco (Investments) ja Imperial Tobacco, EKL 2002, lk I-
11453, punktid 93–94.
3 Otsus kohtuasjas C-165/87: komisjon v. nõukogu, EKL 1988, lk 5545, punkt 11.
4 Artikkel 95

1. Erandina artiklist 94 ning kui käesolevas lepingus ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse artiklis 14 seatud 
eesmärkide saavutamiseks järgmisi sätteid. Vastavalt artiklis 251 sätestatud menetlusele ning pärast 
konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega võtab 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 nõukogu või komisjon on ühtlustamismeetme vastu võtnud, peab liikmesriik artiklis 30 
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 ühtlustamismeetme võtmist nõukogus või 
komisjonis liikmesriik peab 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 
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Komisjon põhjendab oma õigusliku aluse valikut, arutledes üksikasjalikult ettepaneku üldiste 
õiguslike aspektide üle. Komisjon püüab kehtestada piiriüleste tervishoiuteenuste suhtes üldist 
õigusraamistikku, mis koosneb 1) kõigi ELi tervishoiusüsteemide ühistest põhimõtetest, 2) 
piiriüleste tervishoiuteenuste eriraamistikust ja 3) Euroopa koostöövormidest tervishoiu alal.
Lõppanalüüsis esitatakse eesmärk „luua ohutute, kvaliteetsete ja tõhusate piiriüleste 
tervishoiuteenuste osutamise Euroopa Liidu raamistik ning tagada tervishoiuteenuste vaba 
liikumine ja tervisekaitse kõrge tase, võttes täielikult arvesse liikmesriikide vastutust 
tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamisel ja kättesaadavaks muutmisel”. 

Õigusliku aluse kohta on esitatud mitmeid muudatusettepanekuid. Nüüd tuleks neid kaaluda.

Kõigepealt tuleks kaaluda artiklit 152, mida on pakutud üksi ja koos teiste artiklitega.

a) Artikkel 1521 kui ainus õiguslik alus:

                                                                                                                                                  
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 226 ja 227 osutatud menetlusest võib komisjon või liikmesriik anda asja otse Euroopa 
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 30 osutatud majandusvälisel põhjusel võtma ühenduse kontrollimenetlusele alluvaid ajutisi 
meetmeid. (allajoonimine lisatud)
1 Artikkel 152:

1. Kogu ühenduse poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel tagatakse inimeste tervise 
kõrgetasemeline kaitse.

Ühenduse meetmed, mis täiendavad liikmesriikide poliitikat, on suunatud rahvatervise parandamisele, inimeste 
haiguste ennetamisele ja inimeste tervist ohustavate tegurite kõrvaldamisele. Sellised meetmed hõlmavad võitlust 
olulisemate tervisehäirete vastu, edendades nende põhjuste, leviku ja vältimise uurimist, samuti tervishoiualast 
selgitus- ja kasvatustööd.

Ühendus täiendab uimastitest tulenevate tervisekahjustuste vähendamiseks liikmesriikide meetmeid, kaasa 
arvatud teavitamine ja tõkestamine.

2. Ühendus soodustab liikmesriikidevahelist koostööd käesoleva artikliga hõlmatud valdkondades ja toetab 
vajaduse korral nende meetmeid.

Koostöös komisjoniga kooskõlastavad liikmesriigid oma poliitikat ja programme lõikega 1 hõlmatud 
valdkondades. Komisjon võib tihedas kontaktis liikmesriikidega teha kõiki kasulikke algatusi, et sellist 
kooskõlastamist edendada.

3. Ühendus ja liikmesriigid edendavad rahvatervise alal koostööd kolmandate riikide ja pädevate 
rahvusvaheliste organisatsioonidega.

4. Toimides vastavalt artiklis 251 sätestatud menetlusele ning pärast konsulteerimist majandus- ja 
sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega, aitab nõukogu kaasa käesolevas artiklis viidatud eesmärkide 
saavutamisele, võttes:
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Kuigi selles artiklis käsitletakse rahvatervist, on meetmete valik, mida selle artikli põhjal võtta 
lubatakse, piiratud. Kuigi esimeses lõikes antakse ühendusele pädevus võtta meetmeid, mis 
„on suunatud rahvatervise parandamisele, inimeste haiguste ennetamisele ja inimeste tervist 
ohustavate tegurite kõrvaldamisele”, on see pädevus selgelt sätestatud täiendusena riikide 
poliitikale. Järgneb täpsustus: „Sellised meetmed hõlmavad võitlust olulisemate tervisehäirete 
vastu, edendades nende põhjuste, leviku ja vältimise uurimist, samuti tervishoiualast selgitus-
ja kasvatustööd. Ühendus täiendab uimastitest tulenevate tervisekahjustuste vähendamiseks 
liikmesriikide meetmeid, kaasa arvatud teavitamine ja tõkestamine.” Artikli 152 lõikes 2 
osutatakse liikmesriikide vahelisele koostööle nendes valdkondades, nende meetmete 
toetamisele ning poliitika ja programmide kooskõlastamisele, samas kui artikli 152 lõikes 3 
käsitletakse koostöö edendamist rahvatervise alal kolmandate riikide ja pädevate 
rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Ainus õiguspädevus, mis hõlmab kaasotsustamismenetlust, on sätestatud artikli 152 lõikes 4, 
kus sätestatakse, et selleks et aidata kaasa viidatud eesmärkide saavutamisele, võib võtta 
meetmeid, millega kehtestatakse inimpäritoluga organitele ja ainetele, verele ja 
veresaadustele kõrged kvaliteedi- ja ohutusnõuded, ning veterinaaria- ja fütosanitaaralal 
meetmeid, mille otsene eesmärk on tervisekaitse, ning inimeste tervise kaitseks ja 
parandamiseks kavandatud stimuleerivaid meetmeid, välja arvatud liikmesriikide 
õigusnormide ühtlustamine. Veel on lisatud, et nõukogu võib võtta vastu soovitusi.

Viimastel aastatel vastuvõetud tüüpiliste õigusaktide hulka, mille puhul õigusliku alusena on 
kasutatud artiklit 152, kuuluvad muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete 
kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad (COD/2008/0110); sööda turuleviimine ja kasutamine 
(COD/2008/0050); teatavate hormonaalse või türeostaatilise toimega ainete ja beetaagonistide 
kasutamise keelamise sätestamine loomakasvatuses (COD/2007/012) ning ühenduse 
menetluste sätestamine farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks 
loomsetes toiduainetes (COD/2007/0064), kuid need on vaid mõned näited.

Patsientide õigusi käsitleva kavandatud direktiivi eesmärk on kehtestada üldine piiriüleste 
tervishoiuteenuste õigusraamistik ning sellel ei ole peaaegu mingit seost rahvatervise 
parandamise, inimeste haiguste ennetamise ja inimeste tervist ohustavate tegurite 
                                                                                                                                                  

a) meetmeid, millega kehtestatakse inimpäritoluga organitele ja ainetele, verele ja veresaadustele kõrged 
kvaliteedi- ja ohutusnõuded; need meetmed ei takista ühtki liikmesriiki säilitamast või kehtestamast karmimaid 
kaitsemeetmeid;

b) erandina artiklis 37 sätestatust veterinaaria- ja fütosanitaaralal meetmeid, mille otsene eesmärk on 
rahvatervise kaitse;

c) inimeste tervise kaitseks ja parandamiseks kavandatud stimuleerivaid meetmeid, välja arvatud liikmesriikide 
õigusnormide ühtlustamine. 

Komisjoni ettepaneku põhjal võib nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega võtta vastu ka soovitusi käesolevas 
artiklis loetletud eesmärkidel.

5. Ühenduse tervishoiumeetmed võtavad täiel määral arvesse liikmesriikide vastutust tervishoiuteenuste ja 
arstiabi korraldamisel ning kättesaadavaks muutmisel. Eriti lõike 4 alapunktis a osutatud meetmed ei mõjuta 
organite ja vere annetamise või meditsiinilise kasutamise siseriiklikke norme.
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kõrvaldamisega, sest käsitletakse hoopis seda, kuidas piiriüleseid tervishoiuteenuseid tuleks 
korraldada ja kuidas need peaksid toimima. Seetõttu ei tule artikkel 152 ainsa õigusliku 
alusena küsimuse alla. Kavandatava direktiivi eesmärkide ühtimatust artikliga 152 rõhutab 
veelgi asjaolu, et selles artiklis toonitatakse eriti, et liikmesriigid ei ühtlusta oma õigusakte ja 
eeskirju, mis on seotud inimeste tervise kaitseks ja parandamiseks kavandatud stimuleerivate 
meetmetega, mis on tegelikult ainus aspekt artiklis 152, millel on seos – kuigi äärmiselt 
habras – komisjoni ettepaneku eesmärgiga. 

Kerkib küsimus, kas muudatusettepanekute vastuvõtmine keskkonnakomisjonis muudab 
kavandatava direktiivi raskuskeset nii palju, et õiguslikuks aluseks tuleks võtta ainult artikkel 
152. Kuigi ei ole võimalik ennustada, millised selles komisjonis esitatud rohkem kui 700 
muudatusettepanekust vastu võetakse, ollakse seisukohal, et mitte ükski neist ei omaks 
nimetatud mõju. 

Seetõttu võib artikli 152 ainsa õigusliku alusena välistada.

(b) Õiguslike aluste ühendamine

Artikkel 95 koos artikliga 152

Kuna direktiivi ettepaneku ja artikliga 152 antava õigusloomega seotud pädevuse vahel leiti 
ainult habras seos (kui sedagi) (meede „suunatud rahvatervise parandamisele, inimeste 
haiguste ennetamisele ja inimeste tervist ohustavate tegurite kõrvaldamisele”), ei saa väita, et 
kavandataval aktil on kaks eesmärki, mis on lahutamatult teineteisega seotud, ilma et üks 
oleks teise suhtes teisejärguline või kaudne. Tuleb siiski rõhutada, et see analüüs põhineb 
komisjoni ettepanekul. Õigusliku aluse edasine analüüs oleks vajalik sel juhul, kui 
parlamendikomisjoni hääletusel vastuvõetud muudatusettepanekud muudaksid oluliselt 
ettepaneku eesmärki ja sisu. 

Seetõttu leitakse, et artikli 92 ja artikli 152 õiguslike aluste ühendamise võib välistada.

Artikkel 152 koos artikliga 161

Artiklis 16 ei sätestata mingit pädevust. See on lihtsalt selgitav ja tõlgendav. Seetõttu, kui –
nagu juba eespool väidetud – artikkel 152 ei saa olla ainsaks õiguslikuks aluseks, ei päästa 
olukorda ka artikkel 16.

Seetõttu võib artikli 152 ja artikli 16 õiguslike aluste ühendamise välistada.

                                               
1 EÜ asutamislepingu artiklis 16 sätestatakse:

Artikkel 16
Ilma et see piiraks artiklite 73, 86 ja 87 kohaldamist ning arvestades kohta, mis liidu ühistes väärtustes kuulub 
üldist majandushuvi pakkuvatele teenustele, nagu ka nende osa ühiskondliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
edendamisel, hoolitsevad ühendus ja liikmesriigid, igaüks oma vastavate volituste ja käesoleva lepingu 
kohaldamisala piires, et niisugused teenused toimiksid põhimõtete ja tingimuste alusel, mis võimaldavad neil 
täita oma ülesandeid.
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Artiklid 42, 152 ja 308

Mis puudutab artiklit 421, siis siin on tegemist ammu tuttava kohtupraktikaga, et õigusliku 
aluse valiku peavad määrama objektiivsed tegurid, näiteks asjaomase meetme eesmärk ja 
sisu2, mille suhtes võidakse kohaldada kohtulikku läbivaatamist3. Lisaks peab otsustav tegur 
olema meetme peamine eesmärk.

On ilmselge, et ettepaneku raskuskese ei ole võõrtöötajate sotsiaalkindlustus, ning 
seletuskirjas öeldakse täiesti selgelt, et pakutud mehhanism on alternatiiviks süsteemile, mis 
on võõrtöötajatele sätestatud määruses nr 1408/714. Kavandatava direktiivi alusel piiriüleseid 
tervishoiuteenuseid saavatele patsientidele hüvitatakse kulud nende riiklikust 
tervisekindlustussüsteemist, ning võimaliku vahe maksavad kinni patsiendid ise. Kuigi 
võõrtöötajad võivad saada kasu direktiiviga loodavast süsteemist, ei ole see suunatud neile, 
vaid on oma rakendusalalt üldisem („patsienti” määratletakse artikli 4 punktis f kui „füüsilist 
isikut, kes saab või soovib saada liikmesriigis tervishoiuteenuseid”).

Nagu näidatud, et tule artikkel 152 õigusliku alusena küsimuse alla.

Mis puutub artiklisse 3085, siis Euroopa Kohus on selgitanud, et EÜ asutamislepingu artikkel 
308 on sobiv õiguslik alus ainult siis, kui mitte ükski teine asutamislepingu artikkel ei anna 
ühendusele vajalikke volitusi6. Seetõttu peab ühenduse õiguslooja enne selle sätte õiguslikuks 
aluseks valimist tegema kindlaks, et mitte ükski teine asutamislepingu säte ei anna 
kavandatava õigusakti jaoks vajalikke volitusi. Antud juhul pole see kindlasti nii. Pealegi 
oleks raske ette kujutada olukorda, kus artiklit 308 saaks kasutada õigusliku alusena koos 
teiste asutamislepingu artiklitega. 

Viimasena tuleks märkida, et kolm õiguslikku alust (artiklid 42, 152 ja 308) on omavahel 
kokkusobimatud, sest nendes sätestatakse omavahel sobimatud menetlused ja häälteenamus 
nõukogus.

Seetõttu tuleb õiguslike aluste ühendamine, mis koosneb artiklitest 42, 152 ja 308, välistada.

Artiklid 137 ja 152

                                               
1 Artikkel 42
Nõukogu võtab vastavalt artiklis 251 sätestatud menetlusele sotsiaalkindlustuse valdkonnas meetmeid, mis on 
vajalikud töötajate liikumisvabaduse tagamiseks; selleks kehtestab ta korra, millega kindlustatakse 
võõrtöötajatele ja nende ülalpeetavatele:
a) kõigi eri riikide seaduste kohaselt arvessevõetavate perioodide kokkuliitmine, et omandada ja säilitada õigus 
saada toetust ja arvutada toetuse suurus;
b) toetuse maksmine isikutele, kes elavad liikmesriigi territooriumil.
Artiklis 251 sätestatud menetluse kohaldamisel teeb nõukogu otsused ühehäälselt.
2 Otsus kohtuasjas C-300/89: komisjon v. nõukogu, EKL 1991, lk I-287, punkt 10, ning otsus kohtuasjas: C-
42/97, Euroopa Parlament v. nõukogu, EKL 1999, lk I-869, punkt 36.
3 Otsus kohtuasjas C-45/86: komisjon v. nõukogu, EKL 1987, lk 1439, punkt 5.
4 EÜT 149, 5.7.1971.
5 Artikkel 308
Kui ühisturu toimimise käigus peaks ühenduse mingi eesmärgi saavutamiseks osutuma vajalikuks ühenduse 
meede, mille jaoks käesolev leping ei ole sätestanud vajalikke volitusi, siis võtab nõukogu komisjoni ettepaneku 
põhjal ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga ühehäälselt vastu kohased meetmed.
6 Otsus kohtuasjas C-45/86: komisjon v. nõukogu, EKL 1987, lk 1493, punkt 13.
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Artiklit 1371 tuleb lugeda koos artikliga 136, milles sätestatakse:

„Pidades silmas sotsiaalseid põhiõigusi, nagu need on määratletud 18. oktoobril 1961 
Torinos allakirjutatud Euroopa sotsiaalhartas ja ühenduse 1989. aasta hartas töötajate 
sotsiaalsete põhiõiguste kohta, võtavad ühendus ja liikmesriigid oma eesmärgiks tööhõive 
edendamise ning parandatud elamis- ja töötingimused, et võimaldada nende ühtlustamist 
samal ajal jätkuva parandamisega, piisava sotsiaalkaitse, tööturu osapoolte dialoogi, 
inimressursside arendamise, pidades silmas kestvat kõrget tööhõivet ja tööturult 
väljatõrjumise tõkestamist.
Sel eesmärgil rakendavad ühendus ja liikmesriigid meetmeid, mis võtavad arvesse riigiti 

                                               
1 Artikkel 137
1. Pidades silmas artikli 136 eesmärkide saavutamist, toetab ja täiendab ühendus liikmesriikide meetmeid 
järgmistes valdkondades:

a) eelkõige töökeskkonna parandamine, et kaitsta töötajate tervist ja turvalisust;
b) töötingimused;
c) töötajate sotsiaalkindlustus ja sotsiaalkaitse;
d) töötajate kaitse, kui nende tööleping lõpetatakse;
e) töötajate teavitamine ja ärakuulamine;
f) töötajate ja tööandjate huvide esindatus ja kollektiivne kaitse, sealhulgas ühine otsusetegemine, kui lõikest 5 ei 
tulene teisiti;
g) seaduslikult ühenduse territooriumil elavate kolmandate riikide kodanike töötingimused;
h) tööturult väljatõrjutud isikute integreerimine, ilma et see piiraks artikli 150 kohaldamist;
i) meeste ja naiste võrdõiguslikkus seoses nende võimalustega tööturul ja kohtlemisega tööl;
j) sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemine;
k) sotsiaalkaitsesüsteemide moderniseerimine, ilma et see piiraks punkti c kohaldamist.

2. Selleks võib nõukogu:
a) võtta meetmeid, mis on kavandatud liikmesriikidevahelise koostöö edendamiseks algatuste abil, mille eesmärk 
on teadmiste täiendamine, teabe ja parimate tavade vahetuse arendamine, uuenduslike lähenemisviiside 
soodustamine ja kogemustele hinnangu andmine, ilma seejuures liikmesriikide õigusnorme ühtlustamata;
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.
Nõukogu teeb otsuse vastavalt artiklis 251 ettenähtud menetlusele pärast konsulteerimist majandus- ja 
sotsiaalkomiteega ning regioonide komiteega, välja arvatud käesoleva artikli lõike 1 punktides c, d, f ja 
g osutatud valdkonnad, kus nõukogu teeb otsuse ühehäälselt komisjoni ettepaneku põhjal pärast konsulteerimist 
Euroopa Parlamendi ja eespool nimetatud komiteedega. Nõukogu võib komisjoni ettepaneku põhjal pärast 
konsulteerimist Euroopa Parlamendiga teha ühehäälselt otsuse muuta artiklis 251 ettenähtud menetlus kehtivaks 
ka käesoleva artikli lõike 1 punktide d, f ja g suhtes.

3. Liikmesriik võib lõike 2 kohaselt vastuvõetud direktiivide rakendamise usaldada tööturu osapooltele nende 
ühise taotluse põhjal.
Sel juhul tagab liikmesriik, et hiljemalt selleks ajaks, mil kooskõlas artikliga 249 peab direktiiv olema üle võetud, 
on tööturu osapooled kokkuleppe teel kehtestanud vajalikud meetmed, kusjuures asjaomane liikmesriik peab 
võtma kõik vajalikud meetmed, mis võimaldavad tal igal ajal tagada selle direktiiviga ettenähtud tulemusi.
4. Käesoleva artikli alusel vastuvõetud sätted:
– ei mõjuta liikmesriikide õigust kindlaks määrata oma sotsiaalkindlustussüsteemi aluspõhimõtted ega tohi 
oluliselt mõjutada selle süsteemi finantstasakaalu;
– ei takista ühtki liikmesriiki säilitamast või kehtestamast rangemaid kaitsemeetmeid, mis sobivad kokku 
käesoleva lepinguga.

5. Käesoleva artikli sätteid ei kohaldata tasustamise, ühinemisõiguse, streigiõiguse ega töösuluõiguse suhtes.
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kehtivate tavade mitmekesisust, eriti lepinguliste suhete vallas, ja vajadust säilitada ühenduse 
majanduse konkurentsivõime.
Nad usuvad, et niisugune areng ei tulene ainult ühisturu toimimisest, mis soodustab 
sotsiaalsüsteemide ühtlustamist, vaid ka käesoleva lepinguga sätestatud menetlustest ning 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamisest.”

Arvestades asjaolu, et kavandatavas direktiivis käsitletakse „patsientide õigusi” ja patsiendid 
ei pruugi olla töötajad („patsienti” määratletakse direktiivi ettepaneku artikli 4 punktis f kui 
„füüsilist isikut, kes saab või soovib saada liikmesriigis tervishoiuteenuseid”), ning pidades 
silmas, et preambuli kohaselt hõlmab direktiiv „järgmisi tervishoiuteenuste osutamise viise: –
tervishoiuteenuste kasutamine välismaal (st patsient, kes läheb ravi saamiseks teise 
liikmesriigi tervishoiuteenuse osutaja juurde); seda nimetatakse „patsiendi liikuvuseks”; –
tervishoiuteenuste piiriülene osutamine (st teenuse osutamine ühe liikmesriigi territooriumilt 
teise liikmesriigi territooriumile); näiteks telemeditsiini teenused, kaugdiagnoosimine ja 
retseptide kaugväljastamine, laboriteenused; – tervishoiuteenuse osutaja alaline kohalolek (st 
tervishoiuteenuse osutaja asutamine teises liikmesriigis); ning – isikute ajutine kohalolek (st 
tervishoiutöötajate liikumine, näiteks teenuse osutamiseks ajutiselt patsiendi 
asukohaliikmesriiki suundumine), ei kuulu see artikli 136 kohaldamisalasse, mis käsitleb 
tööhõive edendamist ja parandatud elamis- ja töötingimusi, et võimaldada nende ühtlustamist 
samal ajal jätkuva parandamisega, piisava sotsiaalkaitse, tööturu osapoolte dialoogi, ja 
inimressursside arendamisega, pidades silmas kestvat kõrget tööhõivet ja tööturult 
väljatõrjumise tõkestamist.

Arvestades, et artikkel 152 on õigusliku alusena juba tagasi lükatud, ei saa seda kasutada 
koos artikliga 137, mis ise ei ole direktiivi ettepaneku õigusliku alusena sobiv. 

Järeldus

Ainus võimalik õiguslik alus on artikkel 95 üksinda. Tuleb siiski rõhutada, et käesolev 
analüüs põhineb komisjoni ettepanekul. Edasine analüüs õigusliku aluse kohta võiks osutuda 
vajalikuks, kui parlamendikomisjoni hääletusel vastuvõetud muudatusettepanekud muudaksid 
oluliselt ettepaneku eesmärki ja sisu.

Õiguskomisjon otsustas 12. veebruari 2009. aasta koosolekul 8 poolt- ja 5 vastuhäälega ning 1 
erapooletuga1 soovitada, et direktiivi ettepaneku õigusliku alusena kasutataks EÜ 
asutamislepingu artiklit 95.

                                               
1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Alin Lucian Antochi (tegevesimees), Rainer Wieland (aseesimees), Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg (aseesimees), Francesco Enrico Speroni (aseesimees), Monica Frassoni (arvamuse 
koostaja), Sharon Bowles, Brian Crowley, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina 
Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina.
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