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Enne siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamust lisada järgmine arvamus: 

ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS ÕIGUSLIKU ALUSE KOHTA 

Teema: arvamus orbteoste teatavaid lubatud kasutusviise käsitleva Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi ettepaneku õigusliku aluse kohta 

I Taust 

Komisjon valis ülalnimetatud ettepaneku õiguslikuks aluseks Euroopa Liidu toimimise 

lepingud artiklid 49 ja 56 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114. 

Kolmepoolsete läbirääkimiste käigus võttis nõukogu seisukoha, et õiguslikku alust tuleks 

muuta ja see peaks olema Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 53 lõige 1 ja artikkel 62 

ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 114, sest algselt välja pakutud õiguslik alus ei 

anna seadusandjale konkreetset õigust seadusandlikke akte vastu võtta. Seda seisukohta toetas 

ka komisjon. 
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Seetõttu palus raportöör Lidia Geringer de Oedenberg õiguskomisjonil kodukorra artikli 37 

lõike 3 kohaselt kontrollida algselt kavandatud õiguslikku alust ja alternatiivina välja pakutud 

õiguslikku alust. 

II Kavandatava direktiivi eesmärk ja sisu 

Ettepaneku eesmärk on lubada massilist digiteerimist, kuid kaitsta samal ajal autoriõigust. 

Selleks, et teosed üldsusele kättesaadavaks teha, peab autoriõiguse omaniku luba olema. Kui 

autoriõiguse omanikku ei ole võimalik kätte saada, loetakse asjaomane teos ettepaneku 

kohaselt orbteoseks, sest loa taotlemine ei ole võimalik ja selliste teoste avaldamisega võrgus 

võidakse rikkuda autoriõigusi. Ettepanekuga soovitakse luua ühtsel turul teoste piiriülest 

digiteerimist ja levitamist hõlbustav õigusraamistik, mis hoiaks ära sellega seotud õiguste 

rikkumise. 

III Euroopa Liidu toimimise lepingu asjaomased artiklid 

Komisjoni ettepanekus on õigusliku alusena nimetatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 

järgmised artiklid (rõhuasetus lisatud): 

Artikkel 49 

Allpool esitatud sätete kohaselt keelatakse piirangud, mis kitsendavad liikmesriigi kodaniku 

asutamisvabadust teise liikmesriigi territooriumil. Niiviisi keelatakse ka piirangud, mis 

takistavad mis tahes liikmesriigi territooriumile asunud liikmesriigi kodanikel rajada 

esindusi, filiaale ja tütarettevõtjaid. 

Kui kapitali käsitleva peatüki sätetest ei tulene teisiti, hõlmab asutamisvabadus õigust 

alustada ja jätkata tegutsemist füüsilisest isikust ettevõtjana ning asutada ja juhtida 

ettevõtjaid, eriti äriühinguid artikli 54 teises lõigus määratletud tähenduses, neil tingimustel, 

mida oma kodanike jaoks sätestab selle riigi õigus, kus niisugune asutamine toimub. 

Artikkel 56 

Järgnevate sätete kohaselt keelatakse liidu piires teenuste osutamise vabaduse piirangud 

liikmesriikide kodanike suhtes, kes asuvad mõnes teises liikmesriigis kui see isik, kellele 

teenuseid pakutakse. 

Euroopa Parlament ja nõukogu võivad seadusandliku tavamenetluse kohaselt kohaldada 

käesoleva peatüki sätteid kolmanda riigi kodanike suhtes, kes osutavad teenuseid ja asuvad 

liidu piires. 

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. 
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[...] 

Tehakse ettepanek kasutada õigusliku alusena Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 49 ja 

56 asemel koos artikliga 114 kaht järgmist artiklit (rõhuasetus lisatud): 

Artikkel 53 

1. Selleks et hõlbustada tegevuse alustamist ja jätkamist füüsilisest isikust ettevõtjana, 

annavad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt direktiive 

diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsioonitõendite vastastikuse tunnustamise kohta ning 

füüsilisest isikust ettevõtjana tegevuse alustamist ja jätkamist käsitlevate liikmesriikide õigus- 

ja haldusnormide koordineerimise kohta. 

[...] 

Artikkel 62 

Käesolevas peatükis käsitletud küsimuste puhul rakendatakse artiklite 51–54 sätteid. 

IV Õiguslikku alust puudutav kohtupraktika 

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt „peab ühenduse õigusakti õigusliku aluse 

valik tuginema kohtulikult kontrollitavatele objektiivsetele teguritele, sealhulgas akti 

eesmärgile ja sisule”1. Vale õigusliku aluse valimisega võib seega põhjendada kõnealuse akti 

tühistamist. 

V Kohase õigusliku aluse määramine 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 114 on üldine õiguslik alus siseturu 

väljakujundamist ja toimimist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamiseks. 

Nimetatud artikkel on praegusel juhul peamine õiguslik alus, sest ettepanekuga soovitakse 

luua ühtsel turul teoste piiriülest digiteerimist ja levitamist hõlbustav õigusraamistik, mis 

hoiaks ära sellega seotud õiguste rikkumise.  

Algselt valitud toetav õiguslik alus, st Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 49 ja 56 

pärinevad aluslepingu kolmanda osa „Liidu sisepoliitika ja -meetmed” IV jaotise „Isikute, 

teenuste ja kapitali vaba liikumine” peatükkidest „Asutamisõigus” ja „Teenused”. Kuigi need 

artiklid on kavandatud direktiivi meetmetega seotud, ei sisalda nad sätteid, mis võimaldaksid 

direktiivide vastuvõtmist. Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 56 nähakse ette üksnes 

kõnealuse peatüki sätete kohaldamine kolmanda riigi kodanike suhtes, kes osutavad teenuseid 

ja asuvad liidu piires. 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 53 lõige 1 pärineb samuti peatükist „Asutamisõigus”, 

                                                 
1 Otsus kohtuasjas C- 45/86: komisjon v. nõukogu (üldised tariifsed soodustused), EKL 1987, lk 1439, punkt 5; 

otsus kohtuasjas C-440/05, komisjon v. nõukogu, EKL 2007, lk I-9097; otsus kohtuasjas C-411/06: komisjon v. 

parlament ja nõukogu (8.9.2009), ELT C 267, 7.11.2009, lk 8. 
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kuid see võimaldab liikmesriikide õigus- ja haldusnormide koordineerimiseks direktiive vastu 

võtta. Euroopa Liidu toimimise lepingu peatükis „Teenused” sisalduvas artiklis 62 on peale 

selle sätestatud, et kõnealuses peatükis käsitletud küsimuste puhul rakendatakse artiklit 53.  

VI Järeldused ja soovitused 

Õiguskomisjon arutas eespool mainitud küsimust 31. mai 2012. aasta koosolekul. 

Sel koosolekul otsustas komisjon ühehäälselt1 teha eespool toodud analüüsi alusel ettepaneku 

kasutada kavandatud direktiivi õigusliku alusena Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 49 

ja 56 asemel koos Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 114 artikli 53 lõiget 1 ja artiklit 

62. 

(Puudutab kõiki keeleversioone.) 

 

                                                 
1 Lõpphääletuse ajal olid kohal Klaus-Heiner Lehne (esimees), Evelyn Regner (aseesimees), Raffaele 

Baldassarre (aseesimees), Franēoise Castex (aseesimees), Sebastian Valentin Bodu (aseesimees), Axel Voss 

(arvamuse koostaja), Luigi Berlinguer, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe 

Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, 

Antonio Masip Hidalgo, Francesco Enrico Speroni, Keith Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz 

Zwiefka ja Elisabeth Morin-Chartier (vastavalt kodukorra artikli 187 lõikele 2). 


