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Austatud esimees

Vastavalt kodukorra artikli 39 lõikele 5 otsustas õiguskomisjon 18. veebruaril 2019 esitada 
omal algatusel ja institutsioonidevaheliste läbirääkimiste põhjal teise arvamuse ettepaneku 
(võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate 
isikute kaitse kohta asjakohasuse kohta) õigusliku aluse asjakohasuse kohta.

Komisjoni ettepanek tugineb mitmele valdkondlikule õiguslikule alusele. Õiguslik alus on 
esitatud järgmiselt: 

„võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 16, 33, 43, 50, artikli 53 
lõiget 1, artikleid 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 ja artikli 325 lõiget 4, ning 
Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 31“.

Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks tehti mitu muudatusettepanekut, mis käsitlevad 
õiguslikku alust. Sellest tulenevalt võttis õiguskomisjon 25. oktoobril 2018 vastu arvamuse 
õigusliku aluse kohta seoses kõnealuste muudatuste asjakohasusega. Nõukogu uuris ja muutis 
ka komisjoni ettepaneku õiguslikku alust oma üldises lähenemisviisis. 
Lõplikus kokkuleppes otsustasid kaasseadusandjad jätta välja ELi toimimise lepingu artiklid 
33, 62, 103, 109 ja 207 ning muuta viide artiklile 43 viiteks artikli 43 lõikele 2, viide artiklile 
168 viiteks artikli 168 lõikele 4 ja viide artiklile 192 viiteks artikli 192 lõikele 1. Seega on 
asjakohane uurida, kas lõplikus kokkuleppes sätestatud õiguslik alus on asjakohane.

I – Taust

Oma 24. oktoobri 2017. aasta resolutsioonis õiguspäraste meetmete kohta üldsuse huvides 
teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks ja 20. jaanuari 2017. aasta resolutsioonis 
rikkumisest teatajate rolli kohta ELi finantshuvide kaitsmisel kutsus Euroopa Parlament 
komisjoni üles esitama seadusandliku ettepaneku, millega kehtestatakse horisontaalne 
õigusraamistik, mis tagab rikkumisest teatajate kaitse kõrge taseme kõikjal liidus nii avalikus 
kui ka erasektoris, samuti liikmesriikide ja ELi institutsioonides.

Praegu on rikkumisest teatajaid käsitlevad eeskirjad hõlmatud mõne liidu õiguse 
valdkonnaga, näiteks personalieeskirjade ning teatavate rahapesu ja finantsturgusid 
käsitlevate määrustega.  

Käesolevas direktiivi ettepanekus sätestatakse rikkumisest teatajaid käsitlevad eeskirjad, mida 
kohaldatakse liidu õiguse rikkumiste suhtes valdkondades, mis kuuluvad kohaldamisalasse ja 
on toodud lisas, milles loetletakse asjaomased liidu õigusaktid, mis on esitatud otseselt või 
viidetega. 

II – Asjakohased aluslepingu artiklid 

ELi toimimise lepingu artikkel 16 on sõnastatud järgmiselt: 

Artikkel 16

1. Igaühel on õigus oma isikuandmete kaitsele.
2. Euroopa Parlament ja nõukogu kehtestavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
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eeskirjad füüsiliste isikute kaitse kohta seoses isikuandmete töötlemisega liidu 
institutsioonides, organites ja asutustes ning liikmesriikides liidu õiguse reguleerimisalasse 
kuuluva tegevuse puhul, samuti selliste andmete vaba liikumise eeskirjad. Nende eeskirjade 
täitmist kontrollivad sõltumatud asutused.
Käesoleva artikli alusel vastu võetud eeskirjad ei mõjuta Euroopa Liidu lepingu artiklis 39 
ettenähtud erieeskirju.

ELi toimimise lepingu artikkel 33 on sõnastatud järgmiselt:

Artikkel 33

Aluslepingute kohaldamisalas võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt meetmed tollikoostöö tugevdamiseks liikmesriikide ning liikmesriikide 
ja komisjoni vahel.

ELi toimimise lepingu artikkel 43 on sõnastatud järgmiselt:

Artikkel 43

1. Komisjon esitab ettepanekud ühise põllumajanduspoliitika väljatöötamiseks ja 
rakendamiseks, sealhulgas riikide turukorralduse asendamiseks ühega artikli 40 
lõikes 1 ettenähtud ühise korralduse vormidest ning käesolevas jaotises täpsustatud meetmete 
rakendamiseks.
Nendes ettepanekutes võetakse arvesse käesolevas jaotises käsitletud põllumajandusküsimuste 
omavahelist seotust.
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.
3. Nõukogu võtab komisjoni ettepaneku põhjal vastu meetmed hindade ja maksude, toetuste ja 
koguseliste piirangute kehtestamise ning kalapüügivõimaluste kehtestamise ja eraldamise 
kohta.
4. Riikide turukorraldus võidakse vastavalt lõikele 2 asendada ühise korraldusega, mis on ette 
nähtud artikli 40 lõikes 1, kui:
a) ühine korraldus võimaldab selle meetme vastu olevatele ja kõnealuse toodangu jaoks 
turukorraldust omavatele liikmesriikidele asjassepuutuvate tootjate tööhõive ning 
elatustaseme samaväärseid tagatisi, võttes arvesse võimalikke kohandamisi ja aja jooksul 
vajalikuks osutuvat spetsialiseerumist;
b) selline korraldus tagab liidu piires samasugused kaubandustingimused, kui on riigi 
siseturul.
5. Kui teatud tooraine jaoks luuakse ühine korraldus enne, kui on olemas ühine korraldus 
vastava töödeldud toote jaoks, siis sellist toorainet, mida kasutatakse kolmandatesse 
riikidesse eksporditavate töödeldud toodete valmistamiseks, võib sisse vedada väljastpoolt 
liitu.

ELi toimimise lepingu artikkel 50 on sõnastatud järgmiselt:

Artikkel 50
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1. Asutamisvabaduse saavutamiseks teataval tegevusalal annavad Euroopa Parlament ja 
nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning pärast konsulteerimist majandus- ja 
sotsiaalkomiteega direktiive.
2. Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon täidavad eelnevatest sätetest tulenevaid 
ülesandeid, eelkõige:
a) käsitledes üldjuhul prioriteetsena tegevusalasid, mille puhul asutamisvabadus tagab eriti 
väärtusliku panuse tootmise ja kaubanduse arendamisse;
b) tagades tiheda koostöö liikmesriikide pädevate asutuste vahel selleks, et kindlaks teha 
mitmesuguste tegevusalade konkreetne olukord liidu piires;
c) kaotades kas siseriiklikest õigusaktidest või varem liikmesriikide vahel sõlmitud lepingutest 
tulenevad haldusmenetlused ja -tavad, mille säilitamine kujuneks takistuseks 
asutamisvabadusele;
d) tagades, et ühe liikmesriigi töötajad, kes on võetud tööle teise liikmesriigi territooriumil, 
võivad jääda sellele territooriumile, et alustada seal tegevust füüsilisest isikust ettevõtjana, 
kui nad täidavad tingimusi, mille täitmist neilt nõutaks siis, kui nad siseneksid sellesse riiki 
ajal, mil nad sellist tegevust alustada kavatsevad;
e) võimaldades ühe liikmesriigi kodanikel omandada ja kasutada teise liikmesriigi 
territooriumil asuvat maad ning ehitisi, kuivõrd see ei ole vastuolus artikli 39 lõikes 2 
esitatud põhimõtetega;
f) kaotades järk-järgult asutamisvabaduse piirangud igas kõnealuses tegevusharus nii 
tingimuste puhul, mis on seotud mingi liikmesriigi territooriumil esinduste, filiaalide ja 
tütarettevõtjate asutamisega, kui ka tingimuste puhul, mis reguleerivad emaettevõtja töötajate 
asumist sellistes esindustes, filiaalides ja tütarettevõtjates juhtimis- või järelevalveülesandeid 
täitma;
g) kooskõlastades vastavalt vajadusele tagatisi, mida liikmesriigid nõuavad äriühingutelt 
artikli 54 teises lõigus määratletud tähenduses nii osanike ja aktsionäride kui ka kolmandate 
isikute huvide kaitseks, pidades silmas selliste tagatiste muutmist võrdväärseks kogu liidu 
ulatuses;
h) veendudes, et liikmesriikide antava abiga ei rikuta asutamistingimusi.

ELi toimimise lepingu artikli 53 lõige 1 on sõnastatud järgmiselt:

Artikli 53 lõige 1

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.
ELi toimimise lepingu artikkel 153 on sõnastatud järgmiselt:

ELi toimimise lepingu artikkel 62 on sõnastatud järgmiselt:

Artikkel 62

Käesolevas peatükis käsitletud küsimuste puhul rakendatakse artiklite 51–54 sätteid.
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ELi toimimise lepingu artikkel 91 on sõnastatud järgmiselt:

Artikkel 91

1. Euroopa Parlament ja nõukogu, toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning 
pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega, kehtestavad 
transpordi iseärasusi arvesse võttes artikli 90 rakendamiseks:
a) ühised eeskirjad, mida kohaldatakse liikmesriigi territooriumile või sealt välja kulgeva 
rahvusvahelise transpordi suhtes, samuti läbi ühe või mitme liikmesriigi territooriumi kulgeva 
rahvusvahelise transpordi suhtes;
b) tingimused, mille kohaselt võivad liikmesriigis transporditeenuseid osutada 
mitteresidentidest vedajad;
c) meetmed transpordi ohutuse tõhustamiseks;
d) kõik muud asjakohased sätted.
2. Lõikes 1 osutatud meetmete vastuvõtmisel võetakse arvesse juhtumeid, mil nende 
kohaldamine võiks tõsiselt kahjustada teatud piirkondade elatustaset ja tööhõivet, samuti 
transpordiobjektide haldamist.

ELi toimimise lepingu artikkel 100 on sõnastatud järgmiselt:

Artikkel 100

1. Käesoleva jaotise sätted kehtivad raudtee-, maantee- ja siseveetranspordi suhtes.
2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad seadusandliku tavamenetluse kohaselt kehtestada 
kohased sätted mere- ja lennutranspordi kohta. Nad teevad otsuse pärast konsulteerimist 
majandus- ja sotsiaalkomiteega ning regioonide komiteega.

ELi toimimise lepingu artikkel 103 on sõnastatud järgmiselt:

Artikkel 103

1. Kõik artiklites 101 ja 102 esitatud põhimõtete kohaldamiseks vajalikud määrused või 
direktiivid kehtestab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast konsulteerimist Euroopa 
Parlamendiga.
2. Lõikes 1 märgitud määruste või direktiivide eesmärk on eelkõige:
a) tagada kinnipidamine artikli 101 lõikes 1 ja artiklis 102 sätestatud keeldudest, kehtestades 
selleks sätted trahvide rakendamiseks;
b) kehtestada üksikasjalikud eeskirjad artikli 101 lõike 3 kohaldamiseks, võttes arvesse ühelt 
poolt vajadust tagada tõhus järelevalve ning teiselt poolt vajadust lihtsustada halduskontrolli 
niipalju kui võimalik;
c) määratleda vajaduse korral artiklite 101 ja 102 sätete ulatus eri majandusharudes;
d) määratleda komisjoni ja Euroopa Liidu Kohtu funktsioonid käesoleva lõike sätete 
kohaldamisel;
e) määrata kindlaks suhted siseriiklike seaduste ja nii käesoleva jao kui ka käesoleva artikli 
alusel vastuvõetud sätete vahel.

ELi toimimise lepingu artikkel 102 on sõnastatud järgmiselt:
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Artikkel 102

Siseturus või selle olulises osas turgu valitseva seisundi kuritarvitamine ühe või mitme 
ettevõtja poolt on keelatud kui siseturuga kokkusobimatu niivõrd, kuivõrd see võib mõjutada 
liikmesriikidevahelist kaubandust.
Sellised kuritarvitused võivad seisneda iseäranis:
a) ebaõiglaste ostu- või müügihindade või muude ebaõiglaste tehingutingimuste otseses või 
kaudses kehtestamises;
b) toodangu, turgude või tehnilise arengu piiramises tarbijate kahjuks;
c) erinevate tingimuste rakendamises võrdväärsete tehingute puhul, pannes 
kaubanduspartnerid sellega ebasoodsasse konkurentsiolukorda;
d) selles, et lepingu sõlmimise eeltingimuseks seatakse teise poole nõusolek võtta endale 
lisakohustusi, mis oma laadilt või kaubandustavade kohaselt ei ole seotud lepingu objektiga.

ELi toimimise lepingu artikkel 109 on sõnastatud järgmiselt:

Artikkel 109

Nõukogu võib komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga 
anda asjakohaseid määrusi artiklite 107 ja 108 kohaldamiseks, eelkõige võib ta määrata need 
tingimused, mille puhul kehtib artikli 108 lõige 3, ja sellest menetlusest vabastatud abi liigid.

ELi toimimise lepingu artikkel 114 on sõnastatud järgmiselt:

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.
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 Euroopa Parlament ja nõukogu või nõukogu või komisjon on 
ühtlustamismeetme vastu võtnud, peab liikmesriik artiklis 36 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 seda, kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu või nõukogu või komisjon on ühtlustamismeetme vastu võtnud, peab 
liikmesriik 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 
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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 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 258 ja 259 osutatud menetlusest võib komisjon või liikmesriik anda asja 
otse Euroopa Liidu 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 36 osutatud majandusvälisel põhjusel võtma liidu 
kontrollimenetlusele alluvaid ajutisi meetmeid.

ELi toimimise lepingu artikkel 168 on sõnastatud järgmiselt:

Artikkel 168

1. Kogu liidu poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel tagatakse inimeste tervise 
kõrgetasemeline kaitse.
Liidu meetmed, mis täiendavad riiklikku poliitikat, on suunatud rahvatervise parandamisele, 
inimeste füüsiliste ja vaimsete haiguste ennetamisele ning füüsilist ja vaimset tervist 
ohustavate tegurite kõrvaldamisele. Sellised meetmed hõlmavad võitlust olulisemate 
tervisehäirete vastu, edendades nende põhjuste, leviku ja vältimise uurimist, samuti 
tervishoiualast selgitus- ja kasvatustööd, ning tõsiste piiriüleste terviseohtude seiret, nende 
eest varajast hoiatamist ja nende vastu võitlemist.
Liit täiendab uimastitest tulenevate tervisekahjustuste vähendamiseks liikmesriikide 
meetmeid, kaasa arvatud teavitamine ja tõkestamine.
2. Liit soodustab liikmesriikidevahelist koostööd käesoleva artikliga hõlmatud valdkondades 
ja toetab vajaduse korral nende meetmeid. Eriti soodustab ta liikmesriikidevahelist koostööd, 
et parandada nende tervisehoiuteenuste vastastikust täiendavust piirialadel.
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, eelkõige algatusi, mille eesmärk on 
kehtestada suuniseid ja näitajaid, korraldada kogemuste vahetamist ning valmistada ette 
korrapäraseks järelevalveks ja hindamiseks vajalikke tegureid. Nendest teavitatakse täielikult 
Euroopa Parlamenti.
3. Liit ja liikmesriigid edendavad rahvatervise alal koostööd kolmandate riikide ja pädevate 
rahvusvaheliste organisatsioonidega.
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 
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käesolevas artiklis viidatud eesmärkide saavutamisele, võttes ühistest ohutusprobleemidest 
jagusaamiseks:
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) veterinaaria- ja fütosanitaaralal meetmeid, mille otsene eesmärk on rahvatervise kaitse;
c) meetmeid, millega kehtestatakse ravimitele ja meditsiiniseadmetele kõrged kvaliteedi- ja 
ohutusnõuded.
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.
6. Komisjoni ettepaneku põhjal võib nõukogu võtta vastu ka soovitusi käesolevas artiklis 
loetletud eesmärkidel.
7. Liidu meetmed võtavad arvesse liikmesriikide vastutust oma tervishoiupoliitika 
määratlemisel ning tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamisel ja kättesaadavaks muutmisel. 
Liikmesriikide vastutus hõlmab tervishoiu juhtimist ning tervishoiule määratud vahendite 
jaotamist. Lõike 4 punktis a osutatud meetmed ei mõjuta organite ja vere annetamist või 
meditsiinilist kasutamist käsitlevaid siseriiklikke sätteid.

ELi toimimise lepingu artikkel 169 on sõnastatud järgmiselt:

Artikkel 169

1. Tarbijate huvide edendamiseks ja kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamiseks aitab liit kaitsta 
tarbijate tervist, turvalisust ja majanduslikke huve, samuti edendada nende õigust 
teavitamisele, koolitamisele ja organiseerumisele oma huvide kaitseks.
2. Liit aitab kaasa lõikes 1 osutatud eesmärkide saavutamisele:
a) meetmetega, mis on võetud artikli 114 põhjal seoses siseturu väljakujundamisega;
b) meetmetega, mille abil toetatakse, täiendatakse ja jälgitakse liikmesriikide poliitikat.
3. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning pärast konsulteerimist majandus- ja 
sotsiaalkomiteega võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu lõike 2 punktis b osutatud 
meetmed.
4. Lõike 3 kohaselt võetud meetmed ei takista ühtki liikmesriiki säilitamast või võtmast 
rangemaid kaitsemeetmeid. Niisugused meetmed peavad olema kooskõlas aluslepingutega. 
Neist teatatakse komisjonile.

ELi toimimise lepingu artikkel 192 on sõnastatud järgmiselt:

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.
2. Erandina lõikes 1 sätestatud otsustamismenetlusest ja ilma et see piiraks artikli 114 
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kohaldamist, võtab nõukogu pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendi, majandus- ja 
sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega seadusandliku erimenetluse kohaselt vastu:
a) peamiselt maksusätteid;
b) meetmeid, mis käsitlevad:
– asulaplaneerimist;
– veeressursside kvantitatiivset majandamist või mis otseselt või kaudselt mõjutavad nende 
ressursside kättesaadavust;
– maa kasutamist, välja arvatud jäätmemajandus;
c) meetmeid, mis mõjutavad oluliselt liikmesriigi valikut erinevate energiaallikate vahel ning 
tema energiavarustuse üldstruktuuri.
Nõukogu võib komisjoni ettepaneku põhjal ning pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendi, 
majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega ühehäälselt teha otsuse kohaldada 
seadusandlikku tavamenetlust esimeses lõigus märgitud valdkondade suhtes.
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning pärast 
konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega vastu üldised 
tegevusprogrammid, milles määratakse kindlaks esmatähtsad eesmärgid.
Nende programmide elluviimiseks vajalikud meetmed võetakse vastu olenevalt juhtumist kas 
lõike 1 või 2 tingimuste kohaselt.
4. Ilma et see piiraks teatavaid liidu poolt vastuvõetavaid meetmeid, rahastavad ja 
rakendavad keskkonnapoliitikat liikmesriigid.
5. Kui lõike 1 sätetel rajanev meede tekitab liikmesriigi ametiasutustele 
ebaproportsionaalseks peetavaid kulusid, siis sätestatakse kõnealuses meetmes, ilma et see 
piiraks võimalust kohaldada põhimõtet, et saastajal tuleb maksta, asjakohased sätted:
– ajutiste eranditena ja/või
– rahaliste toetustena artikli 177 kohaselt loodud Ühtekuuluvusfondist.

ELi toimimise lepingu artikkel 207 on sõnastatud järgmiselt:

Artikkel 207

1. Ühine kaubanduspoliitika rajaneb ühtsetel põhimõtetel, eriti mis puutub tariifide 
muutmisse, kauba- ja teenustevahetusega ning intellektuaalomandi kaubandusaspektidega 
seotud tolli- ja kaubanduskokkulepete sõlmimisse, välismaistesse otseinvesteeringutesse, 
liberaliseerimismeetmete ühtlustamisse, ekspordipoliitikasse ning kaubanduse 
kaitsemeetmetesse, näiteks meetmetesse, mida võetakse dumpingu või subsiidiumide puhul. 
Ühist kaubanduspoliitikat teostatakse kooskõlas liidu välistegevuse põhimõtete ja 
eesmärkidega.
2. Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt määruste 
abil vastu meetmed, millega määratletakse ühise kaubanduspoliitika rakendamise raamistik.
3. Kui ühe või mitme riigi või rahvusvahelise organisatsiooniga sõlmitavate lepingute üle on 
vaja pidada läbirääkimisi, kohaldatakse artikli 218 sätteid, kui käesoleva artikli erisätted ei 
näe ette teisiti.
Komisjon annab soovitusi nõukogule, kes volitab komisjoni alustama vajalikke läbirääkimisi. 
Nõukogu ja komisjon tagavad selle, et läbirääkimiste tulemusel sõlmitavad lepingud vastavad 
liidusisesele poliitikale ja eeskirjadele.
Komisjon peab läbirääkimisi, konsulteerides erikomiteega, mille nõukogu määrab selle 
ülesande täitmisel komisjoni abistama, ning niisuguste juhiste raames, mida nõukogu peab 
vajalikuks komiteele anda. Komisjon annab erikomiteele ja Euroopa Parlamendile 
regulaarselt aru läbirääkimiste edenemise kohta.
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4. Seoses lõikes 3 osutatud lepingute üle läbirääkimisega ja nende sõlmimisega teeb nõukogu 
otsused kvalifitseeritud häälteenamusega.
Seoses lepingute üle läbirääkimise ja nende sõlmimisega teenuste valdkonnas ja 
intellektuaalomandi kaubandusaspektide valdkonnas, samuti välismaiste otseinvesteeringute 
valdkonnas, teeb nõukogu otsused ühehäälselt, kui need lepingud sisaldavad sätteid, mille 
puhul liidusiseste eeskirjade vastuvõtmiseks on nõutav ühehäälsus.
Nõukogu teeb samuti ühehäälse otsuse lepingute üle läbirääkimiseks ja nende sõlmimiseks:
a) kultuuri- ja audiovisuaalteenuste valdkonnas, kui need lepingud võivad piirata liidu 
kultuurilist ja keelelist mitmekesisust;
b) sotsiaal-, haridus- ja tervishoiuteenuste valdkonnas, kui need lepingud võivad tõsiselt 
häirida selliste teenuste osutamise riiklikku korraldust ning piirata liikmesriikide vastutust 
selliste teenuste osutamisel.
5. Transpordialaste rahvusvaheliste lepingute üle läbirääkimiste pidamisel ja nende 
sõlmimisel kohaldatakse kolmanda osa VI jaotise sätteid ja artiklit 218.
6. Käesoleva artikliga ühise kaubanduspoliitika valdkonnas antud pädevuse teostamine ei 
mõjuta liidu ja liikmesriikide vahelist pädevuse jaotust ega kohusta liikmesriike oma õigus- ja 
haldusnorme ühtlustama, niivõrd kui aluslepingud välistavad sellise ühtlustamise.

ELi toimimise lepingu artikli 325 lõige 4 on sõnastatud järgmiselt:

Artikli 325 lõige 4

4. Toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning pärast konsulteerimist 
kontrollikojaga võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu vajalikud meetmed liidu finantshuve 
kahjustavate pettuste ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks, pidades silmas tõhusa ja 
võrdväärse kaitse võimaldamist liikmesriikides ning liidu institutsioonides, organites ja 
asutustes.

Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikkel 31 on sõnastatud järgmiselt:

Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikkel 31

Komisjon töötab põhistandardid välja pärast seda, kui ta on saanud arvamuse 
eksperdirühmalt, kelle teadus- ja tehnikakomitee on määranud liikmesriikide 
teadusekspertide, eriti tervishoiuekspertide hulgast. Nende põhistandardite kohta saab 
komisjon majandus- ja sotsiaalkomitee arvamuse. 
 
Pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist kehtestab nõukogu kvalifitseeritud 
häälteenamusega põhistandardid komisjoni ettepaneku põhjal, kes edastab nõukogule 
nimetatud komiteede arvamused.

III – Õigusliku aluse valimise üldine põhimõte

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt „peab ühenduse õigusakti õigusliku aluse 
valik põhinema objektiivsetel asjaoludel, mis on kohtulikult kontrollitavad ja mille hulka 
kuuluvad eelkõige õigusakti eesmärk ja sisu“1. Väära õigusliku aluse valimine võib seepärast 

1 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, I-9097; kohtuasi C-411/06, komisjon vs. Euroopa 
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olla kõnealuse õigusakti tühistamise põhjus.

Antud juhul tuleb seetõttu kindlaks teha, kas ettepanek

1. taotleb mitut eesmärki või kas sellega reguleeritakse mitut valdkonda ning üks neist on 
määratletav peamise või ülekaaluka eesmärgi või valdkonnana, samas kui teised on 
kõrvalise tähtsusega, või 

2. taotleb samaaegselt mitut eesmärki või sellel on mitu lahutamatult seotud 
reguleerimisvaldkonda, ilma et mõni neist oleks teistega võrreldes teisejärguline või 
kaudne.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt peab esimesel juhul olema õigusaktil üksainus õiguslik alus, 
st peamise või ülekaaluka eesmärgi või valdkonna tõttu nõutav õiguslik alus, ning teisel juhul 
peab õigusakt põhinema vastavatel erinevatel õiguslikel alustel.2

Lisaks on Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt mitme õigusliku aluse 
kombinatsioon võimalik, kui need on lahutamatult seotud, ilma et üks oleks teistega võrreldes 
teisejärguline ja kaudne, kuid ainult siis, kui nendega ei kaasne vastuolulist 
otsustusmenetlust.3 Kavandatavaid lisatavaid õiguslikke aluseid tuleb hinnata sellest aspektist, 
st kas need näevad ette seadusandliku tavamenetluse või on muul viisil kooskõlas komisjoni 
pakutud õigusliku alusega.

IV – Kaasseadusandjate vahel esialgselt kokku lepitud eesmärk ja sisu

Esialgse kokkuleppe kohaselt tuleb direktiiviga saavutada kaks eesmärki: tõhustada liidu 
õigusnormide täitmise tagamist ning tagada õigusnormide rikkumisest teatavatele isikutele 
kõrgetasemeline kaitse, ning see on horisontaalset laadi. Õigusliku aluse eesmärk on sätestada 
liidu õiguse põhimõtted ja valdkonnad, mille suhtes saab seda eesmärki ühes seadusandlikus 
aktis kohaldada, võttes arvesse menetluslikke piiranguid. 

Ettepanekus hõlmatud poliitikavaldkonnad on esitatud artiklis 1. Need on i) riigihanked; ii) 
finantsteenused, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine; iii) tooteohutus; iv) 
transpordiohutus; v) keskkonnakaitse; vi) tuumaohutus; vii) toiduainete ja sööda ohutus, 
loomatervis ja loomade heaolu; viii) rahvatervis; ix) tarbijakaitse; x) eraelu puutumatuse ja 
isikuandmete kaitse ning võrgu- ja infosüsteemide turvalisus. Lisaks on hõlmatud rikkumised, 
mis kahjustavad liidu finantshuve, nagu need on määratletud ELi toimimise lepingu 
artiklis 325, ning rikkumised, mis on seotud ELi toimimise lepingu artikli 26 lõikes 2 
määratletud siseturuga seoses tegevusega, millega rikutakse äriühingu tulumaksu käsitlevaid 
norme, ja kokkulepetega, mille eesmärk on saada maksusoodustusi, millega minnakse 
äriühingu tulumaksu suhtes kohaldatavate õigusaktide eesmärgiga vastuollu. 

V – Analüüs ja sobiva õigusliku aluse kindlaksmääramine

Parlament ja nõukogu, EKL 2009, I-7585.
2 Vt eespool osutatud kohtuasja C-411/06 punkte 46–47.
3 6. novembri 2008. aasta otsus kohtuasjas C-155/07: parlament vs. nõukogu, C-155/07, EU:C:2008:605, 

punkt 37 ning 3. septembri 2009. aasta otsus kohtuasjas C-166/07: parlament vs. nõukogu, C-166/07, 
EU:C:2009:499, punktid 68 ja 69.
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Nagu eespool märgitud, hõlmab ettepanek mitut poliitikavaldkonda ning kuna aluslepingutes 
puudub ühtne säte, mis hõlmaks seda eesmärki, on vältimatu, et õiguslik alus sisaldaks viiteid 
mitmele sättele. Siiski on soovitatav nii palju kui võimalik piirata volituses osutatud sätete 
arvu, milles sätestatakse õiguslik alus. 

Lõplikus kokkuleppes on võetud seisukoht, et paljud poliitikavaldkonnad võivad olla 
hõlmatud ELi toimimise lepingu artikliga 114, mis on Euroopa Kohtu kohtupraktika kohaselt 
korrektne õiguslik alus liikmesriikide õigusaktide ühtlustamiseks, et parandada siseturu 
toimimist. Nõukogu arvamuse kohaselt puudutab see ELi toimimise lepingu artikleid 33, 62, 
103 ja 109.  

ELi toimimise lepingu artiklis 33 käsitletakse tollikoostöö tugevdamist liidus. ELi toimimise 
lepingu artiklis 62 on sätestatud teenuste suhtes võetavate meetmete kord. ELi toimimise 
lepingu artiklis 102 on sätestatud konkurentsialased eeskirjad ja ELi toimimise lepingu 
artiklis 109 on sätestatud riigiabi andmise kord. 

Ülejäänud sätetest on kõik peale ühe menetluslikult sobivad. Ainus selge küsimus on seotud 
ELi toimimise lepingu artikliga 207, mis võimaldab võtta vastu üksnes määrusi, ning seetõttu 
ei sobi see kokku ettepanekuga võtta vastu direktiiv. 

Tuleb veel märkida, et Euratomi asutamislepingu artiklis 31 viidatakse muule kui 
seadusandlikule menetlusele. On siiski pretsedente, kus on kombineeritud seadusandlikud ja 
muud kui seadusandlikud menetlused. Näiteks 26. novembri 2014. aasta Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiv 2014/104/EL (teatavate eeskirjade kohta, millega reguleeritakse 
liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja Euroopa Liidu 
konkurentsiõiguse rikkumise korral), mis põhineb ELi toimimise lepingu artiklil 103 (muu kui 
seadusandlik) ja artiklil 114 (seadusandlik).

Muutes viite ELi toimimise lepingu artiklile 43 viiteks artikli 43 lõikele 2, viite artiklile 168 
viiteks artikli 168 lõikele 4 ja viite artiklile 192 viiteks artikli 192 lõikele 1, annab lõplik 
kokkulepe tavaõigust silmas pidades selgust selle kohta, millised nende sätete osad on 
komisjoni ettepaneku seisukohast olulised. 

VI – Järeldus ja soovitus

Käesoleval meetmel on mitu lahutamatult seotud reguleerimisvaldkonda, ilma et mõni neist 
oleks teistega võrreldes teisejärguline või kaudne. Seetõttu on komisjoni kavandatav õigusliku 
aluse üldine ülesehitus õige, sest iga hõlmatud poliitikavaldkonda tuleb toetada ELi toimimise 
lepingu sättega. 

Võttes arvesse esialgse kokkuleppe tekstiga hõlmatud poliitikavaldkondi ja meetmeid, on 
selles sätestatud õiguslik alus asjakohane.

Oma 18. märtsi 2019. aasta koosolekul otsustas õiguskomisjon 15 poolthäälega4 ühehäälselt 

4 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Pavel Svoboda (esimees), Jean-Marie Cavada (aseesimees), Kostas 
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soovitada esialgses kokkuleppes sätestatud õigusliku aluse kinnitamist.
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