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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Mittesiduvate õigusnormide institutsiooniline ja õiguslik mõju
(2007/2028(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingut eriti selle artikleid 211, 230 ja 249;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning siseturu ja tarbijakaitse komisjoni, kultuuri- ja 
hariduskomisjoni ning põhiseaduskomisjoni arvamusi (A6-0000/2007), 

A. arvestades, et Van Gend En Loos juhtumi puhul otsustasid Euroopa ühendused, et 
asutamisleping „on enamat kui kokkulepe, millega lepinguosaliste riikide vahel luuakse 
lihtsalt vastastikused kohustused. ... ühendus moodustab rahvusvahelises õiguses uue 
õiguskorra, mille huvides riigid, ehkki vähestes valdkondades, on piiranud oma 
suveräänseid õigusi ja mille subjektide hulka ei kuulu mitte ainult liikmesriigid, vaid ka 
nende kodanikud. … ühenduse õigus mitte ainult ei kohusta üksikisikuid, vaid on 
kavandatud andma neile ka õigusi, millest saab nende õiguspärandi osa. Kõnealused 
õigused ei teki mitte üksnes siis, kui need on sõnaselgelt antud asutamislepinguga, vaid ka 
kohustuste tõttu, mille asutamisleping paneb selgelt määratletud viisil nii üksikisikutele 
kui ka liikmesriikidele ning ühenduse institutsioonidele”1; 

B. arvestades, et järelikult võib ühenduse õigust eristada rahvusvahelisest õigusest tõsiasja 
tõttu, et see on siduv, ja seda mitte ainult riikidele, vaid ka üksikisikutele, kes tuletavad 
sellest õiguslikult täitmisele pööratavad õigused, ning kaasab rea institutsioone, sealhulgas 
Euroopa Parlamendi, mille liidu kodanikud valivad otse; arvestades samuti, et Euroopa 
õiguskord põhineb demokraatial ja õigusriigi põhimõtetel, nagu öeldakse selgelt ELi 
asutamislepingu preambulis; 

C. arvestades, et see tähendab, et ELi institutsioonid võivad tegutseda ainult kooskõlas 
õiguspärasuse põhimõttega, s.t siis, kui õiguslik alus annab neile pädevuse, ja oma 
volituste piires, ning Euroopa Kohtu ülesanne on tagada, et nii toimitakse;

D. arvestades, et valdkondades, kus ühendusel on õiguslik pädevus, on õige tegutsemisviis 
see, kui liidu demokraatlikud institutsioonid, Euroopa Parlament ja nõukogu, võtavad 
vastu õigusakte. Ainult õigusaktide vastuvõtmise abil nõuetekohaste institutsiooniliste 
menetluste kohaselt saab kindlustada õiguskindluse ja õiguse aluspõhimõtete järgimise. 
See tähendab ka asutamislepingus sätestatud institutsioonide tasakaalu austamist ja 
võimaldab otsustamise avatust;

E. arvestades, et valdkondades, kus ühendusel on pädevus võtta vastu õigusakte, välistab see 
mittesiduvate õigusnormide ehk „Tegevuseeskirjade, mis on sätestatud vahendites, millele 
ei ole sellistena antud õiguslikult siduvat jõudu, kuid millel võivad siiski olla teatavad –
kaudsed – õiguslikud tagajärjed ja mille eesmärk on avaldada praktilist mõju, mida nad 

  
1 Juhtum 26/62 Van Gend & Loos, EKL 1963, lk 1.
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võivad ka avaldada”1 kasutamise, mida on ajalooliselt kasutatud formaalse 
õigusloomesuutlikkuse puudumise leevendamiseks ja/või täitmisvahendina ning mis on 
sellisena tüüpilised rahvusvahelise avaliku õiguse vahendid;

F. arvestades, et valdkondades, kus asutamisleping näeb ette mittesiduvate õigusnormide 
kasutamist, on need õiguspärased, juhul kui neid ei kasutata õigusaktide asemel neis 
valdkondades, kus ühendusel on pädevus võtta vastu õigusakte, kuna see tähendaks 
volituste andmise põhimõtte rikkumist, ning arvestades, et see kehtib a fortiori Euroopa 
Komisjoni teatiste kohta, mille eesmärk on ühenduse õiguse tõlgendamine; arvestades, et 
ettevalmistavates vahendites, nagu rohelised ja valged raamatud, võib samuti seaduslikult 
kasutada mittesiduvaid õigusnorme, samuti nagu komisjoni avaldatud suunistes ja 
teatistes, milles selgitatakse, kuidas ta kohaldab konkurentsi- ja riigiabipoliitikat;

G. arvestades, et avatud koordineerimismeetodist võib olla kasu siseturu saavutuste 
propageerimisel, kuid kahjuks on parlamendi ja Euroopa Kohtu osalemine selles väga 
tagasihoidlik;

H. arvestades, et EÜ asutamislepingu artiklis 211 nähakse ette, et „Komisjon, pidades silmas 
ühisturu laitmatut toimimist ja arengut: … sõnastab soovitused … käesolevas lepingus 
käsitletud küsimustes, kui leping seda selgesõnaliselt ette näeb või kui komisjon seda 
vajalikuks peab”, kuid vastavalt artikli 249 viiendale lõigule ei ole soovitused õiguslikult 
siduvad, ning Euroopa Kohtu väitel on need "meetmed, mis ei ole mõeldud õiguslikult 
siduvatena2 isegi nende isikute suhtes, kellele need on suunatud" ja need ei loo õigusi, 
millele üksikisikud võiksid toetuda siseriikliku kohtu ees3, ning arvestades, et EÜ 
asutamislepingu artiklis 230 välistatakse soovituste tühistamine, kuna need ei ole siduvad; 

I. arvestades, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt selliseid akte siiski „ei saa … käsitleda 
ilma õigusliku mõjuta aktidena. Siseriiklikud kohtud on kohustatud neile esitatud 
vaidluste üle otsustamisel võtma soovitusi arvesse, eriti kui need heidavad valgust selliste 
siseriiklike meetmete tõlgendamisele, mis on vastu võetud nende rakendamiseks, või kui 
need on mõeldud siduvate ühenduse sätete täiendamiseks”4.

J. arvestades, et põhiseaduse lepingu artiklis I-33 sisaldub samasugune säte nagu EÜ 
asutamislepingu artiklis 211, kuid esimeses lisatakse: ”Õigustloovate aktide eelnõude 
esitamise kaalumisel hoiduvad Euroopa Parlament ja nõukogu vastu võtmast selliseid 
akte, mis ei ole kõnealuse valdkonna puhul asjaomases korras ette nähtud”;

K. arvestades, et 2005. aastal võttis Euroopa Komisjon EÜ asutamislepingu artikli 211 
põhjal vastu soovituse seaduslike sidusmuusikateenuste autoriõiguse piiriülese haldamise 
kohta, mida kirjeldatakse kui „mittesiduvat õigusakti ... mis on mõeldud selleks, et anda 
turule võimalus liikuda õiges suunas” ja mis paistab olevat koostatud selleks, et täiendada 

  
1 Linda Senden, Soft Law, Self-Regulation and Co-Regulation in European Law: Where do they meet? EJCL 
(Electronic Journal of Comparative Law), 9. köide, 1.1.2005.
2 Otsus kohtuasjas C-322/88: Grimaldi, EKL 1989, lk 4407, punktid 13 ja 16.
3 Grimaldi, punkt 16.
4 Grimaldi, punkt 18.
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olemasolevat infoühiskonna autoriõiguse direktiivi 1 ning olemasolevat direktiivi rentimis-
ja laenutamisõiguse ja teatavate autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta2, ning 
arvestades, et selle peamine eesmärk on ergutada mitme riigi territooriumit hõlmavat 
litsentsimist ja soovitada, kuidas seda tuleks reguleerida, jõustab komisjon mittesiduvate 
õigusnormide abil erilisi poliitikavõimalusi;

L. arvestades, et Euroopa Komisjon on kavandanud või kaalub järgida soovitusi teistes 
valdkondades, kus ühendusel on õiguslik pädevus, kaasa arvatud autoriõigusega seotud 
maksude reguleerimine ja audiitorite vastutuse ülempiirid;

M. arvestades lisaks, et lepinguõiguse projekti tuleb siiski käsitleda mittesiduva 
õigusnormina;

N. arvestades, et kui ühendusel on õigusloomepädevus, kuid tundub puuduvat poliitiline tahe 
kehtestada õigusakte, võib mittesiduvate õigusnormide kasutamine nurjata teiste 
(demokraatlike) õigusaktide mõju ning naeruvääristada demokraatia ja õiguspärasuse 
põhimõtteid ning selle tulemusena võib komisjon ületada oma võimupiirid;

O. arvestades, et see võib samuti luua üldsuse silmis mulje kaugest bürokraatiast, mis on 
valmis sõlmima kokkuleppeid võimukate huvidega kodaniku vaateväljast eemal, ning 
mittesiduvad õigusnormid võivad ka tekitada õiguspäraseid ootusi kolmandate mõjutatud 
isikute (nt tarbijate) hulgas, kellel ei ole siis mingit võimalust kaitsta end õiguslikult nende 
aktide vastu, mis avaldavad neile ebasoodsat õiguslikku mõju;

P. arvestades, et parema õigusloome kava ei tohiks kuritarvitada selleks, et võimaldada 
ühenduse täitevvõimul kehtestada mittesiduvate õigusaktide näol tõhusalt õigusakte, 
millega õõnestatakse potentsiaalselt ühenduse õiguskorda, välditakse demokraatlikult 
valitud Euroopa Parlamendi kaasamist ja Euroopa Kohtu poolset juriidilist kontrolli ning 
jäetakse kodanikud ilma õiguskaitsevahenditest; 

Q. arvestades, et ei ole sätestatud korda, mis reguleeriks konsulteerimist parlamendiga 
mittesiduvate õigusnormide, nagu soovitused ja tõlgendavad teatised, kavandatud 
kasutamise teemal,

1. on seisukohal, et ühenduse kontekstis on mittesiduvad õigusaktid liiga sageli 
mitmemõttelised ja ebatõhusad vahendid, millel võib kergesti olla kahjulik mõju ühenduse 
õigusele ja institutsioonide tasakaalule ning mida peaks kasutama ettevaatlikult, isegi kui 
asutamisleping nende kasutamist ette näeb;

2. taunib mittesiduvate õigusaktide kasutamist Euroopa Komisjoni poolt, kui neid kasutatakse 
siduvate õigusaktide asemel või kui ekstrapoleeritakse Euroopa Kohtu kohtupraktikat 
kaardistamata aladele;

3. nõuab, et institutsioonid tegutseksid vastavalt põhiseaduse lepingu artiklile I-33, loobudes 
mittesiduvate õigusnormide vastuvõtmisest, kui kaalutakse õigusaktide eelnõusid;

  
1 Direktiiv 2001/29/EÜ (EÜT 167, 22.6.2001, lk 10).
2 Direktiiv 92/100/EMÜ (EÜT 346, 27.11.92, lk 61), muudetud kujul.
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4. palub Euroopa Komisjonil enne ühisreguleerimist või isereguleerimist nõudva meetme 
ettepaneku tegemist pöörata erilist tähelepanu tarbijatele avalduvale mõjule ja nende 
võimalikele õiguskaitsevahenditele;

5. märgib, et kuna Euroopa Komisjon võib seaduslikult kasutada prelegislatiivseid vahendeid, 
ei tohi prelegislatiivset protsessi kuritarvitada ega tarbetult venitada; sellistes valdkondades 
nagu lepinguõiguse projekt peab komisjon otsustama, kas kasutada oma õigusloomega 
seotud algatuse õigust või mitte ja missugusel õiguslikul alusel;

6. palub Euroopa Komisjonil konsulteerida parlamendiga selle üle, kuidas võiks 
parlamendiga konsulteerida enne, kui komisjon mittesiduva õigusakti vastu võtab, et 
esitatud mittesiduvate õiguslike meetmete üle oleks kontroll ning et hoida ära täidesaatva 
võimu mis tahes kuritarvitamist;

7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide parlamentidele.


