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Austatud esimees

Palusite 3. veebruari 2021. aasta kirjas õiguskomisjoni arvamust vastavalt kodukorra artikli 
40 lõikele 2 komisjoni kõnealuse ettepaneku õigusliku aluse sobivuse kohta (ettepanek võtta 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi (EIT) 2021.–2027. aasta strateegilist innovatsioonikava: Euroopa 
innovatsioonivõimekuse ja -suutlikkuse suurendamine).

Õiguskomisjon arutas seda küsimust 18. märtsi 2021. aasta koosolekul.

I – Taust

Komisjon võttis 11. juulil 2019 vastu ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsus, mis käsitleb Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) 2021.–2027. aasta 
strateegilist innovatsioonikava: Euroopa innovatsioonivõimekuse ja -suutlikkuse 
suurendamine (2019/0152(COD). Ettepanekule lisatud strateegilises innovatsioonikavas on 
esitatud EIT strateegia ja prioriteedid aastateks 2021–2027. 

Komisjoni ettepanek põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 173 lõikel 3. See 
sisaldab ka viidet 11. märtsi 2008. aasta määrusele nr 294/2008, millega asutatakse Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut1 (edaspidi „2008. aasta EIT määrus“), eelkõige selle 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrus (EÜ) nr 294/2008, millega asutatakse Euroopa 
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artiklile 17, mis näitab, et komisjon tugines kaudselt täiendavale õiguslikule alusele, milleks 
oli teisene õigusakt. 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni 24. juunil 2020 vastu võetud raportis 
asendatakse viide 2008. aasta EIT määrusele viitega komisjoni ettepanekule, mille kohaselt 
2008. aasta EIT määrus sõnastatakse uuesti (edaspidi „2019. aasta EIT määruse ettepanek“)2. 

Käimasolevate institutsioonidevaheliste läbirääkimiste kontekstis uurivad kaasseadusandjad 
võimalust, et otsus põhineks üksnes ELi toimimise lepingu artikli 173 lõikel 3. 

II – Asjakohased aluslepingu artiklid

Euroopa Liidu toimimise lepingu asjakohased sätted on järgmised.

XVII JAOTIS
TÖÖSTUS

Artikkel 173
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 157)

1. Liit ja liikmesriigid tagavad liidu tööstuse konkurentsivõimelisuseks vajalikud 
tingimused.

Sel eesmärgil ning kooskõlas avatud ja konkurentsile rajatud turgude süsteemiga püüavad 
nad:

– kiirendada tööstuse kohanemist struktuurimuudatustega;

– ergutada sellise keskkonna tekkimist, mis soodustaks algatuslikkust ja ettevõtjate, eriti 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete arengut kogu liidu ulatuses;

– ergutada sellise keskkonna tekkimist, mis soodustaks ettevõtjatevahelist koostööd;

– edendada innovatsiooni, teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise poliitika 
tööstusliku potentsiaali paremat ärakasutamist.

2. Koostöös komisjoniga konsulteerivad liikmesriigid omavahel ja kooskõlastavad 
vajaduse korral oma tegevust. Komisjon võib teha kasulikke algatusi sellise 
kooskõlastamise edendamiseks, 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 aitab kaasa lõikes 1 seatud eesmärkide saavutamisele poliitika ja tegevuse kaudu, 
mida ta järgib aluslepingute teiste sätete kohaselt. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 

Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (ELT L 97, 9.4.2008, lk 1).
2 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
kohta (uuesti sõnastatud), COM(2019) 331 final, 11. juuli 2019.
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seadusandliku tavamenetluse kohaselt ja pärast konsulteerimist majandus- ja 
sotsiaalkomiteega otsustada võtta erimeetmeid, et toetada liikmesriikides algatatud 
tegevust lõikes 1 seatud eesmärkide saavutamiseks, ilma et see kohustaks liikmesriike oma 
õigus- ja haldusnorme ühtlustama.

Käesolev jaotis ei anna liidule alust võtta meetmeid, mis võiksid viia konkurentsi 
kahjustamisele või sisaldavad maksusätteid või töötajate õigusi ja huve puudutavaid 
sätteid.

III – Õigusliku aluse valikut puudutav Euroopa Liidu Kohtu praktika

Euroopa Kohus on pidanud sobiva õigusliku aluse küsimust tavaliselt põhiseadusliku 
tähtsusega küsimuseks, mis tagab pädevuse andmise põhimõtte järgimise (ELi lepingu 
artikkel 5) ning määrab kindlaks liidu pädevuse olemuse ja ulatuse.3 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“.4 Väära õigusliku aluse valimine võib seepärast olla kõnealuse 
õigusakti tühistamise põhjus. Selles kontekstis ei ole asjaolul, et mõni institutsioon soovib 
õigusakti vastuvõtmises aktiivsemalt osaleda, nagu ka õigusakti vastuvõtmise asjaoludel ega 
kõnealuse õigusaktiga hõlmatud tegevusvaldkonna teistes aspektides tehtud tööl õige 
õigusliku aluse kindlakstegemise seisukohast mingit tähtsust.5 

Kui õigusakti kontrollimise käigus selgub, et see taotleb kahte eesmärki või et sellega 
reguleeritakse kahte valdkonda ning üks neist on määratletav peamise või ülekaalukana, 
samas kui teine on kõrvalise tähtsusega, peab õigusaktil olema üksainus õiguslik alus, st 
peamise või ülekaaluka eesmärgi või valdkonna tõttu nõutav õiguslik alus.6 Kui aga õigusaktil 
on erandkorras mitu samaaegset eesmärki või valdkonda, mis on lahutamatult seotud, ilma et 
üks neist oleks teiste suhtes kõrvalise tähtsusega ja nendega kaudses seoses, peab sellel 
õigusaktil olema mitu asjakohast õiguslikku alust.7 See oleks siiski võimalik üksnes juhul, kui 
vastavate õiguslike aluste jaoks ette nähtud menetlused ei ole üksteisega vastuolus ega 
kahjusta Euroopa Parlamendi õigusi.8 Lisaks peab valitud meede olema kooskõlas 
seadusandliku akti ettenähtud liigiga, kui see on aluslepingus sätestatud.

IV – Kavandatava meetme eesmärk ja sisu

Otsuse ettepanekus nähakse ette EIT strateegilise innovatsioonikava vastuvõtmine 
ajavahemikuks 2021–2027. Ettepaneku põhjenduses 2 on muu hulgas märgitud, et 
„strateegilises innovatsioonikavas tuleks määrata kindlaks Euroopa Innovatsiooni- ja 

3 Arvamus 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, punkt 5.
4 Otsus kohtuasjas komisjon vs. parlament ja nõukogu, C-411/06, EU:C:2009:518, punkt 45 ja selles viidatud 
kohtupraktika. Vt ka otsust kohtuasjas parlament vs. nõukogu, C-130/10, EU:C:2012:472, punkt 42 ja selles 
viidatud kohtupraktika.
5 Otsus kohtuasjas komisjon vs. nõukogu, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, punkt 44.
6 Otsus kohtuasjas komisjon vs. nõukogu, C-137/12, EU:C:2013:675, punkt 53; komisjon vs. parlament ja 
nõukogu, C-411/06, EU:C:2009:518, punkt 46 ja selles viidatud kohtupraktika; parlament vs. nõukogu, C-
490/10, ECLI:EU:C:2012:525, punkt 45; parlament vs. nõukogu, C-155/07, EU:C:2008:605, punkt 34.
7 Kohtuasi C-211/01: komisjon vs. nõukogu, ECLI:EU:C:2003:452, punkt 40; kohtuasi C-178/03: komisjon vs. 
Euroopa Parlament ja nõukogu, ECLI:EU:C:2006:4, punkt 43–56.
8 Kohtuasi C-300/89: komisjon vs. nõukogu (titaandioksiid), ECLI:EU:C:1991:244, punktid 17–25; kohtuasi C-
268/94: Portugal vs. nõukogu, ECLI:EU:C:1996:461.
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Tehnoloogiainstituudi (EIT) prioriteetsed valdkonnad ja pikaajaline strateegia“. Komisjoni 
seletuskirjas täpsustatakse, et „strateegilises innovatsioonikavas on esitatud EIT prioriteetsed 
valdkonnad, pikaajaline strateegia ja EITga seotud rahastamisvajadused nimetatud 
ajavahemikul ning selgitatud, kuidas aitab EIT saavutada programmi „Euroopa horisont“ 
eesmärke.“ Ettepaneku lisas on samuti märgitud, et strateegilises innovatsioonikavas „on 
kindlaks määratud EIT eesmärgid, peamised meetmed, eeldatavad tulemused ja vajaminevad 
vahendid“ ning kava tagab EIT tegevuse vajaliku kooskõla liidu raamprogrammiga, millega 
toetatakse teadusuuringuid ja innovatsiooni aastatel 2021–2027 (programm „Euroopa 
horisont“). 

V – Analüüs ja sobiva õigusliku aluse kindlaksmääramine

a) ELi toimimise lepingu artikli 173 lõike 3 sobivus õigusliku alusena

Artikli 173 lõikes 3 on sätestatud õiguslik alus mitme eesmärgi saavutamiseks liidu 
tööstuspoliitika valdkonnas.

Nagu IV jaos selgitatud, esitatakse strateegilises innovatsioonikavas EIT strateegia ja 
prioriteedid ajavahemikuks 2021–2027 ning määratakse kindlaks EIT eesmärgid, peamised 
meetmed, eeldatavad tulemused ja vajaminevad vahendid. EIT, mille ülesanne on „aidata 
kaasa liidu jätkusuutlikule majanduskasvule ja konkurentsivõime parandamisele, tugevdades 
liikmesriikide [---] innovatsioonisuutlikkust“9, asutati 2008. aasta EIT määrusega, mille 
aluseks on ELi toimimise lepingu artikli 173 lõige 3. 2019. aasta EIT määruse ettepanek 
põhineb samuti ELi toimimise lepingu artikli 173 lõike 3 kohasel tööstusalasel õiguslikul 
alusel. 

Eeltoodust järeldub, et ettepaneku eesmärk on kehtestada EIT poliitiline suundumus, ning EIT 
eesmärk omakorda on saavutada rida liidu tööstuspoliitika valdkonna eesmärke. Ettepaneku 
eesmärki ja sisu arvesse võttes on ELi toimimise lepingu artikli 173 lõige 3 sobiv alus. 

b) Määruse (EÜ) nr 294/2008 artikli 17 ebasobivus õigusliku alusena

Tasub märkida, et ettepaneku seletuskirja osas, kus käsitletakse õiguslikku alust, mainitakse 
ainult ELi toimimise lepingu artiklit 173. 

2008. aasta EIT määruse artikli 17 lõikes 1 on sätestatud strateegilise innovatsioonikava 
projekti koostamise kord: „Hiljemalt 30. juuniks 2011. aastal ja edaspidi iga seitsme aasta 
järel koostab EIT seitsmeaastase strateegilise innovatsioonikava projekti ja esitab selle 
komisjonile.“ Lõigetes 2 ja 3 määratletakse strateegilise innovatsioonikava ulatus ja sisu. 
Viimaks viidatakse ELi toimimise lepingu artikli 173 lõikele 3 ka artikli 17 lõikes 4: 
„Strateegilise innovatsioonikava võtavad asutamislepingu artikli [173 lõiget 3] järgides vastu 
Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni ettepanekul.“ 

Artiklis 17 ei anta õigust võtta vastu õigusakte, kuid täpsustatakse, et strateegilise 
innovatsioonikava projekti koostab EIT ja see esitatakse komisjonile enne selle lõplikku 
vastuvõtmist Euroopa Parlamendis ja nõukogus seadusandliku tavamenetluse kohaselt. 2008. 
aasta EIT määruse artikkel 17 ei ole otsuse õiguslik alus, vaid selles sätestatakse projekti 

9 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 
kohta (uuesti sõnastatud), artikkel 3 (COM(2019) 331 final – 2019/0151(COD)).
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koostamise kord, selle sisu ja ulatus ning üksnes viidatakse artikli 173 lõikele 3, mis on otsuse 
tegelik õiguslik alus. 

Eeltoodust järeldub, et ei ole vaja täiendavalt viidata ELi toimimise lepingu artikli 173 lõikele 
3, viidates 2008. aasta EIT määrusele. Viidet 2008. aasta EIT määruse artiklile 17 kui 
ettepaneku õiguslikule alusele tuleks käsitada olulise õigusloometehnilise veana, mis tuleks 
parandada.

VI – Järeldus ja soovitus

Oma 18. märtsi 2021. aasta koosolekul otsustas õiguskomisjon ühehäälselt 24 poolthäälega10 
soovitada tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile, et ettepaneku võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi (EIT) 2021.–2027. aasta strateegilist innovatsioonikava: Euroopa 
innovatsioonivõimekuse ja -suutlikkuse suurendamine sobiv õiguslik alus peaks olema ELi 
toimimise lepingu artikli 173 lõige 3.

Lugupidamisega

Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

10 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Adrián Vázquez Lázara (esimees), Marion Walsmann (aseesimees), Ibán García 
Del Blanco (aseesimees), Raffaele Stancanelli (aseesimees), Axel Voss (arvamuse koostaja), Manon Aubry, 
Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Esteban 
González Pons, Heidi Hautala, Mislav Kolakušić, Ilhan Kyuchyuk, Gilles Lebreton, Antonius Manders, Karen 
Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Jérôme Rivière, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Nacho 
Sánchez Amor, Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Tiemo Wőlken, Lara Wolters ja Javier Zarzalejos.


