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1. Tõlgendatav küsimus

Rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimees Vital Moreira palus oma 4. märtsi 2011. aasta 
kirjas kodukorra artikli 51 „Komisjonide ühiste koosolekutega menetlus” tõlgendust seoses 
rahvusvaheliste kaubanduslepingute kontrollimise ja sõlmimisega. Ta kirjutas muu hulgas:

„võib väita, et tingimused, millele artiklis 51 osutatakse, on need, mida kohaldatakse 
artiklis 50:

● küsimus kuulub peaaegu võrdselt kahe või enama komisjoni pädevusalasse,
või

● küsimuse eri osad kuuluvad kahe või enama komisjoni pädevusalasse.

Nende tingimuste kohaselt võiks rahvusvahelise kaubanduse komisjon paluda artikli 
51 kohaldamist peaaegu kõigi rahvusvaheliste lepingute puhul, mis sisaldavad 
suuremal arvul komisjoni pädevusalasse kuuluvaid elemente.

„... rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub kehtiva kodukorra artikli 51 
kohaldamist mõne väga tähtsa rahvusvahelise lepingu puhul, mille sõlmimine on 
praegu lõppetapis. Enne vastava taotluse esitamist oleksin siiski väga tänulik, kui Teie 
komisjon saaks esitada mulle vastavate artiklite tõlgenduse.”

Lisaks selgitatakse kirjas, et Lissaboni lepingu kohaselt on nüüd kõigi kaubanduslepingute 
sõlmimisel vajalik parlamendi nõusolek, sõltumata sellest, kas tegemist on „puhaste” 
kaubanduslepingutega vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 207 või 
rahvusvaheliste lepingute osadega vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 217 
või/ja 218. Praegu on kontrollitavateks lepinguteks assotsiatsioonilepingud Andide 
Ühendusega, Mercosuriga ja Kesk-Ameerika riikidega.

Rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esitatud küsimuse võib seega kokku võtta järgmiselt:

Kas artiklit 51 „Komisjonide ühiste koosolekutega menetlus” saab kohaldada menetlusele, 
mille tulemuseks on soovitus rahvusvahelise lepingu sõlmimine heaks kiita või tagasi lükata 
vastavalt artikli 90 lõikele 6 ja artikli 81 lõikele 1?

2. Põhjendused

Tõstatatud küsimust tuleb eristada küsimusest, kas artiklit 50 „Menetlus kaasatud komisjonide 
osalusel” võib kohaldada seoses eespool nimetatud soovitusega. Sellele küsimusele vastas 
meie komisjon 13. veebruaril 2009 järgmise tõlgendusega:

„Komisjonide kaasamist vastavalt artiklile 47 [praegu 50] selleks, et kontrollida 
rahvusvahelisi lepinguid vastavalt artiklile 83 [praegu 90], ei või kohaldada artikli 75 
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[praegu 81] kohase nõusolekumenetluse puhul.”1

Seda tõlgendust ei vaidlustatud ja praeguseks on see lisatud kodukorra artiklisse 50.

Selle tõlgenduse peamised põhjendused sõnastati presidendile saadetud kirjas järgmiselt:

„Komisjonidevahelise tõhustatud koostöö konkreetne menetluslik korraldus vastavalt 
artiklile 47 võib hästi sobida vastavalt artikli 83 lõigetele 2 ja 5 rahvusvahelise 
lepingu algatamisele eelnevas ettevalmistavas etapis koostatavate raportite puhul.
Siiski pole artikli 47 kontseptsioon sobiv menetluse lõppetapis, kui vastutav komisjon 
saab lepingu projekti ainult kas heaks kiita või tagasi lükata. See kontseptsioon eeldab 
konkreetset rollijaotuse mustrit, mis lähtub eeldusest, et sama küsimusega seoses on 
võimalik eristada eri komisjonide pädevusalasid ja et vastutav komisjon võib kaasatud 
komisjonilt teatud elemendid oma raportisse üle võtta. Nõusolekumenetluse puhul ei 
ole see nii.”

Komisjonide ühiste koosolekutega menetlusel puudub see kaasatud komisjonidega menetluse 
iseloomujoon, nimelt vastutava komisjoni võimalus võtta teatud elemendid üle kaasatud 
komisjonilt. Siin on täiesti võrdsetel alustel sama raporti koostamisse kaasatud kaks 
komisjoni. Asjaolu, et kodukorra artiklis 81 osutatakse „soovitusele” ja mitte „raportile”, ei 
muuda asja, sest funktsionaalsest seisukohast on raport ja soovitus samaväärsed. Seepärast 
pole põhjust jätta artikkel 51 rahvusvahelise lepingu heakskiidu või tagasilükkamise 
menetlusele kohaldamata, juhul kui kõnealuses artiklis loetletud tingimused on täidetud.

Artiklit 51 vaadatakse praegu läbi. Raporti projektis selle praegusel kujul muudetakse pisut 
artikli 51 kohaldamise tingimusi, kuid see ei puuduta käesolevas tõstatatud küsimust.

3. Vastus

Eespool sõnastatud küsimusele võib vastata järgmiselt:

Artiklit 51 „Komisjonide ühiste koosolekutega menetlus” võib kohaldada menetlusele 
soovituse andmiseks rahvusvahelise lepingu sõlmimiseks või tagasilükkamiseks vastavalt 
artikli 90 lõikele 6 ja artikli 81 lõikele 1 tingimusel, et kõnealuses artiklis loetletud tingimused 
on täidetud.

On väga võimalik, et seda tüüpi lepingute puhul, millele viitas rahvusvahelise kaubanduse 
komisjoni esimees, on need tingimused täidetud, kuid pole võimalik vastata küsimusele, kas 
tõlgenduse kontekstis vastavad konkreetsed juhtumid artiklis 51 sätestatud tingimustele või 
mitte.

                                               
1 Hääletusel olid kohal järgmised liikmed: Jim Allister, Costas Botopoulos, Carlos Carnero Gonzįlez, Richard 
Corbett, Andrew Duff, Aurelio Juri, Ķńigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, Rihards Pīks, György Schöpflin, 
Adrian Severin, József Szįjer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber (aseesimees), Andrzej Wielowieyski.


