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Austatud härra esimees

Palusite 19. septembri 2013. aasta kirjas õiguskomisjonil vastavalt kodukorra artiklile 37 
uurida kõnealuse direktiivi ettepaneku õiguslikku alust.

Komisjoni ettepaneku kohaselt on õiguslik alus Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi 
„ELi toimimise leping”) artikli 43 lõige 2, artikkel 114, artikli 153 lõige 2, artikkel 168 ja 
artikli 192 lõige 1.

Pärast Mayotte’i staatuse muutumist Prantsuse ülemeremaast või -territooriumist 
äärepoolseimaks piirkonnaks Euroopa Ülemkogu otsusega 2012/419/EL1 otsustas Euroopa 
Liidu Nõukogu 30. septembril 2013. aastal muuta ettepaneku õiguslikuks aluseks ELi 
toimimise lepingu artikkel 349.

Seetõttu palusite kirjas arvamust õigusliku aluse sobivuse kohta ja selle kohta, kas Euroopa 
Ülemkogu otsus on seaduslik, ning kui ei, siis millised on õiguskaitse võimalused.

                                               
1 Euroopa Ülemkogu 11. juuli 2012. aasta otsus 2012/419/EL, millega muudetakse Mayonette’i staatust Euroopa 
Liidu suhtes (ELT L 204, 31.7.2012, lk 131).
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I. Taust

Pärast 2009. aasta rahvahääletust sai toonasest Prantsuse ülemerekogukonnast Mayotte’ist, 
mis asub India ookeanis Madagaskarist põhja pool, Prantsusmaa ülemeredepartemang alates 
31. märtsist 2011 ning 26. oktoobri 2011. aasta kirjas1 palus Prantsusmaa president Euroopa 
Ülemkogu eesistujal alustada ELi toimimise lepingu artikli 355 lõike 6 kohast menetlust, et 
teha otsus, millega muudetakse ELi aluslepingutes Mayotte’i staatus ülemeremaast või -
territooriumist äärepoolseimaks piirkonnaks. Kirjas viidati ka ELi toimimise lepingu 
artikli 355 lõiget 6 käsitlevale deklaratsioonile nr 43, mille sõnastus on järgmine:

Kõrged lepinguosalised lepivad kokku, et Euroopa Ülemkogu võtab 
artikli 355 lõike 6 kohaldamisel vastu otsuse, millega muudetakse Mayotte'i 
staatust liidu suhtes, muutes selle territooriumi artikli 355 lõike 1 ja 
artikli 349 mõistes äärepoolseimaks piirkonnaks, kui Prantsuse ametivõimud 
teavitavad Euroopa Ülemkogu ja komisjoni, et praegu toimuv saare 
sisestaatuse areng lubab seda teha.

Pärast komisjoniga konsulteerimist2 ja kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 355 lõikega 6 
võttis Euroopa Ülemkogu 12. juulil 2012. aastal eespool nimetatud otsuse vastu ühehäälselt. 

Otsuse artiklis 1 märgitakse, et alates 2014. aastast ei ole Mayotte enam ülemeremaa või -
territoorium, millele kehtivad ELi toimimise lepingu neljanda osa sätted, vaid sellest saab 
liidu äärepoolseim piirkond ELi toimimise lepingu artikli 349 tähenduses. Artikli 2 sõnastus 
on järgmine:

Artikkel 2

ELi toimimise lepingut muudetakse järgmiselt:

(1) artikli 349 esimesse taandesse lisatakse pärast sõna „Martinique’i“ sõna 
„Mayotte’i“;

(2) artikli 355 lõikesse 1 lisatakse pärast sõna „Martinique’i“ sõna 
„Mayotte’i“;

(3) II lisa kuues taane jäetakse välja.

Otsusel on sama struktuur nagu 2010. aasta Euroopa Ülemkogu otsusel Prantsuse Kariibi 
mere saare Saint-Barthélemy staatuse muutmise kohta äärepoolseimast piirkonnast 
ülemeremaaks või -territooriumiks3 ja see võeti vastu sama menetluse kohaselt.

                                               
1 Vt nõukogu 15. novembri 2011. aasta dokumenti EUCO 114/11.
2 C(2012)3506 final, kättesaadav nõukogu dokumendis 11006/12.
3 Euroopa Ülemkogu 29. oktoobri 2010. aasta otsus 2010/718/EL Saint-Barthélemy saare staatuse muutmise 
kohta Euroopa Liidu suhtes (ELT L 325, 9.12.2010, lk 4).
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Tuleb siiski märkida, et kumbagi nendele kahele Euroopa Ülemkogu otsusele vastavat ELi 
toimimise lepingu sõnastuse muudatust ei kajastata ELi toimimise lepingu viimases 
konsolideeritud versioonis, mis avaldati 26. oktoobril 20121. See-eest on need lisatud
nõukogu enda konsolideeritud versiooni2 sellest tekstist.

II. Asjakohased aluslepingute artiklid

Komisjoni ettepaneku õiguslikuks aluseks on esitatud ELi toimimise lepingu järgmised 
artiklid (rõhuasetus lisatud):

Artikkel 43
[---]

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.
Artikkel 114
1. Kui aluslepingutes ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse artiklis 26 seatud 
eesmärkide 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.

[---]

Artikkel 153
[---]

Euroopa Parlament ja nõukogu teevad otsuse seadusandliku tavamenetluse
kohaselt pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide 
komiteega.

[---]

Artikkel 168
[---]

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:ET:PDF.
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/et/08/st06/st06655-re07.et08.pdf
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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:

[---]

5. Samuti võivad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt ning pärast konsulteerimist majandus- ja 
sotsiaalkomiteega ning regioonide komiteega võtta vastu stimuleerivaid 
meetmeid inimeste tervise kaitseks ja parandamiseks ning eelkõige peamiste 
piiriüleste tervist kahjustavate tegurite vastu võitlemiseks, meetmeid, mis 
puudutavad tõsiste piiriüleste terviseohtude seiret, nende eest varajast 
hoiatamist ja nende vastu võitlemist, ning samuti meetmeid, mille otsene 
eesmärk on rahvatervise kaitse seoses tubakaga ja alkoholi kuritarvitamisega, 
ilma et see kohustaks liikmesriike oma õigus- ja haldusnorme ühtlustama.

[---]

Artikkel 192
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.

[---]

Nõukogu esitab direktiivi õiguslikuks aluseks järgmise artikli (rõhuasetus lisatud):

Artikkel 349
Võttes arvesse Guadeloupe'i, Prantsuse Guajaana, Martinique'i, Réunioni, 
Saint-Barthélemy, Saint-Martini, Assooride, Madeira ja Kanaari saarte 
struktuurilist ühiskondlikku ja majanduslikku olukorda, mida tingivad nende 
kaugus, isoleeritus, väike pindala, rasked looduslikud olud, majanduslik 
sõltuvus mõnest tootest, mille püsivus ja koosmõju piiravad nende arengut, 
võtab nõukogu pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga komisjoni 
ettepaneku põhjal erimeetmed, mis on suunatud eriti aluslepingute 
kohaldamise tingimuste sätestamisele nendes piirkondades, kaasa arvatud 
ühine poliitika. Kui nõukogu võtab asjaomased erimeetmed vastu 
seadusandliku erimenetluse kohaselt, teeb nõukogu samuti otsuse komisjoni 
ettepaneku põhjal ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga.

Esimeses lõigus osutatud meetmed on seotud eelkõige selliste valdkondadega 
nagu tolli- ja kaubanduspoliitika, maksupoliitika, vabatsoonid, 
põllumajandus- ja kalanduspoliitika, toorainete ja hädavajalike 
tarbekaupadega varustamise tingimused, riigiabi ning struktuurifondidele ja 
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liidu horisontaalprogrammidele ligipääsu tingimused.

Nõukogu võtab esimeses lõigus osutatud meetmed, võttes arvesse 
äärepoolseimate piirkondade erilisi iseärasusi ja piiranguid, õõnestamata 
liidu õiguskorra, sealhulgas siseturu ja ühise poliitika terviklikkust ja 
sidusust.

III. Esitatud õiguslikud alused

ELi toimimise lepingu artikkel 43 on ühise põllumajanduspoliitika ja ühise kalanduspoliitika 
õiguslik alus. Järgitakse seadusandlikku tavamenetlust.

ELi toimimise lepingu artikkel 114 on õiguslik alus liikmesriikides sätete ühtlustamise jaoks 
vajalike meetmete võtmiseks, mille eesmärk on siseturu rajamine ja selle toimimine. 
Järgitakse seadusandlikku tavamenetlust.

ELi toimimise lepingu artikkel 153 on õiguslik alus töötajate tervise ja ohutuse kaitsmise ning 
töötajate sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalkaitse jaoks meetmete võtmiseks. Järgitakse 
seadusandlikku tavamenetlust.

ELi toimimise lepingu artikkel 168 on õiguslik alus rahvatervise kaitse alaste meetmete 
võtmiseks. Järgitakse seadusandlikku tavamenetlust.

ELi toimimise lepingu artikkel 192 on õiguslik alus selliste liidu meetmete võtmiseks, millega 
saavutatakse liidu keskkonnapoliitika eesmärgid. Järgitakse seadusandlikku tavamenetlust.

ELi toimimise lepingu artikkel 349 on õiguslik alus erimeetmete võtmiseks, mille eesmärk on 
eelkõige sätestada tingimused aluslepingute kohaldamiseks äärepoolseimate piirkondade 
suhtes, kaasa arvatud ühine poliitika, et võtta arvesse nende eriomast sotsiaalset ja 
majanduslikku olukorda. Nõukogu võtab need meetmed komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast 
konsulteerimist Euroopa Parlamendiga.

IV. Kohtupraktika õigusliku aluse kohta

Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping”) artikli 13 lõike 2 kohaselt tegutseb iga 
institutsioon talle aluslepinguga antud volituste piires ning vastavalt nendes sätestatud korrale, 
tingimustele ja eesmärkidele1.

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt „peab ühenduse õigusakti õigusliku aluse 
valik tuginema kohtulikult kontrollitavatele objektiivsetele teguritele, sealhulgas akti 
eesmärgile ja sisule”2. Vale õigusliku aluse valik võib seega põhjendada kõnealuse õigusakti 

                                               
1 Kohtuasi C-403/05 parlament vs. komisjon [2007] EKL lk I-9045, punkt 49, ja selles viidatud kohtupraktika.
2 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. parlament ja nõukogu 
(8. september 2009) (ELT C 267, 7.11.2009, lk 8).
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tühistamist. 

Lisaks, kui õigusakti eelnõul on mitu lahutamatult seotud eesmärki või 
reguleerimisvaldkonda, ilma et mõni neist oleks teisega võrreldes teisejärguline või kaudne, 
siis peab õigusakt põhinema vastavatel erinevatel õiguslikel alustel1.

V. Kavandatava direktiivi eesmärk ja sisu

Oma eespool nimetatud arvamuses Prantsusmaa soovi kohta muuta Mayotte’i staatust märkis 
komisjon, et ta vaatab läbi Prantsusmaa esitatud taotluse erandite ja üleminekuperioodide
kohta ja teeb vajaduse korral oma ettepanekud.

Komisjoni esitatud ettepanekus nähakse seetõttu ette ajakava ja konkreetsed eeskirjad, mida
Prantsusmaa peab järgima kuue kehtiva direktiivi rakendamisel keskkonna, põllumajanduse, 
sotsiaalpoliitika ja rahvatervise valdkonnas. 

VI. Kohase õigusliku aluse määramine

Direktiivi ettepaneku sobiva õigusliku aluse kindlaksmääramiseks tuleb vastata küsimusele, 
kas direktiivi sätteid tuleks pidada erimeetmeteks aluslepingute kohaldamise jaoks Mayotte’i 
suhtes, võttes arvesse Mayotte’i struktuurilist ühiskondlikku ja majanduslikku olukorda.

Komisjoni välja pakutud õiguslik alus on otseselt seotud kuue asjaomase direktiivi erinevate 
õiguslike alustega ning ettepaneku eesmärk ja sisu on näha ette ajakava ja konkreetsed
eeskirjad nende rakendamiseks Mayotte’i suhtes. 

Seetõttu ei nähta ettepanekus ette uusi eeskirju erimeetmete kohta, võttes arvesse Mayotte’i 
eriomast ühiskondlikku ja majanduslikku olukorda. Järelikult, kuigi Euroopa Ülemkogu
otsusega muudeti Mayotte’i staatus äärepoolseimaks piirkonnaks, millele kehtib ELi 
toimimise lepingu artikkel 349, ei ole kõnealune ettepanek seotud nimetatud õigusliku aluse 
kohaste meetmetega.

Kuna asjaomastel direktiividel on erinevad õiguslikud alused ja ükski neist ei ole teistega 
võrreldes teisejärguline või kaudne, siis peab ettepanek põhinema vastavatel erinevatel 
õiguslikel alustel. Kuna nende kõigi puhul on vajalik kohaldada seadusandlikku 
tavamenetlust, siis on see järelikult menetlus, mida tuleb järgida ka ettepaneku puhul.

Lisaks tuleb märkida, et vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 355 lõikele 6 võib Euroopa 
Ülemkogu muuta mis tahes ülemeremaa või -territooriumi staatust seoses aluslepingute 
kohaldamisega selle ülemeremaa või -territooriumi suhtes, aga aluslepingute sõnastust võib 
muuta ainult ELi lepingu artikli 48 kohaseid menetlusi kasutades. Seega on kaheldav, kui 
asjakohane on see, et Euroopa Ülemkogu teeb otsuseid, millega muudetakse aluslepingute
sõnastust, eriti võttes arvesse ELi lepingu artikli 13 lõiget 2, mille kohaselt iga institutsioon 
peab tegutsema talle aluslepingutega antud volituste piires.

                                               
1 Vt kohtuasja C-411/06, viidatud eespool, punktid 46–47.
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VII. Järeldus ja soovitused

Arvestades eeltoodud analüüsi on ettepaneku sobiv õiguslik alus ELi toimimise lepingu 
artikli 43 lõige 2, artikkel 114, artikli 153 lõige 2, artikkel 168 ja artikli 192 lõige 1, nagu 
leidis komisjon.

Õiguskomisjon otsustas oma 14. oktoobri 2013. aasta koosolekul võtta ühehäälselt1 seisukoht, 
et nõukogu esitatud õiguslik alus, ELi toimimise lepingu artikkel 349, on vale ja et õige on 
komisjoni esitatud õiguslik alus.

Sellest lähtuvalt otsustas õiguskomisjon soovitada parlamendi presidendil anda asi vastavalt 
kodukorra artiklile 128 Euroopa Kohtusse, niipea kui nõukogu otsus nõuda parlamendi
arvamust on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, et kaitsta parlamendi eesõigusi vastavalt ELi 
lepingu artikli 13 lõikele 2.

Õiguskomisjon soovitas parlamendil mitte võtta meetmeid seoses Euroopa Ülemkogu 
otsusega 2012/419/EL, millega muudetakse aluslepingut.

Lugupidamisega

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Sebastian Valentin Bodu (esimees), Franēoise Castex (aseesimees), Marielle 
Gallo, Jutta Haug (asendusliige vastavalt kodukorra artikli 187 lõikele 2), Klaus-Heiner Lehne (esimees), Eva 
Lichtenberger, Alajos Mészįros, Andrej Plenković (asendusliige vastavalt kodukorra artikli 193 lõikele 3) 
Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia 
Wikström, Tadeusz Zwiefka.


