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Kokkuvõte 
I Euroopa Liidu paljude poliitikavaldkondade edu sõltub liikmesriikidest, kes viivad 
oma riigis ELi õigusakte ellu. Euroopa Komisjonil on Euroopa Liidu lepingu artikli 17 
lõike 1 kohaselt kohustus teostada järelevalvet liidu õiguse kohaldamise üle 
liikmesriikides. See aluslepingute täitmise järelevalvaja roll on tähtis selleks, et tagada 
ELi üldine toimimine ja aruandekohustus. Komisjoni järelevalvetegevuses 
keskendutakse riskijuhtimisele seoses liikmesriikide ELi õiguse selliste võimalike 
rikkumistega, mis võivad kaasa tuua Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 kohase 
ametliku rikkumismenetluse algatamise. 

II ELi kontrolliasutusena kontrollime oma auditites, kas liikmesriigid järgivad ELi 
õigusakte, eeskätt just neil juhtudel, kus ELi õigusaktide järgimine on liikmesriikidele 
ELi eelarvest toetuse saamise tingimuseks. Ühtlasi võime kontrollida, kuidas komisjon 
oma järelevalvetegevust ellu viib ja kuidas selle kohta aru annab. Vastuseks Euroopa 
Parlamendi päringule otsustasime anda ülevaate järgmiste teemade kohta: 

o ELi õigusmaastiku peamised iseärasused, mis muudavad järelevalve tegemise 
liikmesriikide ELi õiguse kohaldamise üle keeruliseks; 

o komisjoni järelevalvetegevusega seotud eesmärgid, prioriteedid ja ressursid; 

o peamised protsessid, mida komisjon kasutab selleks, et ennetada, tuvastada ja 
parandada liikmesriikide võimalikke ELi õiguse rikkumisi; 

o komisjoni võetavad meetmed selleks, et tagada oma järelevalvetegevuse ja selle 
tulemuste läbipaistvus; 

o riigi ja ELi tasandi avaliku sektori auditi roll ELi õiguse kohaldamise ja sellega 
seotud järelevalve tagamisel liikmesriikides. 

III Ülevaate puhul ei ole tegemist auditiga. See sisaldab kirjeldusi ja analüüse, mis 
põhinevad avalikustatud teabel ja teabel, mille avaldamiseks andsid nõusoleku meie 
ülevaate koostamisel osalenud. Meie peamised teabeallikad olid komisjoni 
peadirektoraatide ja liikmesriikide esindajate seas läbi viidud küsitlused, komisjoni 
esitatud teabe analüüs, intervjuud institutsiooniliste sidusrühmadega ning 
auditiaruannete läbivaatamine.  

IV Leidsime, et komisjon seisab silmitsi keeruka õigusmaastikuga nii ELi kui ka 
liikmesriikide tasandil. Rikkumiste ohtu ja ELi õiguse kohaldamisega seotud järelevalve 
keerukust mõjutavad erinevad tegurid. Need on muu hulgas järgmised: 
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o kontrollitava õigusorgani suurus ja paljude õigusaktide keerukus; 

o poliitikavaldkondade iseärasused, sealhulgas ELi vahendite olemasolu ning 
rikkumismenetluse alternatiivid; 

o liikmesriikide seadusandluse ja järelevalvesüsteemi teatavad iseärasused, 
sealhulgas seadusandliku menetluse pikkus, ülevõtmise eelistused ning 
haldussuutlikkus. 

V Ülevaatearuandes toome välja, kuidas komisjon neid probleeme käsitleb ning 
kuidas ta on neile seni reageerinud, 

o määrates kindlaks õigusnormide jõustamise prioriteedid ning kriteeriumid 
kodanike kaebuste ja kahtlustatavate rikkumistega tegelemiseks; 

o korraldades järelevalvet poliitikavaldkonniti ning sidudes selle parema õigusloome 
laiema tegevuskavaga; 

o korrapäraselt kontrollides ülevõtmist, reageerides kodanike kaebustele ja viies 
läbi uurimisi, et kindlaks teha võimalikud õigusnormide rikkumise juhtumid; 

o tõhustades õigusnormide järgimist edendavate erinevate vahendite abil koostööd 
ja teabevahetust liikmesriikidega; 

o suheldes otse sidusrühmadega ning andes avalikkusele aru oma 
järelevalvetegevusest, kasutades selleks suurt hulka erinevaid vahendeid, nagu 
teemakohane aastaaruanne. 

VI Toome ka näiteid liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste ja Euroopa 
Kontrollikoja tehtud tööst riikide ja ELi tasandil õigusnormide järgimise ja järelevalve 
vallas. 

VII Seejärel toome välja mõned võimalused, kuidas komisjon võiks tegeleda 
ülejäänud probleemidega, mis on seotud tema järelevalvekohustustega. Esmajoones 
kutsume komisjoni üles kaaluma oma järelevalvefunktsiooni jätkuvat tugevdamist 
alljärgnevalt: 

o lähtuma õigusnormide jõustamisel parema õigusloome põhimõttest ning 
vaatama üle oma järelevalvetegevuse säästlikkuse, tõhususe ja tulemuslikkuse 
aspektid; 

o oma talitustes välja töötama paremini koordineeritud lähenemisviisi ELi eelarve 
kasutamiseks, mis aitaks tagada, et liikmesriigid kohaldavad ELi õigust; 
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o hoogustama oma talitustes liikmesriikide teadmiste ja oskusteabe ning vajaduse 
korral ressursside jagamist eri poliitikavaldkondades; 

o edendama õigusnormide järgimist viisil, mis võtab paremini arvesse liikmesriikide 
vajadusi ja on eri poliitikavaldkondades järjepidevam; 

o koondama õigusnormide jõustamise prioriteedid ja juhtumite menetlemiseks 
kasutusele võetud võrdlusnäitajad üldiseks järelevalvetöö juhtimise 
raamistikuks; 

o esitama oma aastaaruandes sidusrühmadele ülevaatlikumat teavet ja analüüsi 
juhtumite menetlemise, sealhulgas nende kestuse ja põhjuste kohta, miks 
juhtumite menetlemine lõpetatakse. 

VIII Lõpetuseks on käesolevas ülevaatearuandes välja toodud kontrollikoja 
vastutusala seoses komisjoni järelevalvega ELi õigusaktide kohaldamise üle 
liikmesriikide poolt. See hõlmab näiteks järgnevat: 

o ELi eelarve panus selle tagamisse, et liikmesriigid rakendaksid ELi õigusakte; 

o komisjoni korraldatavad järelevalvetegevused konkreetsetes 
poliitikavaldkondades;  

o komisjoni kaebuste ja rikkumisjuhtumite menetlemise aspektid;  

o komisjoni järelevalvetegevuse tulemustest aru andmise kvaliteet. 
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Sissejuhatus 

ELi õigusaktide rakendamine 

01 ELi õigusaktide rakendamine on määrava tähtsusega selleks, et tagada kodanikele 
tulemuslikkus ning kaitsta nende õigusi ja vabadusi. Liikmesriigid peavad täitma neile 
ELi õigusaktidega pandud kohustusi, sealhulgas kaasama asjaomased ELi õigusaktid 
oma siseriiklikku õigusse (rakendamine) ja neid õigusakte oma riigis kohaldama 
(kohaldamine)1. ELi õigusaktid on peamised vahendid, mis aitavad ELil oma eesmärke 
saavutada, ning õigusriigi põhimõte on üks peamisi ELi väärtusi2, mida kõik 
liikmesriigid ja ELi institutsioonid peavad järgima. 

02 ELi õigusakte kohaldatakse kas otseselt või kaudselt, olenevalt õigusakti liigist3. 
Aluslepingud, määrused ja otsused muutuvad kogu ELis automaatselt siduvateks nende 
jõustumise kuupäeval, samas kui ELi direktiivid tuleb liikmesriikidel enne kohaldamist 
oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtta kindlaks kuupäevaks. Sellest tulenevalt on 
liikmesriikidel suhteliselt suur otsustamisvabadus selles osas, kuidas nad ELi õigusakte 
rakendavad ja kohaldavad. Euroopa Komisjon (komisjon) vastutab järelevalve 
tegemise eest ELi õigusaktide rakendamise ja kohaldamise üle liikmesriikide poolt 
(õigusnormide järgimine) kooskõlas Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 17 
lõikega 1. 

03 Komisjoni eesmärk on ennetada, tuvastada ja parandada liikmesriikide ELi õiguse 
rikkumisi. Ta teeb seda, jälgides ELi õigusaktide kohaldamist liikmesriikides ning võttes 
meetmeid õigusnormide järgimise edendamiseks ja täitmise tagamiseks 
(järelevalvetegevus). Komisjon keskendub järelevalvetegevuses just selliste 
õigusnormide rikkumise juhtumite kindlakstegemisele ja neile juhtumitele 
reageerimisele, millega võib kaasneda õigusnormide jõustamine Euroopa Liidu 
toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklite 258 ja 260 kohase rikkumismenetluse 
abil. 1. selgituses on määratletud võimalike rikkumiste neli peamist liiki. 

                                                      
1 Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõige 3. 

2 Euroopa Liidu lepingu artikkel 2. 

3 Komisjoni ülevaade ELi õigusest: https://europa.eu/european-union/law_et. 
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1. selgitus 

Võimalike rikkumisjuhtumite liigid 

Komisjon eristab nelja liiki võimalikke rikkumisjuhtumeid: 

1) liikmesriigid ei teavita komisjoni tähtajaks meetmetest, mida nad on võtnud 
direktiivi ülevõtmiseks oma siseriiklikusse õigusesse; 

2) liikmesriikide õigusaktid ei ole ELi direktiivi nõuetega kooskõlas või ei vasta 
neile; 

3) aluslepingute, määruste ja otsuste rikkumine neil juhtudel, kui liikmesriikide 
õigusaktid ei ole kooskõlas aluslepingutes, määrustes ja otsustes sätestatud 
nõuetega; 

4) liikmesriik ei kohalda ELi õigusakti õigesti või jätab selle üldse kohaldamata. 

04 ELi õiguse igat liiki rikkumisega, mille liikmesriigid toime panevad, 
rikkumismenetlust siiski ei kaasne. Mõnes poliitikavaldkonnas näevad ELi õigusaktid 
ette muud rahalised või mitterahalised karistused. Komisjon ei käsitle selliseid 
juhtumeid oma ELi lepingu artikli 17 lõike 1 kohase järelevalvetegevusega seotud 
vastutusalasse kuuluvatena. 

Ülevaade komisjoni järelevalvetegevusest 

05 Komisjon kasutab erinevaid vahendeid, et jälgida õigusnormide järgimist ja 
tagada nende täitmine (st rikkumine tuvastada ja parandada). Uute direktiivide puhul 
jälgib komisjon õigusnormide täitmist, kontrollides, kas liikmesriigid on oma riiklikest 
rakendusmeetmetest tähtajaks teada andnud (teavitamine), direktiivi sätted riiklikesse 
õigusaktidesse täielikult üle võtnud (ülevõtmine) ning direktiivi kõik sätted täpselt 
edasi andnud (vastavus). 

06 Mis puutub muud liiki võimalike rikkumiste tuvastamisse, siis menetleb 
komisjon isikute või organisatsioonide kaebusi ja viib omaalgatuslikult läbi võimalike 
rikkumisjuhtumite uurimisi. Komisjon menetleb kaebusi selleks loodud IT-süsteemis 
(CHAP) ning võib uurida võimalikke rikkumisi, kasutades veebipõhist andmebaasi ja 
teabevahetussüsteemi (EU Pilot). EU Pilot on vahend, mille abil kogutakse ja 
vahetatakse teavet liikmesriikide võimalike rikkumiste kohta ning mida saab mõnel 
juhul kasutada õigusnormide täitmise saavutamiseks. Joonisel 1 on välja toodud 
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aastatel 2010–2016 komisjoni menetletud kaebuste ja võimalike rikkumisjuhtumite 
arv4. 

Joonis 1. Komisjoni menetletavad võimalikud rikkumisjuhtumid 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal. 

07 Komisjonil on ELi toimimise lepingu artikli 258 kohane kaalutlusõigus seoses 
rikkumismenetluse algatamisega liikmesriigi vastu, kes on komisjoni hinnangul 
rikkunud ELi õigust. Selle menetluse raames on komisjonil õigus kaevata liikmesriik 
Euroopa Liidu Kohtusse, et nõuda talle ELi toimimise lepingu artikli 260 kohase rahalise 
karistuse kehtestamist. 2. selgituses on kirjeldatud ametliku rikkumismenetluse 
põhietappe. 

                                                      
4 Selle ülevaate koostamise ajaks ei olnud komisjon veel 2017. aasta andmeid avaldanud. 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Registreeritud kaebused Avatud EU Pilot toimikud

Algatatud rikkumismenetlused



10 

 

2. selgitus 

Ametlik rikkumismenetlus 

Komisjoni jaoks on menetluse põhietapid alljärgnevad. 

1) Komisjon saadab liikmesriigile ELi toimimise lepingu artikli 258 alusel ametliku 
märgukirja, milles nõuab kindlaksmääratud aja jooksul selgitust.  

2) Kui liikmesriik ei anna rahuldavat vastust, esitab komisjon põhjendatud 
arvamuse, milles palub liikmesriigil etteantud aja jooksul nõuded täita.  

3) Kui liikmesriik ei täida põhjendatud arvamuses esitatud nõudeid, võib komisjon 
otsustada kaevata liikmesriik ELi toimimise lepingu artikli 258 kohaselt Euroopa 
Liidu Kohtusse. Selles etapis võib komisjon teha ettepaneku määrata juhtumite 
mitteteatamise eest ELi toimimise lepingu artikli 260 lõike 3 kohane rahaline 
karistus.  

4) Kui Euroopa Liidu Kohus leiab, et liikmesriik on rikkunud oma ELi õiguse 
kohaseid kohustusi, nõuab Euroopa Liidu Kohus, et liikmesriik võtaks vajalikud 
meetmed nõuete täitmiseks, ning komisjon kontrollib Euroopa Liidu Kohtu 
otsuse täitmist liikmesriigi poolt. 

5) Kui liikmesriik ei võta nõuete täitmiseks vajalikke meetmeid, võib komisjon 
jätkata ELi toimimise lepingu artikli 260 lõike 2 alusel rikkumismenetlust, 
saates liikmesriigile märgukirja ning pöördudes juhtumiga uuesti Euroopa Liidu 
Kohtusse. Sellistel juhtudel võib komisjon teha ettepaneku rakendada rahalist 
karistust, mis koosneb põhisummast ja/või päeva või mõne muu 
kindlaksmääratud ajavahemiku kohta tasutavatest karistusmaksetest, ja 
Euroopa Liidu Kohus võib kõnealuse karistuse määrata. 

 

08 Peale jälgimise ja õigusnormide jõustamise on komisjon välja töötanud mitmeid 
teisi vahendeid, mis aitavad liikmesriikidel ELi õigusakte õigesti ja õigeaegselt 
kohaldada (õigusnormide täitmist edendavad vahendid), et vältida (ennetamine) või 
lahendada rikkumisjuhtumeid enne Euroopa Liidu Kohtu poole pöördumist 
(parandamine). 

Vajadus läbipaistvuse, aruandluse ja auditeerimise järele 

09 Õiguspärasuse ja usalduse tagamiseks peavad kodanikud ja muud sidusrühmad 
nägema, et liikmesriigid rakendavad ELi õigusakte. See hõlmab läbipaistvuse, 
aruandekohustuse ja avaliku sektori auditeerimise tagamist seoses ELi õigusaktide 
kohaldamisega liikmesriikides ning komisjoni järelevalvetööga. Nagu oleme varasemalt 
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tõdenud5, on mitte-eelarvelistel vahenditel põhinevate ELi poliitikavaldkondade 
aruandlus eriti problemaatiline. ELi kontrolliasutusena kontrollime oma auditites 
enamasti seda, kas liikmesriigid järgivad ELi õigusakte, kui ELi õigusaktide järgimine on 
liikmesriikidele kas ELi eelarvest toetuse saamise tingimuseks või siis oluline tulemuste 
saavutamiseks. Ühtlasi võime kontrollida, kuidas komisjon oma järelevalvetegevust 
ellu viib ja kuidas selle kohta aru annab. 

  

                                                      
5 Euroopa Kontrollikoja ülevaatearuanne „Lüngad, kattuvused ja väljakutsed: ELi aruandekohustuse ja 

avaliku sektori auditeerimiskorra ülevaade“(2014), IV osa, punkt vi. 
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Aruande ulatus ja lähenemisviis 
10 Komisjoni järelevalve ELi õigusaktide kohaldamise üle liikmesriikide poolt on 
keerukas teema, mis hõlmab paljusid ELi poliitikavaldkondi. Vastuseks Euroopa 
Parlamendi päringule otsustas kontrollikoda koostada ülevaatearuande. 
Ülevaatearuande eesmärk on kirjeldada ja analüüsida seda, kuidas EL on korraldanud 
järelevalve ELi õigusaktide kohaldamise üle liikmesriikides.  

11 Oma uuringus keskendusime komisjoni järelevalvetegevusele tema ülesande 
täitmisel „aluslepingute täideviimise järelevalvajana“, nagu on sätestatud ELi lepingu 
artikli 17 lõikes 1, mis puudutab rikkumismenetlust. Käsitlesime neid ELi 
poliitikavaldkondi, kus liikmesriigid peavad oma riigis kohaldama ELi õigusakte, ning 
nende valdkondade eest vastutavate komisjoni peadirektoraatide järelevalvetegevust 
(vt I lisa). Teiste ELi institutsioonide järelevalvetegevust me ei käsitlenud.  

12 Ülevaate puhul ei ole tegemist auditiga. See sisaldab kirjeldusi ja analüüse, mille 
aluseks on avalikult kättesaadav teave. Käesolev ülevaatearuanne sisaldab ka teavet, 
mille avalikustamiseks ülevaate andmise eesmärgil on saadud uuringus osalenute 
nõusolek. Aruandesse kaasasime komisjoni poolt tema järelevalvetegevuse kohta 
esitatud andmete analüüsi, peadirektoraatides ja liikmesriikides läbi viidud uuringud, 
intervjuud peamiste institutsiooniliste sidusrühmadega ning Euroopa Kontrollikoja ja 
liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste asjaomaste auditiaruannete läbivaatamise 
(vt II lisa).  

13 Ülevaatearuande tulemused on esitatud valdkondade kaupa ning käsitlevad 
alljärgnevat: 

o ELi õigusnormidele vastavuse tagamise peamised raskused, mis muudavad 
järelevalve tegemise liikmesriikide ELi õiguse kohaldamise üle keeruliseks; 

o komisjoni strateegia oma volituste, vahendite ja ressursside kasutamisel, 
tagamaks, et liikmesriigid kohaldavad ELi õigust; 

o viis, kuidas komisjon juhib oma järelevalvetööd ja tagab läbipaistvuse; 

o avaliku sektori võimalik panus riiklikul ja ELi tasandil, et tagada ELi õigusaktide 
tõhus ja tulemuslik kohaldamine ning järelevalve. 

14 Lõpetuseks toome välja mõned kitsaskohad ja võimalused ELi õigusaktide 
kohaldamise üle tehtava järelevalve ja auditeerimise edasiarendamiseks. 



13 

 

Järelevalve ELi õigusaktide 
kohaldamise üle 

Õigusnormide täitmise jälgimine on keerukas valdkond 

ELi õigusakte, mida jälgida, on palju ja erinevaid 

15 Komisjon peab jälgima suure hulga liikmesriikidele kehtivate erinevate 
õigusaktide ja neis sisalduvate sätete kohaldamist. ELi õigus tervikuna (ühenduse 
õigustik) on samuti aja jooksul muutuv, kuna ELi poliitika ja pädevusvaldkonnad 
arenevad ning EL võtab vastu ja muudab õigusakte, mida liikmesriigid peavad 
kohaldama. Kõik liikmesriikidega seotud ELi õigusaktide sätete rikkumised võivad viia 
rikkumismenetluse algatamiseni. Rikkumise tõenäosus ja komisjoni järelevalvetegevus 
sõltuvad kõnealuse õigusakti liigist (vt 2. selgitus). Näiteks kaasneb direktiividega 
teatav järelevalve seoses nendest teavitamise ja nende siseriiklikku õigusesse 
ülevõtmisega. 

16 Komisjon ei avalda oma jälgitavate õiguslike vahendite hinnangulist koguarvu. 
Kõikide direktiividega kaasnevad liikmesriikidele kohustused. Paljude teiste õigusaktide 
puhul aga kohaldatakse liikmesriikide suhtes vaid mõningaid sätteid. Seetõttu on ELi 
õigusalase avaliku teabe6 põhjal üldiselt raske hinnata nende ELi õigusaktide arvu, mis 
võivad viia rikkumisjuhtumiteni.  

17 Oma uuringus palusime asjaomaste poliitikavaldkondade eest vastutavatel 
peadirektoraatidel teatada nende ELi õigusaktide arv, mille üle nad järelevalvet teevad. 
Ühtekokku teatasid nad ligikaudu 5600 õigusakti järelevalvest, kusjuures umbes 
neljandik neist olid direktiivid, kolmandik määrused ja ülejäänud muud õigusaktid (vt 
joonis 2). Kui direktiivide ja määruste arv oli eri poliitikavaldkondades suhteliselt 
sarnane, siis muude õigusaktide arvu osas on loomulikult raskem ühtsust saavutada. 

                                                      
6 Avalik andmebaas EUR-Lex. 
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Joonis 2. ELi õigusaktide liigid, mille üle komisjoni peadirektoraadid 
järelevalvet teevad 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoja uuring komisjoni peadirektoraatides 

18 ELi õigusaktidel võib olla mitmeid tunnusjooni, mis suurendavad õigusnormide 
rikkumise ohtu. Meie uuringutes tõid nii peadirektoraadid kui ka liikmesriigid ELi õiguse 
rakendamisel või kohaldamisel kõige sagedamini probleeme tekitavatena välja 

o teema keerukuse ja tehnilisuse ning 

o ELi õigusakti ebaselguse. 

19 Samuti nimetasid liikmesriigid mitmesuguseid muid tegureid, mis raskendavad 
neil ELi õigusaktide nõuetekohast ja õigeaegset kohaldamist, näiteks: 

o mis tahes märkimisväärne ebakõla ELi uute nõuete ja riigi või piirkonna tasandil 
kehtivate õigusaktide vahel; 

o liikmesriikide ja komisjoni erinevad tõlgendused ELi õigusaktide sätetest ning 

o erinevad võimalused liikmesriikide tasandil direktiivi kohaldada. 

20 Sellest tulenevalt kaasnevad iga ELi seadusandliku aktiga liikmesriikidele 
erinevad raskused seoses selle nõuetekohase ja õigeaegse kohaldamisega. 

Igal poliitikavaldkonnal on oma eripärad 

21 Nende seadusandlike aktide arv ja liik, mille üle peadirektoraadid järelevalvet 
teevad, on poliitikavaldkonniti väga erinevad (vt joonis 3). Meie uuringu kohaselt 
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moodustavad ligikaudu ühe kolmandiku liikmesriikidele sätteid või kohustusi kaasa 
toovatest õigusaktidest rahvatervise ja toiduohutuse (SANTE) valdkonna õigusaktid 
ning enam kui üks neljandik direktiividest on keskkonnaalased. Mis puutub tasakaalu 
määruste ja direktiivide kasutamise vahel, siis kaheksa poliitikavaldkonna 
peadirektoraadid teatasid, et kasutavad peamiselt määrusi, seitse peadirektoraati 
andsid teada direktiivide ja määruste võrdsest kasutamisest ning kolm peadirektoraati 
ütlesid, et kasutavad enamasti direktiive. Liikmesriigid teatasid, et neil oli kõige 
suuremaid raskusi ELi õigusaktide õigeaegse ja nõuetekohase kohaldamisega sellistes 
poliitikavaldkondades nagu keskkond (ENV), liikuvus ja transport (MOVE), energeetika 
(ENER), finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liit (FISMA) ning siseturg, 
tööstus, ettevõtlus ja VKEd (GROW). Nendes valdkondades on kõige rohkem 
järelevalvet vajavaid ELi õigusakte ja ka enim ülevõtmisega seotud rikkumisjuhtumeid. 

Joonis 3. Järelevalve objektiks olevate ELi õigusaktide arv ja liik on 
komisjoni eri peadirektoraatides väga erinev 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni peadirektoraatides läbiviidud uuringu põhjal. 
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22 ELi poliitikavaldkonnad erinevad märkimisväärselt ka selle poolest, kui palju neis 
rakendatakse seadusandlikke ja eelarvelisi vahendeid. Kui üheksas poliitikavaldkonnas 
rakendatakse peaasjalikult seadusandlikke meetmeid7, siis ülejäänud üheksas on kas 
seadusandlikud ja eelarvelised vahendid tasakaalus või siis tegeldakse peamiselt ELi 
kulutuste haldamisega. Märkimisväärselt erinevad ka hallatavad ja erinevatele 
poliitikavaldkondadele kulutatavad summad ning rakendatav finantsjuhtimise kord. 
Mõnes poliitikavaldkonnas võivad liikmesriigid taotleda ELi rahastamisvahendeid 
selliste programmide või projektide jaoks, mis võiksid hõlbustada neil ELi õigusaktide 
kohaldamist. Näiteks võivad liikmesriigid teha ettepaneku kasutada Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfonde ELi keskkonnastandardite täitmise seisukohast 
oluliste taristuprojektide toetamiseks või taotleda tehnilise abi toetust riigi 
õigussüsteemi tugevdavate meetmete jaoks.  

23 Komisjoni volitused tuvastada ja parandada liikmesriikide ELi õiguse rikkumisi on 
poliitikavaldkonniti samuti erinevad ja paljudel juhtudel seotud ELi 
rahastamisvahendite kättesaadavusega. Meie uuringus teatas enamik peadirektoraate 
(18st 13), et neil on vähemalt mõnes oma poliitikavaldkonna osas asjaomased 
uurimisvolitused ELi õiguse rikkumise tuvastamiseks8. Veidi üle kolmandiku 
peadirektoraatidest (18st 7) oli seisukohal, et kontrolli- või uurimisvolituste 
tugevdamine aitaks parandada ELi õigusaktide järgimist. Suurem osa neist 
peadirektoraatidest oli juba seisukohal, et neil on suhteliselt suured uurimisvolitused 
(7st 4).  

24 Enam kui kolmandik peadirektoraatidest (18st 7) teatas, et neil on lisaks 
rikkumismenetluse algatamise õigusele asjaomased karistus- või parandusvolitused, 
mida nad saavad liikmesriikide suhtes rakendada. Peamine parandusvolitus, mida 
peadirektoraadid (7st 5) mainisid, oli seotud ELi kulutusi hõlmavate valdkondadega. ELi 
rahastamisvahendite haldamist reguleerivate määruste kohaselt on peadirektoraatidel 
haldus- ja kontrollisüsteemid, mis aitavad tuvastada õigusnormide rikkumise 
juhtumeid ja kehtestada finantskorrektsioone (vt joonis 4). Näiteks põllumajanduse 
valdkonnas tuvastab AGRI9 ELi õigusaktide rikkumisi nõuetele vastavuse 
auditimehhanismi abil ning kasutab raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja 
heakskiitmise menetlust, et veenda liikmesriike kohandama oma haldus- ja 
kontrollisüsteeme ning vältida finantskorrektsioonide kehtestamist. Sarnane kord 

                                                      
7 Peamiselt seadusandlike meetmete rakendamisest teatanud peadirektoraadid: CLIMA, COMP, ENER, 

ENV, FISMA, JUST, MARE, REGIO, SANTE. 

8 II lisas on kirjeldatud, kuidas me oma uuringute tulemustele tugineme. 

9 Kasutame oma uuringus peadirektoraatide ametlikke lühendeid, mis on välja toodud I lisas. 
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kehtib ka paljude teiste koostöös liikmesriikidega hallatavate rahastamisvahendite 
suhtes10. 

Joonis 4. Finantskorrektsioonid ja tagasimaksmised 2017. aastal 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni iga-aastase haldus- ja tulemusaruande põhjal. 

25 Lisaks võib komisjon nõuda toetusesaajatelt ebaseadusliku riigiabi 
tagasimaksmist. Kui liikmesriik ei täida nõudeid õigeaegselt, võib komisjon anda 
juhtumi ELi toimimise lepingu artikli 258 kohaselt ilma rikkumismenetlust algatamata 
Euroopa Liidu Kohtusse. Peale selle võib komisjon Euroopa poolaastaga seoses11 
soovitada liikmesriigil võtta oma õigussüsteemi tugevdamiseks meetmeid, mille 
võtmata jätmise korral peatataks ELi rahastamisvahendite väljamaksmine. 

26 Sellest tulenevalt on igal poliitikavaldkonnal oma unikaalsed iseärasused, 
pidades silmas kehtivate õigusaktide arvu ja liiki ning seda, kas neis kehtivad või ei 
kehti eri volitused viia läbi uurimisi või määrata karistusi seoses ELi teatavate 
õigusaktide mittejärgimisega liikmesriikide poolt. Komisjoni tuginemine 
rikkumismenetlusele ELi õigusaktide täitmise tagamiseks on seega poliitikavaldkonniti 
väga erinev. 

Liikmesriikide vahel on suured erinevused  

27 Liikmesriikides valitsev poliitiline, õiguslik ja konstitutsiooniline kord, mis mõjutab 
seda, kuidas nad ELi õigust rakendavad, on väga erinev. Meie uuringutes andsid 
peadirektoraadid ja liikmesriigid teavet selle kohta, kuidas liikmesriikide 
õigussüsteemide, finants- ja haldussuutlikkuse ning riikliku järelevalvekorraga seotud 

                                                      
10 Ülejäänud koostöös liikmesriikidega hallatavad rahastamisvahendid, mis rakendavad 

finantskorrektsiooni mehhanisme, on Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond, 
Ühtekuuluvusfond ja Euroopa Kalandusfond. 

11 Euroopa poolaasta on ELi majandus- ja eelarvepoliitika koordineerimise tsükkel. See on osa Euroopa 
Liidu majanduse juhtimise raamistikust. Selle keskmes on iga aasta esimesed 6 kuud – sellest ka 
nimetus „poolaasta“. 
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tegurid võivad mõjutada nendepoolset ELi õigusaktide järgimist ning komisjoni 
suutlikkust teha selle üle järelevalvet. 

Õigusloome kord ja lähenemisviis 

28 Liikmesriigid tõid välja märkimisväärseid erinevusi oma seadusandlikes 
menetlustes, kaasatud juhtimistasemetes ning eelistatud lähenemisviisis, mille abil 
tagatakse ELi õigusaktide ülevõtmine ja kohaldamine. Nende erinevuste abil saab 
kindlaks määrata riiklike rakendusmeetmete arvu, liigi ja tähtaja. 

29 Meie peadirektoraatides ja liikmesriikides läbiviidud uuringud näitavad, et 
liikmesriikide seadusandliku menetluse kestus on üks peamisi asjaolusid, mis määrab 
direktiivide ülevõtmiseks kuluva aja. Paljud liikmesriigid (27st 10) ja peadirektoraadid 
(17st 8) nimetasid õigusloomeprotsessiga seotud probleeme kui probleeme, mis käivad 
sageli kaasas ELi õigusaktide ülevõtmise või kohaldamisega. Paljud liikmesriigid (26st 8) 
teatasid, et vähemalt mõnel juhul oli õigusloomeprotsessis oma roll ka kohalikel 
ametiasutustel. Riiklike rakendusmeetmete vastuvõtmisel tekivad hilinemised 
vaatamata sellele, et enamik liikmesriike (27st 23) väitis, et neil on olemas mehhanism, 
mis seab direktiivide ülevõtmise esmatähtsale kohale või kiirendab vajaduse korral 
õiguslikku protsessi.  

30 Ülevõtmisega hilinemise oht oleneb mingil määral direktiivi keerukusest ja 
rakendamise tähtajast. Kõnealused tähtajad lepitakse kokku ELi õigusloomeprotsessi 
raames, kuhu on kaasatud nii ELi institutsioonid kui ka liikmesriigid. Meie uuringus 
pidas enamik liikmesriike ülevõtmise tähtaegu piisavalt pikaks selliste direktiivide 
puhul, mis on hästi piiritletud ja millega kaasneb mõõdukas hulk õiguslikke kohustusi 
valdkondades, mida ei ole riiklikul tasandil rangelt reguleeritud. Valdav osa liikmesriike 
oli siiski ka seisukohal, et ülevõtmise tähtajad on harva piisavalt pikad, kui jutt käib 
suure hulga õiguslike kohustustega, ulatusliku kohaldamisalaga või paljusid riiklikke 
õigusakte mõjutavatest direktiividest. Liikmesriikide vastuste põhjal saab järeldada, et 
direktiivide ülevõtmise viivitused on osalt seostatavad koordineerimise või 
konsulteerimise ulatusega, mida on vaja liikmesriigis teha selleks, et direktiiv üle võtta. 

31 Ka liikmesriikide ülevõtmise eelistused on erinevad. Direktiivide rakendamine 
võib liikmesriikide jaoks tähendada valikut, kas muuta olemasolevat riiklikku õigusakti 
ja/või võtta vastu uus riiklik õigusakt. Kui mõned liikmesriigid märkisid, et eelistavad 
võimaluse korral olemasolevate õigusaktide muutmist, siis enamik eelistas tasakaalu 
saavutamist nende kahe lähenemisviisi vahel. Liikmesriigid märkisid erinevalt, et nende 
valik sõltus sellistest teguritest nagu kõnealuse direktiivi iseloom, kehtiva siseriikliku 
õigusakti iseloom ning see, kas direktiivi ülevõtmine moodustas osa asjaomases 
poliitikavaldkonnas läbiviidavatest ulatuslikumatest riiklikest reformidest.  
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32 Samuti on liikmesriigiti erinevad õigusaktide liigid, mida kasutatakse ELi 
direktiivide ülevõtmiseks liikmesriikide õiguskorda. Liikmesriikide hinnang perioodi 
2014–2016 kõrgema tasandi õigusaktide (nt parlamendi seadusandlus) ja madalama 
tasandi õigusaktide (st delegeeritud/teisesed õigusaktid) suhte kohta oli väga erinev. 
Kui enamik liikmesriike teatas madalama tasandi õigusaktide suuremast osakaalust, siis 
enam kui neljandik liikmesriike ütles, et suurem oli esmaste õigusaktide osakaal. 
Kõrgema tasandi õigusaktide osakaal hinnati 5%-st kuni 80%-ni ning madalama tasandi 
õigusaktide osakaal 20%-st kuni 90%-ni. 

33 Olulisel määral erinevad liikmesriigiti ka mis tahes ELi direktiiviga seotud riiklike 
rakendusmeetmete arv ja kohaldamisala. Oma andmete analüüsis täheldasime seost 
aastatel 2014–2016 konkreetse direktiiviga seonduvalt võetud riiklike 
rakendusmeetmete arvu ja algatatud rikkumismenetluse juhtumite arvu vahel (vt 
joonis 5). Meie uuringus nimetasid paljud liikmesriigid vajalike riiklike 
rakendusmeetmete arvu üheks peamistest määravatest teguritest, millest sõltub 
direktiivide ülevõtmise aeg.  

Joonis 5. Riiklike rakendusmeetmete arv võib suurendada rikkumise riski 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal. 

34 Kui paljud liikmesriigid (26st 10) teatasid, et nad on kehtestanud poliitika või 
õigusliku nõude ELi direktiivide ülereguleerimise vältimiseks12, siis enamik liikmesriike 
tunnistas, et nad lisavad direktiivide ülevõtmisel riigi vajadustele või huvidele 

                                                      
12 Ülereguleerimine tähendab riiklikesse rakendusmeetmetesse selliste kohustuste lisamist, mis 

küündivad kaugemale ELi õigusakti nõuetest. 
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vastamiseks õigusaktidesse mõnikord täiendavaid sätteid. Asjaomased liikmesriigid 
selgitasid, et seda võidakse teha riiklike õigusaktide minimaalse muutmise eesmärgil 
või juhul, kui ELi direktiivi ülevõtmine moodustab riiklikul tasandil osa asjaomase 
poliitikavaldkonna ulatuslikumast reformist. Liikmesriike julgustatakse andma 
komisjonile teada kõikidest ülereguleerimise meetmetest13 komisjoni elektroonilise 
vahendi kaudu, mis on loodud riiklikest rakendusmeetmetest14 teavitamiseks. 

35 Mõned liikmesriigid ja peadirektoraadid märkisid ühtlasi, et liikmesriigi tasandi 
poliitilistel kaalutlustel on teatavatel juhtudel oma osa selles, et ELi õigusakte ei ole 
nõuetekohaselt või õigeaegselt rakendatud või kohaldatud. Siia alla kuuluvad juhud, 
kus 

o liikmesriikidel on teistsugused poliitilised prioriteedid kui komisjonil; 

o liikmesriigid ei pruugi olla õigusakti või selle teatavate sätetega nõus; 

o asjaga on seotud olulised riigisisesed tundlikud teemad või riiklikud huvid; või 

o valimistsükkel või poliitiline stabiilsus mõjutas õigusakti vastuvõtmist. 

Haldus- ja finantssuutlikkus 

36 Piisaval haldussuutlikkusel on oluline roll ELi õiguse nõuetekohasel ja õigeaegsel 
kohaldamisel. Meie uuringutes selgus alljärgnev. 

o Paljud liikmesriigid (19st 8) pidasid haldussuutlikkust määrava tähtsusega 
teguriks, millest sõltub riiklike ülevõtmismeetmete kooskõla ELi õigusega. 

o Enamiku liikmesriikide (22st 13) hinnangul on õigusloomealane töö ELi 
õigusaktide ülevõtmiseks riiklikku õiguskorda väga raske, kui mõelda käsutuses 
olevale inimressursile ja olemasolevatele oskustele.  

o Enamik liikmesriike (22st 14) ja peadirektoraate (14st 13) osutasid ühtlasi, et 
vähemalt mõnikord oli ebapiisav haldussuutlikkus seotud probleemidega, mis 
liikmesriikidel tekkisid ELi õigusaktide ülevõtmise või kohaldamisega.  

                                                      
13 Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 13. aprillil 2016 sõlmitud 

institutsioonidevaheline parema õigusloome kokkulepe. 

14 Ükski liikmesriik ei kasuta praegu võimalust teavitada ülereguleerimise meetmetest olemasoleva 
elektroonilise teavitusvahendi (MNE) kaudu. 
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o Tööhõive-, transpordi- ja õiguskaitsepoliitika valdkondade eest vastutavad 
peadirektoraadid rõhutasid, et haldussuutlikkus osutus probleemiks teatavate 
liikmesriikide rühmade jaoks.  

37 ELi õigusaktide teatavate sätete mittejärgimist liikmesriikide poolt võib mõjutada 
ka ebapiisav finantssuutlikkus. Seda näiteks siis, kui ELi standarditele vastamine eeldab 
suuri investeeringuid. Neil juhtudel võib liikmesriikidel olla võimalus kasutada Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfonde või muid ELi kulutustega seotud programme.  

Liikmesriikide oma järelevalvekord 

38 Liikmesriigid, olles vastutavad ELi õiguse rakendamise eest, kehtestavad oma 
järelevalvereeglid direktiivide ülevõtmise kohta, et tagada ELi õigusaktide 
nõuetekohane kohaldamine ja rikkumisjuhtumite menetlemine. Kuigi korrad on 
erinevad, on enamikus liikmesriikides järelevalve direktiivide ülevõtmise ja 
rikkumisjuhtumite menetlemise üle rohkem tsentraliseeritud kui järelevalve ELi 
õigusaktide nõuetekohase kohaldamise üle.  

39 Peaaegu kõik liikmesriigid (22st 21) teatasid, et konkreetse valdkonna eest 
vastutav ministeerium oli vastutav ka ELi direktiivide ülevõtmise eest selles 
valdkonnas, mõnel juhul koostöös õigusloomeprotsessiga seotud asjaomaste 
piirkondlike ametiasutustega. Peaaegu kõik liikmesriigid (27st 25) teatasid ka, et neil 
on olemas direktiivide ülevõtmise koordineerimise eest vastutav eraldi organ. 
Enamikul juhtudest vastutab kõnealune organ ka ELi õigusega kooskõla kontrollimise 
eest. Mõnel juhul piirdub organi roll siiski juhendamise ja toetamisega. Lisaks teatasid 
peaaegu kõik liikmesriigid, et neil on kehtestatud direktiivide ülevõtmise jälgimiseks 
keskne kord, ning mõned liikmesriigid kasutavad IT-süsteeme, mis annavad hoiatusi ja 
teateid eesootavate tähtaegade kohta. 

40 Peaaegu kõik liikmesriigid (22st 21) teatasid, et ELi õiguse kohaldamise 
järelevalvega seotud esmane vastutus lasub asjaomase poliitikavaldkonna eest 
vastutaval ministeeriumil. Paljud liikmesriigid (27st 12) tõid välja, et neil on olemas 
eraldi organ, kes vastutab ELi õigusaktide kohaldamise järelevalve eest. Niisamuti 
teatas enamik liikmesriike (27st 15), et peamine vastutaja rikkumisjuhtumite 
haldamise eest on asjaomase poliitikavaldkonna vastav ministeerium või osakond. 
Mõni liikmesriik (27st 3) teatas, et see vastutus on tsentraliseeritud. Kõik liikmesriigid 
(27st 27) kinnitasid, et neil on kesksel tasandil organ, kes vastutab rikkumismenetluste 
koordineerimise ja järelevalve eest. 

41 Enamik ELi õiguse eest vastutavaid riiklikke koordineerivaid asutusi või 
keskasutusi jääb välis- või ELi asjadega tegelevate ministeeriumide, osa aga 
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justiitsministeeriumi vastutusalasse, ning mõned kuuluvad keskvalitsuse (nt 
riigikantselei, kantsler või peasekretär) alla. Kuigi peaaegu kõik liikmesriigid andsid 
teada, et nad teevad mingit laadi keskset järelevalvet ülevõtmise ja rikkumisjuhtumite 
üle, annavad vaid vähesed tulemuste kohta avalikult aru. Enamikus liikmesriikides 
koostavad vastutavad osakonnad kas valitsusele või parlamendile mitteavalikke 
aruandeid. 

42 Sellest tulenevalt on igal liikmesriigil oma erinev lähenemine, kuidas tagada riigis 
ELi õiguse nõuetekohane ja õigeaegne kohaldamine. 

Komisjoni strateegia: prioriteedid, korraldus ja ressursid 

Järelevalvetegevuse eesmärgid ja prioriteedid 

43 Komisjon on oma käsituses ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta tunnistanud 
probleeme, mida võivad tekitada liidu õigustiku mahukus ja iseloom, võimalike 
rikkumistega seotud erinevate poliitikavaldkondade iseärasused ning liikmesriikide 
õigusloome- ja järelevalvekorra eripärad. 

44 Seda keerulist õigusnormidele vastavuse tagamise tausta arvesse võttes on 
komisjon aastate jooksul kooskõlas mitmete teatistega, mis on avaldatud aastatel 
200215, 200716 ja 201617, välja töötanud oma lähenemisviisi seoses ELi õiguse 
kohaldamise järelevalvega. Nende teatiste läbivaatamisel oleme kindlaks teinud 
mitmed aluspõhimõtted, eesmärgid ja erijooned komisjoni käsituses seoses ELi lepingu 
artikli 17 lõike 1 kohase järelevalvetegevusega ELi õiguse suhtes. Praeguse käsituse 
peamised aluspõhimõtted, mis tulenevad enamjaolt ELi õigusraamistikust, on 
järgmised: 

o ELi õiguse järgimine on aluslepingutest tulenevate kõikide õiguste ja kohustuste 
tagamise eeltingimus; 

o ELi õiguse kohaldamata jätmine ohustab süsteemselt ELi poliitikaeesmärkide 
saavutamist; 

                                                      
15 Komisjoni 11. detsembri 2002. aasta teatis „Ühenduse õiguse kohaldamise parem järelevalve“ 

(KOM(2002) 725 lõplik). 

16 Komisjoni 5. septembri 2007. aasta teatis „Tulemuslik Euroopa – ühenduse õiguse kohaldamine“ 
(KOM(2007) 502 lõplik). 

17 Komisjoni 21. detsembri 2016. aasta teatis „ELi õigus: parema kohaldamisega paremad tulemused“ 
(C(2016) 8600 final). 
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o liikmesriikidel on peamine vastutus ELi õiguse kohaldamise tagamise ja kodanikele 
õiguskaitse pakkumise eest; 

o liikmesriigid on kohustatud tegema ausat koostööd rikkumiskahtluste uurimisel; 

o komisjonil on kaalutlusõigus algatada ja lõpetada rikkumismenetlusi ning paluda 
Euroopa Liidu Kohtult karistuse määramist; 

o rikkumisjuhtumite kohtueelses etapis liikmesriikidega toimuv teabevahetus on 
konfidentsiaalne; 

o komisjon on kohustatud tagama kodanikelt väidetavate rikkumiste kohta 
laekuvate kaebuste menetlemisel hea haldustava. 

45 Need põhimõtted on komisjoni järelevalvekorra lahutamatud elemendid. 
Komisjon on neid põhimõtteid järgides välja töötanud ELi õigusega seotud rikkumiste 
ennetamise, tuvastamise ja parandamise strateegia. Selle strateegia peamised 
eesmärgid on järgmised: 

o muuta ELi õigusaktid lihtsamini rakendatavaks, kohaldatavaks ja jõustatavaks; 

o suurendada kodanike mõjuvõimu oma õiguste jälgimisel ja rakendamisel; 

o tugevdada suhteid ja koostööd liikmesriikide ametiasutustega, et kindlaks teha ja 
lahendada rikkumisega seonduvaid probleeme;  

o kiiresti ja kindlalt tegeleda tõsiste rikkumistega, vältides samal ajal 
rikkumismenetluse ebavajalikku kasutamist; 

o tagada läbipaistvus seoses ELi õiguse kohaldamisega liikmesriikides ning komisjoni 
järelevalvetööga. 

46 Nende eesmärkide poole püüeldes on komisjon ühtlasi tunnistanud vajadust 
kaitsta end võimalike rikkumisjuhtumite menetlemisega seotud spetsiifiliste riskide 
eest. Kõnealused riskid on eelkõige järgmised: 

o kodanike ootused rikkumismenetluse iseloomu ja õiguskaitse või hüvitise saamise 
võimaluse suhtes on eri juhtumite korral väga erinevad reaalsusest; 

o liikmesriigid kasutavad uurimisprotsessis ja juhtumite menetlemisel 
menetlusetappe ära aja võitmiseks, et neile jääks rohkem aega eri õigusaktide 
rakendamiseks ja kohaldamiseks või et viivitada rahaliste karistuste maksmisega 
nii kaua kui võimalik. 
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47 Oma eesmärkide saavutamiseks ja kaasnevate riskide juhtimiseks on komisjon 
välja töötanud käsituse, mis sisaldab mitmeid olulisi omadusi ja vahendeid. Mis 
puutub otseselt ELi õigusaktidesse, siis alates 2002. aastast on komisjoni 
järelevalvepoliitika seotud ulatuslikuma parema õigusloome põhimõttega. Parema 
õigusloome peamine eesmärk on edendada selgeid ja lihtsaid ELi õigusakte. Komisjon 
on välja töötanud spetsiaalsed parema õigusloome vahendid, mis aitavad tagada, et 
igas poliitikatsükli etapis, sealhulgas hindamisetapis, võetakse asjakohaselt arvesse 
kohaldamise ja rakendamisega seotud probleeme.  

48 Kodanike mõjuvõimestamist silmas pidades tugineb komisjon suuresti kaebustele 
kui rikkumiste tuvastamise peamisele teabeallikale. Selleks et kodanikke julgustada 
kaebusi esitama, annab komisjon kodanikele teavet nende ELi ja riiklikes õigusaktides 
sätestatud õiguste kohta. Kaebuste esitajatele on ühtlasi ette nähtud mitmed 
menetluslikud tagatised seoses nende kaebuse menetlemisega. Samuti annab 
komisjon kodanikele nõu riiklikul tasandil õiguskaitse saamise kohta. Lisaks on 
komisjon välja töötanud mitmeid alternatiivseid vaidluste lahendamise mehhanisme, 
et tegeleda üksikute juhtumitega, kus liikmesriigid ei ole täitnud ELi õigusaktides 
sätestatud nõudeid. Näiteks ühtse turu toimimisega seoses lõi EL SOLVITi mehhanismi, 
et aidata liikmesriikidel ise lahendada juhtumeid, kus ühe liikmesriigi ametiasutused 
rikuvad teise liikmesriigi kodanike või ettevõtjate õigusi, mis on neile ette nähtud ELi 
õigusaktidega.  

49 Liikmesriikidega tehtavat koostööd silmas pidades on komisjon välja töötanud 
erinevad õigusnormide täitmist edendavad vahendid, et toime tulla ELi õigusaktide 
rakendamise kohaldamisega seotud probleemidega ja neid lahendada ning ühtlasi 
tegeleda rikkumisjuhtumitega. Komisjon julgustab liikmesriike võimaluse korral ka ELi 
eelarvest rahalist toetust taotlema, et suurendada haldussuutlikkust ja rahastada 
teatavate määruste ja direktiivide kohaldamiseks vajalikke taristuid. Lisaks võib 
Euroopa poolaastaga seoses liikmesriigi rahastamisvahendite saamine ELi eelarvest 
sõltuda riigi õigussüsteemi tugevdamiseks läbiviidavatest struktuurireformidest. 

50 Mis puutub tõsiste rikkumistega tegelemisse, siis on komisjoni teatistes esitatud 
loetelu esmatähtsate rikkumisjuhtumite kohta (vt 3. selgitus). Sellega seoses on 
teatistes selgitatud ka poliitikat, mida komisjon rakendab, taotledes Euroopa Liidu 
Kohtult karistuse määramist liikmesriikidele, kes on toime pannud ELi toimimise 
lepingu artikli 260 lõigetes 2 ja 3 osutatud rikkumisjuhtumi. Ühtlasi on komisjon välja 
töötanud võrdlusalused kaebuste ja rikkumisjuhtumite õigeaegseks menetlemiseks. 
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3. selgitus 

Komisjoni loetelu esmatähtsate rikkumisjuhtumite kohta 

Komisjon peab esmatähtsaks rikkumismenetluse algatamist juhtumite osas, mis on 

seotud alljärgnevaga: 

o teavitamata jätmine ja mittenõuetekohane ülevõtmine; 

o Euroopa Liidu Kohtu otsuste mittetäitmine; 

o ELi finantshuvide kahjustamine;  

o ELi erivolituste rikkumine; 

o riigi kohtusüsteemi suutlikkus järgida ELi õigust; 

o liikmesriigi püsiv suutmatus ELi õigusakte nõuetekohaselt kohaldada. 

 

51 Komisjon on osana läbipaistvuse tagamisest paljude aastate jooksul välja 
töötanud iga-aastase aruandluse oma järelevalvetöö tulemuste kohta. Samuti vastab 
komisjon avalikult petitsioonidele ja Euroopa Parlamendi küsimustele kahtlustatavate 
rikkumisjuhtumite kohta ning Euroopa Ombudsmani päringutele kaebuste 
menetlemise kohta. Lisaks on komisjonil avalik andmebaas kõikide rikkumiste asjus 
tehtud otsuste kohta ja ta avaldab otsuste ja Euroopa Liidu Kohtu otsustega seotud 
teavet ka oma pressiteadetes. 

Järelevalvetegevusega seotud ülesannete ja ressursside haldamine 

52 Komisjon koosneb peadirektoraatidest, kes vastutavad konkreetsete 
poliitikavaldkondade eest. Peasekretariaadil on keskne roll komisjoni õigusloomealase 
tegevuse koordineerimisel. Komisjoni järelevalvefunktsioon kuulub samuti sellesse 
struktuuri. Õigusakti eelnõu välja töötanud peadirektoraat vastutab ka selle 
kohaldamise järelevalve eest. Kui õigusakti eelnõu koostamisega on seotud mitu 
peadirektoraati, nimetab komisjon oma iga-aastases tööprogrammis vastutava 
peadirektoraadi.  

53 Iga vastutav peadirektoraat vastutab oma õigusaktidega seoses alljärgneva eest:  

o liikmesriikide rakendusmeetmete ülevõtmise ja nõuetele vastavuse kontrollimine; 

o kaebuste ja omaalgatuslike juhtumite menetlemine;  
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o juhtumite uurimine, tehes koostööd ja vahetades teavet liikmesriikidega;  

o rikkumismenetluse algatamise ja juhtumite suhtes järelmeetmete võtmise kohta 
ettepaneku tegemine ning 

o liikmesriikide õigusnormide järgimise edendamine erinevate vahendite abil. 

54 Vastutavad peadirektoraadid vastutavad ka oma järelevalvetegevuse 
dokumenteerimise eest komisjoni kolmes IT-süsteemis (vt joonis 6): 

o CHAP – üksikisikutelt ja organisatsioonidelt laekunud kaebuste registreerimise ja 
nendega tegelemise andmebaas;  

o EU Pilot – platvorm, kus komisjon ja liikmesriigid saavad teha koostööd ja 
vahetada teavet ELi õigusaktide võimalike rikkumiste kohta ning mida saab mõnel 
juhul kasutada õigusaktide täitmise saavutamiseks; 

o NIF – andmebaas ametlike rikkumisjuhtumite haldamiseks ja otsuste 
dokumenteerimiseks, mille komisjon on langetanud ametliku rikkumismenetluse 
eri etappidega seoses (vt 2. selgitus).  

Joonis 6. Kaebuste ja rikkumisjuhtumite menetlemine 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

 

55 Peadirektoraatide järelevalvefunktsioonid on väga erinevad. Enamik 
peadirektoraate kaasab osa järelevalvetegevusest poliitikadirektoraatide tegevusse. 
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Ligikaudu ühes kolmandikus peadirektoraatidest vastutavad poliitikadirektoraadid muu 
hulgas järelevalve ja õigusnormide jõustamise eest. Ülejäänud peadirektoraatides 
tegeleb järelevalve ja õigusnormide jõustamisega peadirektoraadi sisene eraldi 
õigusteenistus või poliitikaga mittetegeleva direktoraadi juures selleks spetsiaalselt 
loodud üksus. Peaaegu kõikides peadirektoraatides on kaebuste menetlemine, EU Pilot 
menetlused ja rikkumisjuhtumite menetlemine organiseeritud poliitikavaldkonna, 
õigusakti või liikmesriigi järgi. Pooltes peadirektoraatides menetlevad võimalikke 
õigusnormide rikkumise juhtumeid eeskätt asjaomaste õigusaktide eest vastutavad 
poliitikaametnikud. Ühes kolmandikus peadirektoraatidest vastutavad juhtumite 
menetlemise eest peamiselt juristid. 

56 Kui õigusloome- ja järelevalvefunktsioonid hõlmavad erinevate direktoraatide 
teenistusi, tagavad peadirektoraadid asutusesisese koordineerimise rakkerühmade, 
võrgustike või ajutiste töökorralduste abil. Kõik peadirektoraadid määravad 
rikkumisjuhtumite menetlemiseks koordinaatorid ja enam kui üks kolmandik 
peadirektoraatidest on nimetanud koordinaatorid ka direktiivide jaoks. Komisjon tagab 
oma järelevalvetöö üldise koordineerimise selleks loodud peasekretariaadi asjaomase 
üksuse ja asutusesisese võrgustiku kaudu. Igal peadirektoraadil on nn 
rikkumisjuhtumite korrespondent, kes on peasekretariaadi kontaktisikuks ning esindab 
peadirektoraati võrgustikus. Võrgustik tegeleb kõikide juhtimisalaste probleemidega, 
mis on seotud ELi õigusaktide järelevalve ja täitmise tagamisega liikmesriikides, 
edendab ühtsust ja järjepidevust peadirektoraatides ning tuleb kokku kaks korda 
aastas. Ühiste ressurssidega peadirektoraatidel (kes kuuluvad n-ö samasse perekonda) 
on alamvõrgustikud.  

57 Komisjon tegeleb ka teatava keskse järelevalvetööga. Peasekretariaadil on üksus, 
mis jälgib seda, kas liikmesriigid on teavitanud meetmete ülevõtmisest ja kas 
peadirektoraadid on lõpule viinud ülevõtmise ja nõuetele vastavuse kontrollid, ning 
teeb järelevalvet peadirektoraatide kaebuste menetlemise, EU Pilot toimikute ja 
rikkumismenetluste üle (kontrollides muu hulgas, kas peadirektoraadid on teabe 
nõuetekohaselt asjaomastes IT-süsteemides dokumenteerinud). Komisjoni 
õigusteenistus annab kohtueelses etapis nõu juhtumite osas ning korraldab 
kohtuvaidluse etapis suhtlust Euroopa Liidu Kohtuga. Eelarve peadirektoraat (BUDG) 
vastutab liikmesriikidele Euroopa Liidu Kohtu poolt määratud trahvirahade 
sissenõudmise eest. 

58 Kuna peadirektoraadid korraldavad oma järelevalveülesandeid erinevalt, 
puuduvad nendega seotud töötajate arvu kohta kergesti kättesaadavad andmed. 18 
peadirektoraadist 13 hinnangul on järelevalvetegevusse kaasatud 15–20% komisjoni 
sellistes poliitikavaldkondades töötavatest töötajatest, kus nõutakse liikmesriikidelt ELi 
õiguse kohaldamist. Küll aga joonistuvad nende peadirektoraatide vahel välja 
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märkimisväärsed erinevused, kui vaadata järelevalvetööga seotud töötajate 
absoluutarve ja nende töötajate osakaalu, kellele peadirektoraadid on konkreetselt 
ülesandeks teinud järelevalvetegevuse. Näiteks SANTEs on järelevalvetöösse kaasatud 
umbes 550 töötajat (54%), CLIMAs seevastu alla 10 töötaja (5%). Komisjoni tänast 
personalipoliitikat ja seadusandlike ettepanekute ootejärjekorda silmas pidades ei 
olnud ühelgi peadirektoraadil lähiajal plaanis töötajate arvu suurendada. 

59 Kokkuvõttes töötab valdav enamus järelevalvetööga seotud töötajatest peamiselt 
arvukate juhtumitega tegelevates peadirektoraatides. Meie uuringus töötas kolmes 
kõige kõrgema arvulise hinnangu andnud peadirektoraadis üle 60% asjaomastest 
töötajatest.  

Seire ja koordineerimine komisjoni ja peadirektoraadi tasandil 

60 Komisjon teeb oma järelevalvetöö üle seiret ja koordineerib seda nii kesksel kui 
ka peadirektoraadi tasandil. Aja jooksul on komisjon kaebusi, EU Pilot toimikuid ja 
rikkumisi menetlevate peadirektoraatide jaoks kindlaks määranud erinevaid 
võrdlusaluseid (vt 4. selgitus). Peasekretariaat jälgib neile võrdlusalustele tuginedes 
kaks korda aastas toimuva ühtlustamise raames peadirektoraatide tulemuslikkust. 
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4. selgitus 

Kaebuste ja rikkumisjuhtumite menetlemise võrdlusalused 

Komisjon on peadirektoraatide kaebuste ja rikkumisjuhtumite menetlemiseks 
kindlaks määranud järgmised võrdlusalused: 

o üks aasta kaebuse uurimiseks ja kas juhtumi lõpetamiseks või 
rikkumismenetluse algatamiseks (kõikide viivituste kohta tuleb kaebuse 
esitajale esitada selgitus); 

o teavitamiskohustuse eiramise juhtumite puhul üks aasta nendega Euroopa Liidu 
Kohtu poole pöördumiseks või juhtumi lõpetamiseks; 

o kuus kuud alates ülevõtmise tähtajast/teavitamisest ülevõtmise kontrollide 
lõpuleviimiseks; 

o 16 kuni 24 kuud alates teavitamisest vastavuskontrollide lõpuleviimiseks; 

o 10 nädalat vastuste hindamiseks, mille liikmesriigid on andnud komisjoni 
päringutele EU Pilot süsteemis; 

o 8 kuni 18 kuud ELi toimimise lepingu artikli 260 kohaste juhtumitega kohtusse 
pöördumiseks või nende juhtumite lõpetamiseks (juhtumite puhul, millega on 
esmakordselt pöördutud Euroopa Liidu Kohtusse enne 15. jaanuari 2011, 12 
kuni 24 kuud); 

o peadirektoraadi eritähtajad aeglaselt edenevate juhtumite mis tahes 
mahajäämustega tegelemiseks. 

 

61 Meie uuringus teatas enamik peadirektoraate (18st 15), et nad jälgivad 
korrapäraselt oma kaebuste, EU Pilot toimikute ja rikkumisjuhtumite menetlemist, et 
hinnata töökoormust, kontrollida arengut või otsustada edasise tegevuse üle. Vaid 
kolm peadirektoraati, kes tegelesid väga väheste juhtumitega, märkisid, et nemad ei 
tee juhtumite üle korrapärast järelevalvet (ECFIN, CLIMA ja COMP). Peadirektoraadid 
annavad komisjoni igakuise rikkumiste tsükli raames juhtumite menetlemise kohta aru 
oma asjaomastele volinikele. Enamik juhtumite järelevalve eest vastutavatest 
teenistustest (18st 13) annab korrapäraselt aru oma peadirektorile. Ülejäänud 
peadirektoraadid annavad peadirektoraadi tasandil aru vaid vajaduse korral, näiteks 
täiendavat eestvedamist vajavatele juhtumitele tähelepanu juhtimiseks. Enamik 
aruandeid käsitleb juhtumite arvu ja tulemust, ühtlustamise tulemusi ning 
õigusnormide jõustamisega seotud üldisi probleeme. Mõned peadirektoraadid esitasid 
ka teavet oma peamiste tulemusnäitajate ja inimressursside kasutamise kohta. 



30 

 

62 Kuna ELi õiguse kohaldamise üle liikmesriikide poolt teevad järelevalvet vaid 
mõned peadirektoraadid, ei nõua komisjon peadirektoraatidelt, et nad annaksid oma 
iga-aastases tegevusaruandes korrapäraselt aru oma järelevalvetegevuse kohta. Meie 
uuringus teatasid peadirektoraatidest pooled (18st 9), et nad on ülevõtmise 
kontrollide, kaebuste, EU Pilot toimikute ja rikkumisjuhtumite menetlemise kohta 
kindlaks määranud tulemusnäitajad. Enamjaolt kasutavad kõnealused 
peadirektoraadid kas mõnda või kõiki komisjoni määratletud võrdlusalustest (vt 
4. selgitus). Meie ülevaatest perioodi 2014–2016 iga-aastaste tegevusaruannete kohta 
selgus, et erinevad peadirektoraadid otsustavad oma järelevalvetöös keskenduda 
erinevatele aspektidele. Teatatud näitajad olid muu hulgas järgmised: 

o ülevõtmine – liikmesriikidelt tähtajaks saabunud teavituste protsent (FISMA), 
liikmesriikide poolt direktiivide ülevõtmise määr või puudujääk (GROW, MOVE, 
JUST, MARKT), nende direktiivide arv, millega seoses ei ole komisjon ühe aasta 
jooksul lõpule viinud nõuetele vastavuse kontrolli (JUST);  

o kaebused – aasta jooksul menetletud kaebuste arv kokku (EMPL, JUST), ühe aasta 
jooksul lahendatud kaebuste protsent (JUST), juhtumi menetlemiseks keskmiselt 
kulunud kuude arv (FISMA); 

o EU Pilot – aasta jooksul algatatud ja lõpetatud juhtumite arv (ENV, TAXUD); 

o rikkumised – komisjoni poolt tähtajaks menetletud teavitamiskohustuse eiramise 
juhtumite protsent (MOVE, FISMA), kindla perioodi jooksul kas lõpetatud või 
Euroopa Liidu Kohtusse antud juhtumite protsent (JUST), algatatud, lõpetatud või 
menetluses olevate juhtumite arv (TAXUD, ENV, SANTE), enam kui kolm aastat 
lõpetamata olnud juhtumite arv (MOVE), tähtajaks lõpetatud nõuetele 
mittevastavuse juhtumite protsent (FISMA), komisjonile otsuse tegemiseks 
esitatud juhtumite arv protsentuaalselt kõikidest pooleliolevatest juhtumitest 
(TAXUD), rikkumisjuhtumite menetlemise kestus (GROW). 

63 Enamik peadirektoraate (18st 11) teatas, et neil on korraldatud peadirektoraadi 
siseselt kogemuste jagamine järelevalve ja täitmise tagamise ning ELi poliitika ja 
õigusloome eest vastutajate vahel. Silmas peeti kas organisatoorset korraldust (11st 5) 
või erirühmi, koosolekuid või koolitusüritusi (11st 6). Niisamuti on ligi pooltes 
peadirektoraatides (18st 8) tagatud kogemuste jagamine nendega, kes vastutavad 
hindamise ja toimivuskontrollide eest, ning seda kas organisatoorse korralduse (8st 4) 
või erirühmade, koosolekute või koolitusürituste kaudu (8st 4). Komisjon tagab kesksel 
tasandil koordineerimise peasekretariaadi ELi õiguse kohaldamise järelevalve üksuse 
paigutamisega peasekretariaadi parema õigusloome ja tööprogrammi eest vastutava 
direktoraadi alla koos hindamise, õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse ning 
mõjuhindamise üksustega. 
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64 Hindamisest ja siseauditist rääkides ei ole komisjon seni oma järelevalvepoliitika 
ja -tegevuste kohta üldist hindamist läbi viinud, kuigi peadirektoraadi tasandil on 
tehtud selles vallas mõned uuringud. Komisjoni siseauditi talitus (IAS) auditeerib 
peadirektoraatide järelevalve ja ELi õigusaktide täitmise tagamise korda. Alates 
2014. aastast on IAS asjaomase valdkonna auditikava raames läbi viinud mitmeid 
auditeid peadirektoraatides, olles käsitlenud suurt hulka direktiive ja 
rikkumisjuhtumeid.  

Juhtimine: järelevalve, õigusnormide jõustamine ja nende 
järgimise edendamine 

Uute või läbivaadatud ELi direktiivide rakendamise kontrollimine 

65 Uute või läbivaadatud direktiividega seoses (vt joonis 7) on liikmesriikidel 
kohustus teavitada komisjoni meetmetest, mida nad on võtnud direktiivi 
rakendamiseks riigi õiguskorras. Liikmesriigid peavad teatise esitama kindlaks tähtajaks 
(tavaliselt kaks aastat pärast õigusakti vastuvõtmist) ning teavitama komisjoni riiklikest 
rakendusmeetmetest.  

Joonis 7. Aastatel 2014–2016 vastu võetud ELi direktiivid 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda EUR-Lexi andmete põhjal. 

66 Kui liikmesriik ei teavita komisjoni etteantud tähtajaks rakendusmeetmetest, 
kontrollib peasekretariaat asja vastutava peadirektoraadi juures, enne kui ta koostab 
mitteteatamise kohta komisjonile vastuvõtmiseks ja liikmesriigile saatmiseks kirja. 
Enamik komisjoni algatatud rikkumismenetlusi on seotud direktiivide hilinenud 
ülevõtmisega (vt joonis 8). 
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Joonis 8. Enamik rikkumismenetlusi algatatakse hilinenud ülevõtmise 
tõttu 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal. 

67 Pärast teatiste saamist hindab komisjon kaheetapilise käsituse abil, mis hõlmab 
ülevõtmise ja nõuetele vastavuse kontrolle, kas liikmesriigid on ELi direktiive täielikult 
ja täpselt rakendanud. Ülevõtmise kontrolli tehes kontrollib komisjon, kas liikmesriigi 
teatises on nimetatud riiklikud rakendusmeetmed kõikide ELi direktiivis esitatud 
kohustuste kohta (täielikkus). Nõuetele vastavuse kontrollis võrdleb komisjon ELi 
direktiivi sätteid ja kohustusi artiklite kaupa riiklike rakendusmeetmete tekstiga 
(täpsus).  

68 Direktiivi eest vastutav peadirektoraat vastutab ülevõtmise ja nõuetele vastavuse 
kontrolli läbiviimise eest ning määrab kindlaks kontrolli ulatuse. Peaaegu kõik 
peadirektoraadid teatasid, et nad kontrollivad iga direktiivi kõikide sätete või 
kohustuste ülevõtmist kõikide liikmesriikide puhul. Enamik peadirektoraate teatas ka, 
et nad kontrollivad riiklike rakendusmeetmete nõuetele vastavust iga direktiivi kõikide 
sätete ja kõikide liikmesriikide puhul, mõned peadirektoraadid keskendusid samas oma 
kontrollides ainult kõige olulisematele sätetele või sätetele, mille puhul oli nende 
hinnangul kõige suurem rikkumisoht. Komisjoni uue õigusnormide jõustamise poliitika 
kohaselt peavad peadirektoraadid alates 2017. aastast läbi viima korrapäraseid 
ülevõtmise ja nõuetele vastavuse kontrolle. 

69 Ülevõtmise ja nõuetele vastavuse kontrollide osas sõltub peadirektoraatide 
töökoormus peamiselt asjaomases poliitikavaldkonnas hiljuti jõustunud direktiivide 
arvust. Aja lõikes on siin suured erinevused, mis tulenevad komisjoni tööprogrammi ja 
ELi õigusloomeprotsessi eesmärgist. Aastate 2014–2016 kohta meie uuringus kõige 
rohkematest kontrollidest teavitanud peadirektoraadid olid TAXUD, ENV, GROW, ENER 
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ja CLIMA. Peadirektoraatidel puudub siiski kohustus registreerida tehtud kontrolle 
ühtselt keskses andmebaasis, kõik peadirektoraadid ei suutnud oma hinnangut esitada 
ning saadud hinnangud ei pruugi olla täielikult võrreldavad. 

70 Ülevõtmise ja nõuetele vastavuse kontrolle on raske teha. Peadirektoraatidel 
peavad olema põhjalikud teadmised liikmesriikide õigussüsteemide ja keelte kohta 
ning nad peaksid kontrollid läbi viima kindlateks tähtaegadeks. Enamik asjaomastest 
peadirektoraatidest pidas kontrollide tähtajaks läbiviimist keeruliseks, sest mõningatel 
juhtudel on tähtajad suhteliselt lühikesed ning vaja läheb spetsiaalsete oskuste ja 
teadmistega töötajaid.  

71 Ülevõtmise ja nõuetele vastavuse kontrollide läbiviimiseks kuluv aeg sõltub 
erinevatest teguritest. Kõige sagedamini nimetasid peadirektoraadid järgmisi tegureid: 

o ELi direktiivi pikkus, keerukus ja/või uudsus; 

o liikmesriikidelt nende ülevõtmismeetmete kohta saadava teabe kvaliteet ja 
õigeaegne esitamine; 

o riiklike rakendusmeetmete arv ja keerukus ning 

o ressursside kättesaadavus (kaasa arvatud tõlketeenused ja õigusalased/keelelised 
teadmised), võttes arvesse peadirektoraadi siseseid konkureerivaid prioriteete. 

72 Kuna peadirektoraadid ei pea läbiviidavaid kontrolle keskses andmebaasis ühtselt 
registreerima, siis puudub ametlik hinnang ajakulu kohta. Meie uuringus esitatud 
peadirektoraatide hinnangu põhjal joonistusid poliitikavaldkondade vahel välja suured 
erinevused. Nagu üks peadirektoraat märkis, võib ülevõtmise tähtaja möödumise 
päevast kuni nõuetele vastavuse kontrolli lõpuni aega kuluda umbes neli kuni kuus 
aastat. Peadirektoraadid tõid välja, et nõuetele vastavuse kontrollid võtavad märksa 
rohkem aega kui ülevõtmise kontrollid. Üks peadirektoraat märkis, et kaheetapiline 
käsitus on küll kasulik, kuid aeglustab üldist hindamist. Kõnealune peadirektoraat 
soovitas komisjonil luua võimaluse kaasata nõuetele mittevastavuse küsimused 
ülevõtmata jätmise tõttu algatatud rikkumismenetlustesse. Üks teine peadirektoraat 
on protsessi kiirendamise eesmärgil uurinud keeletehnoloogia kasutamist kontrolli 
automatiseerimiseks. 

73 Suurem osa peadirektoraate, kellel on palju direktiive kontrollida, kasutab aeg-
ajalt alltöövõttu. Kontrollide alltöövõtuna tellimise peamise põhjusena tõid 
peadirektoraadid välja asutusesisese ebapiisava inimressursi, sealhulgas teadmiste 
puudumise asjaomaste liikmesriikide keelte või õigussüsteemide kohta. Neil juhtudel, 
kui kontrolle telliti alltöövõtu korras, teatasid peadirektoraadid, et nende töötajad 
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kinnitasid väliste alltöövõtjate töö õigsust. Enamik peadirektoraate oli kas rahul või 
väga rahul alltöövõtja töö täielikkuse, täpsuse ja õigeaegsusega ja mitte ükski 
peadirektoraat ei väljendanud rahulolematust alltöövõtuna tellitavate kontrollide 
tulemuste suhtes. Nagu üks peadirektoraat siiski märkis, võib alltöövõtt üldiselt 
pikendada kontrollide läbiviimiseks kuluvat aega. 

Kaebuste menetlemine ja omaalgatuslike juhtumite tuvastamine 

74 Komisjon tuvastab kaebuste menetlemise ja omaalgatuslike uurimiste abil 
peamiselt võimalikke rikkumisi, mis on seotud aluslepingutele, määrustele ja otsustele 
mittevastavusega, ning direktiivide kohaldamata jätmise juhtumeid. Meie uuringus 
pidasid peadirektoraadid üldiselt kõige tähtsamaks sedalaadi võimalike 
rikkumisjuhtumite tuvastamise teabeallikaks kaebusi.  

75 Peadirektoraatideni jõuavad kaebused erinevaid kanaleid pidi: osa esitatakse 
neile otse, osa komisjoni veebilehe kaudu. Komisjon tegeleb ka petitsioonidega, mille 
edastab talle kaebustena Euroopa Parlament. Alates 2017. aastast on peadirektoraadid 
kohustatud paluma kaebuste esitajatel, kes nendega ühendust võtavad, täita 
standardne kaebuste vorm. Selle algatuse eesmärk on võimaldada tulevikus kaebuste 
paremat liigitamist nende iseloomu ja esitaja järgi. 

76 Komisjon saab kaebusi erinevat liiki esitajatelt, sealhulgas kodanikelt, 
ettevõtjatelt ja huvirühmadelt. Kuna peadirektoraatidel ei olnud kohustust kaebusi 
liigitada, siis ei ole ka ametlikku hinnangut selle kohta, kuidas kaebused nende 
esitajate liikide järgi jagunevad. Meie uuringus oma hinnangu esitanud 
13 peadirektoraadi andmed näitasid suuri erinevusi poliitikavaldkondade vahel. 
Kümme peadirektoraati nentisid, et nad saavad rohkem kaebusi üksikisikutelt kui 
organisatsioonidelt, samas kui kuue peadirektoraadi hinnangul pärinesid 90% või 
rohkemgi nendeni jõudnud kaebustest üksikisikutelt. Peadirektoraadid teatasid, et 
rohkem kaebusi saadakse selliste valdkondade organisatsioonidelt nagu 
maksustamine, energeetika ja kliimameetmed. Peadirektoraatide esitatud hinnangute 
kaalutud keskmisele tuginedes näitavad meie uuringu tulemused, et ligikaudu kaks 
kolmandikku kaebustest laekub peadirektoraatidele üksikisikutelt ja üks kolmandik 
organisatsioonidelt. 
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5. selgitus 

Organisatsioonidelt laekunud kaebused 

Sõltuvalt poliitikavaldkonnast saab komisjon kaebusi ühelt või enamalt eri tüüpi 
organisatsioonilt. Eri poliitikavaldkondadega seotud organisatsioonide peamised 
liigid on järgmised:  

o tootjaid, tarbijaid, ettevõtjaid või kodanikke esindavad ühendused – AGRI, 
CLIMA, EAC, FISMA, GROW, HOME, JUST, MARE, MOVE ja SANTE; 

o valitsusvälised organisatsioonid / avaliku sektori asutused – CNECT, EMPL, ENV, 
HOME, JUST, MARE, REGIO, SANTE ja HOME; 

o õigusvaldkonnas tegutsevad ettevõtjad – ECFIN, ENER, MOVE ja TAXUD. 

 

77 Kaebuste menetlemisega seotud protseduurid on määratletud komisjoni 
teatises18. Peadirektoraadid peavad kaebused registreerima CHAP süsteemis. Komisjon 
on kohustatud vastama otse kaebuse esitajale ning teavitama teda kõikidest võetud 
(või võtmata) meetmetest, et pidada kinni komisjoni heast haldustavast ja tagada 
läbipaistvus.  

78 Vastutav peadirektoraat hindab kõigepealt, kas ta hakkab kaebust uurima. 
Komisjon on välja töötanud kriteeriumid, mis hõlmavad neid juhtumeid, kus 
peadirektoraadid ei peaks kaebust vastu võtma. Enamik kaebusi ei vii EU Pilotis 
uurimiseni või rikkumismenetluseni (vt joonis 9).  

                                                      
18 COM(2012) 154 final „Liidu õiguse kohaldamise kohta kaebuse esitanuga suhtlemise 

ajakohastamine“, mida täiendab teatise C(2016) 8600 final „ELi õigus: parema kohaldamisega 
paremad tulemused“ lisa. 
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Joonis 9. Enamik kaebusi ei vii rikkumisjuhtumiteni 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal. 

79 Komisjon ei avalda arvandmeid kaebuste mittealgatamise põhjuste kohta. Meie 
uuringus teatas valdav osa peadirektoraate (18st 13), et nad ei jälgi põhjuseid. Kõige 
sagedasemad põhjused, mida peadirektoraadid kaebuste esitamata jätmise kohta 
nimetasid, olid järgmised: 

o ELi õigusakte ei olnud rikutud või siis puudus kaebuse esitajal ELi-alane pädevus 
antud küsimuses; 

o kaebuses ei järgita piisavalt üldist tava (nt ei piirduta konkreetse kaebusega); 

o kaebuse esitaja probleem oli lahendatav riiklikes kohtutes või mõne alternatiivse 
mehhanismi abil (nt SOLVIT); 

o kaebuse esitaja ei esitanud piisavalt teavet ka pärast seda, kui tal paluti oma 
kaebust täiendada; 

o kaebus on seotud liikmesriigis direktiivi ülevõtmisega üldiselt, samal ajal kui 
ülevõtmine on käimas või toimub nõuetele vastavuse kontrollimine; 

o sama probleemiga seoses on käimas Euroopa Liidu Kohtu eelotsusemenetlus 
vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 267; 

o kaalumisel on ELi või riiklik seadusandlik ettepanek, mis tegeleb kaebuse esitaja 
probleemiga; 

o sama probleemiga seoses on juba algatatud siseriiklik õiguslik menetlus. 
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80 Mis puutub tugevustesse, siis peadirektoraadid tõid seoses kaebuste 
lahendamise protsessiga välja järgmised üldised seisukohad: 

o protsess on otsene teabeallikas liikmesriikide poolse ELi õiguse rakendamise ja 
kohaldamise kohta; 

o protsess on komisjoni kasutatav vahend, mille abil toetatakse ELi kodanikke 
otseselt läbipaistval ja kasutajasõbralikul viisil, mis võib pakkuda ka võimalust 
aidata kodanikel ELi valitsemist ja kohustusi paremini mõista; 

o protsessis keskendutakse üksnes asjakohaste kaebuste lahendamisele. 

81 Piirangutega seoses kirjeldasid peadirektoraadid mitmeid järgmisi asjaolusid, mis 
muutsid kaebustega tõhusalt ja tulemuslikult ning kaebajat rahuldaval viisil tegelemise 
keeruliseks: 

o paljude kaebuste taga peituvad ebarealistlikud ootused komisjoni volituste ja 
suutlikkuse kohta erijuhtumite lahendamiseks või ei ole kaebusega seotud teave 
juhtumi lahendamiseks piisav; 

o kaebuste lahendamine on keeruline ja ajamahukas ning nõuab 
tähelepanuväärseid oskusi ja hinnanguid, kuid viib suhteliselt väheste 
rikkumismenetlusteni; 

o komisjoni korraldusviis võib paljude sama probleemi käsitlevate või 
üksikkaebustega, mis puudutavad rohkem kui ühte komisjoni talitust, tegelemise 
keeruliseks muuta. 

82 Peadirektoraaditi oli perioodil 2014–2016 käsitletuted kaebuste arv väga erinev. 
Näiteks raporteeris maksunduse ja tolliliidu direktoraat ligikaudu 950 lahendust 
vajanud juhtumist aastas, samas kui kliimameetmete peadirektoraat ning majandus- ja 
rahandusküsimuste peadirektoraat lahendasid vähem kui kümme juhtumit aastas – 
kõigi peadirektoraatide keskmine juhtumite arv oli aga ligikaudu 200. 

83 Omaalgatuslike juhtumite puhul valdkondades, kus neid esineb, pidasid 
peadirektoraadid kontrolli inspekteerimis-, uurimis- või kontrolliõigust oluliseks allikaks 
võimalike rikkumisjuhtumite tuvastamiseks. Umbkaudu kolmandik peadirektoraatidest 
oli seisukohal, et toimivuskontroll ja hindamised ning samuti meedia- ja pressiteated 
on olulised teabeallikad. Peadirektoraadid tõid oma poliitikavaldkondades olulistena 
esile ka mitmed muud liiki teabeallikad, sealhulgas riiklikud kontrolliaruanded 
(keskkonna peadirektoraat), ELi järelevalveasutuste aruanded (finantsstabiilsuse, 
finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat) ning auditiaruanded (regionaal- 
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ja linnapoliitika peadirektoraat). Poliitikavaldkondades, kus kohaldatakse SOLVITi 
mehhanismi, ei pidanud peadirektoraadid seda kõige olulisemate teabeallikate hulka 
kuuluvaks, mille abil tuvastada võimalikke rikkumismenetlusi. 

84 Ka omaalgatuslike juhtumite arv oli perioodil 2014–2016 peadirektoraaditi väga 
erinev. Näiteks andis energeetika peadirektoraat kõnealuse perioodi kohta teada, et 
tegeles sel ajal üle 200 juhtumiga aastas, samas kui regionaal- ja linnapoliitika 
peadirektoraadil, hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraadil ning majandus- 
ja rahandusküsimuste peadirektoraadil ei olnud ühtegi juhtumit. Peadirektoraadid 
täheldasid ka märkimisväärselt erinevat käsitletud kaebuste ja omaalgatuslike 
juhtumite omavahelist suhtarvu. Enamik peadirektoraate tegeleb palju rohkema arvu 
kaebuste kui omaalgatuslike juhtumitega, välja arvatud energeetika peadirektoraat, 
tervise ja toiduohutuse peadirektoraat ning merendus- ja kalandusasjade 
peadirektoraat. Neile peadirektoraatidele saadetakse suhteliselt vähe kaebusi, kuid 
nad omavad uurimisvolitusi käivitamaks omaalgatuslikke juhtumeid. Üldiselt uuritakse 
rohkem omaalgatuslikke juhtumeid kui tegeletakse kaebustega (vt joonis 10). 

Joonis 10. Uurimisi käivitatakse rohkem omaalgatuslike juhtumite kui 
kaebuste põhjal 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal. 
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EU Piloti kaudu juhtumite uurimine 

85 Rikkumise kahtluse korral võivad peadirektoraadid uurida juhtumit koos 
asjaomaste liikmesriikidega, kasutades EU Piloti mehhanismi19. EU Pilot on 
elektrooniline vahend liikmesriikide poolse ELi õiguse kahtlustatava rikkumise kohta 
konfidentsiaalselt teabe kogumiseks. Vahel võib seda ka kasutada õigusnormidele 
vastavuse saavutamiseks ilma ametlikku rikkumismenetlust algatamata. 

86 EU Pilot pakub komisjonile ja liikmesriikidele vahendit, mille abil hoida 
struktureeritud dialoogi, järgides kindlaksmääratud tähtaegu. Peadirektoraadid 
koostavad EU Piloti raames nn toimikud iga võimaliku rikkumismenetluse kohta. 
Peadirektoraat saadab päringu asjaomasele liikmesriigile, kellel on sellele vastamiseks 
kümme nädalat. Seejärel on peadirektoraadil kümme nädalat, et vastust hinnata. 
Hindamise järel peadirektoraat kas lõpetab juhtumi menetlemise, palub lisateavet või 
teeb ettepaneku, et komisjon käivitaks ametliku rikkumismenetluse.  

87 Meie uuringus olid peaaegu kõik liikmesriigid seisukohal, et komisjon andis 
kahtlustatavate rikkumiste kohta EU Piloti raames asjakohast teavet. Liikmesriigid tõid 
EU Piloti peamiste tugevustena esile järgmised asjaolud: 

o rikkumismenetluse ennetamine ja õigusnormide mittetäitmise juhtumite 
õigeaegne korrigeerimine; 

o ELi õiguse vastastikusele mõistmisele ja liikmesriikide rakendusmeetmetele 
kaasaaitamine; 

o komisjoni peadirektoraatide ja riigi ametiasutuste vahelise koostöö kultuuri 
edendamine; 

o teabevahetuse kasutajasõbralik struktuuri korrastamine kindlate tähtaegade 
piires; 

o liikmesriikide tegevuse kooskõlastamine ja teadlikkuse suurendamine 
õigusnormidele vastavuse valdkonnas;  

o kodanike mõjuvõimu suurendamine, pakkudes vahendeid nende õiguste 
kahtlustatavate rikkumiste liikmesriikidepoolseks uurimiseks; 

                                                      
19 Platvormile pandi algus 2008. aastal komisjoni algatatud katseprojektina, mis hõlmas 15 

vabatahtlikku liikmesriiki ning millega ülejäänud liikmesriigid liitusid 2010. ja 2013. aasta vahelisel 
perioodil. 
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88 Piirangutega seoses märkisid üksikud liikmesriigid (5 riiki 27st), et 
peadirektoraatide pikaleveninud vastused vähendasid vahetevahel EU Piloti tõhusust 
kindlate juhtumite uurimisel. Mõned liikmesriigid märkisid ka, et alates 2017. aastast 
lõpetas komisjon osana oma uuest jõustamispoliitikast EU Piloti süstemaatilise 
kasutamise teatud liiki juhtumite uurimiseks enne rikkumismenetluse algatamist. Need 
liikmesriigid hoiatasid, et selline olukord võib viia selleni, et selliste juhtumite 
õigeaegsele lahendamisele võib kuluda veel rohkem aega. Osa liikmesriike märkis ka, 
et EU Piloti platvormi kasutamine aitas neil koordineeritud viisil juhtumeid jälgida ja 
nendega tegeleda. 

89 EU Piloti käivitamine 2008. aastal tingis mitmeks aastaks languse uute 
rikkumismenetluste algatamises, kuna uusi juhtumeid uuriti esmalt platvormi kaudu. 
Selle tulemusena vähenes mitmeks aasteks ka avatud rikkumismenetluste arv. 2016. 
aastal tõusis uute rikkumismenetluste arv uute EU Piloti toimikute arvust suuremaks 
(vt joonis 11). 

Joonis 11. EU Piloti toimikud ja rikkumismenetlused 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal. 

ELi õiguse jõustamine rikkumismenetluse kaudu  

90 Komisjonil on ametliku rikkumismenetluse käivitamisega seoses kaalutlusõigus. 
Kui peadirektoraat on leidnud piisavalt tõendusmaterjali võimaliku rikkumise kohta, 
valmistab ta komisjoni tarbeks ette otsuse menetluse käivitamiseks. Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklites 258 ja 260 sätestatakse menetluse etapid (vt 2. selgitus), 
mida kohaldatakse igat liiki juhtumite puhul. Kõigis menetluse etappides on 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Käimasolevad rikkumismenetlused Avatud EU Pilot toimikud

Algatatud rikkumismenetlused



41 

 

liikmesriigil võimalus nõudeid täitma hakata ja komisjonil seega võimalus juhtum 
sulgeda.  

91 Komisjon peab andma ametliku rikkumismenetluse iga etapi elluviimise jaoks loa. 
Konsulteerides komisjoni õigustalitusega koostavad peadirektoraadid komisjoni 
otsuste ettepanekuid erijuhtumite kohta. ELi õiguse kohaldamise järelevalve eest 
vastutav peasekretariaat lisab ettepanekud kogumite kaupa komisjoni koosolekute 
päevakorda. Komisjon otsustab rikkumismenetluste üle ligikaudu kümnel koosolekul 
aastas (st igakuiselt, välja arvatud suvel). Otsuste arv koosoleku kohta erineb 
märkimisväärselt, sõltudes lahendamist ootavate juhtumite arvust.  

92 Ametliku rikkumismenetluse kohtueelses etapis (1. ja 2. etapp) püüab komisjon 
teha liikmesriikidega küsimuse lahendamise nimel koostööd ja vältida juhtumi tarbetut 
Euroopa Liidu Kohtusse edastamist. Meie uuringus teatas enamik peadirektoraate 
(18st 15) liikmesriikidega koostöö tegemisest kohtueelses etapis nn poliitiliste või 
ametlike kirjade kaudu ning arutades liikmesriikide esindajatega silmapaistvaid 
juhtumeid pakettkohtumistel või muudel foorumitel. Mõned liikmesriigid märkisid, et 
neil tekkis raskusi vastuste koordineerimisega ametlikesse kirjadesse lisamiseks. 
Tegelikkuses sulgeb komisjon kohtueelses etapis enamiku juhtumeid enne Euroopa 
Liidu Kohtusse pöördumist (3. etapp).  

93 Probleemidest rääkides leidsid peaaegu kõik peadirektoraadid (18st 17), et 
rikkumismenetlustele õigeaegselt lahenduse leidmine on keeruline, ning enamik 
peadirektoraate (17st 15) tunnistas vajalikku oskuste ja erialateadmiste taset peamise 
soodustava tegurina. Kui ligi kõik liikmesriigid (24st 23) märkisid, et märgukirjadele ja 
põhjendatud arvamustele vastamise (1. ja 2. etapp) tähtajad on lihtjuhtumite puhul 
enamasti piisavad, siis enamik liikmesriike (24st 20) oli seisukohal, et need on 
keeruliste juhtumite puhul harva piisavalt pikad. Enamik liikmesriike (23st 12) märkis, 
et komisjoni kirjad ja arvamused kujutavad endast ajakohast alust, mille põhjal ette 
valmistada vastus. Paljud teised liikmesriigid (23st 11) leidsid, et need on vaid osaliselt 
asjakohased. Mõned liikmesriigid märkisid, et komisjoni dokumentides on vahel puudu 
selgusest ning et nende kvaliteet on erinev, sõltudes peadirektoraadist või juhtumist. 

94 Kui juhtumiga pöördutakse Euroopa Liidu Kohtusse, sõltub otsuse langetamiseni 
kuluva aja pikkus Euroopa Liidu Kohtu menetluskorrast (4. etapp). Juhtumite 
menetlemise aeg Euroopa Liidu Kohtus võib sõltuda paljudest asjaoludest, eelkõige 
juhtumi keerukusest. Kui komisjon otsustab juhtumi suunata Euroopa Liidu Kohtusse 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 260 lõike 2 alusel (5. etapp), võib juhtumi 
lahendamiseks kuluv aeg märkimisväärselt pikeneda. Ajakulu enne seda, kui Euroopa 
Liidu Kohus otsustab rahalise karistuse määramise üle, sõltub sellest, kui kaua anti 
liikmesriigile aega eelmise otsuse kriteeriume täitma hakata, kui kaua aega kulus 
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komisjonil liikmesriigi uuesti teavitamiseks tema jätkuvast õigusnormide rikkumisest 
ning kui kaua aega kulub Euroopa Liidu Kohtul otsuseni jõudmiseks. 

95 Komisjon lahendab või tühistab palju juhtumeid enne seda, kui Euroopa Liidu 
Kohus nende kohta otsuse langetab (4. ja 5. etapp). Eelnevat arvestades määratakse 
liikmesriikidele vaid väheste rikkumismenetluste puhul Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 260 lõike 2 alusel rahaline karistus (5. etapp). Sellistel juhtudel võib 
rikkumismenetlus kesta palju aastaid. Karistusi kohaldatakse igapäevaselt, kuni 
liikmesriik annab teada, et on saavutanud nõuetele vastavuse (perioodilised 
karistused). Kui liikmesriik täidab õigusnorme juba enne lõpliku otsuse langetamist, 
võib Euroopa Liidu Kohus määrata ühekordse maksena tasutava karistuse, et kajastada 
eelnevat mittetäitmise perioodi. Karistuste arvutamise ja summade sissenõudmisega 
tegeleb eelarve peadirektoraat. 

96 Juhtiv peadirektoraat on vastutav liikmesriigi kõigi järgnevate teemaga seotud 
mittetäitmise küsimuste või kehva rakendamise edasiste juhtumite järelevalve eest, 
tehes seda kaebuste või omaalgatuslike uurimiste kaudu. 

97 Mis puutub tugevustesse, siis tõstis enamik peadirektoraate (18st 13) esile 
rikkumismenetluse rolli liikmesriikidele surve avaldajana, et neid sundida ELi õigust 
järgima, mittejärgimist ära hoida ja kohaldamisraskusi rõhutada. Mitmed 
peadirektoraadid tõid tugevustena välja ka protsessi kõrgetasemelise, struktureeritud 
ja läbipaistva olemuse, komisjoni kaalutlusõiguse menetluse kasutamisel ning 
tulemuste läbipaistvuse. Lisaks nägid paljud peadirektoraadid rikkumismenetluse 
kasutamist kui tõhusat viisi, kuidas komisjon saab liikmesriikidele ja nende kodanikele 
märku anda, et ta võtab ELi õiguse mittejärgimist väga tõsiselt. Meie uuringus märkisid 
peaaegu kõik liikmesriigid (26st 25), et Euroopa Liidu Kohtu poolt rikkumismenetlustes 
määratud rahalised karistused avaldasid tugevat hoiatavat mõju. Ajavahemikul 2014–
2016 liikmesriikidele Euroopa Liidu Kohtu otsuste järgimata jätmise eest määratud 
rahaliste karistuste kogusumma oli 339 miljonit eurot20. 

98 Rääkides rikkumismenetlusega seostatavatest piirangutest, tõid paljud 
peadirektoraadid (18st 8) esile menetluse pikkuse. Erinevad peadirektoraadid märkisid 
ära ka järgmised piirangud: 

                                                      
20 Euroopa Liidu üldeelarve – Eelarve täitmise andmed eelarveaastatel 2014, 2015 ja 2016 artikli 711 

mõistes, „Penalty payments and lump sums imposed on a Member State for not complying with a 
judgment of the Court of Justice of the European Union on its failure to fulfil an obligation under the 
Treaty“.  



43 

 

o protsessi koormav laad (juhtumite lahendamiseks on vajalik „kõrgetasemeline 
tõendusmaterjal“); 

o vajadus märkimisväärsete teadmiste ja oskuste järele; 

o komisjonisisene pikk ja keeruline otsustamisprotsess; 

o vajadus kasutada kaalutlusõigust, et otsustada juhtumite jätkamise või sulgemise 
üle; 

o rikkumismenetluste vastasseisu tekitav loomus; 

o raskused poliitiliselt tundlike ja osalise täitmise juhtumitega tegelemisel;  

o probleemid liikmesriikide võrdse kohtlemise tagamisel, ja 

o mõnel juhul tekkiv olukord, kui rikkumismenetluste algatamine võib üldisele 
olukorrale isegi kahju tuua.  

99 Mis puudutab komisjoni kaalutlusõigust seoses ametliku rikkumismenetlusega, 
siis arvasid paljud liikmesriigid (22st 9), et see lihtsustab liikmesriikides ELi õiguse 
jõustamist. Hulk teisi riike (22st 10) arvas aga, et see aitas tõhusale jõustamisele vaid 
osaliselt kaasa. Vähesed liikmesriigid (22st 3) olid seisukohal, et see ei aidanud 
tõhusale jõustamisele üldse kaasa. Peamine mure, mida väljendasid paljud liikmesriigid 
(22st 10), oli seotud sellega, et komisjon ei kasuta enne rikkumismenetluse algatamist 
teatud liiki juhtumite puhul teabe vahetamiseks enam regulaarselt EU Piloti 
mehhanismi. Joonisel 12 on näidatud, kui palju nädalaid keskmiselt kulus ajavahemikus 
2014–2016 kaebustega tegelemiseks, uurimiste elluviimiseks EU Piloti raames ja 
rikkumismenetlustega tegelemiseks enne nende sulgemist. See näitab, et 
kaebusepõhiste rikkumismenetluste lahendamisele kulutati ligikaudu 140 nädalat, 
samas kui kaebuste uurimisele EU Piloti kaudu enne ametlike rikkumismenetluste 
algatamist kulus vaid pool nimetatud ajast. 



44 

 

Joonis 12. Rikkumismenetlustele kulunud aeg 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal. 

Vahendite kasutamine õigusnormide täitmise edendamiseks  

100 Lisaks järelevalve- ja jõustamismeetmetele kasutab komisjon poliitikatsükli eri 
etappides mitmesuguseid nn tööriistu, aitamaks liikmesriikidel ELi õigust 
nõuetekohaselt ja õigeaegselt kohaldada („õigusnormide täitmist edendavad 
vahendid“). Ettepanekute koostamisel võib komisjon paluda vastutaval 
peadirektoraadil valmistada ette rakenduskava, milles kirjeldatakse peamisi 
probleeme, millega liikmesriigid kokku puutuvad, ja meetmeid, mida nad võtma 
peaksid. Nad võivad liikmesriikidele anda ka suuniseid, kuidas ELi õigusakte 
tõlgendada, rakendada ja kohaldada. Direktiivi kohaselt võidakse liikmesriikidelt ka 
nõuda selgitavaid dokumente, milles on välja toodud, kuidas nad direktiivi sätted 
siseriiklikku õigusesse üle on võtnud. 

101 Rakendamise ja kohaldamise etappides kasutab komisjon mitmeid kohtumistel 
põhinevaid vahendeid. Nende hulka arvatakse direktiivi kohaselt loodud liikmesriikide 
esindajate komisjonid, Euroopa Komisjoni koordineeritavad liikmesriikide rakendamise 
eest vastutavate esindajate võrgustikud, komisjoni moodustatud nõuandvad 
eksperdirühmad või seminarid, mida komisjon võib teatud liikmesriikidega 
kohtumiseks korraldada. Teatud poliitikavaldkondades võivad peadirektoraadid 
korraldada teatud liikmesriikidega ka pakettkohtumisi, et arutada rakendamisega 
seotud küsimusi ja rikkumisjuhtumeid. Lisaks neile, kohtumistel põhinevatele 
vahenditele võib komisjon kasutada ka tulemustabeleid või baromeetreid, et tuua 
esile liikmesriikide tegevuse tulemuslikkus ELi õiguse rakendamisel. 
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102 Peadirektoraadid on vastutavad nende vahendite kasutamise eest, eesmärgiga 
toetada liikmesriike seoses nende poliitikavaldkonda käsitlevate õigusaktidega. 
Komisjon ei pea keskregistrit kõigi nende vahendite kasutamise kohta 
peadirektoraatides. Oma uuringutes21 küsisime peadirektoraatidelt ja liikmesriikidelt 
teavet iga vahendi kasutamise kohta, samuti selle kohta, millised arvatakse olevat 
nende peamised tugevused ja piirangud. Palusime liikmesriikidelt ka teavet selle kohta, 
millist halduskoormust teatud vahendid neile tekitasid, ja nende eelistuste kohta, miks 
nad mõnd vahendit rohkem või vähem kasutanud on. Esitleme oma analüüsitulemusi 
iga vahendi kohta eraldi III lisas. Joonisel 13 on toodud ülevaade, kui kõrgelt 
peadirektoraadid ja liikmesriigid peamisi vahendeid hindasid. 

Joonis 13. Õigusnormide järgimist edendavate vahendite tõhusus 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni peadirektoraate ja liikmesriike käsitleva uuringu põhjal. 

103 Üldiselt hindasid peadirektoraadid ja liikmesriigid edendusvahendeid 
tõhusaks (st vähemalt „keskmiselt“ tõhusaks, hinne „3“). Kokkuvõttes hindasid 
peadirektoraadid edendusvahendeid veidi kõrgemalt kui liikmesriigid. See tuleneb 
suuresti sellest, et peadirektoraadid hindasid selgitavaid dokumente koos 
vastavustabelitega ja pakettkohtumisi märkimisväärselt soodsamalt kui liikmesriigid.  

                                                      
21 Oma küsimuste väljatöötamisel lähtusime nendest, mida esitas 2013. aastal struktureeritud 

intervjuudes komisjoni ja liikmesriikide ametnikega Euroopa Parlamendi poliitikaosakond C 
(kodanike õigused ja põhiseadusküsimused) Euroopa Parlamendi õiguskomisjoni tellimusel. 
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104 Rakenduskavad on kõige harvemini kasutatav vahend. Peadirektoraadid ja 
liikmesriigid pidasid neid ka üldkokkuvõttes kõige ebatõhusamaks. Kuigi neid 
tunnustati kui põhiliste rakendamisprobleemide esiletõstjat, peeti nende kasulikkust 
siiski piiratuks, kuna need koostati protsessi liiga varajases järgus ja neis ei käsitletud 
konkreetsete liikmesriikide eripärasid. 

105 Suunised on ühed kõige laialdasemalt kasutatud vahendid. Nii 
peadirektoraadid kui ka liikmesriigid pidasid neid äärmiselt tõhusateks, eelkõige 
keeruliste õigusaktide puhul. Suunistel arvati olevat oluline osa ELi direktiivide ühtse 
mõistmise tagamises, seda isegi juhul, kui neis ei esitata ELi õiguse lõplikku tõlgendust. 
Enamik liikmesriike oli seisukohal, et suuniseid tuleks sagedamini kasutada. 

106 Selgitavaid dokumente koos vastavustabelitega peeti peadirektoraatide 
hulgas õigusaktide ülevõtmisel ja riiklike rakendusmeetmete nõuetele vastavuse 
kontrollis äärmiselt tõhusateks. Paljud liikmesriigid tunnistasid, et on selliseid 
dokumente koostanud oma tarbeks osana menetlustest, millega tagatakse ELi 
direktiivide nõuetekohane ülevõtmine, ja hindasid nende tõhusust kõrgelt. 
Liikmesriigid, kes selgitavaid dokumente koos vastavustabelitega ei koostanud, olid aga 
seisukohal, et nende ettevalmistamine on äärmiselt koormav. Peadirektoraadid ja 
liikmesriigid olid üldjoontes arvamusel, et selgitavad dokumendid soodustavad ELi 
õiguse rakendamisel õiguskindlust ja läbipaistvust. 

107 Enamik liikmesriike soovitas komisjonil kasutada rohkem kohtumistel 
põhinevaid vahendeid. Seda isegi hoolimata sellistel foorumitel osalemisest tingitud 
märkimisväärsest halduskoormusest. Osa liikmesriike märkis aga siiski, et 
lähenemisviisid erinesid peadirektoraatide vahel ja et komisjon peaks neile 
kasutamiseks välja töötama sihipärasema ja järjekindlama lähenemisviisi. Kuigi 
liikmesriigid tunnustasid rolli, mida tulemustabelid võivad liikmesriikide innustamisel 
kanda, et riikide toimivust parandada, ei olnud enamik neist selle vahendi kasutamise 
poolt. 

Õigusnormidele vastavuse ja järelevalvega seotud läbipaistvuse 
tagamine  

108 Kodanikel ja sidusrühmadel on komisjonile kõrged ootused läbipaistvuse osas 
seoses igat liiki rikkumismenetluste lahendamisega, liikmesriikide vastavusega ELi 
õigusele ja komisjoni enda järelevalvetegevusega: 
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o üksikisikutest kaebuste esitajad soovivad, et neid teavitataks sellest, mida nende 
probleemide lahendamiseks ette võetakse, ja et neid informeeritaks 
edusammudest; 

o liikmesriigid soovivad, et neid koheldaks seoses järelevalve ja jõustamisega 
õiglaselt ja järjepidevalt; 

o ELi seadusandjad soovivad, et neid teavitataks liikmesriikide vastu võetud ELi 
õigusaktide rakendamise ja kohaldamise seisust, 

o muud ELi institutsioonilised sidusrühmad, nagu Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee (EMSK), Regioonide Komitee (RK) ja Euroopa Ombudsman, ning 
üldsus soovivad, et neid teavitataks nii liikmesriikide vastavusest ELi õigusele kui 
ka komisjoni tulemuslikkusest selle järelevalvealases tegevuses.  

109 Komisjon kasutab mitmeid vahendeid kõnealuste eri sihtrühmade 
spetsiifilistest juhtumitest, liikmesriikide vastavusprobleemidest ja komisjoni enda 
järelevalvetegevusest teavitamiseks ja neist aru andmiseks, tagades samas vajaduse 
korral tegevuse konfidentsiaalsuse. 

110 Spetsiifiliste juhtumite puhul on üksikisikutest kaebuste esitajatega 
suhtlemiseks peamine vahend kirjavahetus. Kirjavahetuse eesmärk on hoida kaebuste 
esitajaid informeeritud sellest, kuidas komisjon nende kaebust käsitleb, ja selgitada 
komisjoni mis tahes otsuste põhjuseid, miks otsustati kaebust mitte uurida või juhtum 
sulgeda. Komisjon on kaebuste esitajate jaoks kehtestanud mitmeid haldustagatisi (vt 
6. selgitus). 
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6. selgitus 

Kaebuste esitajate jaoks kehtestatud haldustagatised 

Kooskõlas hea haldustavaga garanteerib komisjon kaebuste esitajatele, et ta 

o kinnitab kaebuse kättesaamist ja registreerib selle 15 tööpäeva jooksul; 

o teavitab neid kirjalikult kõigist otsustest juhtumit koos asjaomase liikmesriigiga 
edasi uurida; 

o teavitab neid kirjalikult kõigist otsustest juhtum sulgeda või algatada ametlik 
rikkumismenetlus; 

o selgitab neile nn lõpetamiseelses kirjas kõiki otsuseid, miks juhtum suleti, ja 
annab kaebuse esitajale märkuste esitamiseks neli nädalat aega; 

o teavitab kaebuse esitajat aasta möödudes, kui kaebuse käsitlemist ei ole 
lõpetatud ega rikkumismenetlust algatatud. 

 

111 Kui komisjon on käivitanud ametliku rikkumismenetluse, võib kaebuse 
käsitlemise kulgu menetluse järgmistes etappides järgida komisjoni avalikest 
rikkumismenetluste otsuste registritest ja seotud pressiteadetest. Euroopa Liidu 
Kohtule edastatud juhtumite kulgu on võimalik jälgida kohtu veebisaidilt. 

112 Mis puudutab ELi õiguse järgimist liikmesriikide poolt, siis nähakse teatavate 
ELi õigusaktide läbivaatamisklauslitega ette, et komisjon koostab direktiivide 
siseriiklikku õigusesse ülevõtmise kohta rakendusaruandeid22. Ülevõtmisega seotud 
probleemidele võidakse tähelepanu juhtida ka muudes avalikustatavates 
järelkontrollides, näiteks toimivuskontrollides ja hindamistes.  

113 Konkreetselt ühtset turgu käsitlevate direktiivide puhul esitab komisjon 
siseturu tulemustabelis näitajad ja teabe rakendamise ulatuse ning 
kohaldamisprobleemide kohta. Tulemustabel sisaldab erinevaid näitajaid, sealhulgas 
mitu direktiivide ülevõtmise, rikkumisjuhtumite ja EU Piloti toimikutega seotud näitajat 
(vt 7. selgitus). 

                                                      
22 Nimetatakse ka seirearuanneteks või ülevõtmisaruanneteks. 
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7. selgitus 

Siseturu tulemustabeli näitajad, mis on seotud ELi õigust kohaldavate 
liikmesriikidega 

Ülevõtmine 
o Ülevõtmise puudujääk (% kõigist ülevõtmata direktiividest) 

o Viimase kuue kuuga tehtud edusammud (ülevõtmata direktiivide arvu muutus) 

o Ülevõtmistähtaja pikalt ületanud direktiivid (kaks aastat või rohkem) 

o Ülevõtmistähtaja ületanud direktiivide viivitus kokku (kuudes) 

o Vastavuse puudujääk (% kõigist ebaõigesti üle võetud direktiividest) 

Rikkumine 
o Pooleliolevate rikkumismenetluste arv 

o Viimase kuue kuuga toimunud muutus (rikkumisjuhtumite arvu muutus) 

o Rikkumismenetluste kestus (kuudes) 

o Kestus alates Euroopa Kohtu otsusest (kuudes) 

EU Pilot 
o Keskmine aeg, mis kulub liikmesriikidel komisjoni päringule vastamiseks 

võrreldes võrdlusaluseks võetud kümnenädalase tähtajaga 

 

114 Üldisemalt teatab komisjon oma järelevalvetegevuse tulemustest ja 
tulemuslikkuse aspektidest ELi õiguse kohaldamise järelevalve aastaaruandes. 
Komisjon koostab aruande eeskätt Euroopa Parlamendi jaoks. Euroopa Parlamendi 
õiguskomisjon kontrollib aruannet igal aastal, et koostada selle alusel Euroopa 
Parlamendi raport. Komisjon on järginud mitme aasta vältel aastaaruannete sisu ja 
esituse järjepidevat käsitlusviisi, lisades Euroopa Parlamendi taotlusel teavet ja 
analüüsitulemusi. Selles kontekstis on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsunud 
komisjoni üles taotlema temalt arvamust aastaaruande kohta, et võtta arvesse 
organiseeritud kodanikuühiskonna seisukohti ELi õiguse kohaldamise teemal. Ka on 
komitee ärgitanud komisjoni pöörama rohkem tähelepanu avalikule teabele rikkumiste 
kohta üldiselt23. Samamoodi märkis Regioonide Komitee, kui tähtis on suurendada 

                                                      
23 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. oktoobri 2017. aasta arvamus teemal „ELi õiguse 

kohaldamise järelevalve“. 
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avalikku juurdepääsu teabele ELi õiguse kohaldamise kohta, arvestades olulist rolli, 
mida kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused täidavad ELi õiguse rakendamisel24. 

115 Ajavahemikul 2014–2016, mida kontrollikoda uuris, koosnesid komisjoni 
aastaaruanded põhjalike näidetega varustatud kõrgetasemelisest aruandest (umbes 30 
lk) ja kahest lisast, kus iga 28 liikmesriigi ja iga asjaomase poliitikavaldkonna kohta 
esitatakse üksikasjalik teave ja graafikud. Kõrgetasemelises kokkuvõttes kirjeldatakse 
rikkumisi käsitlevat ELi poliitikat, juhitakse tähelepanu panusele, mida komisjoni 
järelevalvetegevus annab Junckeri juhitava komisjoni asjaomastesse prioriteetidesse, 
ning selgitatakse komisjoni ja liikmesriikide vastavaid kohustusi ELi õiguse 
kohaldamisel. Kokkuvõttes esitatakse ka analüüs, kus vaadeldakse komisjonis kaebuste 
ja rikkumisjuhtumite käsitlemise ning Euroopa Liidu Kohtu otsuste peamisi aspekte, ja 
tuuakse illustreerivaid näiteid. Samas ei esita komisjon teavet ja analüüsi mitme 
sidusrühmadele üldist huvi pakkuva teema kohta (vt 8. selgitus). 

                                                      
24 Tähelepaneku esitasid Regioonide Komitee ametnikud kirjalikus vastuses käesoleva ülevaatearuande 

koostamise käigus esitatud küsimustele. 
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8. selgitus 

Komisjoni järelevalvetegevuse aastaaruanne 

Komisjoni esitatud analüüs: Analüüs puudub: 

• aasta jooksul käsitletud kaebuste ja 
rikkumisjuhtumite üldarv; 

• kaebuste ja rikkumisjuhtumite 
käsitlemise protsesside iga etapi 
keskmine kestus; 

• kaebuste ja rikkumisjuhtumite 5 
aasta suundumus; 

• kaebuste, EU Piloti toimikute ja 
rikkumisjuhtumite suundumuste 
vaheline seos; 

• menetluses olevate kaebuste ja 
rikkumisjuhtumite arv; 

• kui kaua on kaebusi ja juhtumeid 
menetletud; 

• teave ennetustegevuse kohta, 
sealhulgas valitud õigusnormide 
järgimise edendamise vahendid (st 
suunised, rakenduskavad ja 
selgitavad dokumendid); 

• teave muude õigusnormide 
järgimise seirevahendite (nt 
peamised kohtumistel põhinevad 
vahendid) kasutamise kohta; 

• teave liikmesriikide tulemuslikkuse 
kohta menetlustähtaegade 
järgimisel; 

• teave komisjoni tulemuslikkuse 
kohta seoses kaebuste ja 
rikkumisjuhtumite käsitlemise 
võrdlusalustega. 

 

 

116 Selles kontekstis täheldas kontrollikoda, et Euroopa Ombudsman soovitas 
2017. aastal, tuginedes strateegilisele uurimisele, et komisjon peaks andma ELi õiguse 
kohaldamise järelevalvet käsitlevas aastaaruandes rohkem teavet oma tegevuse 
tulemuslikkuse kohta ELi õiguse tegelike rikkumiste lahendamisel rikkumismenetlusele 
eelnevate menetluste raames – ja protsessi keskmise kestuse kohta.25 

ELi õiguse järgimise avalik audit 

Riigi tasandi avalik audit 

117 Ülevaate koostamise kõigus kutsus kontrollikoda liikmesriikide kõrgemaid 
kontrolliasutusi üles välja tooma perioodil 2013–2017 ELi õiguse kohaldamist 
                                                      
25 Strateegiline uurimine OI/5/2016/AB, mis käsitles rikkumiskaebuste käsitlemise õigeaegsust ja 

läbipaistvust Euroopa Komisjonis. 
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käsitlevad auditiaruanded, et saada ülevaade kõrgeimate kontrolliasutuste tööst selles 
valdkonnas. Kontrollikoda vaatas 13 kõrgeima kontrolliasutuse esitatud 185 aruandest 
läbi 62 aruannet, mille sisu ta hindas oma ülevaatearuande temaatika seisukohast 
kõige asjakohasemaks. Need aruanded kajastasid nii vastavus- kui ka tulemusauditi 
vaatenurka.  

118 Kuigi kõrgeimate kontrolliasutuste auditid hõlmasid erinevaid 
poliitikavaldkondi, käsitles enamik neist keskkonda ja energiat, maksustamist ja 
transporti. Paljudes keskkonna- ja energiapoliitika aruannetes (24 aruannet) 
keskenduti keerukate direktiivide, näiteks veepoliitika raamdirektiivi või jäätmete 
raamdirektiivi rakendamisele. Teine kõige sagedamini käsitletud poliitikavaldkond oli 
maksupoliitika (üheksa aruannet), kusjuures e-kaubanduse ja käibemaksu allvaldkondi 
käsitleti enam kui ühes aruandes. Kolmas kõige rohkem esindatud poliitikavaldkond oli 
transport (kaheksa aruannet), mis hõlmas erinevaid teemasid, alates 
raudteetranspordist kuni maanteetranspordini. Ülejäänud poliitikavaldkondadest olid 
kõrgeimate kontrolliasutuste aruannetes esindatud finants- ja majandusjuhtimine, 
põllumajandus, regionaalareng ja muud konkreetsed ühtse turu teemad, sealhulgas 
sellised küsimused nagu riigihanked või riigiabi. 

119 Mõnes liikmesriikide avaliku halduse tulemusauditis uuriti hilinenud ülevõtmise 
põhjuseid, kuid ainult ühe poliitikavaldkonna või konkreetse ELi õigusakti kontekstis. 
Enamikul juhtudel olid auditi eesmärgid seotud sellise riikliku poliitika toimimisega, 
mille suhtes kehtisid mõned ELi õiguse sätted. Nendel juhtudel hindasid kõrgeimad 
kontrolliasutused peamiselt riiklike poliitikameetmete tulemuslikkust nende 
eesmärkide saavutamisel. Tavaliselt ei sisaldanud need auditid hinnangut ELi 
õigusaktide siseriiklikku õigusesse ülevõtmise ja rakendamise riiklike menetluste kohta.  

120 Sellegipoolest viidati märkimisväärsel hulgal aruannetes vähemalt ELi õiguse 
ülevõtmise õigeaegsusele ja juhiti tähelepanu viivitustele. Mõnel juhul analüüsisid 
kõrgeimad kontrolliasutused selliste viivituste põhjusi ja hindasid ELi õiguse 
siseriiklikku õigusesse ülevõtmise muid võimalikke puudusi või vastuolusid. Ühes 
auditiaruandes tehti riiklike õigusaktide ja ELi õigusest tulenevate kohustuste analüüsi 
põhjal kindlaks hilise ülevõtmise risk. Teine audit hõlmas ülevaadet ELi direktiivide 
ülevõtmise riiklikust menetlusest. Lisaks mainiti mõnes aruandes auditi teemaga 
seotud ametlikke rikkumis- või EU Piloti juhtumeid, kusjuures mõni kõrgeim 
kontrolliasutus esitas ülevaate ka ELi õiguse rikkumise tagajärgedest, sealhulgas 
finantsmõju.  

121 Mõned auditid, milles käsitleti menetletavaid rikkumisjuhtumeid, sisaldasid 
siseriiklike õigusaktide sätete ELi õigusele vastavuse kvalitatiivset hinnangut. Üks 
auditiaruanne sisaldas direktiivi ülevõtmiseks kehtestatud riikliku rakendusmeetme 
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analüüsi. Üks teine aruanne sisaldas soovitusi, mida võtta arvesse asjaomase direktiivi 
rakendamisel. Veel ühes aruandes hinnati ülevõetava uue direktiivi nõuete 
rakendamisega seotud kohanduse kulusid.  

122 Mitmel juhul ei piirdutud auditiaruannetes keskvalitsusega. Nendes auditites 
hinnati ELi õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks piirkonna ja kohalikul tasandil 
võetud meetmeid.  

123 Kontrollikoda leidis ühe juhu, kus kõrgeim kontrolliasutus viis läbi kõigi 
valitsustasandite tulemusauditi ELi õiguse riiklike haldusasutuste poolse rakendamise 
tõhususe kohta, milles hinnati aluseks olevaid protsesse ja tegureid, mis mõjutavad nii 
ELi õiguse rakendamise õigeaegsust kui ka korrektsust (vt 9. selgitus).  

9. selgitus 

ELi õiguse rakendamise riiklike protsesside audit  

„Käesoleva auditi eesmärk oli uurida, millised sisemised haldusküsimused ja 
töökeskkonnast tulenevad küsimused on ELi õigusaktide tõhusaks rakendamiseks 
vajalikud eeltingimused.“ 

Auditi käigus uuriti järgmisi punkte: 

1) kas ELi õiguse rakendamine paranes aastate jooksul (tehes vahet hilinenud 
ülevõtmise ja ebaõige ülevõtmise juhtudel);  

2) kas valitsus tagas rakendamise tõhusad tingimused (hinnates olukorda eri 
ministeeriumides, toetusmeetmeid, juhiseid, kavandamist);  

3) kas rakendamine on ELi õiguse ja hea õigusloome põhimõtetega vastavuses 
(hinnates läbipaistvust, rakendusvaheneid, kohustuste tähtsuse järjekorda 
seadmist ja jaotust); 

4) kas valitsus kasutas direktiividega antud tegutsemisvabadust tulemuslikult 
(uurides selliseid küsimusi nagu kaalutlusõigus ja läbipaistvus ning selliseid 
vahendeid nagu vastavustabelid või mõjuhinnangud). 

124 Lõpuks esitas mitu kõrgeimat kontrolliasutust aastaaruannetes ülevaate ELi 
õiguse ülevõtmisest (tavaliselt ELi ametliku statistika põhjal) ja liikmesriigi vastu 
algatatud rikkumisjuhtumitest.  

ELi tasandi avalik audit 

125 Kontrollikoda vastutab ELi tulude ja kulude auditi eest. See hõlmab ELi 
finantseeskirjade täitmist. See hõlmab ka poliitikavaldkondade ja kuluprogrammide 
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tulemusauditit. Selles kontekstis käsitletakse kontrollikoja auditites mõnikord küsimusi, 
mis on seotud ELi õiguse järgimisega liikmesriikide poolt. 

126 Kontrollikoda vaatas läbi oma 2014.–2017. aasta eriaruanded. Leidsime 106 
aruandest 11, milles tõstatati küsimusi selle kohta, kuidas liikmesriigid järgivad ELi 
õigust, või komisjoni Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõike 1 kohase 
järelevalvetegevuse kohta. 

127 Enamasti puudutasid kontrollikoja ELi õiguse kohaldamist käsitlevates 
eriaruannetes tehtud tähelepanekud juhtumeid, kus ELi direktiivide nõuetekohaselt või 
õigel ajal üle võtmata jätmine ohustas konkreetse poliitikavaldkonna tulemuslikkust. 
Mõnel juhul tegi kontrollikoda tähelepanekuid ka rikkumiste lahendamiseks kulunud 
pika aja kohta. Mis puudutab komisjoni järelevalvetegevust, siis üks audit hõlmas 
komisjoni energiapoliitika valdkonnas tehtud ülevõtmis- ja vastavuskontrollide 
hindamist. Samuti avaldas kontrollikoda ühe aruande, milles käsitleti konkreetselt 
komisjoni tulemuslikkust ühe direktiivi mõjusa rakendamise tagamisel26. 

128 Kontrollikoja nendes aruannetes esitatud leiud, tähelepanekud ja järeldused 
näitlikustavad mitut probleemi, millest peadirektoraadid ja liikmesriigid meie 
auditiküsitluses teatasid, nagu 

o ELi õiguse selgus – kontrollikoda täheldas, et mõnel juhul püsisid rakendamise 
takistused teenuste direktiivi ebamäärase sõnastuse tõttu ja et komisjon ei 
soovinud võtta rikkumismeetmeid osaliselt seepärast, et õiguslik alus oli nõrk27; 

o ülereguleerimine – kontrollikoda leidis, et eri liikmesriikide ettevõtjad ja teised 
turuosalised võivad sattuda vastamisi teistsuguste nõuete ja eeskirjadega kui 
need, mis on spetsiaalselt määratletud heitkogustega kauplemise süsteemi 
käsitlevates ELi õigusaktides või suunistes28; 

o liikmesriikidel on raskusi direktiivide õigeaegse ülevõtmisega – kontrollikoda 
täheldas, et ülevõtmise tähtaega järgisid ainult kaheksa liikmesriiki, kusjuures 
viimane liikmesriik jõudis ülevõtmisega valmis kaks aastat ja viis kuud pärast 
ülevõtmise tähtaega29; 

                                                      
26 Eriaruanne nr 5/2016 „Kas komisjon on taganud teenuste direktiivi mõjusa rakendamise?“ 

27 Eriaruanne nr 5/2016. 

28 Eriaruanne nr 6/2015 „Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi terviklikkus ja 
rakendamine“. 

29 Eriaruanne nr 5/2016. 
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o liikmesriikide finantssuutlikkuse piirangute mõju – joogiveedirektiivi puhul jõudis 
kontrollikoda järeldusele, et vee kvaliteet ja selle kättesaadavus paranes kolmes 
liikmesriigis, kuid vajadus investeeringute järele on endiselt märkimisväärne30; 

o liikmesriikide järjepidev mittevastavus – mis puudutab toidu raiskamise vastast 
võitlust, siis leidis kontrollikoda pikaajalise vastuolu ELi ja liikmesriikide eeskirjade 
vahel, mis käsitlevad toodete müügi seaduslikkust pärast nende „parim enne“ 
kuupäeva31; 

o peadirektoraatide raskused ülevõtmise ja vastavuse kontrollimisel – 
kontrollikoda järeldas, et komisjoni tehtud ülevõtmis- ja vastavuskontrollid ei 
taganud ELi eesmärki täitvate õigusaktide edukat rakendamist32; 

o viivitused rikkumismenetluse algatamisel – kontrollikoda leidis, et ühe 
liikmesriigi vastu algatati menetlus neli aastat pärast vastavuskontrolli33; 

o märkimisväärsed viivitused EU Piloti toimikute käsitlemisel – kontrollikoda 
jõudis järeldusele, et kuigi EU Pilot oli liikmesriikide ja komisjoni vahelise koostöö 
kasulik vahend, põhjustas see sageli viivitusi rikkumismenetluste algatamises34. 
Lisaks leidis kontrollikoda, et kui mittevastavuse juhtumid lahendati uurimise ajal, 
ei aidanud see kaasa ELi väljakujunenud õiguspraktika loomisele kõnealuses 
valdkonnas35.  

                                                      
30 Eriaruanne nr 12/2017 – Joogiveedirektiivi rakendamine: vee kvaliteet ja kättesaadavus Bulgaarias, 

Rumeenias ja Ungaris on paranenud, kuid vajadus investeeringute järele on endiselt märkimisväärne. 

31 Eriaruanne nr 34/2016 „Toidu raiskamise vastane võitlus: ELi võimalus parandada toiduainete 
tarneahela ressursitõhusust“. 

32 Eriaruanne nr 16/2015 „Energia tarnekindluse parandamine läbi energia siseturu arendamise: 
jõupingutusi tuleb suurendada“. 

33 Eriaruanne nr 12/2017. 

34 Eriaruanne nr 12/2017. 

35 Eriaruanne nr 5/2016. 



 

 

Edasised sammud: probleemid ja 
võimalused 

Komisjonil on võimalik järelevalvet kooskõlas oma 
aluslepingust tulenevate kohustustega veelgi tugevdada 

129 Komisjon on ELi õiguse kohaldamise järelevalvet paljude aastate jooksul 
arendanud, et täita Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõikest 1 tulenevaid kohustusi. 
Seejuures on ta töötanud välja viisi, kuidas käsitleda peamisi probleeme, millega ta 
liikmesriikides ELi õiguse täitmise tagamise järelevalves kokku puutub. Kontrollikoda 
tegi kindlaks mitu valdkonda, kus ta näeb endiselt probleeme. 

130 Komisjon on paigutanud oma järelevalvefunktsiooni laiemasse parema 
õigusloome lähenemisviisi. See pakub jätkuvalt eeliseid ja võimalusi, tagamaks, et 
uued ja läbivaadatud õigusaktid on võimalikult lihtsad ja kergesti kohaldatavad. Selles 
kontekstis võiks komisjon kaaluda järelevalvepoliitika n-ö inventuuri, mis hõlmab 
tema järelevalvetegevuse asjaomaseid majanduslikke, tõhususe ja mõjususe aspekte.  

131 Mõnes poliitikavaldkonnas võivad liikmesriigid taotleda ELi eelarvest toetust ja 
tehnilist abi meetmetele, mis võivad parandada nende finants- ja haldussuutlikkust, et 
ELi õigust nõuetekohaselt ja õigeaegselt rakendada ja kohaldada. Ühtlasi annab 
eelarvevahendite kasutamine komisjonile lisavõimalusi, et õigusnormide rikkumist ära 
hoida, avastada ja parandada. Komisjon võiks kaaluda ELi vahendite kasutamise 
järjepideva ja kooskõlastatud lähenemisviisi väljatöötamist, et tugevdada oma võimet 
edendada, jälgida ja tagada ELi õiguse kohaldamist liikmesriikides nii 
poliitikavaldkondades kui ka nende vahel. 

132 Komisjoni järelevalvefunktsioon on korraldatud poliitikavaldkondade kaupa ja 
paljud peadirektoraadid ühendavad õigusloome ja järelevalve ülesanded. See on 
kasulik, sealhulgas aidates juhtida konkreetsete ELi õigusaktide olemusest tulenevat 
rikkumise riski. Meie ülevaates juhitakse tähelepanu sellele, kuidas liikmesriigi tasandi 
erijoontest tulenevad enam kui üht poliitikavaldkonda mõjutavad muud olemuslikud 
riskid. Kontrollikoda rõhutab ka komisjoni korraldust, mille alusel jagatakse 
peadirektoraatide vahel teavet ja head tava. Peale selle juhitakse kontrollikoja 
ülevaates tähelepanu mõne peadirektoraadi probleemidele liikmesriikide teadmiste ja 
kogemuste õigeaegse kättesaadavuse tagamisel. Komisjon võiks kaaluda lisameetmete 
võtmist, et suurendada liikmesriikide teadmiste ja kogemuste jagamist 
poliitikavaldkondade vahel, sealhulgas vajaduse korral vahendite kooskasutamist. 
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133 Komisjon on tugevdanud sidemeid ja koostööd liikmesriikide ametiasutustega 
mitme teabevahetusvahendi abil. Muu hulgas on liikmesriigid märkinud, et sellised 
vahendid aitavad neil oma tegevust kooskõlastada. Kontrollikoda leiab, et komisjon 
võiks kaaluda komisjoni ja liikmesriikide vahel arvatavaid ja tegelikke 
rikkumisjuhtumeid käsitleva koordineeritud teabevoo tagamise vahendite edasist 
arendamist, et võtta arvesse jõustamispoliitika muutust pärast 2017. aastat.  

134 Üldiselt leidis kontrollikoda, et liikmesriigid on selle poolt, et komisjon arendaks 
oma õigusnormide täitmise edendamise vahendeid edasi, hoolimata 
halduskoormusest, mida need liikmesriikidele tekitavad. Komisjon võiks kaaluda oma 
talitustevahelise kooskõlastamise tõhustamist selliste vahendite väljatöötamise ja 
kasutuselevõtu valdkonnas, et tagada poliitikavaldkondadevaheline sihipärasem ja 
ühtsem lähenemisviis, milles võetakse nõuetekohaselt arvesse liikmesriikidele pandud 
koormat. Kontrollikoda on rõhutanud ka liikmesriikide võimalust esitada rohkem ja 
paremaid selgitavaid dokumente. Need dokumendid täidavad olulist rolli, et tagada 
kodanike jaoks läbipaistvus siseriiklike õigusaktide kohta, mis teostavad nende õigusi 
ELi õiguse kohaselt, samuti selleks, et suurendada komisjoni suutlikkust tõhusalt ja 
mõjusalt kontrollida, kas liikmesriigid on ELi õigusaktid täielikult ja täpselt üle võtnud. 
ELi seadusandjad võiksid kaaluda süstemaatiliselt liikmesriikidelt selgete ja 
järjepidevate selgituste nõudmist selle kohta, kuidas nad on ELi direktiive rakendanud. 

135 Komisjon on kehtestanud juhtumite käsitlemise prioriteedid ja võrdlusalused 
ning mitu peadirektoraati juba kontrollib oma järelevalvetegevust ja annab sellest oma 
aastaaruannetes aru. Komisjon võiks kaaluda nende olemasolevate elementide 
selliseks üldiseks raamistikuks arendamist, kus on olemas tema järelevalvetegevuse 
majanduslikud, tõhususe ja tulemuslikkuse näitajad ja eesmärgid. Selline raamistik 
võiks olla aluseks järelevalvega seotud vahendite ja protsesside juhtimise 
strateegilisema ja sidusama lähenemisviisi väljatöötamisele. 

136 Komisjonile on pandud suured ootused seoses läbipaistvusega. Komisjon 
kasutab sidusrühmadega oma järelevalvetegevuse kohta teabe vahetamiseks ja neile 
aru andmiseks erinevaid vahendeid, sealhulgas igakuised pressiteated, mis käsitlevad 
otsustega seotud rikkumisi, ja aastaaruanne, milles esitatakse kõrgetasemelist, 
ulatuslikku ja üksikasjalikku teavet. Kontrollikoja ülevaates on esile toodud lisateavet, 
mis võib sidusrühmadele üldist huvi pakkuda. Komisjon võiks kaaluda oma iga-aastase 
aruandluse edasiarendamist, et võtta sidusrühmade ootusi rohkem arvesse, sealhulgas 
andes rohkem teavet selle kohta, kuidas komisjon üldiselt juhtumeid käsitleb, 
järgides samas kaebuse esitajate ja liikmesriikide õigust konfidentsiaalsusele.  
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ELi õiguse järgimise järelevalve avalik audit 

137 Kontrollikoja ülevaatearuanne näitab, et liikmesriikide kõrgeimad 
kontrolliasutused ja Euroopa Kontrollikoda on tegelenud küsimustega, mis käsitlevad 
seda, kuidas liikmesriigid ja komisjon tagavad ELi õigusaktide järgimise, peamiselt 
teatavates poliitikavaldkondades tehtavate avaliku sektori kulutuste tulemusauditite 
raames. Samas keskendutakse vähestes auditites konkreetselt riikliku ja ELi tasandi 
järelevalvekorraldusele, millega tagatakse ELi õiguse nõuetekohane ja õigeaegne 
kohaldamine. Käesolevas ülevaatearuandes juhitakse tähelepanu kontrollikoja 
vastutusalale seoses komisjoni järelevalvega ELi õiguse kohaldamise üle liikmesriikides, 
mis puudutab näiteks 

o ELi eelarve panust liikmesriikide toetamisse ELi õiguse rakendamisel; 

o komisjonipoolse järelevalve korraldust konkreetsetes ELi poliitikavaldkondades;  

o kaebuste ja rikkumisjuhtumite haldamist komisjonis; 

o komisjoni järelevalvetegevuse tulemustest aru andmise kvaliteeti. 
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Lisad 

I Lisa. Ulatus: peadirektoraadid ja poliitikavaldkonnad 
AGRI:  põllumajandus ja maaelu areng* 

CLIMA: kliimameetmed 

CNECT: sidevõrgud, sisu ja tehnoloogia* 

COMP: konkurents 

ECFIN: majandus- ja rahanduspoliitika 

EAC: haridus, noored, sport ja kultuur 

EMPL: tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus* 

ENER: energeetika* 

ENV: keskkond* 

FISMA: finantsstabiilsus, finantsteenused ja kapitaliturgude liit* 

GROW: siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd* 

SANTE: tervis ja toiduohutus* 

HOME: ränne ja siseasjad* 

JUST: õigus- ja tarbijaküsimused* 

MARE: merendus ja kalandus* 

MOVE:  liikuvus ja transport* 

REGIO: regionaal- ja linnapoliitika 

TAXUD: maksundus ja tolliliit* 

* Viitab 13 poliitikavaldkonnale, mida komisjon käsitleb oma aastaaruandes ELi õiguse 
kohaldamise järelevalve kohta. 
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II Lisa. Lähenemisviis: allikad ja meetodid 

 Kontrollikoda analüüsis andmeid, mille komisjon esitas kaebuste ja 
rikkumisjuhtumite käsitlemise peamistest IT-süsteemidest (CHAP, EU Pilot ja 
NIF). 

 Kontrollikoda viis läbi 18 komisjoni peadirektoraadi auditiküsitluse (vt I lisa). 

o See hõlmas küsimusi peadirektoraatide poliitikavaldkondade, 
organisatsiooni, juhtumite käsitlemise, õigusnormide täitmist 
edendavate vahendite ning seire- ja aruandluskorra kohta ajavahemikul 
2014–2016. 

o Auditiküsitluse tulemustele viitamisel kasutab kontrollikoda üldjuhul 
järgmisi väljendeid: 
 „peaaegu kõik“ – kõik vastanud peadirektoraadid peale ühe-

kahe; 
 „enamik“ – rohkem kui pool vastanud peadirektoraatidest; 
 „paljud“ – rohkem kui kolmandik, kuid vähem kui pool vastanud 

peadirektoraatidest; 
 „mõned“ – rohkem kui kolm, kuid vähem kui kolmandik 

vastanud peadirektoraatidest; 
 „üksikud“ – kuni kolm vastanud peadirektoraati. 

o Tulemustele viidates annab kontrollikoda mõnel juhul küsimustele 
vastanute koguarvu (s.t x vastust / y vastajat). 

 Kontrollikoda viis läbi kõigi liikmesriikide auditiküsitluse. 

o Küsimustikule vastas 28 liikmesriigist 27. Vastuseid kooskõlastasid 
liikmesriikide alaliste esinduste õigusnõunikud ja need esitati selliselt, et 
konkreetseid liikmesriike ei oleks võimalik tuvastada. 

o Kõik vastajad kõigile küsimustele ei vastanud. Liikmesriikide 
auditiküsimustiku tulemustele viitamisel kasutab kontrollikoda sama 
käsitlusviisi nagu eespool kirjeldatud peadirektoraatide 
auditiküsimustiku puhul. 

 Kontrollikoda vestles Euroopa Parlamendi, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee ja Euroopa Ombudsmani peamiste ELi 
institutsiooniliste sidusrühmadega. 

 Kontrollikoda vaatas läbi hulga komisjoni dokumente, sealhulgas 
jõustamispoliitikat käsitlevad teatised, peadirektoraatide tegevuse 
aastaaruanded ja aastaaruanded ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta. 
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 Kontrollikoda vaatas läbi oma 11 teemakohast auditiaruannet ja 62 
liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste teemakohast aruannet aastatest 
2013–2017. 
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III Lisa. Õigusnormide täitmise edendamise vahendid 

Rakenduskavad 
Komisjon koostab nende õigusaktide rakenduskavad, millele toetusmeetmed tema 
arvates kasuks tuleksid. Rakenduskava lisatakse koos mõjuhinnanguga komisjoni 
seadusandlikule ettepanekule. Rakenduskavas tuuakse välja liikmesriikide tehnilised, 
vastavus- ja ajastusprobleemid ning loetletakse komisjoni toetusmeetmed (st muud 
kasutatavad edendusmeetmed). Rakenduskavad võivad hõlmata ka liikmesriikide 
meetmeid ja järelevalvekorda. 

Komisjon koostab suhteliselt vähe rakenduskavu (ajavahemikul 2014–2016 igal aastal 
üks kuni neli kolmes poliitikavaldkonnas). Mõned peadirektoraadid koostavad 
asutusesiseseid rakenduskavu. Üldiselt hindasid peadirektoraadid ja liikmesriigid 
nende mõjusust „keskmiseks“. Kuigi enamik vastanud liikmesriike (18st 10) ei 
pooldanud komisjoni rakenduskavade ulatuslikumat kasutamist, eelistasid üksikud 
liikmesriigid, kes pidasid rakenduskavu tulemuslikuks, nende suuremat kasutamist. 

Mis puudutab tugevaid külgi, siis tunnistasid peadirektoraadid nende rolli probleemide 
ennetamisel ja arvukate toetusmeetmete juhtimisel. Liikmesriigid esitasid erinevaid 
märkusi selle kohta, et rakenduskavad olid mõnes valdkonnas kasulikud, aitasid kaasa 
tõhusale rakendamisele, aitasid kaasa liikmesriikide kohustuste täitmisele, toetasid 
ühist arusaamist ja andsid rakendamise ajakava. 

Piirangute suhtes märkisid peadirektoraadid, et mõnikord koostati rakenduskavad liiga 
vara ja siis tuli neid ajakohastada, sageli puudusid neis liikmesriikide kohustused ja 
need panid liikmesriikidele halduskoormuse. Liikmesriigid tõid samuti erineval määral 
esile, et rakenduskavades ei võetud alati arvesse liikmesriikidevahelisi erinevusi, need 
piirasid liikmesriikide kaalutlusõigust ja edendasid õigusnormide järgimist vaid 
kaudselt. 

Suunised 
Komisjon esitab liikmesriikidele ja/või sidusrühmadele kirjalikke juhiseid, kuidas 
teatavaid ELi õigusakte rakendada ja kohaldada. Suunistes esitatakse ELi õiguse 
tõlgendus, mis on komisjoni jaoks siduv. Suunised peab vastu võtma komisjon. 

Suunised on ühed kõige sagedamini kasutatavad vahended. Peadirektoraadid 
teatasid, et enamasti koostavad nad suuniseid siis, kui eeldavad rakendusprobleeme, 
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kuid mõnel juhul ka vastuseks rakendamisega seotud raskustele või liikmesriikide 
taotlusel. Nii peadirektoraadid kui ka liikmesriigid pidasid suuniseid üheks kõige 
mõjusamaks vahendiks. 

Tugevate külgedena nimetasid peadirektoraadid, et rakenduskavad edendavad ühist 
arusaamist, selgitavad õigusnorme ja määratlevad konkreetsed probleemid. 
Liikmesriigid teatasid, et suunised on iseäranis kasulikud keerukate õigusaktide puhul. 
Nad tõid esile suuniste kasulikkust komisjoni vaatepunkti seletamisel, 
rakendusprobleemide selgitamisel, õiguskindluse tugevdamisel, ülevõtmise 
hõlbustamisel ning liikmesriikide tavade lahknevuse riski vähendamisel. 

Piirangute kohta märkisid peadirektoraadid, et komisjonil on piiratud õiguspädevus ELi 
õiguse tõlgendamisel, liikmesriigid ei soovi alati komisjoni suuniseid järgida ning 
suuniste koostamine eeldab märkimisväärset tööd ja need võivad olla liiga pikad või 
esitatakse liiga hilja. Liikmesriigid märkisid, et suunised ei paku ELi õiguse lõplikku 
tõlgendust. Nad rõhutasid ka, et suuniste üksikasjalikkuse tase ei ole mitte alati sobiv 
või ei kajasta eri liikmesriikide olukorda. Lisaks piirasid suunised mõnel juhul 
liikmesriikide kaalutlusõigust, vähendasid komisjoni paindlikkust ettenägematutele 
olukordadele reageerimisel ega põhinenud piisaval konsulteerimisel liikmesriikidega. 
Ka Regioonide Komitee märkis kontrollikoja auditiküsimustikule vastates, et juhendite 
õigusliku seisundi ebakindlus ning vastuolud ELi õigusaktide ja juhenddokumentide 
vahel tekitasid kohalikes ja piirkondlikes omavalitsustes mõnikord segadust. 

Üldiselt hindasid liikmesriigid suuniste selgust, õigeaegsust, ulatust ja üksikasjalikkust 
rohkem positiivselt kui negatiivselt. Enamik liikmesriike (20st 12) leidis, et suuniseid 
peaks rohkem kasutama. 

Selgitavad dokumendid 
Liikmesriigid võivad koostada dokumente, mis selgitavad direktiivi osade ja nende 
siseriiklike ülevõtmisaktide vastavate osade seost. Selgitavad dokumendid lisatakse 
liikmesriikide teatele nende ülevõtmismeetmete kohta. Neid võidakse nõuda 
õigusaktis. Komisjon hindab õigusakte ja teeb ettepaneku selle kohta, kas selgitavaid 
dokumente tuleks nõuda. Tavaliselt ei tee komisjon selgitavate dokumentide nõudmise 
ettepanekut direktiivide puhul, milles pannakse vähe õiguslikke kohustusi 
kindlapiirilistes poliitikavaldkondades, mis ei ole riigi tasandil tugevalt reguleeritud. 
Selgitavad dokumendid võivad sisaldada vastavustabeleid või olla nendena esitatud.  

Keerukate direktiivide puhul võib olla vaja, et liikmesriigid esitaksid komisjonile 
selgitavaid dokumente nende siseriiklike ülevõtmismeetmete kohta. Kõik 
peadirektoraadid, kelle haldusalas on märkimisväärsel arvul direktiive, hindasid 
vastavustabeleid sisaldavaid selgitavaid dokumente väga mõjusaks. Nad leidsid ka, et 
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vastavustabeliteta selgitavad dokumendid on märkimisväärselt vähem mõjusad. 
Enamik liikmesriike (23st 18) pidas vastavustabelitega selgitavaid dokumente 
mõjusaks, kuigi mõned liikmesriigid (23st 5) nii ei arvanud.  

Paljud liikmesriigid koostavad vastavustabeleid või midagi sarnast oma tarbeks. Teiste 
liikmesriikide puhul kujutab vastavustabelite koostamine endast märkimisväärset 
lisahalduskoormust. Enamik liikmesriike teatas, et tavaliselt koostavad nad 
vastavustabeleid siis, kui neil palutakse esitada selgitav dokument (23st 17).  

Enamik peadirektoraate eelistas, et liikmesriigid kasutaksid selgitavate dokumentide 
koostamisel standardmudelit (sisaldab vastavustabeleid). Kuigi mõned liikmesriigid 
(23st 7) olid nõus, et standardmudeli tõttu on suurem tõenäosus, et nad koostavad 
vastavustabelitega selgitavaid dokumente, ei olnud üksikud liikmesriigid, kes ei koosta 
vastavustabelitega selgitavaid dokumente, sellega nõus (5st 3). 

Mis puudutab tugevaid külgi, siis peadirektoraadid rõhutasid, et hästi koostatud 
selgitavad dokumendid annavad liikmesriikide siseriiklikest rakendusmeetmetest 
kasuliku ülevaate. Nad märkisid, et see aitab komisjonil konkreetsete liikmesriikide 
õiguslikke probleeme mõista ja liikmesriikidevahelisi võrdlusi teha. Peadirektoraadid 
leidsid, et hästi koostatud selgitavad dokumendid aitasid liikmesriikidel ja komisjonil ka 
täielikku ja täpset ülevõtmist tagada, vähendades mõnel juhul peadirektoraatide jaoks 
väljastpoolt kontrolli tellimise vajadust. Liikmesriigid tunnustasid osa, mida selgitavad 
dokumendid täidavad nii liikmesriikide kui ka komisjoni abistamisel. Nad rõhutasid ka 
selgitavate dokumentide positiivset panust siseriiklike ülevõtmismeetmete 
õiguskindlusesse ja läbipaistvusesse.  

Piirangute koha pealt juhtisid peadirektoraadid tähelepanu sellele, et liikmesriikidelt ei 
nõuta selgitavate dokumentide esitamist ja alati ei ole neil soovi neid esitada. Nad 
märkisid ka, et liikmesriikide selgitavate dokumentide kvaliteet erineb 
märkimisväärselt, eelkõige selguse, täielikkuse ja esitatud teabe kasulikkuse 
seisukohast. Liikmesriigid rõhutasid kaasnevat halduskoormust, vähest keskendumist 
seadusandluse kavandatud tulemustele ning vajadust selgitavate dokumentide 
ajakohastamise järele, et võtta arvesse siseriiklike õigusaktide hilisemaid muudatusi. 

Enamik liikmesriike (19st13) pidas asjakohaseks nõuda selgitavaid dokumente ainult 
väga keerukate direktiivide kohta. Kuigi enamik liikmesriike soovitas selgitavate 
dokumentide kasutamise taset mitte muuta (21st 11), eelistati muutmise korral nende 
kasutamist pigem suurendada kui vähendada. Vähendamist soovitavad liikmesriigid 
olid enamasti need riigid, kes kasutasid selgitavaid dokumente kõige vähem (5st 4). 
Liikmesriigid pidasid vastavustabeleid sisaldavate selgitavate dokumentide 
koostamisega kaasnevat koormust võrreldes teiste vahenditega suhteliselt suureks, 
suuremaks kui ilma vastavustabeliteta selgitavate dokumentide puhul.  
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Komiteed, võrgustikud, eksperdirühmad ja seminarid 
Peamiste kohtumistel põhinevate vahenditena kasutab komisjon komiteesid, 
võrgustikke, eksperdirühmi ja seminare, et edendada ELi õiguse head rakendamist 
kõigis poliitikavaldkondades, kus on olemas märkimisväärne arv direktiive. 

o Komiteed – direktiividega võidakse luua komiteed, kes abistavad komisjoni 
direktiivide rakendamisel. Komiteed koosnevad liikmesriikide esindajatest ja neid 
juhib komisjon. Esindajate hulgas võivad olla eksperdid, kes annavad nõu ja 
osalevad vastastikuses hindamises. Komiteed esitavad ametlikke arvamusi 
rakendusakte käsitlevate ettepanekute kohta. 

o Võrgustikud – komisjon võib luua koostöö tõhustamiseks liikmesriikide 
konkreetse ELi õiguse rakendamise eest vastutavate esindajate mitteametlikke 
võrgustikke. Riikide esindajad osalevad võrgustikes vabatahtlikult. Võrgustikesse 
võivad kuuluda ka sidusrühmade esindajad.  

o Eksperdirühmad – komisjon võib luua eksperdirühmi, kes annavad nõu ELi õiguse 
rakendamise kohta.  

o Seminarid – komisjon peab seminare, et konsulteerida liikmesriikidega ning et 
hõlbustada ja edendada ELi õigusaktide rakendamist. Seminare võidakse 
korraldada tehnilisel tasandil või kõrgel poliitilisel tasandil (osalevad komisjoni 
volinik ja/või liikmesriikide kõrged ametnikud).  

Peadirektoraadid ja liikmesriigid hindasid mõjusust keskmiseks kuni kõrgeks, samas kui 
liikmesriigid panid neile veidi madalama hinde kui peadirektoraadid. Keskmiselt 
hindasid liikmesriigid ja peadirektoraadid eksperdirühmi mõnevõrra mõjusamaks kui 
ülejäänud kolme vahendit.  

Peadirektoraadid kasutavad neljast vahendist kõige sagedamini eksperdirühmi, 
nendele järgnevad seminarid. Enamik peadirektoraate kasutab sageli ka võrgustikke ja 
seminare. Kuigi komiteesid kasutatakse enamikus poliitikavaldkondades vähemalt 
mõnikord, kasutatakse neid mõnes valdkonnas harva (15st 5). Enamik asjaomaseid 
peadirektoraate teatas, et kasutab oma poliitikavaldkondade õigusloomes 
süstemaatiliselt komiteesid ja eksperdirühmi. Seevastu teatasid nad, et kasutavad 
üldiselt võrgustikke ja seminare ainult juhtudel, kus nad eeldavad, et rakendamisel 
tekib raskusi. Enamik liikmesriike eelistas nende vahendite kasutamist ainult siis, kui 
komisjon eeldab, et rakendamisel tekib raskusi, või vastuseks liikmesriikide taotlustele. 
Ainult üksikud liikmesriigid leidsid, et komisjon peaks neid kõigi uute direktiivide või 
poliitikasuundade puhul süstemaatiliselt kasutama. 



66 

 

Osavõtu kohta teatas enamik liikmesriike, et nad osalevad komiteedes, võrgustikes, 
eksperdirühmades ja seminaridel vähemalt mõnikord (27st 18). Siiski teatasid üksikud 
liikmesriigid, et osalevad alati (27st 2). Muude sidusrühmade kui komisjon või 
liikmesriikide esindajad (nt liikmesriikide kõrgeimad kontrolliasutused, 
kodanikuühiskonna esindajad jne) komiteedes, võrgustikes ja eksperdirühmades 
osalemise määr erineb.  

Enamik peadirektoraate (16st 6) korraldab seminare veidi aega pärast õigusakti 
vastuvõtmist, kuid vajaduse korral võivad nad neid korraldada enne vastuvõtmist või 
hiljem. Enamik liikmesriike leidis, et seminarid on kõige kasulikumad veidi aega pärast 
õigusakti vastuvõtmist (17st 12) või mõne kuu pärast, et oleks võimalik anda esimene 
hinnang ülevõtmise keerukuse kohta (12st 4). Mõned liikmesriigid (17st 4) leidsid, et 
need on kasulikumad õigusakti koostamise või vastuvõtmise ajal. 

Kuigi mõnes valdkonnas osalevad välissidusrühmad komiteedes (4), osalevad nad 
rohkemates poliitikavaldkondades sagedamini võrgustikes ja eksperdirühmades. 
Osalemine erineb ka liikmesriigiti. Enamik vastanud liikmesriike (27st 14) teatas, et 
nende liikmesriikidest pärit sidusrühmad osalevad mõnikord või harva, ning ainult kaks 
liikmesriiki teatas, et sidusrühmad osalevad sagedamini. 

Mis puudutab tugevaid külgi, siis peadirektoraadid tunnustasid võimalust, mida kõik 
neli vahendit pakuvad koostöö tõhustamiseks, liikmesriikidega konkreetsete küsimuste 
arutamiseks ja õigusaktide ühise mõistmise edendamiseks, kogemuste vahetamiseks 
ning heade tavade esiletõstmiseks. Peadirektoraadid rõhutasid eraldi ka komiteede 
panust teavitatud otsuste tegemisse ja ekspertrühmade rolli juhiste väljatöötamisel. 
Liikmesriigid märkisid ära samad üldised tugevad küljed, rõhutades võimalusi, mida 
need vahendid pakuvad ELi õiguse kohaldamisega seotud ühistele probleemidele 
ühiste lahenduste väljaselgitamisel. Liikmesriigid tõid eraldi esile ka juurdepääsu 
eksperditeadmistele, mida komiteed ja eksperdirühmad pakuvad, ning vähem ametliku 
konsulteerimise võimaluse, mida pakuvad võrgustikud. 

Piirangute teemal juhtisid peadirektoraadid tähelepanu mis tahes lahenduste 
mittesiduvale laadile, vajadusele võtta kohtumiste tulemuste suhtes järelmeetmeid, 
mõnel juhul liikmesriikide soovimatusele osaleda, osalejate eksperditeadmiste 
kvaliteedile ning kaasatud vahenditele. Liikmesriigid rõhutasid erineval määral, et 
kohtumistel käsitletud punktid ei olnud tihti teiste liikmesriikide jaoks asjakohased, 
vajadust, et kohtumistel osaleksid õiged inimesed, nende vahendite kattumise riski, 
nende kasutamise läbipaistvuse puudumist ja nende kasutamise üldise 
ratsionaliseerimise võimalust.  

Paljud liikmesriigid märkisid ka, et need vahendid on aja, kulude ja kaasatud inimeste 
seisukohast suhteliselt koormavad. Üldiselt hindasid liikmesriigid, et kõnealuse nelja 
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kohtumistel põhineva vahendi halduskoormus on „keskmine“, kusjuures seminaride 
tekitatud koormust peeti suuremaks kui ülejäänud kolme vahendiga kaasnevat 
koormust.  

Hoolimata kaasnevast koormusest soovitas enamik liikmesriike (20st 12) komisjonil 
kohtumistel põhinevaid vahendeid rohkem kasutada. Ükski liikmesriik ei arvanud, et 
neid vahendeid tuleks vähem kasutada. 

Pakettkohtumised 
Komisjon peab liikmesriikide riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi esindajatega nn 
pakettkohtumisi, et lahendada mitmesuguseid õigusnormide täitmise probleeme (st 
siseriiklikku õigusesse ülevõtmisega seotud raskused, EU Piloti toimikud ja 
rikkumisjuhtumid). Tavaliselt korraldatakse neid poliitikavaldkondade kaupa või 
vajadust mööda. 

Erinevalt teistest kohtumistel põhinevatest vahenditest kasutavad pakettkohtumisi 
järjepidevalt vaid vähesed peadirektoraadid (15st 5). Need kuuluvad peadirektoraatide 
hulka, kellel on kõige rohkem avatud rikkumisjuhtumeid (7st 5 nende hulgas, kellel on 
üle 100 avatud juhtumi). Kaks peadirektoraati teatasid, et nad kasutavad 
pakettkohtumiste alternatiive: siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat 
teatas vastavusdialoogide alustamisest kolme liikmesriigiga; sidevõrkude, sisu ja 
tehnoloogia peadirektoraat teatas teatavas poliitikavaldkonnas iga-aastaste 
teabekogumismissioonide korraldamisest kõigisse liikmesriikidesse.  

Pakettkohtumisi kasutavad peadirektoraadid pidasid neid väga mõjusaks. Peaaegu kõik 
vastanud liikmesriigid pidasid pakettkohtumisi mõjusaks (23st 22). Kuigi enamik 
liikmesriike hindas neid kõrgelt (23st 12), andsid nad pakettkohtumistele madalama 
hinde kui ülejäänud neljale kohtumistel põhinevale vahendile üldiselt. Mõned, kuid 
mitte kõik liikmesriigid kasutavad pakettkohtumistel osalemise võimalust. 

Tugevate külgedena tõid peadirektoraadid välja, et pakettkohtumised pakuvad 
võimalust arutada konkreetse liikmesriigiga seotud küsimusi, parandada arusaamist 
liikmesriigi raskustest ja saada teada liikmesriigis viimasel ajal toimunud arengust, 
samuti edendada koostööd ja usaldust riiklike ametiasutuste vastu. Liikmesriigid 
rõhutasid, et pakettkohtumised annavad ülevaate komisjoni seisukohtadest, aitavad 
kaasa vastastikusele mõistmisele ning võimaldavad vahetada arvamusi paljude 
juhtumite kohta. Samuti pidasid liikmesriigid pakettkohtumisi heaks viisiks, kuidas 
käsitleda korraga paljusid küsimusi ja juhtumeid, sealhulgas mitut valdkonda 
hõlmavatel teemadel. 
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Piirangutena märkisid peadirektoraadid riski, et lahendusi ei leita, kohtumiste 
ettevalmistamise ja korraldamise halduskoormust, liikmesriikidest õigete inimeste 
osalema saatmist ning protsessi läbipaistvuse puudumist. Samamoodi märkisid 
liikmesriigid, et pakettkohtumised võivad tekitada märkimisväärset halduskoormust ja 
sõltuvad sellest, kas suudetakse kõik asjaomased inimesed kokku tuua, mis võib olla 
keeruline, kui asjaga on seotud rohkem kui üks valitsusasutus. Liikmesriigid märkisid 
ka, et mõnes poliitikavaldkonnas ei korraldata pakettkohtumisi piisavalt korrapäraselt 
– kui neid üldse korraldatakse –, mõnikord üritatakse neil käsitleda korraga liiga palju 
keerulisi küsimusi ja alati ei jõuta kiirete lahendusteni. 

Nagu teistegi kohtumistel põhinevate vahendite puhul, andsid liikmesriigid 
pakettkohtumiste põhjustatud halduskoormusele hinnangu „keskmine“. 

Enamik vastanud liikmesriike soovitas komisjonil korraldada rohkem pakettkohtumisi 
(20st 12). Paljud liikmesriigid soovitasid pakettkohtumise kasutamises muudatusi mitte 
teha. Ainult üks liikmesriik, kes teatas väga sagedasti toimuvatest pakettkohtumistest, 
soovitas pakettkohtumisi palju vähem kasutada. 

Tulemustabelid 
Komisjon võib avaldada tulemustabeleid (või baromeetreid), et anda üldsusele 
võimalus võrrelda liikmesriikide tulemuslikkust erieesmärkide saavutamisel, 
sealhulgas seoses ELi õiguse nõuetekohase ja õigeaegse kohaldamisega konkreetsetes 
poliitikavaldkondades. 

Kuigi komisjon avaldab mitut tulemustabelit36, sisaldab teavet direktiivide ülevõtmise, 
EU Piloti toimikute ja rikkumisjuhtumite kohta vaid SMS37. SMS hõlmab direktiive, 
mida peetakse ühtse turu toimimist mõjutavaks. Nende hulka kuuluvad direktiivid, mis 
on otse seotud isikute, kaupade, teenuste ja kapitali vaba piiriülese liikumisega ELis, 
ning direktiivid, mis avaldavad otsest mõju ühtsele turule. Direktiivid käsitlevad 
selliseid poliitikavaldkondi nagu maksustamine, tööhõive, sotsiaalpoliitika, haridus, 
kultuur, rahvatervis, tarbijakaitse, energia, transport, keskkond38, infoühiskond ja 
meedia. 

                                                      
36 Nt ELi õigusemõistmise tulemustabel, Euroopa innovatsioonitegevuse tulemustabel ja riigiabi 

tulemustabel. 

37 Komisjoni aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta hõlmab ka komisjoni 
järelevalvetegevuse tulemusi liikmesriikide kaupa. 

38 Välja arvatud looduskaitse. 
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Keskmiselt leidsid asjaomased peadirektoraadid, et tulemustabelite mõjusus on 
keskmine ja et need annavad liikmesriikidele ELi õiguse järgimiseks mõõdukalt 
motivatsiooni. Liikmesriigid andsid tulemustabelite mõjususele ja nende õigusnormide 
järgimisele motiveerivusele kõrgema hinde. 

Tugevate külgedena tõid peadirektoraadid esile, et tulemustabelid annavad 
tulemuslikkusest kasutajasõbraliku ülevaate, võimaldavad liikmesriikidevahelist 
võrdlust ajas ja vastastikust hindamist, edendades samas läbipaistvust, teadlikkust ja 
üldsuse kaasamist. Liikmesriigid rõhutasid eri võtmes sarnaseid eeliseid. Nad märkisid 
ära ka tulemustabelite võimaliku rolli liikmesriikide abistamisel, et teha kindlaks, kuhu 
oma õigusnormide täitmise parandamise jõupingutused keskendada.  

Piirangutest tõid peadirektoraadid esile liikmesriikide valmiduse nõudeid täita, 
poliitika konkreetsuse puudumise, koostamisega kaasnevad kulud ja koormuse ning 
riski, et liikmesriigid reageerivad negatiivselt. Liikmesriigid märkisid, et 
tulemustabelites esitatakse liiga lihtsustatud hinnanguid, sealhulgas mõned eksitavad 
näitajad, jäetakse tähelepanuta asjaolu, et paljud probleemid on seotud konkreetsete 
õigusaktidega, ega kajasta piisavalt asjaolu, et liikmesriikidel on erinevad lähtepunktid 
ja õigussüsteemid. Liikmesriigid märkisid ka, et SMSi tõhusust piirab andmete 
avaldamise viivitus, aruandeperioodi mittevastavus kalendriaastale ja sanktsioonide 
puudumine kehvade tulemuste korral. 

Enamik vastanud liikmesriike ei soovitanud tulemustabelite kasutamist ei suurendada 
ega vähendada (18st 15). Ainult kaks liikmesriiki eelistasid tulemustabelite suuremat 
kasutamist ja vaid üks liikmesriik soovitas tulemustabeleid palju vähem kasutada. 
Üldiselt ei olnud kontrollikoja auditiküsitlusele vastanud liikmesriigid selle poolt, et 
komisjon kasutaks tulemustabeleid rohkem. 
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Akronüümid ja lühendid 
BUDG: eelarve peadirektoraat 

CJEU: Euroopa Liidu Kohus 

CoR: Euroopa Regioonide Komitee 

DG: Euroopa Komisjoni peadirektoraat. Kõigi kontrollikoja auditiküsitlusega seotud 
peadirektoraatide täisnimekiri on I lisas. 

ECA: Euroopa Kontrollikoda 

EL: Euroopa Liit 

ELL: Euroopa Liidu leping 

ELTL: Euroopa Liidu toimimise leping 

EMSK: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 

EP: Euroopa Parlament 

ESIF: Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid  

ETS: heitkogustega kauplemise süsteem 

EUR-LEX: Euroopa Liidu õiguse ametlik avalik register 

SAI: kõrgeim kontrolliasutus 

SG: komisjoni peasekretariaat 

SMS: siseturu tulemustabel 
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Ülevaatearuande koostajad 
Käesoleva ülevaatearuande koostas Euroopa Liidu rahastamise ja haldamise 
auditeerimise eest vastutav V auditikoda, mille eesistuja on kontrollikoja liige 
Lazaros S. Lazarou.  

Aruande koostamist juhtis Euroopa Kontrollikoja liige Leo Brincat, keda toetasid 
kabinetiülem Neil Kerr ja kabineti atašee Annette Farrugia, valdkonnajuht 
Alberto Gasperoni, auditijuht James McQuade ning audiitorid Michael Spang, 
Attila Horvay-Kovacs ja Jitka Benesova.  

 
Vasakult paremale: Annette Farrugia, Alberto Gasperoni, Leo Brincat, Neil Kerr,  
Jitka Benesova, James McQuade, Attila Horvay-Kovacs. 
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