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Austatud proua esimees

Palusite 5. märtsi 2012. aasta kirjas õiguskomisjonilt vastavalt kodukorra artiklile 37 
arvamust, kas komisjoni valitud õiguslik alus on sobiv ettepaneku jaoks võtta vastu nõukogu 
määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 programm „Kodanike Euroopa”. 
Komisjon esitas ettepaneku 14. detsembril 2011, kasutades õigusliku alusena ELi toimimise 
lepingu artiklit 352. Oma kirjas pidasite seda küsitavaks, osutades eelkõige asjaolule, et 
praegune (2007–2013) programm „Kodanike Euroopa” põhineb kahel õiguslikul alusel, 
endised EÜ asutamislepingu artiklid 151 ja 308 (nüüd ELi toimimise lepingu artiklid 167 ja 
352), ning see võeti vastu kaasotsustamismenetluse alusel.

Taustteave

I Ettepanek

Komisjon on teinud ettepaneku programmi „Kodanike Euroopa” kohta ajavahemikuks 2014–
2020, võttes aluseks juba olemasoleva programmi. Ettepaneku üldine eesmärk on sätestatud 
artikli 1 lõikes 2: „Euroopa Liidu parema tundmise ja kodanikuosaluse edendamise raames 
panustab programm järgmise üldise eesmärgi saavutamisse: tugevdada ajaloolist mälu ja 
suurendada kodanike osalussuutlikkust Euroopa Liidu tasandil”. Artiklis 2 täpsustatakse: 
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programmi eesmärgiks on „teadvustada ajaloolise mälu, Euroopa Liidu ajaloo, identiteedi ja 
eesmärgi tähtsust arutelude, mõttetöö ja kontaktideloomise elavdamise kaudu” (ettepaneku 
artikli 2 lõige 1) ning „julgustada ELi tasandil demokraatlikku kodanikuosalust, suurendades 
kodanike arusaamist ELi poliitiliste otsuste tegemise protsessidest” (ettepaneku artikli 2 lõige 
2). Ettepaneku seletuskirjas on rõhutatud, et eesmärk on „haarata kodanikud kaasa kohalikul 
tasandil toimuvatesse aruteludesse üleeuroopalist huvi pakkuvates konkreetsetes 
küsimustes”1. Lisaks märgitakse, et tänu sellele „paraneks nende teadlikkus sellest, millist 
mõju avaldab ELi poliitika inimeste igapäevaelule”.

Artiklites 3, 4, 5 jj on kindlaks määratud, kuidas neid eesmärke saavutada: meetmed, 
programmi ülesehitus, programmis osalemine, koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega, 
programmi rakendamine jne. 

II Kõnealused õiguslikud alused

1. Ettepaneku õiguslik alus

Komisjoni ettepaneku aluseks on ELi toimimise lepingu artikkel 352, mis on sõnastatud 
järgmiselt:

„Artikkel 352

Kui aluslepingutes määratletud poliitika raames osutub aluslepingute mõne eesmärgi 
saavutamiseks vajalikuks liidu meede ning aluslepingutes ei ole sätestatud selleks vajalikke 
volitusi, võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast Euroopa Parlamendilt 
nõusoleku saamist ühehäälselt vastu kohased sätted. Kui nõukogu võtab asjaomased sätted 
vastu seadusandliku erimenetluse kohaselt, teeb nõukogu samuti otsuse ühehäälselt komisjoni 
ettepaneku põhjal ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga.”

2. Õigusliku aluse muutmise ettepanek
Oma kirjas, milles palute õiguskomisjonilt arvamust õigusliku aluse kohta, viitate võimalusele 
lisada ELi toimimise lepingu artikkel 167, mis on sõnastatud järgmiselt:

„Artikkel 167

1. Liit aitab kaasa liikmesriikide kultuuri õitsengule, ühtlasi respekteerides nende rahvuslikku 
ja regionaalset mitmekesisust ning samal ajal rõhutades ühist kultuuripärandit.

2. Liidu meetmetega püütakse ergutada liikmesriikidevahelist koostööd ning vajaduse korral 
toetada ja täiendada nende tegevust järgmistel aladel:
– Euroopa rahvaste kultuuri ja ajaloo alaste teadmiste parandamine ja levitamine;
– üleeuroopalise tähtsusega kultuuripärandi säilitamine ja kaitsmine;
– mitteäriline kultuurivahetus;
– kunsti- ja kirjanduslooming, kaasa arvatud audiovisuaalne sektor.

                                               
1 KOM(2011)0884, seletuskiri, lk 2.
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3. [...]

4. [...]

5. Selleks et aidata kaasa käesolevas artiklis märgitud eesmärkide saavutamisele:
– võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt ja pärast 
konsulteerimist regioonide komiteega vastu stimuleerivaid meetmeid, välja arvatud igasugune 
liikmesriikide õigusnormide ühtlustamine.”

III Analüüs 

1. Euroopa Kohtu kehtestatud põhimõtted
Nagu Euroopa Kohus on tähelepanu juhtinud, on õigusliku aluse valik „konstitutsioonilise 
tähtsusega”1, sest liit toimib „pädevuse omistamise” põhimõtet järgides. Euroopa Kohus on 
rõhutanud, et üldreeglina peavad meetmed põhinema ühel õiguslikul alusel. Meede, millel on 
kaks eesmärki või komponenti, peaks põhinema ühel õiguslikul alusel, mis määratakse 
kindlaks meetme põhikomponendist lähtuvalt2. Kahe õigusliku aluse kasutamine tuleb kõne 
alla erandjuhul, kui meetmel on mitu eesmärki või mitu üksteistega lahutamatult seotud 
koostisosa, millest ükski ei ole teistega võrreldes kõrvalise tähtsusega või kaudne3.

Euroopa Kohus on ühtlasi kehtestanud eri kriteeriumid, mille abil otsustada igal konkreetsel 
juhul õigusliku aluse valiku üle. Neid kriteeriume on korduvalt rõhutatud Euroopa Kohtu 
praktikas ja need võiks kokku võtta järgmiselt:
– valik ei ole subjektiivne; see peab „tuginema kohtulikult kontrollitavatele objektiivsetele 
teguritele”4;
– nende tegurite hulka peaksid kuuluma asjaomase meetme eesmärk ja sisu5.

Mis puudutab ELi toimimise lepingu artiklit 352 õigusliku alusena, siis on Euroopa Kohus 
leidnud, et meetmete võtmine artikli 352 kohaselt on õigustatud ainult siis, kui ükski muu 
aluslepingu säte ei anna liidule vajalikku pädevust6. Konkreetne õiguslik alus, mis võiks antud 
juhul kõne alla tulla, on ELi toimimise lepingu artikkel 167.

2. Ettepaneku eesmärgid
Ettepanek taotleb kahte tegevussuunda: „Ajalooline mälu ja Euroopa kodakondsus” ning 
„Demokraatlik kaasatus ja kodanikuosalus” (artikkel 3 lõige 1). Mõlemad tegevussuunad on 
võrdse tähtsusega, ühte ei saa allutada teisele.

a) „Ajalooline mälu ja Euroopa kodakondsus”
ELi toimimise lepingu artikli 167 lõikes 2 sätestatakse „Euroopa rahvaste kultuuri ja ajaloo 
                                               
1 6. detsembri 2001. aasta arvamus nr 2/2000 Cartagna protokolli kohta, EKL 2001 I-9713.
2 Otsus kohtuasjas C-42/97: Euroopa Parlament v. nõukogu, EKL 1999, lk I -869, punktid 39 ja 40.
3 Otsus kohtuasjas C-441/06: komisjon v. Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2007, lk I-8887, punkt 47.
4 Otsus kohtuasjas C-45/86: komisjon v. nõukogu, EKL 1987, lk 1439, punkt 5.
5 Vt otsust kohtuasjas C-300/89: komisjon v. nõukogu, EKL 1991, lk I-287, punkt 10; samuti otsust kohtuasjas 
C-411/06: komisjon v. Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2009, lk I-7585, punkt 45; ja otsust kohtuasjas C-
166/07: Euroopa Parlament v. nõukogu, EKL 2009, lk I -7135, punkt 4.
6 Otsus kohtuasjas 45/86: komisjon v. nõukogu, EKL 1987, lk 1493, punkt 13; otsus kohtuasjas C-436/03: 
Euroopa Parlament v. nõukogu, EKL 2006, lk I-3733, punktid 36–46; otsus kohtuasjas C-166/07 Euroopa 
Parlament v. nõukogu, EKL 2009, lk I-7135, punktid 40-41.
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alaste teadmiste parandamine ja levitamine”. Ajaloolise mälu eesmärk ettepanekus on seotud 
Euroopa Liidu ajalooga, mida hõlmab ELi toimimise lepingu artikkel 167. Tuleks märkida, et 
kuigi ettepanekus või selle eesmärkide hulgas ei ole sõnaselgelt nimetatud sõna „kultuur”, siis 
ei muuda see tulemust: ELi toimimise lepingu artiklit 167 kasutamiseks ei ole vaja 
selgesõnalist viidet „kultuurile”, piisab viitest „ajaloole”. 

b) „Demokraatlik kaasatus ja kodanikuosalus”
Ettepaneku teine eesmärk, mis käsitleb kodanikuosalust, on seotud Euroopa kodakondsusega. 
Aluslepingus ei ole konkreetset õiguslikku alust sellekohaste meetmete jaoks. Järelikult tuleb 
kasutada ELi toimimise lepingu artiklit 352. Selleks et ELi toimimise lepingu artiklit 352 
saaks kasutada sobiva õigusliku alusena, peab kõnealune meede olema vajalik aluslepingute 
mõne eesmärgi saavutamiseks (vt ELi toimimise lepingu artikli 352 lõigu 1 teksti eespool). 
ELi lepingu artiklis 9 on sätestatud liidu kodakondsus, mis täiendab liikmesriigi 
kodakondsust1. ELi lepingu artikli 11 lõikes 1 nõutakse, et institutsioonid annaksid 
„kodanikele ja esindusühendustele võimaluse teha teatavaks ja vahetada avalikult oma 
seisukohti liidu tegevuse kõigis valdkondades”, seeläbi edendatakse kodanikuaktiivsust. 
Viimatimainitud eesmärki on võimalik taotleda ettepaneku meetmetega, mis on seotud 
Euroopa kodakondsusega. Seega artikkel 352 näib olevat sobiv õiguslik alus meetmete selle 
tegevussuuna jaoks.

3. „Kodanike Euroopa” 2007–2013
Võrdlus praeguse programmiga, millele Te samuti viitate õigusliku aluse arvamuse taotluses, 
kinnitab seda tulemust: praeguse programmi sihiks on ühelt poolt tagada Euroopa kodanike 
kaasatus Euroopa integratsiooniprotsessi ja teiselt poolt arendada Euroopa kodanike seas 
Euroopa identiteeti, mis põhineb tunnustatud ühistel väärtustel, ajalool ja kultuuril. Kultuuri 
aspekti hõlmab ELi toimimise lepingu artikkel 167 ning kodanikuosaluse aspektiks, milleks 
aluslepingutes ei ole ette nähtud eraldi õiguslikku alust, tuli kasutada ELi toimimise lepingu 
artiklit 352. Seega mõlemad artiklid koos moodustavad programmi „Kodanike Euroopa” 
2006. aasta versiooni õigusliku aluse.

4. Menetluslikud aspektid
Tasub märkida, et kui kasutatakse ELi toimimise lepingu artiklit 352 kombinatsioonis 
aluslepingu teiste sätetega, tuleb kombineerida vastavaid menetluslikke nõudeid. Kuigi 
Euroopa Kohus on üldiselt leidnud kahe õigusliku aluse korral, et neid ei saa kasutada siis, kui 
mõlema õigusliku aluse jaoks ettenähtud menetlused on ühitamatud2, ei teki sobivuse 
küsimust ELi toimimise lepingu artikli 352 kontekstis (arvestades, et ELi toimimise lepingu 
artikli 352 kasutamine eeldab seda, et muu õiguslik alus ei tule kõne alla). Seevastu lubab 
Euroopa Kohus ELi toimimise lepingu artiklis 352 sätestatud ühehäälsuse nõude 
kombineerimist muude menetlustega, nagu seadusandlik tavamenetlus3. Näib, et antud juhul 

                                               
1 „Liit järgib kogu oma tegevuses oma kodanike võrdsuse põhimõtet, mille kohaselt kohtlevad liidu 
institutsioonid, organid ja asutused kodanikke võrdselt. Iga isik, kellel on mõne liikmesriigi kodakondsus, on 
liidu kodanik. Liidu kodakondsus täiendab, kuid ei asenda liikmesriigi kodakondsust.”
2 Otsus kohtuasjas C-300/89: komisjon v. nõukogu (titaandioksiid), EKL 1991, lk I-2867, punktid 17-25.
3 Otsus kohtuasjas C-166/07: Euroopa Parlament v. nõukogu, punkt 69. Vt nt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. detsembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1232/2010, milles käsitletakse Euroopa Liidu rahalist toetust 
Rahvusvahelisele Iirimaa Fondile (2007–2010) (ELT 346, 30.12.2010, lk 1). Määruse kuuendas volituses 
osutatakse „seadusandlikule tavamenetlusele ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 352 lõike 1 esimeses 
lauses sätestatud nõukogu ühehäälsuse nõudele”.
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oleks võimalik seadusandlikku tavamenetlust koos ühehäälsusega kohaldada.

5. Õigusteenistuse arvamus
Õigusteenistus on esitanud oma seisukoha, nii oma 21. veebruari 2012. aasta kirjas kultuuri-
ja hariduskomisjonile kui ka 15. märtsi 2012. aasta kirjas seoses taotlusega õiguskomisjonile 
esitada arvamus õigusliku aluse kohta, et ELi toimimise lepingu artiklid 167 ja 352 võiksid 
olla ettepaneku õiguslikuks aluseks.

IV. Järeldus ja soovitus

Õiguskomisjon arutas eespool mainitud küsimust 27. märtsi 2012. aasta koosolekul. Sellel 
koosolekul õiguskomisjon otsustas ühehäälselt1 soovitada, et esildatud määruse, millega 
kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 programm „Kodanike Euroopa”, õiguslikuks aluseks 
peaksid olema ELi toimimise lepingu artiklid 167 ja 352.

Lugupidamisega

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Klaus-Heiner Lehne (esimees), Evelyn Regner (aseesimees), Franēoise Castex 
(aseesimees), Sebastian Valentin Bodu (aseesimees), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Alajos Mészáros, 
Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard 
Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Francesco Enrico Speroni, Jiří 
Maštálka, Piotr Borys, Dagmar Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger. 


