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Sissejuhatus 

 

Euroopa Liidu õiguskorda iseloomustab kaks põhiprintsiipi. Nendeks on Euroopa 

Liidu õiguse vahetu kohaldamine liikmesriigi territooriumil ning tema 

ülimuslikkus riigisisese õiguse, sealhulgas ka põhiseaduslike normide suhtes. 

Euroopa Ühenduse õigus kujutab endast iseseisvat õiguskorda ühenduse 

autonoomse võimuga. Ühenduse õigus tekib iseenesest vastavalt omaenda 

põhireeglitele, Thomas Oppermann on nimetanud seda “ülimuslikkuse 

sünnipäraselt euroõiguslikuks põhjenduseks”.1 Ülimuslikkuse keskne idee on, et 

ühenduse õigus kui autonoomsest allikast voolav kord peab liikmesriikides 

kehtima ühetaoliselt ja vahetult. Vahetu kehtivus kujutab endast ühenduse õiguse 

instrumentaalset omadust, mille abil see suudab rajada ja säilitada oma 

ülimuslikkust siseriiklikus õigusruumis.2 

Seega on Euroopa Liidu liikmesriikidel kohustus võtta kõik vajalikud üld- või 

erimeetmed, et tagada nende kohustuste täitmine, mis tulenevad Euroopa Liidu 

(edaspidi ka EL) aluslepingutest või ühenduse institutsioonide võetud meetmetest. 

Kõik liikmesriigid peavad aitama kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele ning 

neil on kohustus hoiduda kõigist meetmetest, mis võiksid kahjustada 

aluslepingutest sätestatud eesmärkide saavutamist. 

Liikmesriikide kohustust toetab Euroopa Komisjoni tegevus ühenduse õiguse 

täitmise kontrollimisel. Euroopa Ühenduse (edaspidi ka EÜ) asutamislepingu 

artiklis 10 sätestatud lojaalse koostöö kohustuse põhimõtte kohaselt peavad 

liikmesriigid olema lojaalsed ning tegema ühendusega koostööd kõikides 

valdkondades, mis ühenduse õigusega võivad kokku puutuda. Selleks, et 

                                                 

1 T. Oppermann. Euroopa õigus. Tallinn 2002, lk 198-201. 
2 Ibid, lk 201-202 
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liikmesriigid endale võetud kohustusi täidaksid, näeb EÜ asutamisleping ette 

mitmeid õiguslikke meetmeid. 

Käesoleva magistritöö uurimisesemeks on küsimus, kuidas teevad liikmesriigid 

Euroopa Liiduga koostööd endale võetud kohustuste täitmisel. Kitsamalt on 

keskendutud ühele võimalusele, mille kaudu Euroopa Liit tagab oma 

asutamislepingutest ning institutsioonide poolt võetud meetmetest tulenevate 

kohustuste täitmise. Selleks on Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklis 226 

sätestatud rikkumismenetlus, mida võib nimetada ka lepingurikkumise 

menetluseks, sest menetlus algatatakse alati siis, kui liikmesriik ei ole täitnud EÜ 

asutamislepingust tulenevat kohustust.3 Rikkumismenetlust käsitatakse töös kui 

ühendusepoolset meedet sundimaks liikmesriike täitma endale võetud kohustusi.  

Töö eesmärgiks on väitekirja esimeses osas püstitatud kõrvalküsimuste kaudu 

jõuda arusaamiseni, kuidas liikmesriikide ja ühendusevaheline koostöö toimib 

siis, kui piltlikult öeldes esimene võimalus koostööd teha on mööda lastud. 

Rikkumismenetluse algatamise ajendiks on valdavalt asjaolu, et liikmesriik ei ole 

tähtajaks täitnud endale lepinguga võetud kohustusi ehk on koostöökohustusest 

kõrvale hoidnud. 

Kuna magistritöö põhineb peaasjalikult Euroopa Kohtu praktikal, siis peamisteks 

uurimismeetoditeks on valitud terminoloogile ja analüütiline meetod. 

Liikmesriikide koostöökohustus ning rikkumismenetluse põhimõtted on Euroopa 

Liidu aluslepingutest sätestatud üsna üldiselt ning ka ühenduse teisene õigus ei ole 

seda küsimust põhjalikult reguleeritud. Seetõttu on töös esitatud järeldusteni 

jõutud Euroopa Kohtu praktikat analüüsides, sealhulgas on võrreldud kohtu 

erinevatest kümnenditest pärit otsuseid, millest nähtub ka üha suurenev 

koostöökohustus liikmesriikide ja ühenduse vahel. Tõlgendamismeetodiks on 

eelkõige valitud grammatiline tõlgendamine, sest kõik saab alguse sõnast ning 

paljukeelses Euroopa Liidus omandab grammatiline tõlgendus olulise ja mõneti 

erilise tähenduse.  

                                                 

3 Inglisekeelne vaste on sellele infringement procedure ning prantsuse keeles teatakse seda menetlust recours 
en manquement all. 
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Magistritöö kirjutamisel on kasutatud Euroopa Liidu lepingu ning Euroopa 

Ühenduse asutamislepingu Nice’i lepingu järgset numeratsiooni. Kui on viidatud 

varasemale kohtupraktikale ning on olnud vajadus kasutada endist numeratsiooni, 

on artiklile lisatud sulgudes “endine”. Rikkumismenetluse õigusliku alusena on 

toodud üksnes EÜ asutamislepingu artiklid, kuigi rikkumismenetlusele eksisteerib  

veel vaste ning artikkel ka Euroopa Aatomienergia Ühenduse asutamislepingus, 

kuid nimetatud lepinguga kaetud vaidlused on spetsiifilisemad ning magistritöös 

kajastamist ei leia. 

Samuti vajab kohe alguses selgitamist mõistete Euroopa Liit ja Euroopa Ühendus 

kasutamine. Sisuliselt on Euroopa Ühenduse õigus üks osa Euroopa Liidu 

õigusest, moodustades viimase esimese samba, mille raames luuakse 

liikmesriikideülest õigust. EÜ asutamislepingu artiklis 226 sätestatud 

rikkumismenetlust kohaldatakse vaid Euroopa Liidu esimese samba ehk Euroopa 

Ühenduse õiguse rikkumistele. Seetõttu on edaspidi valdavalt kasutatud mõistet 

Euroopa Ühenduse õigus, kuid kui on olnud vajadus rääkida Euroopa Liidus 

kehtivast õigusest üldiselt, siis on räägitud pigem Euroopa Liidu õigusest. 

Magistritöö teemavalik põhineb asjaolul, et esimest korda on põhjust vaadelda 

Euroopa Ühenduse asutamislepingus sätestatud koostöökohustust ja sellel 

põhinevat rikkumismenetlust kui meedet, mis puudutab otseselt ka Eestit. Lisaks 

paljudele võimalustele ning ka hüvedele, mida annab Euroopa Liidu liikmesriigiks 

olemine, toob see staatus endaga kaasa ka kohustusi, millede mittetäitmine seab 

Eesti poliitiliselt halba valgusesse ning võib endaga kaasa tuua rahalisi 

sanktsioone. Seetõttu ja tulenevalt autori praktilise töö kogemusest 

Justiitsministeeriumis, on töös keskendutud pigem riigile, kui üksikisikutele 

rikkumismenetluses. 

EÜ asutamislepingus reguleerivad rikkumismenetlust peamiselt artiklid 226, 227 

ja 228. Valdavalt on rikkumismenetluse põhimõtted väljakujunenud Euroopa 

Kohtu praktika käigus. Töö aluseks on võetud kohtupraktika alates Euroopa 

Kohtu loomisest, samas on püütud keskenduda pigem hilisematele kohtuotsustele, 

jälgides aga ühenduse põhimõtete arengut, on liigutud varasematelt seisukohtadelt 

hilisematele. Kohtupraktika on süstematiseeritud õiguskirjanduse alusel, peamine 

loogika põhineb J. Lenaerts’i ja P. Craig’i allikatel. Samas viitab iga kohtuotsus 

mõnele eelmisele lahendile, kus Euroopa Kohus on sätestanud oma seisukohad, 
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millest hiljem on kujunenud ühenduse õiguspõhimõtted. Suureks abiks 

kohtupraktika süstematiseerimisel oli ka Euroopa Kohtu kodulehekülg, mille 

prantsuskeelne versioon võimaldab sorteerida kohtulahendeid valdkondade kaupa. 

Lisaks on kasutatud nii Eesti kui ka Euroopa Liidu normatiivmaterjale ning 

erinevaid, peamiselt inglisekeelseid õigusteaduslikke allikaid ja artikleid.  

Kuna rikkumismenetluses kohaldatavad põhimõtted on välja kujunenud ning ka 

edaspidi luuakse neid läbi Euroopa Kohtu praktika, siis ka õigusteaduslikud 

allikad eelistavad pigem keskenduda kohtupraktika analüüsile, kui ise luua uusi 

teoreetilisi käsitlusi. Seetõttu on autor eelistanud töö kirjutamisel originaalallikaid 

ehk Euroopa Kohtu lahendeid. Ametlikult ei ole Euroopa Kohus oma varasemate 

otsustega seotud, kuid sageli tsiteerib kohus oma varasemaid otsuseid ning lähtub 

nendest. Sageli võib otsustes kohata väljendit “Kuna käesoleva juhtumi puhul ei 

ole alust jõuda teisele järeldusele, siis on õige toetuda varasemas kohtupraktikas 

otsustatule”. Kui aga Euroopa Kohus soovib oma varasemat otsust muuta, siis ta 

ei pea seda tühistama, vaid jätab lihtsalt varasemas otsuses öeldu tähelepanuta.4 

Euroopa Ühenduse pädevust on alates selle loomisest pidevalt laiendatud ning 

edasiarendatud, põhimõttelised muudatused toimusid Euroopa Liidu loomisega 

1992. aastal. Veelgi suuremat Euroopa Liidu pädevuse laienemist on oodata uue 

põhiseaduse lepingu jõustumisega. On huvitav märkida, et vähemalt 

liikmesriikide valitsuste tasemel ei ole keegi kahtluse alla seadnud uue lepingu 

vajadust ega ka liidu edasisi integreerumispüüdeid. Poliitilisi vaidlusi tekitab 

pigem kõik see, kuidas seda kõike kõigile vastuvõetaval moel saavutada.  

Kuna töö eesmärgiks on analüüsida liikmesriigi koostöökohustust 

rikkumismenetluses, siis autori arvates tundus mõistlik jaotada töö kolme peatükki 

– üldpõhimõtted, liikmesriigi koostöö rikkumismenetluses ja tagajärjed, kui see 

koostöö ei toimi. Esimeses peatükis käsitatakse rikkumismenetluse üldiseid 

põhimõtteid: lojaalse koostöö kohustus, millel see põhineb ning kui kaugele 

võivad ulatuda sellise kohustuse piirid; lepingust tulenev kohustus ja selle 

kohustuse rikkumine ning rikkumismenetluse peamised algatamise alused. Lisaks 

on töö esimeses osas püstitatud mitmeid kõrvalküsimusi, mis peaksid aitama 

                                                 

4 Omamoodi vastuolulised on ka CILFIT’i ja Köbleri asjas tehtud kohtuotsused. 
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lähemale jõuda magistritöö aluseks olevale küsimusele liikmesriikide ja ühenduse 

koostöö toimimise kohta rikkumismenetluses liikmesriigi aspektist vaadatuna. 

Teises osas keskendutakse liikmesriigi seisundile rikkumismenetluses ning 

analüüsitakse võimalusi, mida algatatud menetlus võib nii liikmesriigile kui ka 

üksikisikutele kaasa tuua. Peatüki eesmärk on anda vastus küsimusele, milles 

seisneb ja kuidas toimib liikmesriigi koostöökohustus, milleks see riiki kohustab 

ning kas on olemas asjaolud, mis lubavad riigil tingimusteta koostööst loobuda, 

kui rikkumismenetlus on juba algatatud. Kuigi töös on keskendutud pigem 

liikmesriigile, siis teises osas leiavad käsitlemist ka riigi ja üksikisikute vahelised 

suhted, sest liikmesriigi koostöö hõlmab ka vastutust oma elanike ees, kes 

kannatavad kahju riigipoolse ühenduse õiguse ebaõige kohaldamise korral. Töö 

autor on otsinud vastust küsimusele, kas liikmesriigil on kasulik minna 

kohtumenetluseni välja või tuleks igal võimalusel kohtusse minekut vältida, 

sealjuures silmaspidades, et liikmesriigi võit rikkumismenetluses ei pruugi omada 

positiivseid tagajärgi üksikisikute ootustele. Sageli on just üksikisikud need, kes 

on kaudselt menetluse algatajad, informeerides komisjoni väidetavast ühenduse 

õiguse rikkumisest.  

Töö uurimisesemeks on küll liikmesriikide koostöökohustus rikkumismenetluse 

näitel, ei saa sellisel juhul mööda vaadata ühenduse õiguse ühest peamisest 

koostöömehhanismist riikide ja ühenduse vahel. Selleks on EÜ asutamislepingu 

artiklis 234 sätestatud eelostsuse küsimise menetlus, millel on kokkupuutepunktid 

ka rikkumismenetlusega. 

Kolmandas peatükis esitatakse tagajärjed, mida toob endaga kaasa 

koostöökohustuse täitmata jätmine rikkumismenetluses. Üks olulisemaid ning 

liikmesriike kõige enam mõjutav tagajärg on võimaliku rahalise karistuse 

määramine Euroopa Kohtu poolt. Kohtupraktikat analüüsides on püütud selgitada, 

millisel määral on kohus seotud trahvi määramisel komisjoni ettepanekuga ning 

milline on olnud kohtu praktika trahvide määramisel. Ning mis muutub, kui 

Euroopa Liidus ületatakse erimeelsused ning jõustub Euroopa põhiseaduse leping. 

Euroopa Komisjoni poolt algatatud rikkumismenetluse eesmärk ei ole mitte 

liikmesriigi karistamine, vaid ühenduse õiguse ühetaolise kohaldamise tagamine. 

Senine praktika on näidanud, et rikkumismenetlust võib pidada üheks tõhusamaks 

ühenduse meetmeks, millega tagatakse ühenduse õiguse üldine ja ühetaoline 
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kohaldamine liikmesriikides ning mis sunnib liikmesriike tegema ühenduse 

institutsioonidega koostööd (ühiste) Euroopa Liidu eesmärkide saavutamisel. 

Siinkohal soovin tänada oma juhendajat dr iur Julia Laffranque’i, kes oli mulle 

suureks abiks oma põhjalike teadmistega Euroopa Liidu õigusest ning proua Anne 

Jakobsoni Tartu Ülikooli Õigusinstituudist, kellel leidub alati üks hetk alatasa 

ajahädas olevatele magistrantidele.  
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T.1 Rikkumismenetluse üldised põhimõtted ja 
tõusetuvad küsimused 

1.1. Liikmesriikide lojaalse koostöö kohustus 

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud üld- või erimeetmed, et tagada nende kohustuste 

täitmine, mis tulenevad käesolevast lepingust või ühenduse institutsioonide võetud 

meetmetest. Nad aitavad kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele. 

Liikmesriigid hoiduvad kõigist meetmetest, mis võiksid kahjustada käesoleva lepingu 

eesmärkide saavutamist. (art 10) 

Euroopa Liitu kooshoidvaks jõuks on eelkõige tema õiguslik raamistik ehk ühtne 

õiguskord. Euroopa õigus on see, millele Euroopa Liidu kodanikud saavad toetuda 

liidu institutsioonide tekitatud ülekohtu või oma riigi liikmelisusest tulenevate 

kohustuste mittetäitmise korral.5 

Euroopa Liiduga ühinedes võtavad riigid liitumislepinguga üle Euroopa ühenduste 

ja liidu aluslepingud ning ühes sellega Euroopa õiguse üldpõhimõtted. Nad 

peavad austama liikmesriikidele omaseid põhimõtteid nagu vabadus, demokraatia, 

inimõigused ja põhivabadused ning õigusriigi põhimõtted6 ning arvestama 

Euroopa Liidu (edaspidi ka EL) ja liikmesriikide vahelisi suhteid reguleerivate 

printsiipidega. Üks selliseid põhimõtteid on lojaalsuse või lojaalse koostöö 

kohustuse põhimõte (edaspidi ka lojaalsuse põhimõte), mis on sätestatud Euroopa 

Ühenduse asutamislepingu7 (edaspidi EÜ asutamisleping) artiklis 10. 8  

Tulenevalt EÜ asutamislepingu artiklist 10 on liikmesriikidel üldine kohustus 

võtta kõik vajalikud abinõud, et tagada EÜ asutamislepingust või ühenduse 

                                                 

5  J. Laffranque. Lojaalsuse põhimõte Euroopa Liidus ja selle mõju Eestile. Juridica 2001, nr 9, lk 
616. 
6  Euroopa Liidu leping EÜT C 325 24.12.2002, art 6 . 
7  Euroopa Ühenduse asutamisleping. EÜT C 325, 24.12.2002. Eestikeelne konsolideeritud versioon 
“Euroopa Liidu leping. Euroopa Ühenduse asutamisleping. Nice’i lepingu muudatustega.” Juura 2004.  
8  Endine artikkel 5. EÜ asutamislepingu numeratsiooni muudeti Amsterdami lepinguga (ELT C 340, 
10.11.1997). 
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institutsioonide poolt võetud meetmetest tulenevate kohustuste täitmine. 

Nimetatud positiivset kohustust toetab artikkel 10 teises lõikes sätestatud 

negatiivne kohustus hoiduda kõigist meetmetest, mis võiksid kahjustada EÜ 

asutamislepingu eesmärkide saavutamist. 

Asutamislepingu artiklil 10 põhinev lojaalse koostöö põhimõte on aluseks 

ühenduse õiguse rakendamisele, sh rikkumismenetlusele. Sageli viitab Euroopa 

Kohus lojaalse koostöö põhimõttele just rikkumismenetluse käigus, lisaks on 

lojaalsuse põhimõte lähedalt seotud ka mitme teise olulise ühenduse 

õiguspõhimõttega nagu ühenduse õiguse otsese mõju ja ülimuslikkuse põhimõte 

ning riigi poolt ühenduse õiguse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise 

põhimõttega.9 

1.1.1. Liikmesriigi kohustused tulenevalt lojaalse koostöö kohustuse põhimõttest 

Artikkel 10 sätestab üheselt, et liikmesriigid on kohustatud nii aktiivseks 

positiivseks ühendusemeelseks tegevuseks kui ka passiivseks negatiivseks 

kohustuseks, hoidumaks ühenduse eesmärkide saavutamist takistavate meetmete 

rakendamisest. Iseenesest ainult liikmesriikidega piirduv kohustus laieneb 

kõikidele funktsioonidele, mida riik täidab. Liikmesriigid peavad olema lojaalsed 

ning tegema ühendusega koostööd kõikides valdkondades, mis ühenduse õigusega 

võivad kokku puutuda. Lojaalsuse põhimõtte kohaselt on kohustatud subjektideks 

kõik kolm konstitutsioonilist riigivõimu: seadusandlik, täidesaatev ning 

kohtuvõim.10 

Kohustus täita ühenduse õigust on siduv ka riigi organitele. Nende organite hulka 

kuuluvad muuhulgas valitsuse allasutused, riigi poolt finantseeritavad ja 

reguleeritud avalikku teenust osutavad asutused ning kohalikud omavalitused. 

Kuigi eelpool nimetatud asutustel on kohustus tagada ühenduse õiguse täitmine, 

on iga Euroopa Kohtusse11 jõudva kohtuasja puhul vastutavaks pooleks riik.12  

                                                 

9  J. Erne. Üksikisiku õiguste kaitse juhul, kui riik rikub Euroopa Ühenduse õigust. Juridica 2005, nr 
5, lk 340-342. 
10  J. Laffranque. Juridica 2001, nr 9, lk 618. 
11  Siin ja edaspidi, kui tekstis ei ole täpsustatud, on Euroopa Kohtu all mõistetud Euroopa Ühenduste 
Kohut ning esimese astme kohut.  
12  C. Vincenzi, J. Fairhurst. Law of the European Community. Longman 2002, lk 147. 
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On väidetud, et EÜ asutamislepingu artikkel 10 on üks kõige dünaamilisemaid 

ning olulisemaid artikleid kogu asutamislepingus.13 Kindlasti on artiklil ka 

poliitiline tähendus, sest kõige sagedamini kasutatakse artiklit 10 koostöös teiste 

kohtumenetluse aluseks olevate lepingu artiklitega. Kõige sagedamini viidatakse 

lojaalse koostöö kohustuse põhimõttele EÜ asutamislepingu artikkel 226 põhjal 

algatatud rikkumismenetluse käigus. Soovist mitte sattuda liikmesriikide “musta 

nimekirja”, on liikmesriigid kohustatud suuremaks koostööks Euroopa 

Komisjoniga, kui see neile võibolla meeldiks.  

Euroopa Kohus viitab EÜ asutamislepingu artiklile 10 tavaliselt siis, kui ta vajab 

kindlustunnet, et lahend toetub õigele õiguslikule alusele ning seda on vaja 

põhjendada tugevate juriidiliste argumentidega. Euroopa Kohus on artiklit 10 

kohaldanud peamiselt koosmõjus teiste lepingu artiklitega, kuid on ka erandeid.14  

Kohtuasjas 240/8615 uuris komisjon võimalikku Kreekapoolset lepingurikkumist, 

mis puudutas kaupade vaba liikumist. Kreeka ei vastanud komisjoni esitatud 

päringutele, jättes mittevastamise ka põhjendamata. Sellest tulenevalt puudus 

komisjonil võimalus teha kindlaks, kas Kreeka on rikkunud EÜ asutamislepingu 

sätteid ning ta algatas rikkumismenetluse EÜ lepingu artikkel 226 alusel, 

avaldades, et Kreeka on muuhulgas rikkunud endale võetud kohustust artikkel 5 

(praegu art 10) alusel. Kohtus leidis tõestamist, et Kreeka oli jätnud vastamata 

komisjoni palvetele saada informatsiooni ning oli seega rikkunud EÜ 

asutamislepingu artiklit 10. Kuigi kohtuasja algatamise aluseks oli Kreeka 

võimalik rikkumine kaupade liikumisvabadust tagavate sätete vastu, heitis kohus 

selle küsimuse kõrvale ning keskendus artikli 10 rikkumisele.  

Euroopa Komisjoni ainukeseks võimaluseks kasutada lojaalsuse põhimõtet on EÜ 

asutamislepingu artikkel 226 alusel rikkumismenetluse algatamine liikmesriigi 

vastu. Kuna märkimisväärne osa võimalikest ühenduse õiguse rikkumistest 

liikmesriikides saab komisjonile teatavaks läbi isikute või ettevõtete kaebuste, 

uurib komisjon rikkumise vastavust tegelikkusele ning algatab mitteformaalsed 

läbirääkimised ühenduse õigust rikkuva liikmesriigi valitsusega.  

                                                 

13  J. Laffranque. Juridica 2001, nr 9, lk 618. 
14  Tuntumad kohtuasjad, kus Euroopa Kohus on peamiselt või ainult EÜ asutamislepingu art 10 
toetudes teinud oma otsused on  liidetud kohtasjad 6/90 ja 9/90 Francovich ( EKL 1991, I-5357), kohtuasi C-
213/89 Factortame (EKL 1990, I-2433). 
15  Euroopa Kohus, kohtuasi 240/86 Kreeka v Komisjon, EKL 1988, 1835. 
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Kui liikmesriik ei tee koostööd komisjoniga, sealhulgas ei esita siseriiklike 

õigusaktide tekste, millega võetakse üle ühenduse õigust, siis sellise käitumisega 

raskendab ta komisjoni tööd ning seetõttu on tegemist EÜ asutamislepingu artikli 

10 rikkumisega, mille alusel võib komisjon algatada menetluse. Näiteks 

kohtuasjas C-375/9216 jättis Hispaania nõutud määral reageerimata komisjoni 

kirjadele, mis raskendas viimase tööd ning seetõttu oli tegemist EÜ 

asutamislepingu artikli 10 rikkumisega.  

Komisjoni seisukohta toetas ka kohtujurist Lenz oma arvamuses,17 toetudes 

muuhulgas ka kohtu varasemale otsusele, milles oli öeldud järgmist: „Silmas 

pidades, et liikmesriik võtab kasutusele kõik asjakohased meetmed, et kindlustada 

oma kohustuste täitmine ning hoidub meetmetest, mis võiksid kahjustada lepingu 

eesmärkide saavutamist, kehtestab artikkel 5 (praegu art 10) liikmesriikidele 

üldise kohustuse, mille tegelik tähendus selgub igas üksikus kaasuses tulenevalt 

EÜ asutamislepingu sätetest või lepingu alusel antud regulatsioonidest.”18  

Kuigi EÜ asutamislepingu artikli 10 sõnastusest võib jääda mulje nagu lojaalse 

koostöö kohustus oleks ainult ühepoolne, on Euroopa Kohus tõlgendanud seda 

põhimõtet laiemalt, muutes selle kahepoolseks. EÜ asutamislepingu artiklist 10 

tulenevat lojaalsuskohustust on tõlgendatud ka kui siirast koostöökohustust. 

Selline vastastikune koostöökohustus laieneb ka institutsioonidele omavahelistes 

suhetes ja loomulikult suhetes liikmesriikidega. Üheks selliseks koostöö näiteks 

on EÜ asutamislepingu artiklil 234 põhinev eelotsuse küsimise menetlus. Veelgi 

enam, iga liidu institutsioon - eriti aga komisjon, kui lepingu täitmise üle valvaja – 

peab pakkuma oma abi siseriiklikele kohtutele, kui viimase menetluses on 

kohtuasi, mis puudutab võimalikku ühenduse õiguse rikkumist.19 

Tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast või õigemini selle puudumisest on mõneti 

lahtine küsimus lojaalse koostöö kohustusest ühenduse õiguse jagatud pädevusega 

valdkondades. Kindel on see, et tulenevalt asutamislepingu artiklist 10, on 

keelatud igasugused meetmed, mis võiksid kahjustada asutamislepingu 

eesmärkide saavutamist. Liikmesriikidel on kohustus tagada, et ühenduse õigusel 

                                                 

16  Euroopa Kohus, kohtuasi C-375/92 Komisjon v Hispaania, EKL 1994, 923. 
17  Euroopa Kohus, kohtujuristi arvamus kohtuasjas 240/86 Kreeka v Komisjon, EKL 1988, 1835. 
18  Euroopa Kohus, kohtuasi 2/73 Riseria Luigi Geddo v Ente Nazionale Risi, EKL 1973, 865. 
19  K. Lenaerts, P. van Nuffel. Constitutional Law of the European Union. Sweet&Maxwell. 2005, lk 
121. 
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on täielik toime ning juriidiline jõud igas liikmesriigis. Siseriiklikel kohtutel, mis 

kohaldavad ühenduse õigust, peab olema õigus jätta kohaldamata ükskõik milline 

siseriikliku õiguse säte, kui see takistab ühenduse õigusaktil saavutamast täit 

toimet.20 

Seega kohustab artikkel 10 liikmesriike järgima pädevuse jaotust Euroopa 

Ühenduse ja liikmesriikide vahel. Liikmesriigid ei või kasutada oma mõjujõudu 

sellisel viisil, mis ohustaks ühenduse meetmeid või muudaks nende ulatust. Isegi 

kui ei ole saabunud direktiivi ülevõtmise tähtaeg, ei või liikmesriik käituda 

selliselt, mis ohustaks direktiivis sätestatud eesmärkide saavutamist. 

Valdkondades, mis ei kuulu täielikult ühenduse pädevusse ning juhtudel, kus 

ühendus ei saa tegutseda, peavad liikmesriigid samuti kinni pidama lojaalsuse 

põhimõttest ning hoiduma ühenduse huve kahjustavast tegevusest.21 

Euroopa Kohus on oma otsuses öelnud, et õigusriigi põhimõttele rajatud 

ühenduses on liikmesriikide ja ühenduse institutsioonide vahelised suhted kantud 

lojaalsuse ning omavahelise siira koostöö printsiibist. See põhimõte ei nõua mitte 

ainult liikmesriikidelt kõigi vajalike meetmete kasutusele võtmist, mis tagavad 

ühenduse õiguse tõhusa kohaldamise, vaid paneb ka liikmesriikidele ja ühenduse 

institutsioonidele siira koostöö kohustuse. Nimetatud kohustuse lasumine 

ühenduse institutsioonidel on eriti tähtis suhetes liikmesriikide 

õiguskaitseorganitega, mis vastutavad ühenduse õiguse kohaldamise ja austamise 

eest siseriiklikus õigussüsteemis.22 

Nii on lojaalsuse põhimõttest tulenevad kohustused, mida liikmesriikidele 

pannakse, välja kujunenud Euroopa Kohtu praktika kaudu, mis omakorda annab 

võimaluse panna järjest uusi kohustusi ning lojaalsuse põhimõtet laiendavalt 

tõlgendada. Lojaalsuse põhimõte, sidudes kolme riigivõimu, kohustab liikmesriike 

mitte ainult ühenduse õigusega arvestama, vaid tegema ka ise kõik selleks, et 

ühenduse õigus rakenduks Euroopa Liidus efektiivselt ja ühtlaselt.23 

Toetudes EÜ asutamislepingu artiklile 10 on Euroopa Kohus astunud väikseid 

samme ka liikmesriikide haldusõiguse ühtlustamise teel. Nõnda on kohus oma 

                                                 

20  Ibid, lk 122. 
21  Ibid, lk 122-123. 
22  Euroopa Kohus, kohtuasi C-2/88 Zwatveld jt, EKL 1990, I-3365, p 17-18. 
23  J. Laffranque. Juridica 2001, nr 9, lk 621. 
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tegevusega mõjutanud mitmeid algselt ainult siseriikliku õiguse toimimisalasse 

kuulunud valdkondi. Näitena võib tuua Francovichi kohtuasja,24 mis sätestas 

riigivastutuse põhimõtte ning Factortame kohtuasja,25 mis luges siseriikliku 

õiguse sätted ning seadusandliku, haldus- ja kohtupraktika olema vastuolus 

ühenduse õigusele olemuslike tingimustega, kui nad ei luba siseriiklikul kohtul 

astuda õiguse kohaldamisel vajalikke samme, mis lubaks jätta siseriiklike sätetega 

arvestamata juhul, kui need võiksid takistada ühenduse õiguse kehtivust ja mõju.26 

1.1.2. Euroopa Kohtu ja liikmesriikide kohtute koostöö 

Koostöös liikmesriikide kohtunikega ja menetlusosalistega on Euroopa Kohus 

arvestanud kohtusüsteemi kujundamisel läbivalt põhimõttega, mille kohaselt 

ühenduse õigusel peab olema mõju siseriiklikele õiguskordadele. Koostöö 

tulemus on suuresti sõltunud Euroopa Kohtu ja liikmesriikide kohtute toimivast 

partnerlusest, mis omakorda on olnud paljude akadeemiliste vaidluste esemeks. 

Õiguskirjanduses aset leidvad vaidlused võib laias mõttes jagada kaheks, ühed 

keskenduvad peamiselt Euroopa Kohtu ja siseriiklike kohtute koostöö loogikale, 

teised teadlased ehitavad oma teooriad üles konfliktile. Euroopa õiguse tänane 

areng näitab, et piirid Euroopa õiguse ja siseriikliku õiguse vahel on ähmastumas 

ning liikemsriikide õigussüsteemid, sh ka kohtunikud peavad üha rohkem 

arvestama Euroopa Kohtu tõlgendustega.27   

EÜ asutamislepingu artikkel 10 on üheks aluseks, millel Euroopa Kohtu ja 

liikmesriikide kohtute koostöö põhineb. Kui leiab aset konflikt liikmesriigi kohtu 

ja ühenduse institutsioonide meetmete vahel, peab siseriiklik õiguskaitse olema 

piisav selleks, et võimaldada ühenduse õigusest tulenevate küsimuste 

üleskerkimine ja lahendamine. Lojaalse koostöö kohustuse põhimõttele tuginedes 

on siseriiklikul kohtul võimalus menetluse käigus omal initsiatiivil tõstatada 

ühenduse õigust puudutavaid küsimusi ka siis, kui kumbki pooltest Euroopa 

                                                 

24  Euroopa Kohus, ühendatud kohtuasjad C-6/90 ja C-9/90 Francovich jt v Itaalia, EKL 1991, 5357. 
25  Euroopa Kohus, kohtuasi C-213/89 Factortame, EKL 1990, 2433. 
26  J. Schwarze. Administrative Law under European Influence. Sweet & Maxwell 1996, lk 19-20. 
27  A. Stone Sweet. The Judicial Construction of Europe. Oxford 2004, lk 19-21. 
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õigusele tähelepanu ei juhi, seda eesmärgiga, et tagada ühenduse õiguse 

kohaldamine juhul, kui esineb konflikt siseriikliku õigusega.28 

Lisaks EÜ asutamislepingus sätestatud alustele, põhineb Euroopa Kohtu ja 

liikmesriikide kohtute koostöö ka Euroopa Kohtu enda loodud ühenduse õiguse 

vahetu kohaldatavuse ja ülimuslikkuse printsiipidele.29 Nendest põhimõtetest 

tulenevalt peab liikmesriigi kohtunik lisaks siseriiklikule õigusele kohaldama ka 

EL õigust, mis võib kaasa tuua kollisioone EL õiguse ja siseriikliku õiguse vahel.  

Vahetu kohaldatavuse ja ülimuslikkuse printsiip on seotud Euroopa Kohtu poolt 

kujundatud otsese õigusmõju doktriiniga, mille kohaselt võib ühenduse õigus anda 

isikutele õigusi, millele saab tugineda siseriiklikus kohtus.30 Otsese õigusmõju 

kriteeriumideks on ühenduse sätte piisavalt täpne ja tingimusteta iseloom ehk 

ühenduse õiguse sättest peab üheselt tulenema, kes on õigussuhte õigustatud ja 

kohustatud subjektid ning millised on nende õigused ja kohustused. Kuid otsese 

õigusmõju põhimõttele ei saa tugineda suhetes üksikisikutega.31 

Otsese õigusmõju doktriini täiendab kaudse õigusmõju doktriin, mis kehtib ka 

selliste ühenduse õiguse sätete osas, millel puudub otsene õigusmõju. Kaudse 

õigusmõju põhimõte on kohaldatav ka siis, kui puuduvad aktid, mida oleks 

võimalik vaidlusalusele suhtele kohaldada ning seetõttu on sellise põhimõtte 

kohaldamine võimalik ka suhetes üksikisikute vahel.32 Kuid teatud olukordades ei 

ole see üksikisikute õiguste kaitsel piisav33 ning selleks, et üksikisikud ei sõltuks 

vaid siseriikliku õiguse poolt pakutavatest võimalustest, on Euroopa Kohus 

loonud kohtupraktika käigus riigivastutuse põhimõtte, mis peaks tagama riigi 

“huvitatuse” täita ühenduse õigust.  

Üheks parimaks meetmeks peetakse EL õiguse ühetaolise kohaldamise tagamisel 

EÜ asutamislepinguga ette nähtud eelotsuse küsimise võimalust.34 Eelotsuse 

                                                 

28 J. Laffranque. Juridica 2001, nr 9, lk 619. 
29  Vt Euroopa Kohus, kohtuasi 26/62 Van Gend & Loos, EKL 1963, 1 ja kohtuasi 6/64 Costa v 
ENEL, EKL 1964, 1251.  
30  K. Sirg. Otsese õigusmõju doktriin. Juridica 2001, nr 9,lk 626-628. 
31  A. Taro. Euroopa Ühenduse õiguse rikkumisega tekitatud kahju. Ühenduse liikmesriigi vastutus. 
Juridica 2003, nr 3, lk 171. 
32  Ibid. 
33  Nt kui direktiivi sätetest ei tulene üheselt, kes on õigussuhte kohustatud subjektiks, vt Francovich’i 
kohtuasi, p 2.1.2.2. 
34  EÜ asutamislepingu artikkel 234. 



17 

mehhanismi eesmärk on tagada EL õiguse säilivus ühtse EL õigusena, millel on 

kõigis liikmesriikides sarnane kehtivus.35 

EÜ asutamislepingu artikli 234 mõjuvõim on arenenud läbi Euroopa Kohtu 

praktika. Eelotsuse küsimise võimalus on üks peamisi instrumente, millel põhineb 

liikmesriikide ning ühenduse õiguse koostoime. Kuid kui algselt oli selle 

partnerluse põhimõteteks horisontaalsus ning bilateraalsus, siis tänaseks 

iseloomustab ühenduse ja liikmesriikide õiguskordade suhet vertikaalsus ja 

multiliteraalsus.36   

Horisontaalne oli liikmesriigi ja Euroopa Kohtu suhe selles mõttes, et nad olid 

eraldiseisvad, kuid võrdsed. Kohtutel olid erinevad funktsioonid, mida nad täitsid 

oma määratud toimimisala piires ning see oli liikmesriigi kohtu otsusta, kas 

esitada mingi küsimus Euroopa Kohtule tõlgendamiseks või mitte. Bilateraalsus 

tähendas seda, et Euroopa Kohtu otsus oli suunatud ainult selle liikmesriigi 

kohtule, kes küsimuse oli esitanud. 

Euroopa Kohus on järjest enam oma mõjuvõimu laiendanud. Tänase 

kohtupraktika kohaselt asetab Euroopa Kohus end aste kõrgemal kui 

liikmesriikide kohtud, samuti annab aimu kohtute koostöö põhinemisest 

vertikaalsel põhimõttel Euroopa Kohtu julgus sekkuda asjadesse, mida varem 

peeti vaieldamatult vaid siseriiklike kohtute pädevuseks. Samuti on üldteada 

Euroopa Kohtu seisukoht, mille kohaselt ühe liikmesriigi suhtes tehtud kohtuasi 

on siduv sarnase rikkumise asjas kõikides liikmesriikides.37 

Liikmesriikide kohtud ei kohalda enam mitte ainult siseriiklikku õigust, vaid neil 

on kohustus jõustada ka ühenduse õigust, mis teeb nendest osa laiemast ühenduse 

õigusmõistmise süsteemist. Käesoleva töö eesmärgiks on vaadata EÜ 

asutamislepingu artiklist 226 sätestatud rikkumismenetlusest tulenevaid kohustusi 

liikmesriigile ning viimase võimalusi end esitatud süüdistuste vastu kaitsta.  

Seetõttu ei peatuta pikemalt eelotsuse menetluse põhimõtetel, vaid analüüsitakse 

põgusalt rikkumismenetluse ning eelotsuse menetluse kokkupuutepunkte. 

Eelotsuse menetluse peamine eesmärk on abistada liikmesriikide kohtuid EL 

                                                 

35  J. Laffranque. Euroopa Kohtu lahendid I. Tallinn 2001, lk 54. 
36  P. Graig, G. Burca. EU Law. Text, cases and materials. Oxford 2003, lk 433. 
37  Ibid. 
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õiguse kohaldamisel, eesmärgiga tagada õiguse ühetaoline rakendumine. Kuid kas 

komisjoni sekkumine eelotsuse menetlusse võib päädida “hädasoleva” riigi vastu 

rikkumismenetluse algatamisega? Või kas liikmesriik, kui ta ei ole päris kindel 

direktiivide ülevõtmise õigsuses ning ennetades rikkumismenetluse algatamist, 

pöördub Euroopa Kohtu poole eelotsuse küsimusega?38 

Põhimõttelise seisukoha eelotsuse küsimise põhjendatuses andis Euroopa Kohus 

asjas Cilfit.39 Kohus, mille otsuse peale ei saa siseriikliku õiguse järgi edasi 

kaevata ja kus kerkib üles ühenduse õiguse küsimus, on kohustatud saatma asja 

Euroopa Kohtusse, välja arvatud juhul, kui kohus on tuvastanud, et üleskerkinud 

küsimus on asjakohatu või et Euroopa Kohus on kõnealust ühenduse sätet juba 

tõlgendanud või et ühenduse õiguse õige kohaldamine on nii ilmne, et 

põhjendatud kahtlus ei ole võimalik.  

Eelpool sai mainitud, et EÜ asutamislepingu artiklit 10 kasutatakse peamiselt 

koostoimes teiste asutamislepingu artiklitega. Euroopa Komisjon viitab lojaalsuse 

põhimõttele meelsasti siis, kui liikmesriik ei tee tema arvates piisavat koostööd 

lepingu rikkumismenetluse uurimisel ning põhjendamisel. Teisalt saab lojaalsuse 

põhimõttele rõhudes ärgitada liikmesriikide kohtuid rohkem eelotsuseid küsima 

ning seeläbi tagama ühenduse õiguse  veelgi ühetaolisemat kohaldamist. 

Siinkohal tõusetub küsimus, kui kaugele ulatuvad lojaalse koostöö kohustuse 

põhimõtte piirid? Kas Euroopa Kohus võib liikmesriigi kohtule, mille otsuste 

peale ei saa siseriikliku õiguse järgi edasi kaevata, ette heita eelotsuse küsimata 

jätmist seetõttu, et viimane ei ole võtnud kasutusele kõiki asjakohaseid meetmeid, 

et tagada ühenduse õiguse ühetaoline rakendumine?40 

1.2. Lepingu rikkumine ning asjakohase menetluse algatamise 
võimalikkus 

Komisjon, pidades silmas ühisturu laitmatut toimimist ja arengut  

• tagab käesoleva lepingu sätete ja institutsioonide poolt käesoleva lepingu alusel 

võetud meetmete rakendamise; 

                                                 

38  Vt lähemalt p 2.2.3. 
39  Euroopa Kohus, kohtuasi 283/81 Cilfit, EKL 1982, 3415. 
40  Vt lähemalt p 2.2.3. 



19 

• sõnastab soovitused või esitab arvamused käesolevas lepingus käsitletud 

küsimustes, kui leping seda selgesõnaliselt ette näeb või kui komisjon seda 

vajalikuks peab; 

• omab iseseisvat otsustamisõigust ning võtab osa nõukogu ja Euroopa Parlamendi 

meetmete kujundamisest käesolevas lepingus ettenähtud viisil; 

• kasutab talle nõukogu poolt antud volitusi viimase kinnitatud eeskirjade 

rakendamiseks.  (art 211) 

Kuigi komisjon on EÜ asutamislepingu artikkel 211 järgi pigem ühenduse õiguse 

üle järelevaataja, on tal ka keskne roll ühenduse õigusloome protsessis. Sealjuures 

on oluline teada, et komisjon asub paljude ühenduse initsiatiivide südames ning 

tal on nii seadusandlik, administratiivne, täidesaatev kui ka kohtuvõim. Kõige 

olulisem neist on komisjoni õigus algatada õigusakti andmist, sest see on otseselt 

seotud Euroopa Liidu poliitika arendamisega. Kuigi seadusandlik ettepanek vajab 

nii nõukogu kui paljudel juhtudel ka Euroopa Parlamendi kooskõlastust, 

võimaldab komisjoni selline algatusõigus olla kogu Euroopa Liidu 

integratsioonimootoriks.41 

Lisaks seadusandlikule võimule on komisjonil olulised administratiivsed 

kohustused. Kui eelpool sai öeldud, et komisjon töötab välja poliitikaid ning 

seadusandlikke plaane järgnevateks aastateks, siis kõige selle täitmist tuleb ka 

kontrollida. EÜ asutamislepingu järgi on komisjonil ülesanne tagada ühenduse 

õiguse ühetaoline ning täielik rakendamine liikmesriikide poolt. Näiteks avaldab 

ta iga-aastaseid ülevaateid liikmesriikide lõikes ühenduse õigusaktide ülevõtmise 

kohta ning samuti algatatud kohtuasjadest ja rikkumismenetlustest juhul, kui 

liikmesriik ei ole suutnud  õigusakte siseriiklikult rakendada.42 

Tulenevalt artikkel 211 lõikest 1 omab komisjon kahesugust kohtulikku võimu. 

Mõnedes valdkondades on komisjon EÜ asutamislepingu rikkumise korral 

liikmesriikide või eraettevõtjate poolt uurijaks ning esmaseks kohtumõistjaks.43 

                                                 

41  Burca jt, lk 59-60. 
42  Komisjoni aastaaruanded on kättesaadavad komisjoni koduleheküljel -
http://www.europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#transpositions – 
30.09.2005. 
43  Kahe olulisema valdkonnana võib välja tuua konkurentsipoliitikat ning riigiabi, kus vaidluse 
lahendab esmalt komisjon ning seejärel on võimalik komisjoni otsus edasi kaevata esimese astme kohtusse. 
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Teisel juhul on komisjonil õigus algatada rikkumismenetlus liikmesriigi vastu, kui 

viimane on rikkunud ühenduse õigust ning olla kohtus avaldaja rollis.  

Seega ühelt poolt on olemas artikkel 10, mille kohaselt on  liikmesriikidel üldine 

kohustus võtta kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada EÜ 

asutamislepingust või ühenduse institutsioonide poolt võetud meetmetest 

tulenevate kohustuste täitmine. Teisalt toetab seda artikkel 211, mis annab 

komisjonile õiguse võtta kasutusele vajalikud meetmed, et tagada lepingute 

täitmine, muuhulgas õigus kaevata liikmesriik Euroopa Kohtusse. 

Lepingurikkumise menetluse eesmärgi kohta on Euroopa Kohus öelnud, et EÜ 

asutamislepingu artikli 226 põhjal algatatud menetluse otstarve on deklareerida, et 

liikmesriigi käitumine on vastuolus ühenduse õigusega ning lõpetada selline 

käitumine.44 Selline menetlus on oma loomult objektiivne ning ainuke küsimus, 

mis menetluse käigus tõstatatakse on, kas liikmesriik on rikkunud ühenduse õigust 

või mitte. Lepingurikkumise menetluse algatamise tingimuseks on objektiivne 

seisukoht, et liikmesriik ei ole täitnud aluslepingutest tulenevaid kohustusi. 

Komisjoni avaldus peab olema piisaval tasemel õiguslikult põhjendatud ning 

sellest peab selguma, millele toetudes ta jõudis eelpool nimetatud järelduseni.45 

Veel on kohus öelnud, et EÜ asutamislepingu artiklis 226 sätestatu kohaselt on 

komisjonil õigus otsustada, kas algatada liikmesriigi vastu rikkumismenetlus või 

mitte ning see ei ole kohtu hinnata, kas komisjon on seejuures oma õigust arukalt 

kasutanud.46  

1.2.1. Lepingust tulenev kohustus ja selle kohustuse rikkumine 

Väljend “lepingust tulenev kohustus” hõlmab endas kõiki ühenduse õigusakte, 

mis on liikmesriikidele siduvad. Siia hulka kuuluvad lepingute sätted (kui esmane 

õigus), ühenduse institutsioonide siduvad aktid (kui teisene õigus), ühenduse poolt 

sõlmitud välislepingud ning Euroopa Kohtu poolt tunnustatud õiguse 

                                                 

44  Euroopa Kohus, kohtuasi 16/76 Prantsusmaa v Komisjon, EKL 1979, 321, p 27. 
45  Euroopa Kohus, kohtuasi 301/81 Komisjon v Belgia, EKL 1983, 467, p 8. 
46  Euroopa Kohus, kohtuasi C-200/88 Komisjon v Kreeka, EKL 1990, I-4299, p 9. 
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põhiprintsiibid. Kõigi nende aktide rikkumine võib kaasa tuua rikkumismenetluse 

algatamise EÜ asutamislepingu artiklite 226 ja 227 alusel.47  

Kuna rikkumismenetlus põhineb objektiivsetel asjaoludel, siis iga 

liikmesriigipoolne viga võib olla avalduse aluseks väitmaks, et riik on lepingut 

rikkunud. Rikkumise sagedus ning ulatus on seejuures väheoluline, menetluse 

algatamine sõltub komisjonist või ka teisest liikmesriigist. Kuid kui menetlus on 

juba kohtus algatatud, siis on see ainult Euroopa Kohtu otsustada, kas väidetav 

rikkumine on toimunud. 

See, kas liikmesriigi käitumist saab pidada lepingust tuleneva kohustuse 

rikkumiseks, sõltub vaidlustatava käitumise olemusest ning väidetavalt rikutud 

ühenduse õiguse sätte sisust. Sellest tulenevalt on kergem tuvastada lepingu 

rikkumise olemasolu kui see tuleneb siseriikliku õiguse sättest, mis on vastuolus 

ühenduse õigusega, kui juhul, millal on tegemist liikmesriigi halduspraktikaga, 

mis on omane süüdistatava liikmesriigi ametivõimudele.48 Sealjuures on kohus 

öelnud, et siseriikliku õigusakti või administratiivse sätte ulatust tuleb hinnata 

selle tõlgenduse valguses, mille on andnud siseriiklik kohus.49 

Kohustuse täitmata jätmise hagi võib tõusetuda nii liikmesriigi tegevusest kui ka 

tegevusetusest. Viimase klassikaliseks näiteks on mõne direktiivi ülevõtmata 

jätmine siseriiklikusse õigusesse. Kohtuasjas C-290/8950 algatas komisjon 

rikkumismenetluse Belgia vastu, kuna viimane ei olnud teavitanud keskkonnalaste 

direktiivide ülevõtmisest, mis puudutasid vee kvaliteeti. Belgia valitsus ei eitanud, 

et kõik direktiivi sätted ei ole siseriiklikusse õigusesse üle võetud, kuid valitsus 

väitis, et selle põhjuseks on rahalised raskused. Kuid kohus on olnud järjekindlalt 

seisukohal, et liikmesriik ei või vabandada asjassepuutuvate sätete, praktika või 

asjaolude olemasoluga siseriiklikus õigussüsteemis, et õigustada tähtaegadest 

mittekinnipidamist ning vastuolu ühenduse õigusega. Eeltoodust tulenevalt leidis 

kohus, et direktiividest mitteteavitamise ning direktiivide ülevõtmiseks vajalike 

meetmete rakendamata jätmisega teatud Belgia regioonides, on Belgia rikkunud 

endale EÜ asutamislepinguga võetud kohustusi. 

                                                 

47  K. Lenaerts, D. Arts, R. Bray. Procedural Law of the European Union. London 1999, lk 85. 
48  Ibid, lk 87. 
49  Euroopa Kohus, kohtuasi 300/95 Komisjon v Ühendatud Kuningriik, EKL 1997, 2649, p 37. 
50  Euroopa Kohus, kohtuasi C-290/89 Komisjon v Belgia, EKL 1991, 2851. 



22 

Liikmesriigi tegevus ühenduse õiguse vastu on näiteks administratiivsete 

formaalsuste kehtestamine, mis piiravad eelkõige kaupade importi või ka müüki 

konkreetses liikmesriigis.51 

Kohustuse rikkumine võib olla ka olemasoleva õigusakti sätte vastuolu lepinguga 

isegi siis, kui seda siseriiklike võimude poolt ei rakendata. Ainuüksi fakt, et 

selline säte eksisteerib, võib tekitada selle subjektides ebakindlust seoses 

võimalusega toetuda ühenduse õigusele.52  

Viimaseks on lepingust tuleneva kohustuse rikkumine ka Euroopa Liidu määruste 

ümberkirjutamine siseriiklikesse õigusaktidesse. EÜ asutamislepingu artikkel 249 

kohaselt on määrus tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides 

liikmesriikides. Määrused on vahetult kohaldatavad kõigis liikmesriikides ja 

jõustumiseks piisab nende avaldamisest Euroopa Ühenduste Teatajas53 määruses 

fikseeritud kuupäeval või, selle puudumisel, lepingus määratud kuupäeval. 

Seetõttu on lepinguga vastuolus kõik täideviimise meetodid, mille tulemuseks 

võib olla määruste vahetu õigusmõju takistamine ning nende üheaegse ja 

ühetaolise kohaldamise ohtu seadmine ühenduses tervikuna.54 

1.2.2. Rikkumismenetluse algatamine – komisjoni õigus või kohustus 

Komisjoni diskretsiooniõiguse üle, kas algatada kohtuasi või mitte, on arutletud 

läbi aegade. Ühest küljest on problemaatiline, kui komisjon on liikmesriikide 

suhtes liiga leebe ning järeleandlik. Teisalt võimaldab diskretsiooniõiguse lai 

kasutus viia  menetluse ebaõiglase ning rõhuva kasutuseni, kui komisjoni 

tegevusel on liiga vähe ajalisi ning menetluslikke piiranguid.55 

Arvestades komisjoni kui institutsiooni rolli ühenduses ning mitmeid ülesandeid 

mida ta täidab, on väidetud, et komisjon võib oma õiguse kasutamisel olla 

mõjutatud poliitilistest või muudest põhjustest otsustamaks, kas algatada 

                                                 

51  Näitena võib tuua kohtuasjad 154/85 Komisjon v Itaalia, EKL 1987, 2717; C-80/92 Komisjon v 
Belgia, EKL 1994, 1019. 
52  Euroopa Kohus, kohtuasi 38/87 Komisjon v Itaalia, EKL 1973, 161, p 9. 
53  Nice’i lepinguga (EÜT C 80, 10.03.2001) muudeti Euroopa Ühenduste Teataja Euroopa Liidu 
Teatajaks (ELT). 
54  Euroopa Kohus, kohtuasi 30/72 Komisjon v Itaalia, EKL 1973, 161, p 17. 
55  Burca jt, lk 407. 
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rikkumismenetlus liikmesriigi suhtes või mitte.56 Eestikeelsest artikkel 226 

sõnastusest ei nähtu, kas tegemist on kohustuse või õigusega, küll aga annab 

parema tõlgendamisvõimaluse artikli ingliskeelne versioon. 

If the Commission consideres … it shall deliver a reasoned opinion …[the 

Commission] may bring the matter before the Court of Justice.  

Selle sõnastuse kohaselt on komisjonil õigus otsustada rikkumismenetluse 

algatamine Euroopa Kohtus, kui ta peab rikkumist piisavalt oluliseks. Peale 

kohtueelse menetluse algatamist annab komisjon liikmesriigile võimaluse 

vastuväiteks, millega riik võib tunnistada oma eksimust ning seejärel lepitakse 

kokku tähtajad ja meetodid rikkumise kõrvaldamiseks. Samuti võib liikmesriik 

oma vastuväites komisjoni veenda, et rikkumist ei esine. Eelpool toodud juhtudel 

on komisjonil õigus asi lõpetada ning menetlust artikkel 226 alusel Euroopa 

Kohtus mitte algatada.  

Seega on komisjon vaba otsustama menetluse algatamise üle artikkel 226 alusel 

ning kohtul ei ole õigust kommenteerida, kas komisjon kasutas oma 

diskretsiooniõigust õigesti või mitte.57 Kohtumenetlus on objektiivne ka selles 

mõttes, et oma otsuses annab kohus hinnangu ainult selle kohta, kas liikmesriik 

rikub ühenduse õigust või mitte. Euroopa Kohtu tegevust analüüsides ei ole 

põhjust kahtluse alla seada ka kohtu erapooletut suhtumist menetluse pooltesse.  

Kohtuasjas 416/8558 väitis Inglismaa, et komisjon esitas hagi kohtule poliitilistel 

motiividel ning alus ei ole kooskõlas artikli 169 (praegu art 226) eesmärgiga. 

Kohus leidis, et ta ei saa sellist argumenti arvestada. Tulenevalt EÜ 

asutamislepingus sätestatud institutsioonide võimude lahususest, ei ole kohus 

pädev hindama millist eesmärki taotletakse artikkel 169 (praegu art 226) 

menetluse algatamisega. Kohtu ülesanne on otsustada, kas liikmesriik on rikkunud 

endale võetud kohustusi nii nagu on väidetud. Kohus viitab ka oma varasemale 

otsusele 7/68,59 milles ta asus seisukohale, et kohtuprotsess oma kohustusi 

mittetäitnud liikmesriigi vastu on oma olemuselt objektiivne olenemata sellest, et 

menetluse enda algatamine sõltub täielikult komisjonist.  

                                                 

56  Burca jt, lk 407. 
57  Euroopa Kohus, kohtuasi C-200/88 Komisjon v Kreeka, EKL 1990, I-4299, p 9. 
58  Euroopa Kohus, kohtuasi 416/85 Komisjon v Ühendatud Kuningriik, EKL 1988, 3127, p 8 – 9. 
59  Euroopa Kohus, kohtuasi 7/68 Komisjon v Itaalia, EKL 1972, 529.  
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Veelgi enam, kohus on öelnud, et komisjoni kindla huvi ning motiivi puudumine 

ei takista tal rikkumismenetluse algatamist liikmesriigi vastu.60 Artikkel 226 

menetluse algatamisega ei kaitse komisjon mitte oma õigusi, vaid ta seisab hea 

ühenduse üldiste huvide eest. 

Teisest küljest võib väita, et komisjoni diskretsiooniõigus ei ole piiramatu ning tal 

on menetluse algatamise kohustus, kui ta on veendunud, et liikmesriik on 

rikkunud lepingust tulenevat kohustust. Seda eelkõige tulenevalt EÜ 

asutamislepingu artiklist 221, mille kohaselt on komisjonil ülesanne valvata 

lepingu täitmise üle. Komisjonil on kohustus kaaluda võimalust, kas rikkumine on 

aset leidnud või mitte ning seejärel võtta kasutusele vajalikud meetmed. 

Tulemuseks võib olla ka otsus mitte algatada rikkumismenetlust liikmesriigi 

suhtes.61 

Kohtujurist Roemer on siinkohal andnud näpunäiteid, mida komisjon peaks 

kaaluma rikkumismenetluse algatamisel. Ta leiab, et menetluse mittealgatamine 

võib olla õigustatud, kui sõbraliku lahenduse leidmine on võimalik menetluse 

algatamisega viivitamise korral; kui rikkumise mõjud on vähetähtsad; kui 

menetluse algatamine suhteliselt vähetähtsa rikkumise korral võib raskendada 

poliitilist kriisi ning kui vaidlusaluseks olevat ühenduse sätet hakatakse 

lähitulevikus tõenäoliselt muutma. 62  

Euroopa Kohus ei arvesta otsuse tegemisel subjektiivsete teguritega, millega 

liikmesriigid püüavad enda tegevust või tegevusetust õigustada. Üks levinumaid 

õigustusi on viitamine raskustele siseriiklikus otsustamisprotsessis, sealhulgas 

poliitilised põhjused. Kuid läbivalt on kohus olnud seisukohal, et siseriiklik 

suutmatus ei saa olla aluseks ühenduse õiguse mittetäitmisele,63 samuti mitte enda 

õigustamine, et ka mõni teine liikmesriik on rikkunud lepingut sarnases 

küsimuses.64 Iga liikmesriik on küll vaba  otsustama, milline siseriiklik võimkond 

                                                 

60  Euroopa Kohus, kohtuasi 431/92 Komisjon v Saksamaa, EKL 1995, I-2189, p 19-22. 
61  Vincenzi jt, lk 150. 
62  Euroopa Kohus, kohtuasi 7/71 Komisjon v Prantsusmaa, EKL 1971, 1003. 
63  Vt nt kohtuasjad 301/81 Komisjon v Belgia, EKL 1983, 467; 96/81 Komisjon v Holland, EKL 
1982, 1791.   
64  Vt nt kohtuasjad 52/57 Komisjon v Itaalia, EKL 1976, 277; 232/78 Komisjon v Prantsusmaa, EKL 
1979, 2739. 
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direktiivi üle võtab, kuid see ei vabasta riiki kohustusest jõustada direktiivi sätteid 

läbi siseriikliku õiguse ning muuta direktiivi sätted õiguslikult siduvaks.65 

Rikkumismenetluse algatamine ning selle viimine Euroopa Kohtuni sõltub 

komisjoni otsusest. Ning teades, et kõige üldisemalt saab rikkumismenetluse 

algatamiseks olla kaks põhjust – liikmesriik ei ole direktiivi või selle sätteid 

siseriiklikusse õigusesse üle võtnud või direktiiv on üle võetud, kuid tulenevalt 

direktiivi teistsugusest tõlgendusest ei ole seda tehtud komisjoni rahuldaval moel 

– tekib õigustatud küsimus, kas liikmesriigil on rikkumismenetluses kasulik 

kohtumenetluseni välja minna. Arvestades kohtueelse menetluse suurt osakaalu, 

tasuks liikmesriigil võibolla vältida kohtusse minekut. 

Kuidas saab liikmesriik ennast efektiivselt menetluse kestel kaitsta ning kas üldse 

või millistel juhtudel on liikmesriigil võimalik kohtuasi võita? Need on 

küsimused, millele püüan leida vastuseid töö teises osas. Etteruttavalt olgu 

öeldud, et arvestades Euroopa Kohtu järjest suureneva töökoormusega ning 

menetluste arvu tõusu, võib väita, et liikmesriigid peavad üha rohkem vajalikuks 

oma õiguse kaitsmisel välja minna Euroopa Kohtuni. 

Liikmesriik otsustab oma õiguse kaitsel kohtuni välja minna eelkõige siis, kui 

võimalus vaidlus võita on suurem kui võimalus kaotada. Vaidluses, mille esemeks 

on lihtsalt direktiivi ülevõtmata jätmine, on liikmesriigi võimalused Euroopa 

Kohut veenda näiteks siseriiklikku olukorda õigustavate argumentidega 

väikesed.66 Samas ei pruugi liikmesriigi võit Euroopa Kohtus komisjoni üle olla 

võit üksikisikute jaoks. Isikute kaebuse aluseks on nende veendumus siseriikliku 

õigusakti ja EL õiguse vastuolu kohta ning nimetatud vastuolust tulenev õiguste 

rikkumine. Pidades silmas rikkumismenetluse algatamise aluseid, milleks on ka 

isikute kaebused, võib eeldada, et isiku ootused algatatud rikkumismenetluse osas 

erinevad liikmesriigi ootustest. Kuigi käesoleva väitekirja eesmärgiks on 

analüüsida liikmesriigi seisundit rikkumismenetluses, leiavad töös põgusat 

käsitlemist ka isikute õigused.67 

                                                 

65  Euroopa Kohus, kohtuasi 96/81 Komisjon v Holland, EKL 1982, 1791, p 12.   
66  Vt lähemalt p 2.3.1. 
67  Vt lähemalt p 2.1. 
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1.3. Rikkumismenetluse peamised algatamise alused 

Rikkumismenetluse võib jagada nelja eristatavasse staadiumi.68 

Esmalt alustab komisjon liikmesriigiga, mille puhul ta kahtlustab lepingu 

rikkumise olemasolu, mitteformaalseid läbirääkimisi. Selle jooksul on riigil 

võimalik selgitada oma seisukohti, samuti on võimalik jõuda komisjoniga sobiva 

lahenduseni. 

Kui mitteformaalsete läbirääkimistega asja ei lahendata, saadab komisjon riigile 

ametliku teadaande (formal notice). See on kiri, milles on täpsustatud väidetava 

rikkumise asjaolusid. Reeglina on liikmesriigil kaks kuud aega kirjale 

vastamiseks, tulenevalt asjaoludest võib komisjon anda vastamiseks ka lühema 

tähtaja. Keskmiselt ühe aasta jooksul otsustab komisjon, kas juhtum lõpetada või 

mitte. 

Kui liikmesriigi vastus polnud piisav ning ka täiendavad läbirääkimised osapoolte 

vahel ei ole andnud lahendust, saadab komisjon riigile põhjendatud arvamuse 

(reasoned opinion). Põhjendatud arvamuses on välja toodud konkreetsed alused, 

millel väidetav liikmesriigipoolne rikkumine põhineb, samuti on selles märgitud 

tähtaeg, mille jooksul liikmesriik peab kirjale vastama (et end õigustada) või 

kõrvaldama rikkumise. 

Neljandaks staadiumiks on asja viimine Euroopa Kohtusse.  

Komisjon algatab rikkumismenetluse, kas vastusena isiku kaebusele või omal 

initsiatiivil. Kuna komisjonil puudub uurimiskohustus, siis menetluste algatamise 

aluseks on tihtilugu teave, mis on saadud näiteks ajakirjanduse vahendusel, 

Euroopa Parlamendi liikme esitatud küsimustest või kaebustest, samuti peab 

komisjon direktiivide ülevõtmise andmebaasi, millest nähtub, kui mõni liikmesriik 

ei ole direktiivi ülevõtnud või jätnud sellest teavitamata. 

Kehtib üldprintsiip, mille kohaselt võib igaüks esitada komisjonile kaebuse 

liikmesriigi meetme või tegevuse peale, mida nad peavad vastuolus olevaks 

ühenduse õiguse sätete ja printsiipidega. 

                                                 

68  Burca jt, lk 400-401. 
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1.3.1. Direktiivide ülevõtmisest teavitamata jätmine 

EÜ asutamislepingu kohaselt on komisjoni ülesandeks valvata lepingu ja 

institutsioonide poolt antud meetmete rakendamise üle. Sellest tulenevalt ning 

arvestades, et Euroopa Liidu määrused on liikmesriikides vahetult kohaldatavad, 

kontrollib komisjon direktiivide ülevõtmist liikmesriikide siseriiklikusse 

õigusesse. 

Teavet ühenduse õiguse ülevõtmise kohta on komisjonil võimalik saada isikute 

kaebuste kaudu, mida on lähemalt kirjeldatud allpool, ning liikmesriikide enda 

tegevuse kaudu direktiividest teavitamisel. 

Nimelt on liikmesriikidel kohustus teavitada komisjoni ülevõetud direktiividest 

ning õigusaktidest, millega direktiiv on üle võetud. Direktiiv jõustub selles 

sätestatud ajal, tavaliselt on see Euroopa Liidu ametlikus väljaandes Euroopa 

Liidu Teatajas avaldamise hetkest või kümme kuni kakskümmend päeva peale 

ametlikus väljaandes avaldamist. Lisaks jõustumise tähtajale on direktiivi 

rakendussätetes ära märgitud selle ülevõtmise tähtaeg. Direktiivi täielikuks 

ülevõtmiseks võib liikmesriikidel olla aega  aastaid.  

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autovedude alase liikuva tegevusega 

hõivatud isikute tööaja korralduse kohta69 jõustus Euroopa Ühenduste Teatajas 

avaldamise päeval ehk siis 23. märtsil 2002 aastal. Direktiivi artikkel 14 kohaselt 

võtavad liikmesriigid käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud õigusnormid 

vastu 23. märtsiks 2005.a või tagavad nimetatud kuupäevaks, et töösuhte pooled 

on kehtestanud vajalikud meetmed lepinguga, kusjuures liikmesriigid on 

kohustatud võtma kõik meetmed, mis võimaldavad neil igal ajal tagada käesoleva 

direktiiviga nõutavad tulemused. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva 

direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud või vastuvõetavad 

siseriiklikud õigusnormid. 

Teavitamise kohustuse täitmine tähendab, et liikmesriigil tuleb komisjonile 

esitada direktiivi riigisiseselt ülevõtvate õigusaktide tekstid, mille alusel komisjon 

hindab direktiivi nõuete ülevõtmist liikmesriigi poolt. Kuni Euroopa Liidu 

laienemiseni esitasid riigid oma ametlikust väljaandest tehtud koopiad direktiivi 

                                                 

69  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/15 autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud 
isikute tööaja korralduse kohta. EÜT L 80 23.03.2002, lk 35 – 39. 
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ülevõtvast õigusaktist Euroopa Komisjonile läbi oma alalise esinduse Brüsselis. 

Kuna uutel liikmesriikidel oli kohustus liitumisele eelnenud paari aasta jooksul 

teavitada komisjoni ühenduse õigusaktide ülevõtmisest ning seda tehti 

elektrooniliselt, siis alates 3. maist 2004. aastal toimub direktiivide ülevõtmisest 

teavitamine kõikides liikmesriikides läbi internetipõhise andmebaasi. 

Komisjoni koduleheküljel on kalender,70 millest nähtub, millal peab konkreetne 

direktiiv olema üle võetud liikmesriikide siseriiklikusse õigusesse. Selle täitmist 

jälgib komisjon hoolikalt, sest direktiiv on institutsiooni silmis ainult siis üle 

võetud siseriiklikusse õigusesse, kui sellest on komisjoni teavitatud. Lisaks 

võimalusele algatada rikkumismenetlus, peab komisjon võrdlustabelit, milles 

võrreldakse liikmesriikide edu direktiivide ülevõtmisel. Selline dokument omab 

suurt poliitilist tähtsust ning avaldatakse iga-aastaselt komisjoni aastaaruandes. 

Eesti Euroopa Liiduga liitumise hetkel oli vastuvõetud ning kehtisid 1575 

direktiivi, millest eelteavitamise andmebaasi vahendusel oli Eestil teavitatud 1198 

direktiivi ülevõtmisest, mis moodustas 71,8 % teavitamist vajavatest 

direktiividest. Seega Eestil jäi teavitamata ca 30 % direktiividest. Peamine põhjus 

oli selles, et paljud Euroopa Liidu õigust ülevõtvad aktid olid kavandatud 

jõustuma 1. maist 2004 või pisut hiljem, mistõttu nende ametlikke tekste ei olnud 

võimalik eelteavitamise andmebaasi lisada.71 Kõige edukam oli uutest 

liikmesriikidest direktiivide ülevõtmisel Leedu 88 protsendiga. 

Direktiividest teavitamise korrektsus on suurenenud ka vanade liikmesriikide 

seas, mis näitab komisjoni töö tõhustamist läbi aastate. Kui 1982. aastal oli jõus 

640 direktiivi ning direktiivide ülevõtmisest teavitamise protsent oli ca 90%, siis 

2002. aastal, millal oli jõustunud juba 2240 direktiivi, oli teavitamise protsent 

tõusnud 98,87%-le.72 

                                                 

70  Direktiivide transponeerimise kalender - 
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/ index_en.htm#infractions. – 30.09.2005. 
71  Seletuskiri Vabariigi Valitsuse protokolli märgitava otsuse „Euroopa Komisjoni teavitamise 
töökorraldus“ eelnõu juurde.  
72  Euroopa Komisjoni 20. aastaaruanne, lk 7. - 
http://www.europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/ 
droit_com/pdf/rapport_annuel/20_rapport_annuel_en.htm – 30.09.2005. 
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1.3.2. Isikute kaebused, kui menetluse algatamise alus 

Isikute kaebused liikmesriigi vastu moodustavad olulise allika rikkumismenetluse 

algatamiseks. Komisjon on isegi väitnud, et artikkel 226 menetlus annab 

üksikisikutele võimaluse osaleda ühenduse õiguse rakendamisprotsessis. Samas 

on rikkumismenetluse eesmärk olla objektiivne mehhanism tagamaks 

liikmesriikide õiguse vastavust ühenduse õigusele, mitte niivõrd võimalus 

üksikisikutele oma kahjunõuete hüvitamiseks.73  

Igal isikul on võimalus esitada komisjonile kirjalik avaldus, milles ta toob välja 

meetmed või halduspraktika liikmesriigis, mis on tema arust vastuolus ühenduse 

õigusega. Seda kaebust uurides võib komisjon algatada riigi vastu 

rikkumismenetluse. Kaebuse aluseks olev rikkumine ei pea isikut otseselt ega 

isiklikult puudutama, samuti ei ole nõutud isikliku huvi olemasolu.  

Kõik kaebused, mida komisjon peab vajalikuks edasi uurida säilitatakse ning 

komisjon teavitab isikut sellest viieteistkümne päeva jooksul. Kui ühe rikkumise 

kohta on esitatud palju kaebusi, siis avaldatakse kaebuste menetlussevõtmise otsus 

Euroopa Liidu Teatajas ning komisjoni koduleheküljel. Kui komisjon aga kaebuse 

põhjal menetlust ei algata, tuleb ka sellest teatada, tuues ära ka mittealgatamise 

põhjused. Vajadusel informeeritakse kaebajat alternatiivsetest võimalustest kahju 

hüvitamiseks, näiteks pöördumine siseriiklikku kohtusse, Euroopa ombudsmani 

või rahvusliku ombudsmani poole, samuti muudest rahvusvahelise õiguse 

instrumentidest.74  

Menetlust ei algatada kaebuste osas, mis on esitatud anonüümselt ning millel 

puudub saatja aadress, samuti kui kaebusest ei selgu, millise liikmesriigi vastu on 

kaebus suunatud. Kaebus ei või olla suunatud eraisikute või ettevõtete tegevuse 

või tegevusetuse vastu väljaarvatud juhul, kui see on seotud avaliku võimuga või 

kui väidetav rikkumine on põhjustatud avaliku võimu tegevusest. Selliste kaebuste 

puhul kontrollib komisjon väidetava rikkumise vastavust konkurentsireeglitega.75 

                                                 

73  Burca jt, lk 398. 
74  Commission communication to the European Parliament and the European Ombudsman on 
relations with the complaints in respect of infringements of Community law. COM 141. – EÜT C 244, 
10.10.2002, lk 5-8. 
75  EÜ asutamislepingu artiklid 81 ja 82. 
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Esitatud avaldusest peab selguma kaebuse põhjus ning selle lahendamine ja 

kontrollimine peab kuuluma ühenduse õiguse pädevusse.76  

Komisjon on välja töötanud ka kaebuse esitamise standardvormi. See ei ole 

isikutele kasutamiseks kohustuslik, oma kaebuse võib saata ka tavalise kirjana 

otse komisjonile või Euroopa Komisjoni esindusse vastavas liikmesriigis. 77 

Komisjon peab isikute kaebusi väga oluliseks allikaks, kuid kaebuse esitanud isik 

ei ole menetluse pooleks. Selline on läbivalt olnud ka Euroopa Kohtu seisukoht. 

Kuid milline on isikute seisund rikkumismenetluses? Kui nad otseselt menetluse 

pooleks olla ei saa, siis kas ning millises ulatuses tekib ühenduse õigust rikkunud 

liikmesriigil vastutus isikute ees? Milline on liikmesriigi kohustus hüvitada oma 

tegevusega tekitatud kahju isikutele või kas viimastel on üldse õigus nõuda neile 

tekitatud kahju?78 

                                                 

76  COM 141 
77  Vt lisa 1 avaldus liikmesriigi rikkumise kohta (Euroopa Komisjoni kodulehekülg - 
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/lexcomm/index_en.htm – 30.09.2005.) 
78  Vt lähemalt p 2.1. 
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T.2. Liikmesriigi ja üksikisiku seisund 
rikkumismenetluses ning võimalikud menetluse 

tulemused 

2.1. Isiku seisund rikkumismenetluses ning liikmesriigi vastutuse 
küsimus 

2.1.1. Isiku seisund rikkumismenetluses  

2.1.1.1. Menetluse pooled rikkumismenetluses 

EÜ asutamislepingu artikli 226 alusel saab menetlust algatada ainult komisjon, 

selline õigus tuleneb artikkel 221 esimesest lõikest. Rikkumismenetluse 

algatamiseks ei ole vaja komisjoni eriomase huvi olemasolu. Artikkel 226 

eesmärk ei ole kaitsta mitte komisjoni huve, vaid selle menetlusega komisjon 

kindlustab, et liikmesriigid täidaksid oma kohustusi, mis tulenevad EÜ 

asutamislepingust ja ühenduse institutsioonide poolt võetud meetmetest.79 Seega 

täidab komisjon oma järelevaataja ülesannet ühenduse üldistes huvides. 

Lisaks artiklile 226 on võimalik rikkumismenetluse algatamine EÜ 

asutamislepingu artikkel 227 alusel. Antud juhul on liikmesriigil, kui ta on 

arvamusel, et teine liikmesriik ei ole täitnud lepingust tulenevat kohustust, õigus 

anda asi Euroopa Kohtusse. Seega saab rikkumismenetluse algatajaks lisaks 

komisjonile, kelle põhiõigus see on, olla ka liikmesriik ise. 

Kuigi liikmesriik on antud juhul menetluse algataja, peab ta enne avalduse 

esitamist andma asja arutamiseks komisjonile. Edasine menetlus on sarnane 

artikkel 226 alusel algatatud menetlusega. Ainuke erinevus on, et enne kui 

                                                 

79  Euroopa Kohus, kohtuasi C-422/92 Komisjon v Saksamaa, EKL 1995, 1097, p 16. 
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komisjon esitab oma põhjendatud arvamuse, on mõlemale asjassepuutuvale riigile 

antud võimalus esitada nii suuliselt kui ka kirjalikult oma seisukohad ja märkused 

vastaspoole väidete kohta.  Kui komisjon ei ole esitanud oma arvamust kolme kuu 

jooksul alates küsimuse tema kätte andmise ajast, siis sellise arvamuse puudumine 

ei takista asja andmist Euroopa Kohtusse. Liikmesriigil on õigus hagi esitada 

kohtusse ka siis, kui komisjon on seisukohal, et tegemist ei ole lepingust 

tulenevate kohustuste rikkumisega.80 

Sellist võimalust on läbi aegade väga vähe kasutatud, peamiselt poliitilistel 

põhjustel ei ole see menetlus populaarne.81 Pigem on levinud praktika, mille 

kohaselt riigid juhivad komisjoni tähelepanu võimalikele rikkumistele, hoidudes 

ise otseselt menetluse algatamisest.  

Sellele vaatamata saab liikmesriik artiklit 227 oskuslikult kasutada selleks, et 

komisjoni ärgitada algatama rikkumismenetlust artikkel 226 alusel. Sellist 

võimalust kasutas Inglismaa, kui ühendus kaotas piirangud Inglismaa päritolu 

loomalihaga kauplemiseks (piirangud olid kehtestatud seoses hullulehmatõve 

ulatusliku levikuga Inglismaal) ning Prantsusmaa keelas endiselt briti loomaliha 

sisseveo oma turule. Selle peale teavitas Inglismaa komisjoni, et ta kavatseb 

esitada avalduse Prantsusmaa vastu artikkel 227 alusel. Komisjon, kes oli 

kaasatud ka läbirääkimiste juurde, otsustas ise algatada menetluse82 artikkel 226 

alusel ning seega vältis Inglismaa otsese avalduse esitamist Prantsusmaa vastu.83 

Kui avalduse menetluse algatamiseks saavad esitada nii liikmesriigid kui ka 

komisjon, siis avaldus saab alati olla suunatud ainult liikmesriigi vastu. 

Kohtupraktika kohaselt rakendub termin “liikmesriik” ainult Euroopa Liidu 

liikmesriikide valitsuste puhul ning ei sisalda autonoomsete piirkondade valitsusi, 

hoolimata nende võimu ulatusest. Kui see oleks vastupidi, siis see kahjustaks 

lepingute poolt tagatud institutsioonilist tasakaalu, mis muuhulgas hõlmab 

tingimusi mille alusel liikmesriigid võtavad osa ühenduse institutsioonide tööst. 

                                                 

80  Burca jt, lk 429. 
81  Siinkohal mõned näited art 227 alusel algatatud kohtuasjadest: kohtuasi 141/78 Prantsusmaa v 
Ühendatud Kuningriik, EKL 1979, 2923; C-388/95 Belgia v Hispaania, EKL 2000, I-3123; C-154/04 
Hispaania v Ühendatud Kuningriik, EKL’s avaldamata. 
82  Euroopa Kohus, kohtuasi 1/00 Komisjon v Prantsusmaa, EKL 2001, I-9989. 
83  Vincenzi jt, lk 149. 
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Euroopa Ühendusel ei ole võimalik koosneda suuremast hulgast “liikmesriikidest” 

kui on riikide arv, mille vahel leping on sõlmitud.84 

Isegi kui lepingust tulenevat kohustust on rikkunud mõni riigiasutus või ka 

iseseisev organ või institutsioon, mis täidab avalik-õiguslikke ülesandeid, on 

ühenduse õiguse kohaselt võimalike kahjude eest vastutav siiski liikmesriik.   

Nii näiteks võib eraõiguslike juriidiliste isikute tegevus, mida kontrollib avalik 

võim, samuti viia rikkumismenetluse algatamiseni liikmesriigi vastu. Iiri 

kaubanduskoda kuulutas välja kampaania „Buy Irish“ („Eelista Iirimaist“), et 

populariseerida kodumaist toodangut. Kohus leidis, kuna Iiri valitsus nimetab 

liikmed kaubanduskoja juhatusse, finantseerib seda ning andis ka suunised 

nimetatud kampaania väljatöötamiseks, siis Iiri valitsusel ei ole alust väita, et 

kampaania viidi läbi eraõigusliku juriidilise isiku poolt ning sellest tulenevalt 

mitte kanda vastutust lepingu rikkumise eest.85 

Ajend rikkumismenetluse alustamiseks võib tulla isiku kaebusest, kuid see ei tee 

isikut veel menetluse pooleks. EÜ asutamislepingu kohaselt saavad nii füüsilised 

kui ka juriidilised isikud otse Euroopa Kohtu poole pöörduda tühisushagi86 ja 

Euroopa Liidu institutsioonide tegevusetuse vaidlustamise hagi87 korral. Kuid 

rikkumismenetluses on isiku poolt esitatud kaebuse näol on tegemist vaid 

informatsiooniallikaga ning komisjon ei ole seotud kohustusega algatada igal 

juhul rikkumismenetlus. 

EÜ asutamislepingu artikkel 226 kohaselt ei ole komisjonil kohustust algatada 

artiklis sätestatud menetlust, vaid tal on õigus seda teha, mis omakorda välistab 

isikute õiguse nõuda, et institutsioon asuks väidetava rikkumise osas kindlale 

seisukohale. Komisjon algatab ainult siis menetluse, kui ta leiab, et kõnealune 

liikmesriik on jätnud endale lepinguga võetud kohustuse täitmata. Isegi kui 

liikmesriik on jätnud endale lepinguga võetud kohustuse täitmata ning komisjon 

on algatanud rikkumismenetluse, ei ole viimasel kohustust esitada avaldust 

Euroopa Kohtule. Eeltoodust tulenevalt ei ole isikutel  õigus ka nõuda, et 

komisjon algataks või jätaks algatamata rikkumismenetluse.  

                                                 

84  Euroopa Kohus, kohtuasi C-95/97 Region Wallone v Komisjon, EKL 1997, 1787 
85  Euroopa Kohus, kohtuasi 249/81 Komisjon v Iirimaa, EKL 1982, 4005. 
86  EÜ asutamislepingu art 230. 
87  EÜ asutamislepingu art 232. 
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Euroopa Kohus on olnud väljakujunenud seisukoha osas järeleandmatu, sest on ju 

kaebuste esitamise ajendiks valdavalt teistsuguse tulemuse ootus – oma isikliku 

kahju hüvitamine, mida ähvardab liikmesriigi väidetav ebaseaduslik käitumine. 

Komisjon võtab ikka ja jälle vaevaks märkida, et isikud, kes soovivad saadud 

kahju hüvitamist, peavad selleks pöörduma siseriiklikusse kohtusse. Kuna 

siseriiklikud kohtud on ühenduse õiguskorras esimeseks astmeks, toimub nendes 

ühenduse õiguse rikkumist puudutavate isikutevaheliste vaidluste kuulamine ning 

lahendamine.88 

Peamine põhjus, miks on piiratud isikute juurdepääsu Euroopa Kohtule, on kartus 

suureneva töökoormuse ees. Kui 1961. aastal koosnes Euroopa Kohtu lahendite 

kogumik 350 leheküljest, siis 1999. aastal sisaldas see juba rohkem kui kaksteist 

tuhat lehekülge.89 Kuigi Euroopa Kohtule heidetakse ette pikka menetlusaega ja 

suutmatust vajaliku kiirusega rikkumistele reageerida, ei saa teda siiski võrrelda 

näiteks Euroopa Inimõiguste Kohtuga viimase töökoormuse ja 

menetlustähtaegade osas.  

Teine põhjus, miks isikud ei saa olla rikkumisasjas menetluse pooleks, on kaebuse 

esitamise ajend. Valdavalt sunnib isikuid komisjoni rikkumistest teavitama nende 

huvide riivamine liikmesriigi poolt ning sellest tulenev rahalise kahju või saamata 

jäänud tulu hüvitamise nõue. Kuid rikkumismenetluse algatamise eesmärk, mida 

Euroopa Kohus oma praktikas ikka ja jälle üle kordab, on sundida liikmesriiki 

täitma ja järgima Euroopa Liidu õigust.  

Ühenduse õiguse otsese õigusmõju printsiibi kohaselt on isikutel õigus kõigile EL 

õigusaktidest tulenevatele õigustele isegi siis, kui liikmesriik ei ole neid sätteid 

siseriiklikusse õigusesse nõutud viisil üle võtnud.90 Kui isikud saavad nõuda 

liikmesriigilt direktiivide täitmist, siis riik, kui ta on jätnud lepingust tuleneva 

kohustuse täitmata, seda üksikisikutelt nõuda ei saa.  

                                                 

88  Komisjoni 18. aastaraport. COM (2001) 309, 16.07.2001, lk 7. 
89  Burca jt, lk 473. 
90  Puudutab eelkõige direktiivide ülevõtmist siseriiklikusse õigusesse. 
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2.1.1.2. Eelmenetlusega seotud konfidentsiaalsus  

Teave selle kohta, kui palju on algatatud liikmesriikide vastu rikkumismenetlusi 

ning kui palju on komisjon väljastanud ametlikke märgukirju ja põhjendatud 

arvamusi, on avalik. Kõige täpsemat informatsiooni leiab selle kohta komisjoni 

aastaaruannetest. Samas rikkumismenetluse eelmenetlusega seotud dokumendid ei 

kuulu tingimusteta avalikustamisele. Pigem on tegemist konfidentsiaalse 

materjaliga. 

Teravalt kerkib dokumentide avalikustamise küsimus esile siis, kui menetluse 

algatamise aluseks on isikute kaebused. Juba varases kohtupraktikas on kohus 

asunud seisukohale, et isikud ei ole menetluse pooleks, vaid üksnes 

informatsiooniallikaks. Sellele vaatamata taotlevad nad enda kursishoidmist 

asjade käiguga ning juurdepääsu dokumentidele. 

Käitumisjuhis komisjoni ja nõukogu dokumentidele juurdepääsu kohta91 sisaldas 

Euroopa Kohtu arvates kahte kategooriat tingimusi, millal juurdepääsu piiramine 

dokumentidele on õigustatud. Esimesel juhul on dokumentidele juurdepääsu 

piirang õigustatud, kui see kaitseb avalikku huvi ning teisel juhul, kui see kaitseb 

institutsiooni konfidentsiaalseid huve tema menetlustes. Erinevus nende kahe 

vahel seisneb selles, et esimesel juhul kaitstakse kolmanda osapoole või üldsuse 

huvisid, teisel juhul on tegemist institutsiooni sisemise kaalutlusega, mille puhul 

on kaalul ainult institutsiooni huvi.92 

Kuigi kohtuasjas T-105/95 jäi kaotajaks pooleks komisjon, asus esimese astme 

kohus seisukohale, et arvestades liikmesriigi õigustatud ootust komisjonipoolsele 

konfidentsiaalsusele, on juurdepääsu piirang õigustatud, kaitstes avalikku huvi 

uurimismenetlusega seotud dokumentidele, mis omakorda võivad viia 

rikkumismenetluse algatamiseni. Piirang jääb kehtima isegi siis, kui uurimis- ehk 

eelmenetlus on lõppenud.93   

                                                 

91  Tegemist on lisaga Euroopa Komisjoni otsusele 94/90/ECSC 8. veebruarist 1994 Komisjoni 
dokumentidele avaliku juurdepääsu kohta (EÜT L 46 18.02.1994, lk 58-61), mis ei ole enam jõus. Hetkel on 
dokumentidele juurdepääs reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 1049/2001 Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele avaliku juurdepääsu kohta. EÜT L 145 31.05.2001, lk 43-
48. 
92  Esimese astme kohus, kohtuasi T-105/95 WWF v Komisjon, EKL 1997, II 313.  
93  Ibid p 63. 
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Rikkumismenetlusega seotud dokumentide avaldamine liikmesriigi ja komisjoni 

vaheliste läbirääkimiste käigus võib kahjustada nii rikkumismenetluse õiguspärast 

läbiviimist, kui ka eesmärki – võimaldada liikmesriigil viia end lepingu nõuetega 

vastavusse või kui see vajalik on, ennast õigustada. Seega dokumentidele, mis on 

seotud rikkumismenetluse ettevalmistamisega, laieneb komisjoni õigus seada 

neile juurdepääsupiirang tulenevalt avaliku huvi kaitsest.94 

Komisjonil on õigus keelduda ka ametliku märgukirja avaldamisest, kui see on 

seotud komisjonipoolse uurimisega ning võib ebasoodsalt mõjutada avalikku 

huvi. Nagu eelpool sai öeldud, on liikmesriikidele õiguspärane ootus komisjonile, 

et viimane garanteeriks konfidentsiaalsuse menetlustes, mis võivad viia 

rikkumismenetluse algatamiseni. 

Konfidentsiaalsuse nõue jääb kehtima ka siis, kui asi on jõudnud Euroopa Kohtu 

menetlusse. Seda seetõttu, et lepingu rikkumise üle saab otsustada vaid kohus. 

Menetluse käigus aga leiab aset edasine arutelu komisjoni ja liikmesriigi vahel, 

mille jooksul võib viimane tunnistada oma viga ning nõustuda viima oma 

õigusakte vastavusse lepingu nõuetega. Eelneva menetlusega seotud dokumentide 

avaldamine võib kahjustada nii uurimismenetluses kui ka kohtumenetluses 

avalikku huvi või ka kolmandat osapoolt. Sellise objektiivsuse säilitamine 

õigustab juurdepääsu piiramist artikkel 226 menetlusega seotud ametlikule 

märgukirjale ning põhjendatud arvamusele.95 

Eelpool toodud kohtupraktika aluseks oli komisjoni otsus 94/90, mis on tänaseks 

oma kehtivuse kaotanud. Kehtiv Euroopa Parlamendi ning nõukogu määrus 

1049/2001 sätestab erandid, millal võib institutsioon keelduda juurdepääsu 

lubamisest dokumentidele täpsemalt.96 Välja on toodud nii avaliku huvi kui ka 

isikute eraelu kaitse, eelkõige kõik, mis puudutab isikuandmeid. Samuti võib 

juurdepääsu lubamisest keelduda, kui see puudutab füüsiliste või juriidiliste 

isikute ärihuvi, sealhulgas intellektuaalset omandit, kohtumenetlust ja 

õigusnõustamist ning inspekteerimisi, uurimisi ning auditeid. Avaldamisele ei 

kuulu ka dokumendid, mis sisaldavad esialgseid arvamusi ning läbirääkimisi. 

Seda isegi peale otsuse vastu võtmist, kui dokumentide avaldamine kahjustaks 

                                                 

94  Ibid p 46. 
95  Esimese astme kohus, kohtuasi T-191/99 Petrie v Komisjon, EKL 2001, II-3677, p 68-69. 
96  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele artikkel 4. EÜT L 145, 31.05.2002, lk 43-48. 
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tõsiselt institutsiooni otsustusprotsessi ning kui puudub ülekaalukas avalikkuse 

huvi nende avaldamiseks.  

Dokumentide avaldamist võib nõuda, kui selle poolt on ülekaalukas avalik huvi. 

Seega on siin jäetud kohtule üsna lai tõlgendamise ruum. Juurdepääsu piirang ei 

või üldjuhul kesta kauem kui 30 aastat, kuid vajadusel eriti tundlike dokumentide 

puhul saab seda tähtaega pikendada. 

2.1.2. Ühenduse õiguse kohaldamine ja riigivastutuse teke 

2.1.2.1. Riigivastutuse põhimõtte kujunemine Euroopa Kohtu praktikas 

Arusaama Euroopa Liidu õiguse mõjususest on Euroopa Kohus arendanud läbi 

oma praktika, kohustades liikmesriikide kohtuid tagama Euroopa Liidu õiguse 

kohaldane rakendamine nende ees tõusetunud kaasustes. Kuid ei Euroopa Liidu 

aluslepingud ega ka teisesed õigusaktid ei sätesta reegleid, kuidas riigid peaksid 

hüvitama EL õiguse rikkumisest tuleneva kahju.97 

Direktiivide ülevõtmata jätmine või ebaõige ülevõtmine tähendab ühenduse 

õiguse rikkumist. Kui õiguse rikkumine põhjustab kahju isikutele, peab viimastel 

olema õigus pöörduda tekkinud kahju hüvitamiseks siseriiklikusse kohtusse. 

Varajases kohtupraktikas on kohus rõhutanud põhimõtet, mille järgi hüvitiste 

määramine on iga riigi sisemine asi ning see on iga siseriikliku õiguskorra 

määrata, kuidas kaitsta õigustatud isikuid, kes on kannatanud ühenduse õiguse 

rikkumise tõttu. 

Kohus on viidanud EÜ asutamislepingu artiklis 10 (endine art 5) sisalduvale 

koostöö kohustusele, mille kohaselt on siseriiklikele kohtutele usaldatud ülesanne 

tagada isikute õiguskaitse tulenevalt ühenduse aktide otsesest mõjust. Kuna 

ühenduse õigus ei reguleeri tekkinud kahju hüvitamist isikutele, siis iga 

liikmesriigi õigussüsteem kehtestab oma kohtutele jurisdiktsiooni ning piiritleb 

need menetluslikud tingimused, mis peavad kindlustama isikute õigused, mis 

tulenevad ühenduse õigusest. Samuti peavad liikmesriigid mõistma, et nimetatud 

                                                 

97  Kuigi ambitsioonikaid harmoneerimisplaane on tehtud ka selles vallas. Vt täpsemalt Burca jt, lk 
230. 
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tingimused ei saa olla vähem soosivad, kui need, mis on seotud sarnaste 

siseriikliku iseloomuga rikkumistega.98 

Euroopa Liidu lepingu ettevalmistamise ajal, ning juba enne Francovich’i 

kohtuasja, tegi Euroopa Komisjon ettepaneku lisada lepingusse säte, mis määrab 

kindlaks liikmesriikide kohustuse hüvitada ühenduse õiguse rikkumisest tekkinud 

kahju. Veelgi enam, vajadusel peaks Euroopa Liidu vastaval institutsioonil olema 

õigus kehtestada harmoniseerivaid või koordineerivaid meetmeid selle eesmärgi 

saavutamiseks. Komisjoni ettepanek leidis ka Euroopa Kohtu toetuse, kuid lõpuks 

jäi see säte Euroopa Liidu lepingust välja.99  

Selle asemel, et rõhutada liikmesriigi vastutust määrata kindlaks menetlusnormid, 

mis tagaksid ühenduse aktidest tulenevate õiguste kaitse, kehtestas kohus kaks 

põhimõtet, millega liikmesriigid peaksid arvestama. Esimene neist on 

võrdväärsuse ehk mittediskrimineerimise printsiip, mille kohaselt ühenduse 

õiguse täitmiseks ettenähtud abinõud peavad olema samaväärsed siseriikliku 

õiguse täitmise tagamiseks kehtestatud meetmetega. Teiseks oli praktilise 

võimalikkuse printsiip ehk ettenähtud siseriiklikud tingimused ja menetlused 

peavad reaalselt võimaldama rikutud õiguste kaitset. Seejuures ei kohustanud 

Euroopa Kohus liikmesriike ette nägema selliseid abinõusid, mida siseriiklik 

õigus ei võimalda.100  

Euroopa Liidu õigusaktidest on direktiivid liikmesriikidele siduvad saavutatava 

tulemuse osas, kuid vormi ja meetodite valik, kuidas seda tulemust saavutada, on 

jäetud liikmesriikide ametiasutustele.101 Seega, et direktiiv oleks siseriiklikult 

täidetav, peavad direktiivis sätestatud õigused ja kohustused olema siseriiklikes 

õigusaktides sätestatud.102 Määrused seevastu on siduvad ja otsekohalduvad 

õigusaktid ning nende ümberkirjutamine siseriiklikusse õigusesse on keelatud. 

Kohustused ja õigused tulenevad määruse tekstist endast ning siseriiklik 

“vahendus” ei ole siin lubatud. 

                                                 

98  Euroopa Kohus, kohtuasi 33/76 Rewe-Zentralfinanz eG ja Rewe-Zentral AG v 
Landwirtschaftskammer für das Saarland, EKL 1976, 1989. 
99  S. Prechal. Directives in EC Law. Oxford 2005, lk 271. 
100  Burca jt, lk 232. 
101  EÜ asutamislepingu art 249. 
102  Eestis võetakse direktiive siseriiklikusse õigusesse peamiselt üle seaduste ning määrustega. 
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Rikkumismenetluse algatamise eesmärk on sundida liikmesriiki direktiivi üle 

võtma, et viimases sätestatud õigused ja kohustused oleksid kõikidele isikutele 

teada ning kättesaadavad. Senikaua, kuni direktiiv ei ole täielikult siseriiklikusse 

õigusesse üle võetud, ei saa isikud olla kindlad oma õiguste ulatuses. Selline 

ebamäärasus kestab edasi isegi siis, kui Euroopa Kohus on oma otsusega leidnud, 

et asjassepuutuv liikmesriik ei ole täitnud direktiivist tulenevaid kohustusi ning 

seda isegi siis, kui Euroopa Kohus on leidnud, et osad direktiivi sätted on piisavalt 

täpsed ning tingimusteta, et neile võiks otse toetuda ka siseriiklikus kohtus.103 

Euroopa Kohtu praktikast annab tuletada põhimõtte, mille kohaselt 

rikkumismenetluses tehtud otsus omab mõju tekkinud kahjude hüvitamisel 

siseriiklikus õiguskorras. Mitmetes otsustes104 on Euroopa Kohus selgelt 

osutanud, et liikmesriikidel on kohustus teha EÜ asutamislepingu artikkel 226 

alusel tehtud kohtuotsusest vajalikud järeldused või võtta asjakohased meetmed, 

et heastada eksimus. Sellised järeldused või meetmed võivad tõepoolest sisaldada 

kahju hüvitamist, mis on põhjustatud liikmesriigi poolt ebaseadusliku käitumise 

tõttu. Rikkumismenetluse eesmärk ei ole mitte ainult kõrvaldada tulevasi, vaid ka 

minevikus toimepandud rikkumisi.105 

2.1.2.2. Francovich – kohtuasi, mis sätestas riigivastutuse ühenduse õiguse 

rikkumise korral 

Oma otsusega asjas Francovich106 lõpetas Euroopa Kohus spekulatsioonid teemal 

riigivastutuse õiguslikest alustest. Tegemist on põhiprintsiipe sätestava kaasusega, 

mille juurde tullakse ikka ja jälle tagasi. Kohus leidis, et ühenduse õiguse 

põhimõtteks on, et liikmesriigid on kohustatud hüvitama üksikisikutele selliste 

ühenduse õiguse rikkumistega põhjustatud kahju, mille eest saab vastutavaks 

pidada liikmesriike. 

Kui Euroopa Kohtu praktikast tulenevad vastutuse tingimused on täidetud, tekib 

liikmesriigil kahju hüvitamise kohustus sellest hoolimata, kas liikmesriigi enese 

                                                 

103  Euroopa Kohus, kohtuasi C-208/90 Emmott v Minister for Social Welfare, EKL 1991, I-4269, p 
21. 
104  Euroopa kohus, kohtuasjad 48/71 Komisjon v Itaalia, EKL 1972, 527; 314-316/81 ja 83/82 
Waterkeyn, EKL 1982, 4337; C-101/91 Komisjon v Itaalia, EKL 1993, I-191. 
105  S. Prechal, lk 272-273. 
106  Euroopa Kohus, ühendatud kohtuasjad C-6/90 ja C-9/90 Francovich jt v Itaalia, EKL 1991, 5357. 
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õigus näeb sarnastel tingimustel vastutuse tekkimise ette või mitte. Riigivastutuse 

põhimõte annab üksikisikutele lisavõimaluse oma õiguste kaitseks ning aitab 

tagada ühenduse õigusest tulenevate kohustuste hoolikamat järgimist 

liikmesriikide poolt.107  

Tegemist oli eelotsuse menetluses esitatud küsimustega, mis kerkisid siseriikliku 

kohtumenetluse käigus, mille hagejad algatasid Itaalia Vabariigi vastu, kuna riik 

ei olnud täitnud direktiivist 80/987 tulenevaid kohustusi. Direktiiv 80/987108 on 

mõeldud selleks, et tagada töötajatele nende tööandja maksejõuetuse korral kaitse 

alammäär ühenduse õiguse alusel, ilma et see piiraks liikmesriikides kehtivate 

soodsamate sätete kohaldamist. Eelkõige nähakse sellega ette rahuldamata 

palganõuete rahuldamise eritagatised.  

Direktiiv näeb liikmesriikidele ette kohustuse luua garantiiasutus, et töötajatele 

oleks kindlustatud sellise õiguse andmine, mis tagab nende rahuldamata 

palganõuete väljamaksmise. Hagejatel oli oma tööandjalt saada kätte 

väljamaksmata palk, kuid kuna tööandja osutus maksejõuetuks esitasid töötajad 

Itaalia riigi vastu hagi, viidates viimase kohustusele rakendada direktiivi 80/987 

ning sellest tulenevat õigust saada riigilt direktiivis ettenähtud tagatisi või nende 

asemel hüvitist. 

Seega tõstatas siseriiklik kohus küsimuse sellise riigivastutuse olemasolust ja 

ulatusest, mida riik kannab ühenduse õigusest tulenevate kohustuste rikkumisest 

tekkinud kahju eest.  

Seda küsimust käsitledes tuleb silmas pidada, et Euroopa Majandusühenduse 

asutamislepinguga loodi eraldi õigussüsteem, mis on integreeritud liikmesriikide 

õigussüsteemi ja mida nende kohtud peavad kohaldama. Selle õigussüsteemi 

subjektideks ei ole üksnes liikmesriigid, vaid ka nende kodanikud. Nii nagu 

ühenduse õigus kehtestab üksikisikutele kohustusi, on see kavandatud ka looma 

õigusi, mis muutuvad üksikisikutele õiguslikuks pärusvaraks. Need õigused ei teki 

mitte üksnes siis, kui need on selgesõnaliselt antud asutamislepinguga, vaid 

tekivad ka kohustuste põhjal, mida asutamislepinguga kehtestatakse 

                                                 

107  A. Taro. Euroopa Ühenduse õiguse rikkumisega tekitatud kahju. Ühenduse liikmesriigi vastutus, 
Juridica 2003, nr 3, lk 169. 
108  Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 80/987 töötajate kaitset tööandja maksejõuetuse korral 
käsitletavate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta, EÜT L 283, 28.10.1980, lk 23-27. 
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selgesõnaliselt nii üksikisikutele kui ka liikmesriikidele ja ühenduse 

institutsioonidele. 

Lisaks on järjepidevalt oldud seisukohal, et siseriiklikud kohtud, kelle ülesanne on 

ühenduse õigusnormide kohaldamine oma pädevusvaldkondades, peavad tagama 

nende normide tõhusa toimimise ja kaitsma õigusi, mis nendega antakse 

üksikisikutele.109 Ühenduse eeskirjade toimimine oleks ebatõhus ja nendega 

antavate õiguste kaitse nõrgem, kui üksikisikud ei saaks hüvitist oma õiguste 

rikkumise eest, mis seisneb ühenduse õiguse rikkumises, mille eest saab 

vastutavaks pidada liikmesriiki. 

Võimalus saada liikmesriigilt hüvitist on hädavajalik eelkõige siis, kui ühenduse 

eeskirjade tõhus toimimine sõltub riigi eelnevatest meetmetest ja kui selliste 

meetmete puudumisel ei saa üksikisikud siseriiklikes kohtutes nõuda neile 

ühenduse õigusaktidega antud õigusi. Sellest tulenevalt on asutamislepingu 

süsteemile omane põhimõte, et riik peab vastutama kahju eest, mis on üksikisikule 

põhjustatud ühenduse õiguse rikkumisega, mille eest saab pidada vastutavaks 

riiki. 

Alus liikmesriikide kohustusele kahju hüvitada tuleneb asutamislepingu artiklist 5 

(praegu art 10), mille kohaselt liikmesriigid peavad võtma kõik asjakohased üld- 

või erimeetmed, et tagada ühenduse õigusest tulenevate kohustuste täitmine. 

Nende hulgas on ka kohustus kõrvaldada ühenduse õiguse rikkumise 

seadusevastased tagajärjed. 

Eespool esitatust tulenevalt on ühenduse õiguse põhimõtteks, et liikmesriigid on 

kohustatud hüvitama üksikisikutele selliste ühenduse õiguse rikkumistega 

põhjustatud kahju, mille eest saab liikmesriike vastutusele võtta.110  

Francovichi kaasusega kinnitas Euroopa Kohus riigivastutuse printsiibi, ning 

sellest tuleneva põhimõtte nõuda riigilt kompensatsiooni, kui ühenduse õiguse 

üldise põhimõtte. Teisalt kehtestas see otsus põhimõtte, mille kohaselt on isikutel 

õigus nõuda hüvitist ka nende ühenduse meetmete rikkumise korral, millel 

puudub otsene õigusmõju. 

                                                 

109  Vaata eelkõige kohtuasju 106/77 Simmenthal, EKL 1978, 629 ja C-213/89 Factortame, EKL 1990, 
I-2433. 
110  Kohtu peamised seisukohad on esitatud Francovichi kohtuotsuse punktides 29-37. 
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On silmatorkav, et kohus ei viidanud oma varasematele otsustele, milles ta leidis, 

et artikkel 226 alusel tehtud kohtuotsus loob aluse kohustust mittetäitnud 

liikmesriigile vastutuse tekkeks üksikisikute suhtes. Kohus üksnes märkis, et 

Itaalia poolset ühenduse õiguse rikkumist, direktiivi 80/987 ettenähtud tähtajaks 

ülevõtmine, on kinnitatud Euroopa Kohtu otsusega. Jättes viitamata, et selline 

otsus ise võiks olla riigivastutuse aluseks.111 

Lisaks andis Francovichi kohtuasi kolm tingimust, mille alusel riigivastutus annab 

hüvitise saamise õiguse ning mis sõltuvad kahju põhjustanud ühenduse rikkumise 

laadist.112 Kui liikmesriik ei täida oma kohustust võtta direktiiviga ettenähtud 

eesmärgi saavutamiseks kõik vajalikud meetmed, on selle ühenduse õigusnormi 

tõhususe tagamiseks vaja õigust saada hüvitist, kui on täidetud järgmised 

tingimused. 

Esiteks peab direktiiviga ettenähtud tulemusega kaasnema õiguste andmine 

üksikisikutele. Teine tingimus on, et direktiivi sätete põhjal peaks olema võimalik 

piiritleda nende õiguste sisu ja kolmandaks tingimuseks on põhjuslik seos riigi 

kohustuse rikkumise ja kannatanutele tekkinud kahju vahel. Loetletud tingimused 

on piisavad, et anda üksikisikutele õigus saada hüvitist, kusjuures see õigus 

põhineb otse ühenduse õigusel. 

Riik peab põhjustatud kahju tagajärjed kõrvaldama vastutust käsitlevate 

siseriiklike õigusnormide põhjal. Ühenduse õigusaktide puudumisel tuleb iga 

liikmesriigi siseriikliku õiguskorra alusel määrata pädevad kohtud ja kehtestada 

üksikasjalikud menetluseeskirjad kohtumenetlusele, mis on mõeldud ühenduse 

õigusest üksikisikutele tulenevate õiguste täielikuks kaitsmiseks. Lisaks 

eeltoodule ei tohi liikmesriikide siseriiklike õigusnormidega kehtestatud kahju 

hüvitamise sisulised ja menetlust käsitlevad tingimused olla ebasoodsamad kui 

sarnaste siseriiklike nõuetega seotud tingimused ning need ei tohi olla sõnastatud 

nii, et hüvitise saamine on pea võimatu või äärmiselt raske. 

Francovichi kohtuasjaga kinnitas Euroopa Kohus, et liikmesriikide vastutuse 

põhimõte on üldise kehtivusega ja ei sõltu ühenduse õiguse rikkumise iseloomust. 

Seega võib liikmesriikidel tekkida kahju hüvitamise kohustus kõigi ühenduse 

                                                 

111  Ibid, p 44. 
112  Kohtuotsuse punktid 38-43. 
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siduva toimega õigusaktide rikkumisel.113 Euroopa Kohtu teeneks on peetud, et 

Francovichi lahendiga aitas kohus sulgeda ühenduse õiguse vastutust sätestavas 

regulatsioonis olulise lünga üksikisiku õiguste kaitsel.114 

2.1.2.3. Riigivastutuse printsiibi edasiarendus 

Francovichi kohtuasi tõi selgust väga olulise riigivastutuse põhimõttesse ning lõi 

kolm alust riigivastutuse tekkeks, kuid see andis tulevastele kaasustele vaid 

minimaalsed juhtnöörid, jättes ruumi riigivastutuse printsiibi edasiseks arenguks 

Euroopa Liidu õigusest tulenevate rikkumiste tagajärgede korral. Just üksikisikuid 

kaitsvad seisukohad, nõudmaks riigilt tekitatud kahju hüvitamist, said 

ühemõtteliselt välja öeldud ühendatud kohtuasjas Brasserie du 

Pecheur/Factortame III.115   

Brasserie kohtuasjas täpsustas kohus tingimusi, millal tekib isikul õigus saada 

riigilt hüvitist, kui viimane on jätnud oma lepingujärgsed kohustused täitmata. 

Esiteks rikutud õigusakt, mida liikmesriik oleks pidanud kohaldama, näeb ette 

õiguste andmist üksikisikutele. Seega selline rikkumine on aluseks üksikisikute 

õigusele saada hüvitist, kui direktiivi tulemus neile selliseid õigusi sätestab, 

milliste õiguste sisu tuleneb direktiivi sätetest; ning eksisteerib põhjuslik seos 

riigipoolse rikkumise ning kannatanud poolele põhjustatud kahju vahel.116 

Teiseks peab olema tegemist piisavalt tõsise rikkumisega. Tingimuse, mis 

Francovich’i kohtuasjas jäi täpselt piiritlemata, sätestas Euroopa Kohus 

Dillenkofer’i117 kohtuasjas. Kui liikmesriik jätab tähtajaks vastu võtmata meetmed 

direktiivi ülevõtmiseks, et saavutada direktiivis sätestatud eesmärki, siis on see 

per se oluline ühenduse õiguse rikkumine ning selle tagajärjeks on isikute õigus, 

kes kannatasid selle tõttu kahju, nõuda riigilt neile tekkinud kahju hüvitamist.  

Selleks, et tõesti nõuda liikmesriigilt kahju hüvitamist, peab eksisteerima otsene 

põhjuslik seos üksikisikutele õigusi andnud õigusakti riigipoolse rikkumise ning 

                                                 

113  A. Taro. Juridica 2003, nr 3, lk 173. 
114  T. Oppermann. Euroopa Õigus. Tallinn 2002, lk 70. 
115 Euroopa Kohus, ühendatud kohtuasi C-46/93 ja C-48/93 Brasserie du 
Pecheur/Factortame III, EKL 1996, I-1029. 
116  Euroopa Kohus, ühendatud kohtuasi C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 ja C-190/94 
Dillenkofer jt, EKL 1996, I-4845, p 27. 
117  Ibid. 
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tekkinud kahju vahel. Põhjuslikkust tuleb hinnata kaasuse asjaoludest lähtuvalt 

ning üldiselt on raske sõnastada, milline on selle tingimuse sisu. Seetõttu on 

põhjusliku seose olemasolu määratlemine jäetud siseriiklikule kohtule.118 

Liikmesriikide argument Brasserie kohtuasjas oli, et otsese õigusmõjuga 

ühenduse õigusaktide rikkumise korral ei ole isikutel õigus kahju hüvitamist 

nõuda, kuna sellisel juhul on ette nähtud vaid siseriiklikus õiguses sätestatud 

hüvitised. Euroopa Kohus sellise seisukohaga ei nõustunud. Isikute õigus toetuda 

siseriiklikes kohtutes ühenduse õiguse otsese mõjuga sätetele, on ainult 

minimaalne garantii ning ei ole iseenesest piisav asutamislepingu täieliku täitmise 

tagamiseks. 

Sellise õiguse eesmärk on kindlustada põhimõte, et ühenduse õigus on ülimuslik 

liikmesriikide õiguse üle. Ühenduse õiguse tõhusus saaks kahjustatud, kui isikutel 

puudub võimalus saada hüvitist juhul kui nende õigusi on rikutud ühenduse 

õiguse rikkumise tõttu. Veelgi enam on see nii, kui on rikutud ühenduse sättest 

tulenevat otsest õigust, millele isikud on õigustatud toetuma vaidluses siseriiklikus 

kohtus. Olenemata, milline riigi organ või asutus rikkus ühenduse õigust, on riigil 

kohustus heastada tekkinud kahju ning selle põhimõtte täitmine ei saa sõltuda 

siseriiklikust õigusest nagu näiteks võimu ja vastutuse jagunemine erinevate 

põhiseaduslike organite vahel. 

Otsustamaks, kas liikmesriigil tekib vastutus tekkinud kahju eest, tuleb arvesse 

võtta ühenduse õiguskorrale omaseid printsiipe, mis moodustavad riigivastutuse 

aluse. Nendeks printsiipideks on ühenduse õigusaktide tõhusus ja aktidest 

tulenevate õiguste mõjus kaitse ning liikmesriikide koostöökohustus EÜ 

asutamislepingu artikkel 10 kohaselt. 

Liikmesriigi poolt ühenduse õiguse rikkumisega isikutele põhjustatud kahju 

hüvitamine peab olema vastavuses kannatatud kahjuga. Kuna ühenduse õiguses 

puuduvad kahju hüvitamist reguleerivad sätted, siis on iga liikmesriigi 

õigussüsteemi kohustus kehtestada hüvitise ulatuse määramise kriteeriumid. Siiski 

ei või need tingimused olla ebasoodsamad kui sarnaste siseriiklike nõuetega 

                                                 

118  Euroopa Kohus, ühendatud kohtuasi C-46/93 ja C-48/93 Brasserie du Pecheur/Factortame III, EKL 
1996, I-1029. 
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seotud tingimused ning need ei tohi olla sõnastatud nii, et hüvitise saamine on pea 

võimatu või äärmiselt raske. 

Kahju hüvitamise kohustus ei või olla piiratud tingimusega, mille kohaselt kuulub 

liikmesriigi poolt ühenduse õiguse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamisele vaid 

siis, kui Euroopa Kohus on rikkumise oma otsusega tuvastanud. Selline seisukoht 

on vastuolus ühenduse õiguse tõhususe põhimõttega, kuna see välistaks hüvitise 

saamise võimaluse nii kaua, kuni oletatava rikkumise suhtes on komisjon 

algatanud rikkumismenetluse EÜ asutamislepingu artikli 226 alusel ning Euroopa 

Kohus on vaidlusküsimuses oma otsuse teinud. 

Isikutel on õigus nõuda neile ühenduse õiguse rikkumisega tekkinud kahju 

hüvitamist hetkest, millal kahju on sündinud ning kahju hüvitamise nõudega on 

isikud õigustatud pöörduma otse siseriikliku kohtu poole. Rikkumismenetluse 

algatamine komisjoni poolt ei ole eeltingimuseks tekkinud kahju eest hüvitise 

saamiseks. 

Üldiselt ei ole liikmesriigid siseriiklikus seadusandluses reguleerinud kahju 

hüvitamise korda, mis tuleneb EL õiguse rikkumisest liikmesriigi poolt. Küll on 

selline regulatsioon aga olemas Eesti õiguses. Nimelt näeb riigivastutuse seadus 

ette, et isik võib nõuda õigustloova aktiga või selle andmata jätmisega tekitatud 

kahju hüvitamist üksnes juhul, kui kahju põhjustati avaliku võimu kandja 

kohustuste olulise rikkumisega, rikutud kohustuse aluseks olev norm on 

otsekohaldatav ning isik kuulub õigustloova akti või selle andmata jätmise tõttu 

eriliselt kannatanud isikute rühma.119 Taolise kahju hüvitamise regulatsiooni 

kavandamisel on aluseks võetud just Euroopa Kohtu praktikas välja kujunenud 

Euroopa Liidu õiguse riigivastutuse üldpõhimõtteid.120 

Siinkohal tuleb silmas pidada, et ühenduse õigusel on üksnes vertikaalne mõju, st 

isik ei saa nõuda teiselt isikult kahju hüvitamist, kuigi vastavast õigusnormist võib 

selline õigus talle tuleneda. Riigi rikkumine peab olema piisavalt tõsine, Euroopa 

Kohus on lugenud piisavalt tõsiseks rikkumiseks ka direktiivi tähtajaks 

siseriiklikusse õigusesse ülevõtmata jätmise. Ebaõige ülevõtmise korral tuleb 

                                                 

119  Riigivastutuse seadus (RT I 2002, 47, 260) § 14. 
120  Peamiselt kohtuasjad C-6/90 ja C-9/90 Francovich, EKL 1991, I-5357; C-46/93 ja C-48/93 
Brasserie du Pecheur/Factortame III, EKL 1996, I-1029; C-283/94, C-291/94 ja C-292/94 Denkavit, EKL 
1996, I-5063. 
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vaadelda, kas direktiivi enda sõnastus on mitmeti mõistetav, kas rikkumine oli 

teadlik või mitte jne.  Rikutud kohustuse aluseks olev ühenduse õigusnorm on 

otsekohalduv, ehk norm on piisavalt täpne, selge ning tingimusteta, üksikisikutele 

õigusi andev ning tekkinud kahju ja riigi õigusvastase käitumise vahel esineb 

põhjuslik seos. 

Seaduse nõue, et isik peab kuuluma eriliselt kannatanud isikute rühma tuleneb 

samuti Euroopa Kohtu praktikast ning EÜ asutamislepingu artikkel 230 lõikest 4, 

mille järgi on isikutel õigus pöörduda Euroopa Kohtusse teatud ühenduse 

institutsioonide otsuste kohtulikuks kontrolliks, kui see teda otseselt ja isiklikult 

puudutab. Selle sätte mõte on vältida massnõuete esitamist, seetõttu peab isik 

olema otseselt ja isiklikult õiguslikult puudutatud asjassepuutuvast rikkumisest.  

Euroopa Kohus laiendas märkimisväärselt Francovichi ja Brasserie kohtuasjades 

sätestatud riigivastutuse põhimõtete Köbleri kohtuasjaga,121 milles asus 

seisukohale, et liikmesriiki võib pidada vastutavaks üksikisikutele tekitatud kahju 

eest ka siis, kui selline kahju on tingitud liikmesriigi kõrgema astme kohtu 

silmnähtavast rikkumisest.122 

2.2. Liikmesriigi võimalused vältida rikkumismenetluse algatamise 
korral kohtusse minekut ning sellise otsuse põhjendatus 

2.2.1. Menetluse algatamise põhjused 

Rikkumismenetluse algatamise põhjuseid võib välja tuua järgmiselt. Valdavalt on 

põhjuseks liikmesriigi suutmatus võtta direktiiv üle siseriiklikusse õigusesse 

selleks ette nähtud ajaks, ülevõtmine ei ole olnud täielik või direktiiv on küll üle 

võetud, kuid liikmesriik ei ole teinud kõik, et see siseriiklikus õiguses ka 

rakenduks. Teise osa põhjustest moodustavad lepingu sätete otsesed rikkumised. 

See, kas tegemist on rikkumisega või mitte, sõltub sageli siseriikliku õigussätte 

olemusest ja mõjust ning administratiivsetest sammudest, mis on ette võetud 

                                                 

121  Vt lähemalt p 2.2.3.2. 
122  P.J. Wattel. Köbler, Cilfit and Welthgrove: we can’t go on meeting like this. Common Market 
Review 2004,  41, lk 177.  
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ühenduse sätte jõustamiseks. Need juriidilised aspektid põhjustavad palju vaidlusi 

komisjoni rakenduste üle.123 

2.2.1.1. Komisjoni prioriteetsuskriteeriumid menetluse algatamisel 

Kohtupraktika on järjekindlalt kinnitanud, et rikkumismenetlusega seonduv on 

komisjoni diskretsiooniõigus ning ainult tema on pädev otsustama, kas algatada 

menetlus või mitte. Selleks, et olla rikkumismenetlustes efektiivne ning õiglane, 

on komisjon kehtestanud prioriteetsuskriteeriumid, mis peegeldavad ühenduse 

õiguse rikkumiste või väidetavate rikkumiste tõsidust. Järgnevalt toodud 

prioriteetsuskriteeriumid on välja kujunenud kogemuste põhjal ja nad arvestavad 

rikkumise tõsidust, millest mõnevõrra sõltub ka institutsiooni reageering sellele.124  

a) Rikkumised, mis õõnestavad õigusriigi põhimõtteid. 

Siia alla kuuluvad rikkumised ühenduse õiguse ülimuslikkuse ja ühetaolise 

kohaldamise põhimõtte vastu. Need on süstemaatilised rikkumised, mis takistavad 

Euroopa Kohtul eelotsuste menetluse läbiviimist (procedure for preliminary 

ruling) või takistavad siseriiklikke kohtuid tunnustamast ühenduse õiguse 

ülimuslikkust. Ning juhud, kui siseriiklikus õiguses ei ole ettenähtud menetlust 

kahjude hüvitamiseks, sealhulgas, kui isik on kahju kannatanud ühenduse õiguse 

ebaõige kohaldamise tõttu liikmesriigi või siseriikliku kohtu tegevuse tõttu. 

Teiseks üleastumised inimõiguste ja põhivabaduste osas, mis on olemuslikud 

ühenduse õigusele. Näiteks kodanike takistamine oma hääletamisõiguse 

teostamisel, inimtervise ohustamine ning keskkonna kahjustamine selliselt, et see 

ohustab ka inimeste tervist. 

Kolmandaks kuuluvad siia alla ühenduse finantshuvide tõsised rikkumised. 

Näiteks pettused seoses ühenduse eelarve ning projektiga, mille eesmärgiks on 

saada rahalist toetust ühenduse eelarvest. 

b) Rikkumised, mis õõnestavad ühenduse õigussüsteemi tõhusat toimimist. 

                                                 

123  Vincenzi jt, lk 151. 
124  Commission Communication. Better Monitoring of the Application of Community Law. COM 
(2002) 725 final, lk 11. 
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Siia kuuluvad tegevused, mis kahjustavad Euroopa Liidu ainupädevust 

valdkondades nagu näiteks ühine kaubanduspoliitika ning mis oluliselt takistavad 

ühise poliitika läbiviimist. Ühenduse õigussüsteemi tõhusat toimimist õõnestab ka 

korduv rikkumine ühe ja sama liikmesriigi poolt mingi antud perioodi jooksul või 

sama ühenduse õigusakti vastu. Tavaliselt on sellisel juhul tegemist süstemaatilise 

ebaõige õiguse rakendamisega, mille on avastanud ning sellest komisjoni 

teavitanud erinevad üksikisikud. 

Teise kategooriasse kuuluvad ka piiriülesed rikkumised, mille tulemusena on 

Euroopa kodanikel raskendatud oma õiguste maksma panemine. Samuti artikkel 

228 alusel algatatud menetluses tehtud Euroopa Kohtu otsuste mittetäitmine. 

Tegemist on menetlusega, kus komisjon esitab kohtule hagi liikmesriigi vastu, 

kuna viimane ei ole võtnud vajalikke meetmeid Euroopa Kohtu otsuse täitmiseks 

komisjoni seatud tähtaja jooksul. 

c) Rikkumised, mis põhinevad direktiivide siseriiklikusse õigusesse 

mittesisseviimisel või ebaõigel kohaldamisel. 

Kolmandaks prioriteetsuskriteeriumiks on direktiivide ebaõige kohaldamine, 

tegemist on kõige levinuma põhjusega rikkumismenetluse algatamiseks. Siinkohal 

tasub meeles pidada, et rikkumismenetluse eesmärk ei ole mitte liikmesriigi 

karistamine, vaid ühenduse õiguse ühetaolise kohaldamise tagamine. 

Eelpool toodud kriteeriumid on kõige olulisemad, mille ilmnemisel alustatakse 

menetlust koheselt. Kriteeriumid ning nende rakendamine vaadatakse komisjoni 

poolt iga aasta üle, ühenduse õiguse rakendamise aastaaruande arutamise käigus 

misjärel võidakse eelpool nimetatud alused ümber hinnata. 

2.2.1.2. Menetluse algatamise ajalised piirangud 

Vaieldud on ka selle üle, kas on olemas ajalised piirangud, mille jooksul 

rikkumismenetlus peab olema läbi viidud ning kas on olemas ajaline piir, mille 

jooksul komisjon saab liikmesriigi vastu algatada konkreetses rikkumisasjas 

menetluse. Esimene väide sai ümber lükatud Euroopa Kohtu poolt juba 1960-

ndatel aastatel, millal kohus asus seisukohale, et komisjon on artikkel 169 (praegu 

art 226) alusel vaba otsustama, millal ta asja kohtusse viib ning faktorid, mis 
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määravad selle aja valiku ei tohi mõjutada asja kohtusse jõudmist, sest see lähtub 

vaid objektiivsetest kaalutlustest. 125 

Rääkides ajast, mis kulub komisjonil konkreetse rikkumise osas menetluse 

algatamiseks, otsustas Euroopa Kohus, kuigi ta ei soovinud algselt asjasse 

sekkuda, et asutamisleping võib komisjoni diskretsioonile seada selles osas 

mõningaid piiranguid.126 

Kohtuasjas C-96/89127 väitis Hollandi valitsus, et avalduse esitamine nende vastu 

on lubatamatu komisjonipoolse hilinemise tõttu. Komisjon saatis esimese kirja 

rikkumise kohata Hollandi valitusele 1. veebruaril 1984, kuid kohtusse viis 

komisjon menetluse alles 21. märtsil 1989, seega viis aastat hiljem. Kohus viitas 

oma varasemale otsusele,128 milles ta leidis, et komisjonil ei ole kohustust artikkel 

169 (praegu art 226) menetluses tegutseda kindla perioodi jooksul.  

Viieaastast viivitust põhjendas komisjon sellega, et ta ootas lahendit sarnasele 

juba menetluses olevale kohtuasjale, nii samuti ka Hollandi valitsuse reaktsiooni 

sellele. Kohus leidis, et komisjon, kasutades oma diskretsiooniõigust artikkel 226 

alusel, ei ole läinud vastuollu EÜ asutamislepingu põhimõtetega. On tõsi, et 

mõnedes kohtuasjades võib eelmenetlusega viivitamine raskendada liikmesriigil 

ümber lükata komisjoni argumente ning seega võib olla rikutud riigi õigus ennast 

kaitsta. Antud juhul Hollandi valitsus ei tõendanud, et menetluse ebatavaline 

pikkus mõjutas tema kaitse läbiviimist.  

Sellest kohtulahendist selgub, et kuigi ei ole olemas kindlaid reegleid, mis 

sätestaks komisjoni kohustuse tegutseda mingi antud perioodi jooksul, siis liigse 

viivitamisega asja toomisel kohtu ette, võib saada kahjustada liikmesriigi õigus 

enda kaitsele sellises ulatuses, mis tingib avalduse esitamise vastuvõetamatuse. 

Aegumist sarnasel kujul nagu me Eesti õiguses teame, Euroopa Liidu õigus ei 

tunnista. 

Komisjoni diskretsiooniõigus on osaliselt ajaliselt piiratud ka ajavahemikuga 

põhjendatud arvamuse esitamise ning kohtusse pöördumise vahel. On selge, et 

nõudes põhjendatud arvamusele vastust väga lühikese aja jooksul, kahjustab see 

                                                 

125  Euroopa Kohus, kohtuasi 7/68 Komisjon v Itaalia, EKL 1968, 423. 
126  Burca jt, lk 408. 
127  Euroopa Kohus, kohtuasi C-96/89 Komisjon v Holland, EKL 1991, 2461, p 14-16. 
128  Euroopa Kohus, kohtuasi 324/82 Komisjon v Belgia, EKL 1984, 1861. 
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liikmesriigi õigust ennast kaitsta samamoodi kui menetluse alustamisega 

viivitamine.129 Kohtuasjas Iirimaa vastu viitas Euroopa Kohus komisjoni 

kahetsusväärsele käitumisele ning noomis teda riigile lühikese tähtaja andmise 

eest põhjendatud arvamusele vastamiseks. Kohus luges komisjoni hagi 

sellegipoolest vastuvõetavaks, kuna vaatamata lühikesele tähtajale, oli komisjon 

tegelikult oodanud ära Iirimaa vastuse, enne kui esitas asja kohtusse. 130 

Kohus on olnud sunnitud läbi pikaajalise praktika väljendama tähtaegade osas 

oma rahulolematust komisjoni käitumisele. Tõepoolest võib pidada ebareaalseks, 

nagu Iirimaa on väitnud, anda liikmesriigile aega viis päeva, et parandada oma 

seadusandlust, mis on kehtinud nelikümmend aastat ning mille suhtes ei ole 

komisjon algatanud ühtegi menetlust aja jooksul, mis on möödunud Iirimaa 

liikmesriigiks olemisest. Selge on, et antud juhul ei olnud tegemist erilise 

pakilisusega.131 

Komisjoni poolt vaidlustatav õigusakt oli Iirimaal kehtinud ligi nelikümmend 

aastat ning kohtueelse menetluse algatamise hetkeks oli Iirimaa olnud liikmesriik 

peaaegu kümme aastat. Selline komisjoni käitumine võis anda Iirimaale 

õiguspärase ootuse eeldada, et Iiri õigus vastab asjassepuutuvas küsimuses EÜ 

õigusele. Euroopa Kohus võttis komisjoni avalduse siiski menetlusse ning leidis, 

et Iirimaa ei ole täitnud endale lepinguga võetud kohustust. 

Komisjon peab võimaldama liikmesriigile mõistliku tähtaja ametlikule 

märgukirjale vastamiseks ning põhjendatud arvamusega nõustumiseks või kui 

vajalik, enda kaitse ette valmistamiseks. Seega väga lühike tähtaeg komisjonile 

vastamiseks on õigustatud vaid pakiliste asjaolude ilmnemisel, näiteks kui on vaja 

hüvitada rikkumisest tulenev kahju, või kui liikmesriiki on teavitatud komisjoni 

seisukohtades ammu enne menetluse alustamist. Näiteks kohtuasjas Austria vastu 

leidis kohus, et komisjoni poolt antud tähtajad, seitse päeva ametlikule 

märgukirjale ning neliteist päeva põhjendatud arvamusele vastamiseks, on 

õigustatud, arvestades asja pakilisust ning erilisi asjaolusid.132  

                                                 

129  Ibid. 
130  Euroopa Kohus, kohtuasi 74/82 Komisjon v Iirimaa, EKL 1984, 317. 
131  Ibid, kohtuotsuse p 12. 
132  Euroopa Kohus, kohtuasi C- 328/96 Komisjon v Austria, EKL 1999, 7479. 
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Selleks et vältida asjatuid vaidlusi tähtaegade osas, on komisjon asunud 

rakendama praktikat, mille kohaselt saadab ta ametliku märgukirja välja kohe, kui 

liikmesriik on jätnud teavitama siseriiklikust meetmest, millega direktiiv on üle 

võetud ning millest teavitamise tähtaeg on saabunud. Eesmärk ei ole mitte 

suurendada kohtusse viidavate rikkumismenetluste arvu, vaid pigem 

distsiplineerida liikmesriike oma kohustuste täitmisel. 

2.2.1.3. Liikmesriikide tüüpilisemad rikkumised 

EÜ asutamislepingu artikkel 226 on liikmesriigi rikkumise kirjelduselt ning 

menetluse algatamise eesmärgilt üsna üldine. Komisjon peab olema vaid 

arvamusel, et liikmesriik ei ole täitnud “lepingust tulenevat kohustust”. Selline 

rikkumine võib olla riigi haldusüksuse tegemata jätmine, direktiivi ülevõtmata 

jätmine või selle ebaõige rakendamine, lepingu või mõne teisese õigusakti sätte 

rikkumine või ka mõne eeskirja või standardi ebaõige kohaldamine, millel on 

oluline mõju ühenduse õigusele.  

Kohtupraktika on läbi aegade näidanud, et mõned rikkumised esinevad artikkel 

226 menetluses sagedamini kui teised. 

a) artiklis 10 sätestatud koostöökohustuse rikkumine 

EÜ asutamislepingu artiklist 10 tuleneb liikmesriikide kohustus aidata komisjoni 

tema ülesannete täitmisel, mis tulenevalt artiklist 211 on kohustus tagada lepingu 

sätete ja institutsioonide poolt lepingu alusel võetud meetmete rakendamine. Kui 

liikmesriik keeldub koostööst komisjoniga, et aidata viimasel uurida rikkumise 

olemasolu, rikub liikmesriik endale võetud kohustust. Koostööpuudumine muutub 

eriti tõsiseks siis, kui see jätkub ka kohtumenetluse vältel.133 

Üks võimalikke viise, kuidas liikmesriigid teevad koostööd komisjoniga, on 

komisjoni juurde loodud elektrooniline andmebaas, mille kaudu liikmesriigid 

teavitavad direktiivide ülevõtmisest siseriiklikusse õigusesse, lisades ka 

vastava(te) õigusakti(de) teksti(d), millega direktiiv on üle võetud. 

                                                 

133  Euroopa Kohus, kohtuasi 272/86 Komisjon v Kreeka, EKL 1988, 4875. 
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Loomulikult on liikmesriigil kohustus teha komisjoni poolt artikkel 226 alusel 

algatatud uurimise käigus temaga heas usus koostööd ning esitada kogu komisjoni 

poolt selleks nõutud teave.134 Vastasel juhul oleks komisjonil väga raske kindlaks 

teha, kas riigipoolne rikkumine esineb või mitte. Seetõttu on liikmesriigile 

uurimismenetlusele kaasaaitamine tehtud kohustuslikuks. 

b) ühenduse õiguse mittetäielik ülevõtmine 

Liikmesriikidel lasub kohustus direktiivid täielikult üle võtta. Isegi siis, kui 

direktiivi võib pidada vertikaalselt otsekohalduvaks (paneb riigile üksikisikute 

kasuks kohustusi) või seda saab siseriiklikult jõustada teistmoodi (näiteks ainult 

rakendusnormi sätestamisega ilma direktiivi sisu esitamata), ei vähenda see riigi 

kohustust kohaldada neid õigesti. Artikkel 249 kohaselt on vormi ja meetodi 

valik, kuidas direktiivi üle võtta, jäetud liikmesriigi otsustada, aga see ei tähenda, 

et komisjon ega Euroopa Kohus ei hindaks ülevõtmise meetodite kohaldasust.135  

Artikkel 226 menetluses lasub komisjonil kohustus tõendada väidet, et riik ei ole 

täitnud oma kohustust. Komisjon kui menetluse algataja vastutab, et kohtul oleks 

olemas vajalik informatsioon otsuse tegemiseks ning seda tehes ei või komisjon 

toetuda oletustele. Kui liikmesriik keeldub eelmenetluse käigus komisjonile 

vajalikku informatsiooni andmast, on see piisav põhjus algatada menetlus EÜ 

asutamislepingu artikli 10 rikkumise asjas, kuid see ei anna komisjonile õigust 

oletada, et ka kohustust direktiiv üle võtta on liikmesriigi poolt rikutud.136 

Ehkki liikmesriik on vaba delegeerima võimu oma siseriiklikele asutustele ning 

direktiiv võidakse üle võtta regionaalse või kohaliku omavalitsuse võimude poolt, 

ei vabasta see riiki kohustusest jõustada direktiivi sätted kui kõigile siduvaid 

riiklikke akte. Ainuüksi administratiivset praktikat ei või  pidada direktiivist 

tuleneva kohustuse täitmiseks.137 

Tulenevalt EÜ asutamislepingu artikli 249 (endine art 189) sõnastusest on 

direktiiv saavutatava tulemuse seisukohalt siduv iga liikmesriigi suhtes, kellele 

see on adresseeritud, kuid järab vormi ja meetodite valiku selle riigi 

ametiasutustele. Euroopa Kohus on sellest järeldanud, et direktiivi ülevõtmine ei 

                                                 

134  Euroopa Kohus, kohtuasi C-82/03 Komisjon v Itaalia, EKL 2004, I-06635, p 13. 
135  Burca jt, lk 421. 
136  Euroopa Kohus, kohtuasi 96/81 Komisjon v Holland, EKL 1982, 1791. 
137  Ibid, vt ka Euroopa Kohus, kohtuasi 167/73 Komisjon v Prantsusmaa, EKL 1974, 359. 
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nõua ilmtingimata seadusandlikku tegevust kõikides liikmesriikides. Näiteks 

mõne põhiprintsiibi olemasolu konstitutsioonilises või administratiivses aktis võib 

muuta lisanduva siseriikliku õigusakti direktiivi ülevõtmiseks üleliigseks. Seda 

tingimusel, et nimetatud printsiibid garanteerivad, et riiklikud asutused 

kohaldavad direktiivi täielikult ning kui direktiiv näeb ette õigusi üksikisikutele, 

siis asjassepuutuvaid isikuid on oma õigustest teavitatud ning vajadusel on neil 

võimalik pöörduda siseriiklikku kohtusse oma õiguste kaitseks.138  

Ühes hilisemas kohtuotsuses viitab kohus otsusele 29/84 kui kinnistunud 

kohtupraktikale. Nimelt kui direktiivi ülevõtmiseks ei ole tingimata vajalik 

liikmesriigi seadusandlik tegevus, siis peab siseriiklik õigus kindlustama, et riigi 

ametiasutused kohaldavad direktiivi efektiivselt ning täielikult. Siseriiklik 

õigusakt peab olema piisavalt täpne ja selge ning üksikisikuid peab olema 

teavitatud nende õigustest, samuti peab neil olema võimalus kohtusse 

pöördumiseks. Viimane tingimus on eriti oluline kui asjassepuutuv direktiiv näeb 

ette õigusi ka teiste liikmesriikide kodanikele.139 

c) liikmesriigi kohustus tagada ühenduse õiguse täitmine 

Liikmesriigil on kohustus tagada, et juba jõustunud ühenduse õigusakte riigis 

täidetakse. Liikmesriigil on kohustus võtta kasutusele meetmed kindlustamaks 

ühenduse õiguse efektiivsust. Riik on rikkunud EÜ asutamislepingu artiklist 10 

tulenevat kohustust, kui ta ei karista ühenduse õiguse rikkujaid samaväärselt nagu 

ta karistab siseriikliku õiguse rikkujaid. 

Kohus on öelnud, kui ühenduse õigusakt ei sätesta konkreetseid karistusi selle 

rikkumise eest või ta on jätnud karistuste määramise iga liikmesriigi enda 

otsustada, siis tulenevalt artiklist 10 on liikmesriigil kohustus rakendada kõiki 

vajalikke meetmeid, et tagada ühenduse õiguse efektiivne rakendamine.140 

Seetõttu, et karistuste valik on jäetud liikmesriikide otsustada, on neil eriline 

kohustus tagada, et ühenduse õiguse rikkumine on karistatav samadel tingimustel, 

nii menetlus- kui materiaalõiguslikel, mida kohaldatakse analoogse iseloomu ning 

                                                 

138  Euroopa Kohus, kohtuasi 29/84 Komisjon v Saksamaa, EKL 1985, 166. 
139  Euroopa Kohus, kohtuasi C-365/93 Komisjon v Kreeka, EKL 1995, I-499, p 9. 
140  Euroopa Kohus, kohtuasi 68/88 Komisjon v Kreeka, EKL 1989, 2979, p 23-24. 
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olulisuse astmega siseriikliku õiguse rikkumiste puhul. Eelkõige peab karistus 

olema mõjus, proportsionaalne ning hoiatav.141 

Lepingu rikkumine võib esineda ka selliselt, kui liikmesriik ei suuda ära hoida 

teise poole tegevust, mis kahjustab ühenduse eesmärke. 

Nii näiteks esitas komisjon Prantsusmaa vastu hagi artikkel 226 alusel ning väitis, 

et Prantsusmaa ei ole võtnud tarvitusele kõiki vajalikke ning proportsionaalseid 

meetmeid, et ennetada eraisikute tegevust, mis võiks kahjustada puuviljade ja 

köögiviljade vaba liikumist. Seega koostoimes EÜ lepingu artikliga 10 (endine art 

5) on Prantsusmaa rikkunud artiklis 28 (endine art 30) sätestatud kohustust, 

millega keelatakse liikmesriikidevahelised koguselised impordipiirangud ja kõik 

samaväärse toimega meetmed. Komisjonile oli laekunud juba üle kümne aasta 

kaebusi, et Prantsusmaa võimud suhtuvad passiivselt eraisikute vägivaldsesse 

tegevusse ning prantsuse farmerite protestiliikumistesse, mis on suunatud teistest 

liikmesriikidest pärit põllumajandus-toodete vastu. Prantsusmaa kaotas selle 

kohtuasja.142 

d) liikmesriigi kohtute tegevus 

Teadaolevalt ei ole ühtegi rikkumismenetlust alustatud liikmesriigi vastu põhjusel, 

et tema kohtuorganid ei ole ühenduse õigust õigesti kohaldanud.143 Kohus on läbi 

oma praktika toonitanud, et liikmesriik peab tagama ühenduse õiguse täitmise 

ning ta vastutab isegi konstitutsiooniliselt sõltumatute organite tegevuse või 

tegevusetuse eest. Kahtlemata on siseriiklikel kohtutel keskne roll ühenduse 

õiguse kohaldamisel ning jõustamisel siseriiklikus õiguses. Samas on ka 

komisjoni tagasihoidlik käitumine antud küsimuses mõistetav. Sellist käitumist on 

põhjendatud komisjoni diskretsiooniõigusega menetluse algatamise küsimuses. 

Euroopa Kohus ei ole otseselt rünnanud siseriiklike kohtute tegevust, kuid esimest 

korda on kohus otseselt väljendanud võimalust, et liikmesriigil võib tekkida 

vastutus oma kõrgema astme kohtu tegevusest Köbleri144 kohtuasjas. Kuni 

sinnamaani võis eeldada, et kohus jagab paarkümmend aastat tagasi välja öeldud 

kohtujuristi seisukohta. 

                                                 

141  Ibid. 
142  Euroopa Kohus, kohtuasi C-265/95 Komisjon v Prantsusmaa, EKL 1997, I-6959. 
143  Burca jt, lk 424. 
144  Euroopa Kohus, kohtuasi C-224/01 Gerhard Köbler v Austria, EKL 2003, I-10239. 
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Kohtujurist Warner on oma arvamuses kohtuasjas 30/77145 ütelnud nimelt 

järgmist. „On ilmne, et liikmesriiki ei saa süüdi mõista lepingu mittetäitmise tõttu  

ainuüksi seepärast, et riigi kohtud on jõudnud valele otsusele. Õiguslik viga, mis 

on tingitud faktide või õigusakti vääriti mõistmisest, ei ole EÜ asutamislepingu 

rikkumine. Õiguslikust aspektist saab artikkel 169 (praegu art 226) mängida rolli 

vaid siis, kui liikmesriigi kohus tahtlikult ignoreerib või jätab tähelepanuta 

ühenduse õiguse.”146 

2.2.2. Kohtueelse menetluse tähtsus ning kohtusse mineku põhjendatus 

Kohtueelse menetluse eesmärk on võimaluse andmine liikmesriigile oma 

rikkumise heastamiseks ning samuti enda kaitsmiseks komisjoni väidete vastu 

enne, kui asi jõuab kohtusse. Väheoluline ei ole asjaolu, et eelmenetluse käigus 

võivad liikmesriik ja komisjon jõuda järelduseni, et kohtumenetlus antud 

küsimuses ei olegi vajalik. Kohtueelse menetluse jooksul peab selguma, kas 

komisjon on oma otsuse - algatada  rikkumismenetlus – otstarbekohasuse läbi 

mõelnud ning kas liikmesriik ei pea võimalikuks nõustuda komisjoni poolt toodud 

seisukohtadega ehk kas vaidlus “väärib” kohtumenetlust. 

Etteruttavalt olgu öeldud, et komisjon ei algata rikkumismenetlust kergekäeliselt, 

mida kinnitab ka asjaolu, et kõigest 20% komisjoni poolt algatatud 

rikkumismenetlustest jõuab Euroopa Kohtusse. Nende vaidluste puhul, mis 

mahuvad eelpool nimetatud protsendi sisse, on liikmesriik olnud veendunud oma 

argumentide põhjendatuses ning näinud võimalust pooleliolev vaidlus Euroopa 

Kohtus võita. Alapunktis 2.3. käsitletakse põhjalikumalt neid võimalusi ning 

hinnanguid, millest lähtuvalt peaksid liikmesriigid otsustama kohtuvaidluseni 

välja mineku põhjendatuse.  

Liikmesriigi võit rikkumismenetluses ei ole absoluutne selles mõttes, et üksikisiku 

seisukohast võib riigi kaotus tuua sageli endaga kaasa pigem positiivseid aspekte. 

Näitena võib siin tuua riigivastutuse tekke.  

                                                 

145  Euroopa Kohus, kohtuasi 30/77 Règina v Pierre Bouchereau, EKL 1977, 1999. 
146  Burca jt, lk 424. Vt ka Euroopa Kohtu kohtuasi C-224/01 Gerhard Köbler v Austria, EKL 2003, I-
10239. 
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2.2.2.1. Ametlik märgukiri 

Rikkumismenetlus algab formaalselt ametliku märgukirja saatmisega 

liikmesriigile. Sellele kirjale eelnevad mitteametlikud kontaktid komisjoni ja 

liikmesriigi vahel, keda kahtlustatakse ühenduse õiguse rikkumises. Arutelude 

käigus käsitletakse kõiki rikkumise juhte, et kontrollida liikmesriigi poolt 

kasutuselevõetud meetmeid. 

Ametliku märgukirja eesmärk on piiritleda vaidlusküsimuse olemus ja ulatus ning 

sellega antakse liikmesriigile võimalus esitada oma seisukoht.147 Märgukirjas 

tuleb täpselt ära näidata, millist kohustust liikmesriik on komisjoni arvates 

rikkunud ning alused, millel põhineb tema arvamus. Ebatäpsus märgukirjas jätab 

liikmeriigi ilma võimalusest end mõjusalt kaitsta, kuid ka kohus on möönnud, et 

märgukiri ei pea olema sama põhjalik kui põhjendatud arvamus. Ametliku kirja 

puhul piisab, kui liikmesriik saab sealt põhilise informatsiooni temale esitatud 

süüdistuse kohta.148  

Ametliku märgukirja tähtsus seisneb ka selles, et komisjon ei või hagieset 

laiendada põhjendatud arvamuses isegi siis, kui menetluse käigus on selgunud 

uued, täiendavad asjaolud. See oleks vastuolus komisjoni kohustusega tagada 

asjassepuutuvale liikmesriigile õiglane asja arutelu.149 

Liikmesriigid esitavad oma seisukoha mõistliku aja jooksul, milleks praktikas on 

kujunenud kaks kuud. Perioodi mõistlikkus iseenesest tuleneb konkreetsetest 

asjaoludest. Nõnda on võimalik, et kirjale antud vastamise tähtaeg võib olla ka 

kaks nädalat, kõik sõltub rikkumise olemusest ning tõsidusest.150  

Peale mitteametlikke läbirääkimisi, mille jooksul liikmesriik ei ole suutnud 

komisjoni veenda ühenduse õiguse rikkumise puudumises, saadab komisjon 

liikmesriigi alalisse esindusse Brüsselis ametliku märgukirja, mis palutakse 

edastada pädevale asutusele. Pädevaks asutuseks on igas liikmesriigis 

siseriiklikult määratud üksus, mis vastutab Euroopa Komisjoni, Euroopa Kohtu 

ning esimese astme kohtuga suhtlemise eest. Valdavas osas liikmesriikides asub 

                                                 

147  Euroopa Kohus, kohtuasi 274/83 Komisjon v Itaalia EKL 1985, 1077, p 19. 
148  Ibid, p 21. 
149  Lenaerts (1999) jt, lk 100. 
150  Ibid. 
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selline üksus välisministeeriumi juures,151 uued liikmesriigid on selleks pigem 

valinud justiitsministeeriumi. Eestis on vastutavaks üksuseks ehk inglise keeles 

agency’ks väliministeeriumi koosseisus asuv Euroopa Liidu õiguse büroo.  

Märgukirjas juhitakse liikmesriigi valitsuse tähelepanu direktiivi ülevõtmise 

vajadusele ning tuuakse välja kuupäev, millal see peaks olema viidud 

siseriiklikusse õigusesse. Eespool sai öeldud, et direktiiv on komisjoni silmis 

ainult siis ülevõetud, kui sellest on viimast teavitatud. Direktiivist 

mitteteavitamine, kuid selle tegelik ülevõtmine siseriiklikusse õigusesse selgub 

mitteametlike läbirääkimiste käigus ning kui see oli ainuke põhjus 

rikkumismenetluse algatamiseks, siis edasist menetlust ei alustata ning ka 

märgukirja ei saadeta.  

Kui liikmesriik on veendunud, et tema kehtiv seadusandlus on kooskõlas 

märgukirjas nimetatud direktiiviga, mille ülevõtmisest riik ei ole komisjoni 

teavitanud, siis on tal veel kord võimalus seda tõestada. Komisjon ootab sellisel 

juhul märgukirja vastuseks võrdlustabelit, milles on ära toodud direktiivi sätted 

ning neid ülevõtvad siseriiklikud sätted. Reeglina on riigil aega kuni kaks kuud 

vastamiseks ning kui liikmesriik jätab selle võimaluse kasutamata või tema vastus 

ei ole piisav, saadab komisjon talle põhjendatud arvamuse. 

Põhjendatud arvamusele peab kindlasti eelnema ametlik märgukiri. Isegi kui 

asjassepuutuv liikmesriik ei kasuta võimalust esitada oma vastuväiteid, loob 

selline võimalus asutamislepinguga nõutud põhilise garantii ning tegelikult 

tähendab see liikmesriigile põhilist menetluslikku garantiid rikkumismenetluse 

uurimisstaadiumis.152 

Eesti ühines Euroopa Liiduga 1. mail 2004. aastal, millele eelnes aastatepikkune 

töö Eesti õiguskorra vastavusseviimisel Euroopa Liidu õigusega. 2005. aasta 

sügiseks153 on komisjon saatnud Eestile ametliku märgukirja veidi rohkem kui 

paarisaja direktiivi kohta. Osade direktiivide ülevõtmise kohta on komisjonil 

puudunud andmed üldse ning ta on palunud viimastest teavitada, teisel juhul on 

komisjon Eesti õigusakti analüüsinud säte-sättelt ning leidnud, et direktiivid on 

puudulikult või ebaõigelt siseriiklikusse õigusesse üle võetud. 

                                                 

151  Näiteks Saksamaa on valinud selleks üksuseks rahandusministeeriumi. 
152  Euroopa Kohus, kohtuasi 31/69 Komisjon v Itaalia, EKL 1970, 25 
153  Töö on kirjutatud seisuga 30.09.2005. 
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2.2.2.2. Põhjendatud arvamus – ametliku käigu andmine rikkumismenetlusele 

Komisjoni saadetud põhjendatud arvamus moodustab ühe olulisema osa artikli 

226 alusel läbiviidavast eelmenetlusest. Komisjon väljastab selle kirja vaid siis, 

kui liikmesriik on jätnud vastamata komisjoni kahtlustele ühenduse õiguse 

rikkumise osas või ei ole seda teinud piisavalt veenvalt. Põhjendatud arvamuse 

saamise järel on liikmesriigil viimane võimalus jõuda komisjoniga kokkuleppele 

ning vältida kohtumenetluse algatamist. 

Koos ametliku märgukirjaga on põhjendatud arvamus komisjoni ametlik viis 

liikmesriigiga suhtlemiseks ühenduse õiguse rikkumise kahtluse korral. Selles 

tuuakse välja kaebuse olemus ning antakse tähtajad, mille jooksul peab riik 

rikkumise kõrvaldama ning võimaliku kahju hüvitama. Ametlik viis tähendab 

muuhulgas ka seda, et nii ametlike märgukirjade kui ka põhjendatud arvamuste 

kohta peetakse statistikat, mille alusel reastatakse liikmesriigid.  

Euroopa Liidu institutsioonidel on kohustus põhjendada oma otsuseid, et tagada 

ühenduse võimu õiguspärane täideviimine.154 Kohustus põhjendada aitab tagada, 

et otsuse tegijad ise on oma tegevuse otstarbekohasuse läbi mõelnud. Euroopa 

Kohtu seisukohalt aitavad põhjendused menetluse käigus kohtul otsustada, kas 

tehtud otsus oli proportsionaalne või mitte.155 

EÜ asutamislepingu artikkel 226 laiendab põhjendamiskohustust ka neile 

otsustele, mida komisjon teeb rikkumismenetluse käigus. Võib öelda, et 

põhjendamiskohustus moodustab ühenduse õiguse ühe olulisema menetlusliku 

nõude ning selle põhimõtte rikkumine võib endaga kaasa tuua meetme 

kehtetukstunnistamise EÜ lepingu artikkel 230 alusel. 156   

Euroopa Kohus on öelnud, et pannes komisjonile kohustuse põhjendada oma 

otsuseid, ei arvesta asutamislepingu artikkel 190 (praegu art 253) asjaoludega 

mitte ainult vormitäiteks, vaid taotleb pooltele võimalust oma õiguste kaitsmiseks, 

                                                 

154  EÜ asutamislepingu art 253. 
155  Burca jt, lk 117-118. 

156  Artikkel 230 kohaselt kontrollib Euroopa Kohus Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühiselt 
vastuvõetud õigusaktide, nõukogu, komisjoni ja Euroopa Keskpanga õigusaktide seaduslikkust, välja arvatud 
soovitused ja arvamused, ning nende parlamendi õigusaktide seaduslikkust, mille eesmärgiks on tekitada 
õiguslikke tagajärgi kolmandatele isikutele. Selleks on kohtul pädevus lahendad hagisid, mille aluseks on 
pädevuse puudumine, olulise menetlusnormi rikkumine, lepingu või selle rakendusnormi rikkumine või 
võimu kuritarvitamine. 
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võimalust kohtul viia läbi oma kontrollivat funktsiooni ning võimalust 

liikmesriikidele ning teistele huvitatud pooltele, et kindlaks teha neid asjaolusid, 

mille alusel komisjon lepingut rakendab.157 

Kuigi komisjonil on kohustus põhjendada oma kahtlusi ühenduse õiguse 

rikkumise osas, ei ole komisjoni arvamusel selle adressaadile õiguslikult siduvat 

mõju. Põhjendatud arvamuse näol on tegemist eelmenetluse ühe astmega, 

eesmärgiga anda asjasse puutuvale liikmeriigile võimalus viia oma õiguskord 

vastavusse lepingu nõuetega. Selles staadiumis teeb komisjon teatavaks oma 

seisukoha ning annab liikmesriigile võimaluse esitada oma märkused. Meetmetel, 

mis komisjon võtab kasutusele selles etapis, ei ole siduvat jõudu. Seega on 

avaldus meetme, mille läbi jõudis komisjon rakenduse otsuseni, tühistamiseks 

vastuvõetamatu.158 

Küll on põhjendatud arvamusel õiguslik mõju menetluse algatamiseks kohtus. Kui 

liikmesriik ei nõustu arvamuses tooduga selleks ettenähtud aja jooksul, siis on 

komisjonil õigus, mitte aga kohustus, alustada menetlust kohtus. Lisaks on nii 

ametliku märgukirja kui ka põhjendatud arvamuse saatmine liikmesriigile 

eeltingimuseks, et komisjon võib rikkumise üldse kohtusse viia. 

Põhjendatud arvamus on haldusakt, mida kohtus otse vaidlustada ei saa. 

Põhjendatud arvamuse esitamine on komisjoni diskretsiooniõigus. Euroopa Kohtu 

pädevuses on öelda, kas põhjendatud arvamuses välja toodud väidetav 

liikmesriigipoole rikkumine esineb või mitte, kuid Euroopa Kohtus ei saa 

vaidlustada komisjoni õigust anda välja põhjendatud arvamus. 

Vaatamata sellele, et põhjendatud arvamuse olemasolu iseenesest ei saa olla 

tühistamise otseseks aluseks, võib arvamuse adressaadiks olev liikmesriik 

vaidlustada arvamuse puuduliku põhjenduse kohtu ees. Komisjoni põhjenduste 

vaidlustamine võib anda piisavalt võimalusi menetlust kohtus võita, seetõttu on 

põhjendatud ka Euroopa Kohtuni välja minek. 

Artiklis 226 sätestatud põhjendatud arvamus peab sisaldama selget ning detailset 

sedastust põhjenduste kohta, mis laseb komisjonil arvata, et liikmesriik on 

rikkunud mõnda oma lepingust tulenevat kohustust. Põhjendatud arvamuses saab 

                                                 

157  Euroopa Kohus, kohtuasi 24/62 Saksamaa v Komisjon, EKL 1963, 63. 
158  Euroopa Kohus, kohtuasi 48/65 Alfons Lütticke GmbH v Komisjon, EKL 1966, 27. 
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viidata ainult neile puudujääkidele liikmesriigi tegevuses, mis olid välja toodud ka 

ametlikus märgukirjas. Ametlik märgukiri ei pea olema samasuguse 

täpsusastmega kui põhjendatud arvamus, sest tegemist on esialgse lühikese 

kokkuvõttega kaebusest. Seega on komisjonil õigus täpsustada ning põhjendada 

laiemalt oma kaebust põhjendatud arvamuses, kui ta tegi seda ametlikus 

märgukirjas. Sellegipoolest peab kaebuse olemus olema sama nii ametlikus 

märgukirjas, põhjendatud arvamuses kui ka komisjoni avalduses kohtule.159 

Arvamus on piisavalt põhjendatud, kui komisjon on selles välja toonud need 

alused, millele toetudes ta väidab, et liikmesriik on rikkunud ühenduse õigust ning 

kohtumenetluse aluseks olevad üksikasjalikud kaebused. Komisjon peab 

põhjendatud arvamuses arvestama ka liikmesriigi poolt esitatud märkustega, mis 

esitati vastusena ametlikule märgikirjale. 

Kui komisjon jätab põhjendatud arvamuses arvestamata märkustega, mis 

liikmesriik esitas vastusena ametlikule märgukirjale, võib see tähendada, et 

vaidlusküsimuse olemus ning ulatus ei ole täpselt piiritletud hetkel, millal 

komisjon viib asja kohtusse. Kui see nii on, siis kohus tunnistab sellise hagi 

ilmselgelt vastuvõetamatuks, toetudes Euroopa Ühenduste Kohtu kodukorra160 

artikkel 92 esimesele lõikele. Eelmenetluse läbiviimine vastavalt EÜ 

asutamislepingu nõuetele loob olulise garantii mitte ainult selleks, et asjasse 

puutuv liikmesriik saaks oma õigusi kaitsta, vaid ka selleks, et oleks üheselt selge, 

mille üle vaieldakse. 161 

Otsus, kas liikmesriik on rikkunud oma kohustusi nagu väidab komisjon, on 

võimalik teha vaid sellisel juhul kui eelmenetlus on tingimustele vastavalt läbi 

viidud. Vastasel juhul hakkavad pooled kohtus, kui on vastuste ja vastuväidete 

esitamise aeg, alles piiritlema oma vaidluse ulatust ja olemust. See on aga 

vastuolus EÜ asutamislepingus sätestatud menetlusega, kuna kohtumenetluse 

algatamise oluline tingimus - eelmenetluse õiguspärane läbiviimine, ei ole 

täidetud.162 

                                                 

159  Euroopa Kohus, kohtuasi C-191/95 Komisjon v Saksamaa, EKL 1998, I-5449, p 54. 
160  Euroopa Ühenduste Kohtu kodukord, ELT L 176 04.07.1991. Kättesaadav Euroopa Ühenduste 
Kohtu koduleheküljelt http://curia.eu.int. 
161  Euroopa Kohus, kohtuasi C-266/94 Komisjon v Hispaania, EKL 1995, I-1975. 
162  Ibid. 



61 

Eelmenetluse eesmärk on liikmesriigile näidata, et tema vastu on institutsioonil 

kindlad seisukohad ning seeläbi tagada ühenduse õiguspõhimõtete austamine ning 

kaudselt ka järgneva kohtumenetluse vältimine.163 Selleks, et vaidlus läheks 

lahendamiseks kohtule, peab liikmesriik endas väga kindel olema või on tegemist 

siseriiklikult poliitiliselt tundliku teemaga, mistõttu otsustatakse minna Euroopa 

Kohtuni välja isegi siis, kui kaotus on ette näha.  

Viimane võimalus liikmesriigile, vältimaks kohtumenetlust, on nõustuda 

põhjendatud arvamuses tooduga selles ettenähtud aja jooksul, misjärel puudub 

komisjonil põhjus asja kohtusse viia. See aga ei tähenda, et komisjonil pole õigust 

asja kohtusse viia, kuid seda siiski tehes on tal kohustus tõendada, et ühenduse 

õiguse rikkumine ei lõppenud põhjendatud arvamuses ette nähtud aja jooksul. 

Komisjoni hagi on vastuvõetamatu vaid siis, kui ta ei ole väljastanud eelnevalt 

põhjendatud arvamust ega andnud liikmesriigile aega rikkumise parandamiseks. 

Kohus on oma otsuses kinnitanud, et artikkel 226 annab komisjonile õiguse minna 

kohtusse ainult siis, kui asjassepuutuv riik ei nõustu esitatud arvamusega 

komisjoni seatud tähtaja jooksul. Kuna tähtaeg peab olema võimalikult reaalne, 

siis seetõttu on arvamuses antud tähtaeg reeglina kaks kuud, mille jooksul tuleb 

liikmesriigil rikkumine lõpetada. Kui riik seda siiski ei tee, on komisjonil täielik 

õigus minna kohtusse ning taotleda riigi süüdimõistmist lepingu rikkumises.164  

Väidetud on, et liikmesriigid kasutavad eelmenetluse võimalusi kurjasti ära, sest 

eelmenetlus annab lisaaega direktiivi ülevõtmiseks siseriiklikusse õigusesse. 

Selline käitumine on aga lühinägelik, sest komisjon võib anda ametliku 

märgukirja ning põhjendatud arvamusega nõustumiseks oluliselt lühema 

tähtaja,165 samuti peab komisjon liikmesriikide lõikes “edetabelit”, kui palju on 

riigile aasta jooksul esitatud ametlikke märgukirju, põhjendatud arvamusi ning 

mitu menetlust on jõudnud Euroopa Kohtusse166.  

Samas on kohus tunnistanud komisjoni hagi vastuvõetavaks ka siis, kui komisjoni 

poolt etteheidetud rikkumine on lõppenud ning riik on rikkumise heastanud 

hetkeks, millal asi jõuab kohtusse. Burca jt on oma raamatus välja toonud kolm 

                                                 

163  Burca jt, lk 412. 
164  Euroopa Kohus, kohtuasi 7/61 Komisjon v Itaalia, EKL 1961, 317. 
165  vt p 2.2.1.2. 
166  Vastav statistika on toodud komisjoni aastaaruannetes. 
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põhjust, miks lepingu rikkumised, mis on sooritatud minevikus ning mida enam ei 

esine, võivad olla menetluse aluseks väitmaks, et liikmesriik ei ole täitnud oma 

kohustusi.167 

Esiteks komisjoni jätkuv huvi asja menetlemiseks. Kohtuasjas 7/61168 on 

kohtujurist Lagrange oma arvamuses öelnud, et sellisel juhul on menetluse 

alustamise eesmärgiks soov saada kohtult otsust, et liikmesriik on endale 

lepinguga võetud kohustust rikkunud. Sellisel otsusel ei ole kuigi suurt praktilist 

mõju, kuid nagu komisjon väidab, on väga oluline, et kohus otsustab, et selline 

rikkumine leidis tõesti aset. Vastupidisel juhul võiks liikmesriik, soovides võtta 

kohtumenetluselt aluse, lõpetada lepingu rikkumine vahetult enne otsuse tegemist, 

olles seeläbi edaspidi võimeline jätkama seadusvastast tegevust, seda 

ebaseaduslikuks kuulutava otsuse puudumise tõttu. 

Teiseks on vajadus anda õiguslik hinnang ka lühiajalistele rikkumistele. EÜ 

asutamislepingu artikkel 226 teise lõike kohaselt võib komisjon anda asja 

kohtusse kui väidetav rikkumine ei ole lõppenud põhjendatud arvamuses esitatud 

tähtaja jooksul. Teinekord, arvestades eelmenetluse pikkust ja rikkumise 

lühiajalisust, ei ole paljude kaasuste puhul kohtul võimalik õigusmõistmist läbi 

viia. Kuid isegi kui lepinguga vastuolus olev käitumine ei ole oluline rikkumine, 

peab säilima võimalus menetlust kohtus algatada. Näitena võib tuua hooajalisi 

piiranguid, mis kestavad lühikest aega ning on mõjusad ainult just sellel ajal.169 

Kui aga põhjendatud arvamuses esitatud nõudmised on selles sätestatud tähtajaks 

täidetud ning rikkumist enam ei esine, tunnistab Euroopa Kohus sellise hagi 

vastuvõetamatuks.170 

Kolmandaks põhjuseks on vajadus kohtuotsusega sätestada kohustust mittetäitnud 

riigi vastutus, et liidu kodanikel oleks siseriiklikus kohtus alus nõuda neile 

tekitatud kahju hüvitamist liikmesriigi poolt. Asutamislepingu süsteemile on 

omane põhimõte, et riik peab vastutama kahju eest, mis on üksikisikutele tekitatud 

ühenduse õiguse rikkumisega, mille eest saab vastutavaks pidada riiki. Täiendav 

alus liikmesriikide kohustusele kõnealune kahju hüvitada on asutamislepingu 

                                                 

167  Burca jt, lk 416 jj. 
168  Euroopa Kohus, kohtuasi 7/61 Komisjon v Itaalia, EKL 1961, 317. 
169  Euroopa Kohus, kohtujuristi Lenz arvamus kohtuasjas 240/86 Komisjon v Kreeka, EKL 1988, 
1835, p 8-9. 
170  Euroopa Kohus, kohtuasi C-362/90 Komisjon v Itaalia, EKL 1992, I-2353, p 9-10. 
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artiklis 10, mille kohaselt nad peavad võtma kõik asjakohased üld- või 

erimeetmed, et tagada ühenduse õiguse rakendamine ja seega kõrvaldama 

ühenduse õiguse rikkumise seadusevastased tagajärjed.171  

Üldjuhul jõuab kõigist algatatud rikkumismenetlustest Euroopa Kohtu ette umbes 

20% vaidlustest. 

2.2.2.3. Täiendavad võimalused kohtumenetluse vältimiseks 

Ühenduse õiguse mittetäitmine hõlmab endas aluslepingute, määruste või otsuste 

rikkumist või direktiivide ebaõiget kohaldamist. Põhivastutus ühenduse õiguse 

täitmise jälgimisel on komisjonil, kuid jagatud vastutus on ka liikmesriikidel endil 

ning teistel Euroopa Liidu institutsioonidel. Just direktiivide õige kohaldamise 

järelevalve osas on suur rõhk pandud liikmesriikide siseriiklikele kohtutele. 

Rikkumismenetluse algatamine on kahtlemata kõige mõjusam viis sundimaks 

liikmesriiki lõpetama ühenduse õiguse rikkumist, kuid see on üsna kulukas ning 

ka aeganõudev protsess. Eespool on korduvalt välja toodud, et rikkumismenetluse 

algatamine ei ole mõeldud mitte liikmesriigi karistamiseks, vaid ühtse õiguskorra 

tagamiseks ühenduse piires. Seetõttu kasutab komisjon mitmeid täiendavaid 

mehhanisme, mis lubavad tulemuslikult ning kiirelt lahendada ühenduse õigusega 

tekkinud ebakõlad. Nii nimetatud täiendavate meetmete kasutamine ei välista 

komisjoni õigust algatada hiljem rikkumismenetlust, kui ta seda vajalikuks peab. 

Kindlasti on kõige vähem kulukas ning ka kiirem erimeelsuste lahendamine 

läbirääkimiste teel. Ametliku märgukirja saatmisele eelnevad alati mitteametlikud 

läbirääkimised ning kui liikmesriik oli tahtmatult eksinud ühenduse õiguse vastu, 

siis läbirääkimistega asi ka laheneb. 

Komisjon on loonud Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise on-line andmebaasi 

SOLVIT, mis annab võimaluse siseturu piiriülese iseloomuga probleemide kiireks 

ja efektiivseks kohtuväliseks lahendamiseks.172 SOLVIT andmebaas loodi 2002. 

aastal ning selle keskused on loodud igasse liikmesriiki (lisaks veel Norrasse, 

                                                 

171  Euroopa Kohus, ühendatud kohtuasjad C-6/90 ja C-9/90 Francovich jt, EKL 1991, I-5357.  
172  Effective Problem Solving in the Internal Market. COM (2001) 702, 27. november 2001. 
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Islandile ja Liechtensteini). Eestis on SOLVITI keskuseks Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium.  

Laekunud probleemide lahendamine toimub liikmesriikides asuvate SOLVIT 

keskuste kaudu ning seda süsteemi on peetud edukaks eelkõige probleemide 

lahendamise kõrge protsendi ning töö kiiruse tõttu. SOLVIT’i süsteemi laekunud 

probleemidest leiab lahenduse ca 80 % juhtudest ning lahenduse leidmise 

tähtajaks on sätestatud 10 nädalat, mida võib pikendada, kui on näha, et 

pikendatud tähtaja jooksul jõuavad pooled kokkuleppele. 

Süsteemis on võimalik leida lahendus piiriülestele probleemidele kodanike ja/või 

ettevõtjate ning avaliku sektori asutuste vahel juhul, kui probleem on tõusetunud 

Euroopa Liidu õigusakti võimalikust ebaõigest rakendamisest. Valdkondadena, 

kus SOLVIT saab aidata, võib tuua diplomite ja kvalifikatsioonide vastastikune 

tunnustamine, juurdepääs haridusele, töötajate õigused, teenuste ja toodete vaba 

liikumine, elamisload, maksustamine jne.173 

Näitena, kus Solviti süsteemi on Eesti kontekstis kasutatud, võib tuua ka Eesti 

ajakirjanduses kajastamist leidnud küsimuse teistes EL liikmesriikides väljastatud 

retseptide tunnustamise kohta Eesti apteekides. Kuna otseselt ükski EL õigusakt ei 

reguleeri teises liikmesriigis väljaantud retsepti tunnustamist, siis puudub 

komisjonil võimalus Eestile ettekirjutust esitada. Küll aga saavad kodanikud 

pöörduda antud küsimuses komisjoni poole, toetudes EÜ asutamislepingus 

sätestatud teenuste vaba liikumise artiklitele. Antud küsimuses on komisjon 

esitanud Eestile SOLVIT’i kaudu ka järelepärimise.174 

Komisjon korraldab ka nn package meeting’uid liikmesriigi vastava asutusega, 

kelle valdkonnas ühenduse õiguse rikkumine on aset leidnud. Eesmärk on leida 

asjale lahendus väljaspool ametlikku menetlust. Samuti on võimalik ad hoc 

kontaktide loomine eriti nende direktiivide puhul, mille kohaldamine loob õigusi 

suurele hulgale kodanikele ning kohaldamisest tekkinud probleemid vajavad 

individuaalset lähenemist ning lahendamist. Näitena võib siinkohal tuua diplomite 

vastastikuse tunnustamise valdkonna.175  

                                                 

173  SOLVIT’i kodulehekülg - http://europa.eu.int/solvit/site/about/index_en.htm - 30.09.2005. 
174  Postimees 30. September 2005, Eva Kübar “Eestit võivad ees oodata ELi ravimiettekirjutused”. 
175  Doc 725, lk 16. 
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Lisaks soodustab ühendus siseriiklike ombudsmanide ning kohtute kasutamist. 

Kõigil kodanikel on kahtluse korral, et siseriiklik õigusakt on vastuolus ühenduse 

õigusega, võimalus pöörduda liikmesriigi kohtu poole, kes on esmane ühenduse 

õiguse täitmise üle valvaja. Siseriiklike kohtute kaasamine vähendab oluliselt 

ühenduse kohtute töökoormust ning seetõttu püüab Euroopa Liit soodustada 

isikute võimalusi lahendada oma vaidlus mõnes teises liikmesriigi kohtus, kui on 

tema alaline asu- või elukoht. Selle soodustamiseks on nõukogu vastu võtnud 

direktiivi 2002/8, millega parandatakse õiguskaitse kättesaadavust piiriüleste 

vaidluste korral.176 

2.2.3. Eelotsuse küsimise menetluse külgnemine rikkumismenetlusega 

2.2.3.1. Eelotsuse küsimine kui lojaalse koostöö kohustus 

Tulenevalt Euroopa Liidu õiguse vahetu kohaldatavuse ja ülimuslikkuse 

printsiibist peavad liikmesriikide kohtunikud kohaldama mitte ainult oma riigi 

õigust, vaid järjest rohkem ka EL õigust. See toob kaasa küsimusi viimase 

tõlgendamisest ja kehtivusest, aga ka EL õiguse ja siseriikliku õiguse kollisioone. 

Siiski kehtib põhimõte, et liikmesriikide kohtud kohaldavad ja rakendavad EL 

õigust iseseisvalt, oma menetlusseadustike ja kohtute jurisdiktsiooni järgi, tagatud 

on liikmesriikide kohtute institutsiooniline ja kohtumenetlusalane autonoomia.177 

Eelotsuse menetlus on parim võimalus Euroopa Kohtu ja liikmesriikide kohtute 

koostööks, sest eelotsuse menetlus on vaid vaheetapp liikmesriigi kohtus arutlusel 

oleva asja menetluses, mis puudutab EL õigust. Eelotsuse küsimusi võivad 

Euroopa Kohtule esitada kõik liikmesriigi kohtud, kuid viimase astme kohtud on 

selleks kohustatud,178 kui neil tekib kahtlus EL õiguse tõlgendamise ja/või 

kehtivuse suhtes. Viimase astme kohtuks loetakse kohut, mille otsuste peale ei saa 

siseriikliku õiguse järgi edasi kaevata. 

                                                 

176  EL nõukogu direktiiv 2002/8 millega parandatakse õiguskaitse kättesaadavust piiriüleste vaidluste 
korral. EÜT L 26, 31.01.2003, lk 41-47. Eesti õigusesse ülevõetud riigi õigusabi seadusega, RT I 2004, 56, 
403. 
177  J. Laffranque. Euroopa Kohtu lahendid, lk 53. 
178  EÜ asutamislepingu art 234 lg 3. 
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Just liikmesriikide kõrgeima astme kohtutele on olnud vastumeelt eelotsuste 

küsimine. Selleks, et välistada massiliselt eelotsuste küsimata jätmist, on Euroopa 

Kohus sätestanud tingimused, millal võib eelotsuse küsimata jätta.179 Liikmesriigi 

kohus ei ole kohustatud Euroopa Kohtusse pöörduma, kui EL õigus on nii selge, 

et liikmesriigi kohtul ei teki kahtlust, kuidas peaks asja lahendama; tõusetunud 

küsimus on suures osas identne küsimusega, millele Euroopa Kohus on juba 

vastuse andnud ning juhtudel kui Euroopa Kohtul on selles küsimuses välja 

kujunenud praktika (mis ei pea põhinema ainult eelotsustel). Enne otsuse 

tegemist, mitte küsida eelotsust, peab siseriiklik kohus veenduma, et küsimus on 

niisama ilmselge ka teiste liikmesriikide kohtute ja Euroopa Kohtu jaoks. 

Siseriikliku kohtu ülesanne on tõlgenda siseriiklikku õigust nii kaugele, et ta oleks 

kooskõlas EL õigusega, ning kui see ei ole võimalik, siis mitte kohaldada EL 

õigusega vastuolus olevat siseriiklikku õigust. Selline kohustus tuleneb EÜ 

asutamislepingu artiklis 10 sätestatud lojaalse koostöö põhimõttest. Ainuke 

piirang selle kohustuse täitmisel on põhimõte, mille kohaselt liikmesriik ei või 

kehtestada isikutele direktiivist tulenevaid kohustusi, kui liikmesriigil on direktiiv 

siseriiklikusse õigusesse üle võtmata. 180 

Siseriiklik kohus, kes on kutsutud oma pädevuse piires kohaldama ühenduse 

õiguse sätteid, on kohustatud andma nendele sätetele täieliku õigusmõju, vajaduse 

korral loobudes omaenda otsusest kohaldada siseriiklikku õiguse sätet, mis on 

vastuolus ühenduse õigusega, isegi kui see säte on vastu võetud hiljem, ja sel 

kohtul ei ole vaja taotleda või oodata niisuguse sätte eelnevat kõrvaldamist 

seadusandlike või muude põhiseaduslike vahenditega.181 

Kuid siseriiklikud kohtud ei ole jäetud üksi oma ülesandes kohaldada EL õigust. 

Nad võivad selleks abi küsida Euroopa Kohtult selleks otstarbeks loodud 

eelotsuse menetluse raames. Just liikmesriigi viimase astme kohtutele on pandud 

vastutus esitada eelotsuse küsimusi, et vältida kohtuotsuste lahknemise esinemist 

                                                 

179  Euroopa Kohus, kohtuasi 283/81 Cilfit jt, EKL 1982, 3415. 
180  Euroopa Kohus, kohtuasi C-224/01 Gerhard Köbler v Austria, kohtujurist Léger-i arvamus, EKL 
2003, I-10239,  p 54-56. 
181  Euroopa Kohus, kohtuasi 106/77 Simmenthal, EKL 1978, 629, p 24. 
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liikmesriikides, seda eriti ühe liikmesriigi kohtute vahel oma ülesannete 

täitmisel.182 

Kuid millised võivad olla õiguslikud tagajärjed, kui siseriiklikud kohtud ei hooli 

ühenduse õigusest. Tõenäoliselt võib igast liikmesriigist leida kohtuotsuseid, mis 

ei ole kooskõlas ühenduse õigusega, kuid see ei ole teadaolevalt olnud 

rikkumismenetluse algatamise aluseks artikkel 226 kohaselt. Ilmselt on just mure 

ohustada siseriiklike kohtute õiguslikku iseseisvust hoidnud komisjoni tagasi 

nimetatud menetluse alustamisest. Pealegi asutamislepingu artikkel 234 näitab 

selgelt, et siseriiklike kohtute kõige olulisem roll seoses ühenduse õiguse 

kohaldamisega on asjassepuutavate küsimuste esitamine Euroopa Kohtule. Kui 

liikmesriikide kohtud selliselt toimivad, ei tohiks põhimõtteliselt midagi juhtuda. 

Ainukeseks takistuseks võib siin kujuneda liikmesriikide kohtute soov või 

soovimatus küsida Euroopa Kohtult eelotsuse küsimusi.183 

2.2.3.2. Kas eelotsuse küsimata jätmisega võib kaasneda vastutus 

Kui liikmesriigid olid jõudnud aktsepteerida ja harjuda Francovichi kohtuasjas 

sätestatud riigivastutuse põhimõttega, siis peale kümne aasta möödumist 

nimetatud kohtuotsusest läks Euroopa Kohus veelgi kaugemale öeldes, et 

riigivastutuse aluseks võib olla ka liikmesriigi kõrgema astme kohtu otsus.184  

Kohtuasjas Köbler185 esitas Austria ülikooli professor Gerhard Köbler taotluse 

saada kõrgemat palka, mis on ettenähtud professoritele, kelle tööstaaž on 

vähemalt 15 aastat. Nimelt näevad Austria seadused ette võimaluse maksta 

kõrgemat tasu neile, kes on Austria ülikoolides töötanud vähemalt nimetatud 

perioodi. Hageja oli professorina töötanud kokku 15 aastat, kuid osa sellest teistes 

EL liikmesriikide ülikoolides. Kuna talle keelduti lisatasu maksmisest 

põhjendusega, et tegemist on tasuga lojaalsuse eest Austria ülikoolidele, kaebas hr 

Köbler sellise otsuse edasi Austria kõrgemasse halduskohtusse, põhjuseks EL 

õigusest tulenev kaudne diskrimineerimine. Austria kohus esitas eelotsuse 

                                                 

182  Kohtujuristi arvamus asjas Köbler, p 75. 
183  C. D. Classen. Case C-224/01, Gerhard Köbler v Republik Österreich. Common Market Law 
Review 2004, 41, lk 814-816.  
184 Vt ka C. Ginteri artikkel “Riigi vastutus õigusmõistmisel tekitatud kahju eest”, Juridica 2004, nr 8. 
185  Euroopa Kohus, kohtuasi C-224/01 Gerhard Köbler v Austria, EKL 2003, I-10239. 
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küsimuse Euroopa Kohtule, kas nimetatud Austria õigusakt on vastuolus töötajate 

vaba liikumisega EÜ asutamislepingu artikkel 39 mõttes. 

Kuna Euroopa Kohtu menetluses oli sarnase sisuga eelotsuse küsimus,186 saatis 

kohtusekretär Austria kohtule kirja küsimusega, kas viimane soovib jääda oma 

eelotsuse küsimuse juurde või arvestab juba tehtud otsusega. Juba olemasoleva 

eelotsuse põhjal oleks hr Köbler saanud õiguse. Austria kõrgem halduskohus 

võttis eelotsuse küsimuse tagasi ning siseriiklikult jättis hageja kaebuse 

menetlusse võtmata ehk toimis vastupidiselt Euroopa Kohtu otsusele. Seepeale 

esitas hr Köbler hagi Viini maakohtusse, kus palus riigilt välja mõista saamata 

jäänud tulu, mida ta sai väiksema palga tõttu. Seejärel esitas Viini maakohus 

Euroopa Kohtule eelotsuse küsimuse, kas riigi viimase astme kohtu otsus võib 

olla riigivastutuse tekke aluseks ning palus hinnata ka lojaalsusest tuleneva 

lisatasu õiguspärasust töötajate vaba liikumise valguses. 

Austria seaduste kohaselt on välistatud riigi vastutus tekkinud kahju eest, mis 

tuleneb isikutele viimase astme kohtu otsustest.  

Köbleri kohtuasja puhul on tegemist Euroopa Kohtu otsusega, milles kohus ütleb 

otsesõnu välja, et Austria kohus oleks pidanud jääma eelotsuse küsimise juurde 

ning et ta luges juba tehtud otsust Schöning-Kougebetopoulou valesti (incorrect 

reading). Seega Euroopa Kohus on hinnanud liikmesriigi viimase astme kohtu 

tegevust õigusmõistmisel. 

Mis puudutab viimase astme kohtu otsusest tulenevat riigivastutust, siis 

liikmesriigid ei saa toetuda siin kohtumõistmise sõltumatuse ja autoriteetsuse 

argumentidele, sest vastutuse põhimõte ei hõlma mitte kohtuniku isiklikku 

vastutust, vaid riigi oma. Kui kohtunik teeb otsuse, siis tegutseb ta riigi nimel ning 

seetõttu ei saa Euroopa Kohtu arvates kahtluse alla seada küsimust riigivastutuse 

tekkest.187  

Selleks, et tagada üksikisikutele EL õigusest tulenevad õigused, kohaldub EL 

õigusele omane riigivastutuseprintsiip ka liikmesriikide viimase astme kohtutele. 

Selle põhimõtte kohaldamata jätmist ei saa vabandada vastava kompetentse kohtu 

                                                 

186  Euroopa Kohus, kohtuasi C-15/96 Schöning-Kougebetopoulou, EKL 1998, I-47. 
187  C. D. Classen, lk 816-819. 
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puudumisega. Kuid kuidas ja millises kohtus kahju hüvitamine toimub, on iga 

liikmesriigi siseriikliku õiguse sätestada.188 

Kuid liikmesriigi viimase astme kohtu otsus saab otseselt olla riigivastutuse tekke 

aluseks vaid siis, kui kohus ilmselgelt rikkus kohaldatavat seadust. Euroopa 

Kohus leidis, et lisatasu vähemalt 15 aastase tööstaaži eest Austria ülikoolides on 

tasu lojaalsuse eest ning ei ole vastuolus EÜ asutamislepingu artikliga 39. Sellest 

tulenevalt ei ole Austria kõrgema halduskohtu otsus hr Köbleri avaldust mitte 

menetlusse võtta ilmselgelt vale ega piisavalt tõsine rikkumine.189 

Kuigi Euroopa Kohus võttis endale vabaduse hinnata liikmesriigi kohtu tegevust 

eelotsuse küsimisel või selle küsimata jätmisel, leidis ta, et liikmesriigi viimase 

astme kohtu otsusest tulenev rikkumine, mis sisaldub peakohtuasjas, ei ole piisav 

riigivastutuse tekkeks. Huvitav on siinkohal märkida, et kohtujurist jäi Euroopa 

Kohtust erinevale seisukohale küsimuses, kas liikmesriigi kohtu eksimus oli 

piisav riigivastutuse tekkeks. 

Köbleri kaasus on kahtlemata oluline kohtuasi, ja mitte ainult Francovichi 

kohtuasjas sätestatud vastutuse kaudse kohaldamise tõttu liikmesriigi kohtu ja 

Euroopa Kohtu vahelises arutelus. Köbleri otsusest võib selgelt välja lugeda 

Euroopa Kohtu soovi õhutada liikmesriikide kohtuid mitte väärtarvitama CILFIT’i 

kohtuasjas sätestatud diskretsiooniõigust, mis lubab siseriiklikel kohtutel jätta 

eelotsuse küsimus esitamata, kui Euroopa Kohus on asjassepuutuvat ühenduse 

sätet juba tõlgendanud või ühenduse õiguse õige kohaldamine on nii ilmne, et 

põhjendatud kahtlus ei ole võimalik.190 

Seoses Köbleri kohtuasjaga püstitas Peter J. Wattel oma artiklis küsimuse, kuidas 

mõistavad seda otsust uute liikmesriikide kõrgema astme kohtud ning samas 

vastas ka, et see toob enesega kaasa rohkem eelotsuse küsimusi, rohkem 

protseduure ning pikemaid menetlusaegu. Täna võib sellist seisukohta pidada 

ennatlikuks, sest siiani on liikmesriikide kohtud justkui endiselt äraootaval 

seisukohal – mida ütleb Euroopa Kohus järgmiseks.191 

                                                 

188  Kohtuasi Köbler, p 45-46. 
189  Ibid p 123-124. 
190  M. Dougan. National remedies before the Court of Justice. Issues of harmmonisation and 
differentation. Oxford and Portland Oregon 2004, lk 250-251. 
191  P.J. Wattel, lk 181-182. 
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2.2.3.3. Eelotsuse küsimine kui võimalus ennetada rikkumismenetlust 

Eelotsuse menetlus algab Euroopa Kohtus sellekohase taotluse laekumisega 

liikmesriigi kohtult, sellele järgneb kirjalik ning vajadusel ka suuline menetlus. 

Kõik liikmesriigid võivad sekkuda menetlusse, kuid alati esitab oma arvamuse 

Euroopa Komisjon ning tavakohaselt ka liikmesriik, kelle kohus küsimuse esitas. 

Kuigi eelotsuse menetluse eesmärgiks on aidata liikmesriigi kohtutel kohaldada 

EL õigust ning peaks olema vaid Euroopa Kohtu ja liikmesriigi kohtu 

omavaheline asi, siis kohtupraktikas on välja kujunenud, et ka selles menetluses 

võtab komisjon endale juhtiva rolli. Teistel liikmesriikidel on võimalus 

menetlusse sekkumisega asuda toetama, kas eelotsuse  küsimuse esitanud 

liikmesriiki või komisjoni. 

Kuigi põhimõtteliselt peaks tõlgendamisküsimustes tehtud eelotsus olema siduv 

ainult konkreetses asjas inter partes, on sellel otsusel tugev pretsedendisarnane 

tähendus, mida kõik liikmesriigid peaksid järgima.192 

Õigustatult võib tekkida küsimus, kas komisjon püüab eelotsuse menetluse käigus 

“avastatud” rikkumist realiseerida rikkumismenetluse algatamisega. Töö autorile 

teadaolevalt ei ole praktikast ühtegi taolist näidet tuua, kuid komisjon jälgib kõiki 

eelotsuse taotlusi väga tähelepanelikult ning esitab ka oma seisukohad. Seega 

annab eelotsuse menetlus komisjonile võimaluse testida oma seisukohtade õigsust 

Euroopa Kohtu silmis ning mingil määral mõjutada oma argumentidega 

liikmesriike. 

Eelotsuse taotluse esitab liikmesriigi kohus, kui tal on käimasoleva menetluse 

raames tekkinud kas või kahtlus EL õigusnormi tõlgendamise või kehtivuse osas. 

Küll on liikmesriigid omavahelistes vestlustes tunnistanud, et eelotsuse 

küsimisega püütakse teada saada nii Euroopa Kohtu kui ka komisjoni seisukohta 

EL sätte tõlgendamise osas, sh ka juhud kontrollimaks, kas direktiivi sätted on 

õigesti ning täielikult siseriiklikusse õigusesse üle võetud. Isegi kui liikmesriik on 

kindel enda EL õigusakti ebaõiges tõlgendamises, annab see juurde lisaaega 

siseriikliku õiguse vastavusse viimiseks EL õigusega ning ühtlasi aitab vältida 

                                                 

192  J. Laffranque. Euroopa Kohtu lahendid I, lk 58. 
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rikkumismenetluse algatamist. Hea tava kohaselt ei algata komisjon 

rikkumismenetlust paralleelselt eelotsuse menetluses arutusel oleva asjaga.  

Siinkohal tuleb silmas pidada, et liikmesriigi kohtud on oma tegevuses sõltumatud 

ning liikmesriigi valitsus ei saa sundida kohut küsima Euroopa Kohtult eelotsust, 

et kontrollida siseriikliku õigusakti vastavust EL õigusega. Vastupidine 

konstruktsioon oleks ehk võimalik siis, kui siseriiklikus kohtus oleva menetluse 

üheks pooleks on riik. Sellisel juhul on riigil võimalik teha kohtule ettepanek 

eelotsuse küsimiseks Euroopa Kohtul, kuid ka siin otsustab eelotsuse küsimise 

vajalikkuse üle kohus. 

EL õiguses puuduvad sanktsioonid juhul, kui liikmesriigi kohus ei arvesta 

eelotsusega. Küll aga monitoorib komisjon Euroopa Kohtu eelotsuse täitmist ning 

üheks meetmeks, millega liikmesriiki sundida, on rikkumismenetluse algatamine 

EÜ asutamislepingu artikkel 226 alusel. 

Üks selline näide on kohtuasi C-129/00 9. detsembrist 2003.a,193 milles komisjon 

algatas Itaalia vastu rikkumismenetluse maksuvaidluses, mis puudutas võimalust 

nõuda kolmandalt poolelt sisse ühenduse õiguse rikkumisega tekitatud kahju. 

1996. aastal esitas Itaalia kohus eelotsuse taotluse sama sätte tõlgendamise kohta 

ning Euroopa Kohus asus oma otsuses C-343/96194 liikmesriigi tõlgendusest 

erinevale seisukohale. Lisaks otsese eelotsuse küsimisele, oli Euroopa Kohus 

vaidlusalust küsimust käsitlenud veel ühes varasemas eelotsuses195 ja 

rikkumismenetluses196 ning alati tõlgendanud EL õigust erinevalt Itaalia 

seadusandjast. Nimetatud vaidlusküsimusse oli komisjon kaasatud juba 1982. 

aastast, kuid otsese rikkumismenetluse algatamiseni kulus veidi vähem kui 

kakskümmend aastat. Märkimist väärib Itaalia meelekindlus oma seisukohtade 

õigsuses.  

2.3. Liikmesriigi võimalused ennast rikkumismenetluses kaitsta 

Rikkumismenetluse algatamise eesmärk ei ole mitte liikmesriigi karistamine, vaid 

Euroopa Liidu ühtse õiguskorra ning ühes sellega liidu kodanike õiguste  

                                                 

193  Euroopa Kohus, kohtuasi C-129/00 Komisjon v Itaalia, EKL 2003, I-14637. 
194  Euroopa Kohus, kohtuasi C-343/96 Dilexport, EKL 1999, I-579. 
195  Euroopa Kohus, kohtuasi 199/82 San Giorni, EKL 1983, 3595. 
196  Euroopa Kohus, kohtuasi 104/86 Komisjon v Itaalia, EKL 1988, 1799. 
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kaitsmine. Seetõttu on suur tähelepanu komisjoni töös pööratud just kohtueelsele 

menetlusele ning selleks, et komisjoni esitatud avaldus oleks Euroopa Kohtu 

silmis põhjendatud, peab see vastama järgmistele tingimustele. 

Esiteks peab kohtueelne menetlus olema õiguspäraselt läbi viidud ehk üks 

vaidlusküsimus peab olema läbinud kõik eelmenetluse astmed (ametlik märgukiri, 

põhjendatud arvamus), vastasel juhul tunnistab kohus avalduse vastuvõetamatuks. 

Teiseks peab kohtuavaldus vastama esitatud nõuetele ehk põhjendatud arvamus 

ning kohtuavaldus peavad põhinema samadel alustel ning väidetel. Kaebuse, mis 

ei sisaldunud põhjendatud arvamuses, tunnistab kohus vastuvõetamatuks.197 

Selline nõue ei tähenda muutumatut sarnasust, vaid seda, et menetluse 

vaidlusküsimust ei või protsessi käigus laiendada ega kitsendada.198 

Kolmanda tingimuse kohaselt on komisjonil õigus minna kohtusse ainult siis, kui 

asjasse puutuv liikmesriik ei nõustu esitatud arvamusega komisjoni seatud tähtaja 

jooksul. Kui liikmesriik ei ole ühenduse õiguse rikkumist lõpetanud põhjendatud 

arvamuses sätestatud tähtajaks, on komisjonil täielik õigus minna kohtusse ning 

taotleda riigi süüdimõistmist lepingu rikkumises.199 

Isegi kui liikmesriik on heastanud oma rikkumise pärast põhjendatud arvamuses 

sätestatud tähtaega, kuid enne avalduse esitamist Euroopa Kohtule, tunnistab 

kohus sellise avalduse vastuvõetavaks. Põhjusi sellise põhimõttelise menetluse 

algatamiseks võib komisjonil olla mitmeid. See võib olla komisjoni enda, teiste 

liikmesriikide või üksikisikute huvides, et kohus teeks otsuse rikkumise olemasolu 

kohta. Selline otsus võib olla vajalik isikutele näiteks kahjude nõudmiseks 

siseriikliku kohtu kaudu.200 

Vastasel korral, mööndes oma rikkumist ning aktsepteerides sellest tulenevat 

vastutust, võtavad liikmesriigid endale vabaduse lõpetada rikkumine suvalisel 

ajahetkel kohtumenetluse jooksul ning ei kanna seejuures mingisugust juriidilist 

vastutust, mis muidu tuleneks kohustuse rikkumisest.201 

                                                 

197  Euroopa Kohus, kohtuasi C-52/90 Komisjon v Taani Kuningriik, EKL 1992, I-2187. 
198  Euroopa Kohus, kohtuasi C-279/94 Komisjon v Itaalia, EKL 1997, I-4743, p 25. 
199  Euroopa Kohus, kohtuasi 7/61 Komisjon v Itaalia, EKL 1961, 317. 
200  Vt p 2.2.2.2. põhjused, miks juba heastatud rikkumine võib olla menetluse algatamise aluseks. 
201  Euroopa Kohus, kohtuasi C-243/89 Komisjon v Taani, EKL 1993, I-3353, p 30. 
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Liikmesriikide tüüpilisemaid rikkumisi vaadeldi eespool, kuid millised on 

sagedamini kasutatavad õigustused Euroopa Kohtu ees ning millised argumendid 

lubavad liikmesriigil kohtus võita, analüüsitakse alljärgnevalt. Siinkohal tuleks 

silmas pidada asjaolu, mille kohaselt liikmesriigi võit Euroopa Kohtus ei ole 

tingimata võit isikutele, kes kaudselt võisid olla rikkumismenetluse algatajaks.202 

2.3.1. Liikmesriikide levinumad õigustused lepingust tulenevate kohustuste 

rikkumisel 

2.3.1.1. “Head kaasused” ja “halvad kaasused” 

Valdavalt on rikkumismenetluse algatamise põhjuseks liikmesriigi suutmatus 

võtta direktiiv üle siseriiklikusse õigusesse selleks ettenähtud ajaks või on 

ülevõtmine olnud mittetäielik. Teise põhjusena võib välja tuua Euroopa Liidu 

aluslepingute sätete otsesed rikkumised. Kui algatamise põhjus on üldjuhul teada, 

siis rikkumise olemuse järgi võib kaasusi liigitada liikmesriigi jaoks “headeks 

kaasusteks” ning “halbadeks kaasusteks”. 

Rikkumismenetluse praktika on näidanud, et kohtuasju direktiivide siseriiklikusse 

õigusesse mittetähtaegsest sisseviimisest (non-transposition of directives) ei ole 

liikmesriigil võimalik võita. Tegemist on nn lootusetu juhtumiga, kus komisjoni 

võit on ette kindel. Kohus ei arvesta liikmesriigi esindaja väidetega, et riigil 

puuduvad vajalikud ressursid direktiivi rakendamiseks või ka olukord, kui 

tegemist on EL õigusakti vananenud sättega, mille muutmist oodatakse, kuid 

hetkel on siseriiklik õigus viimasega vastuolus. Pigem tuleks sellises olukorras 

tõhustada siseriiklike asjaomaste institutsioonide tööd ning püüda asi lahendada 

või komisjoniga kokkuleppele jõuda kohtueelse menetluse käigus. 

Põhjused, miks liikmesriik otsustab sellisel juhul ikkagi Euroopa Kohtuni välja 

minna, on sageli poliitilised. Seda vaatamata kehtivale põhimõttele, mille kohaselt 

on rikkumismenetlus, nii kohtueelses faasis kui ka kohtumenetluses, õiguslik 

vaidlus ning poliitika tuleb sellest eemale hoida. Samas ei saa välistada poliitilisi 

                                                 

202  Vt lähemalt p 1.3.2. isikute kaebused kui menetluse algatamise alus. 
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kaasusi, kui tegemist on liikmesriigi valitsusele olulise küsimusega, kuid Euroopa 

Kohus reeglina poliitilisi argumentidega ei arvesta.  

“Heade kaasuste” korral on liikmesriigil võimalus komisjoni kohtumenetluse 

käigus võita isegi siis, kui tegemist on nn piiripealse juhtumiga. Arvestama peab, 

et komisjon läheb kohtusse vaid siis, kui ta on üsna kindel rikkumise olemasolus, 

kuid õiguslikku vaidlust on heade argumentide korral alati võimalik võita. 

Peaaegu alati tasub kohtuni välja minna küsimustes, mis puudutavad EL 

õigusaktide tõlgendamist. Ka komisjoni esitatud rikkumise olemasolu põhjendatus 

on alati vaidlustatav, nii samuti nagu küsimus mõistlikust tähtajast. 

Kohtueelse menetluse korrapärane läbiviimine ning vaidluseseme 

kindlaksmääramine on olulised tingimused kohtumenetluse alustamiseks. Kuid 

kui  vaidlusküsimus on kindlaks määratud, jääb liikmesriigile õigus esitada 

kõikvõimalikke vastuväiteid, et end lepingu rikkumise süüdistuses kaitsta. Veelgi 

enam, kohus leiab, et ei ole olemas ühtegi menetlusreeglit, mis kohustaks 

liikmesriiki artiklil 226 põhineva eelmenetluse käigus esitama kõiki 

kaitseargumente.203  

2.3.1.2. Force Majeure 

Force Majeure’i juhtude alla võib paigutada olukorra, kus liikmesriigi ametnikud 

on osalenud EL õigusakti väljatöötamisel, valitsuse esindaja on selle Euroopa 

Liidu nõukogus heaks kiitnud, kuid siseriiklik parlament ei kiida heaks direktiivi 

ülevõtvat siseriiklikku õigusakti.  

Euroopa Kohus on korduvalt asunud seisukohale, et liikmesriik ei või end kaitsta 

siseriiklikus õigussüsteemis oleva sätte, praktika või asjaoludega, et õigustada 

kohustuse mittetäitmist ning tähtaegadest mittekinnipidamist, mis on sätestatud 

ühenduse direktiivis.204 Riik on vastutav ühenduse õiguse täitmise eest ning see 

välistab kohtu jaoks kõik argumendid mille kohaselt on rikkumises süüdi mõni 

valitsusest sõltumatu organ või institutsioon. 

                                                 

203  Euroopa Kohus, kohtuasi C-414/97 Komisjon v Hispaania, EKL 1999, I-5585, p 18-19. 
204  Euroopa Kohus, kohtuasi 280/83 Komisjon v Itaalia, EKL 1984, 2361, p 4. 



75 

Alati on võimalikud oma olemuselt tõesti force majeure’i juhtumid. Siinkohal on 

kohus leidnud, et EÜ asutamislepingu artiklist 10 tulenev koostöökohustus 

tähendab muuhulgas ka seda, et liikmesriik peaks teavitama komisjoni, kui 

ilmnevad raskused ühenduse õiguse rakendamisel, et leida üheskoos lahendus. 

Kui liikmesriik ei otsi taolisel juhul komisjonilt abi, siis toetumine kaitses force 

majeure’ile võib viia selleni, et kohus tunnistab liikmesriigi süüdi artikkel 10 

rikkumises.205  

Kohus on püüdnud rikkumismenetluse lahendites force majeure’i mõistet ka 

defineerida. Force majeure’i mõiste katab väliseid mõjusid, mis teevad lepingu 

täitmise võimatuks. See ei tähenda absoluutset võimatust, vaid hõlmab ebatavalisi 

asjaolusid, mis on asjassepuutuva isiku tahtest sõltumatud ja mis näivad 

vältimatud isegi siis, kui kõik eeldatavad ettevaatusabinõud on rakendatud.206 

2.3.1.3. Ühenduse meede, millel põhineb rikkumismenetlus, on ebaseaduslik 

Liikmesriik ei ole õigustatud väitma, et direktiiv või otsus, mille rikkumises teda 

süüdistatakse ning mille ülevõtmistähtaeg on möödas, on ebaseaduslik.  

See on Euroopa Kohtu seisukoht, mida ta on põhjendanud järgmiselt. EÜ 

asutamisleping jagab meetmed, millega tagatakse ühenduse õiguse seaduslikkus 

ning selle täitmine, kaheks. Artiklites 226 ja 227 sätestatud meetmed võimaldavad 

deklareerida, et liikmesriik on rikkunud endale võetud kohustusi. Artiklites 230 ja 

232 sätestatu võimaldab ühenduse institutsioonide poolt vastu võetud meetmete 

õiguspärasuse läbivaatamist. Nendel meetmetel on erinevad eesmärgid ning neile 

kehtivad erinevad reeglid. Kohus leiab, et kuna leping otseselt ei luba liikmesriigil 

rikkumismenetluse kestel vaidlustada ühenduse õigusakti õiguslikku alust, siis 

järelikult ei ole see lubatud.207 

Kohus arvab, et sellise kaitse lubamine ohustaks EÜ asutamislepinguga sätestatud 

õiguslike meetmete süsteemi stabiilsust ning õigusselguse printsiipi, millele 

nimetatud süsteem toetub.208 Õiguslikult on selgem, juhul kui liikmesriik leiab, et 

                                                 

205  Euroopa Kohus, kohtuasi C-349/93 Komisjon v Itaalia, EKL 1995, I-343, p 13 ja kohtuasi C-
348/93 Komisjon v Itaalia, EKL 1995, I-673, 17.  
206  Euroopa Kohus, kohtuasi 70/86 Komisjon v Kreeka, EKL 1987, 3545. 
207  Euroopa Kohus, kohtuasi 226/87 Komisjon v Kreeka, EKL 1988, p 14. 
208  Lenaerts (1999) jt, lk 109. 
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ühenduse õigusakt ei ole seaduslik, algatab ta selle akti tühistamiseks eraldi 

menetluse. 

Erandlikud on need juhud, kui rikkumisemenetluse esemeks olev ühenduse 

õigusakt sisaldab olulisi ning põhimõttelisi puudusi, mille põhjal võib arvata, et 

sellist õigusakti ei tohiks üldse olemas olla. Sellisel juhul on liikmesriigi 

kaitseväide õigustatud ning Euroopa Kohus võib paluda sellise akti 

kehtetukstunnistamist, misjärel langeb ära ka rikkumismenetluse alus.209 

2.3.1.4. Teistel liikmesriikidel esineb sama rikkumine 

Erinevalt üldisest rahvusvahelisest õigusest ei saa liikmesriik ühenduse õiguse 

mittetäitmist õigustada asjaoluga, et ka mõni teine liikmesriik ei täida seda. 

Euroopa Kohus on oma lahendites korduvalt eristanud ühenduse õigust 

rahvusvahelise õiguse traditsioonilistest printsiipidest. 

EÜ asutamisleping mitte ainult ei loonud vastastikuse kohustuse nende vahel, 

keda leping hõlmab, vaid selle lepinguga loodi ka uus õiguskord, mis hõlmab 

lepingu subjektide võimalusi, õigusi ja kohustusi, määratledes ka tingimused ja 

menetlused, mille alusel rikkumist defineeritakse ja karistatakse210 

Liikmesriik ei saa õigustada oma lepingust tuleneva kohustuse mittetäitmist 

viidates asjaolule, et ka teised liikmesriigid oma kohustusi rikuvad või on 

rikkunud. Lepinguga kehtestatud õiguskord ei luba liikmesriikide puhul sellist 

vastastikkuse printsiipi rakendada. Kui liikmesriigid ei täida endale lepinguga 

võetud kohustusi, siis meetmed sellise olukorra lahendamiseks on sätestatud 

artiklites 169 ja 170  (praegu art 226 ja 227).211  

                                                 

209  Euroopa Kohus, kohtuasi 15/85 Consorzio Cooperative d’Abruzzo v Komisjon, EKL 1987, 1005.  
210  Euroopa Kohus, kohtuasi 52/75 Komisjon v Itaalia, EKL 1976, 277, p 11. 
211  Euroopa Kohus, kohtuasi C-146/89 Komisjon v Ühendatud Kuningriik, EKL 1991, 3533, p 47. 
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2.3.2. Vaidluseseme muutmise võimalikkus menetluse keskel ehk küsimus 

vaidluseseme piiritletusest 

2.3.2.1. Vaidlusese peab olema muutumatu nii eelmenetluses kui ka 

kohtumenetluses 

Liikmesriigile saadetud ametlik märgukiri ning sellele järgnev EÜ 

asutamislepingu artikkel 226 alusel antav põhjendatud arvamus piiravad 

vaidlusküsimuse ulatuse. Ning seda ei saa enam edasise menetluse käigus 

laiendada. Seega nii põhjendatud arvamus kui kohtumenetlus peavad põhinema 

samadel kaebustel, mis olid aluseks eelmenetluse algatamisele ning ametliku 

märgukirja saatmisele. Kui vaidlus jõuab kohtusse, ei saa komisjon toetuda 

asjaoludele, mida ta eelmenetluses polnud välja toonud. 

See ei tähenda, et kaebuse sedastamine peab nii ametlikus märgukirjas, 

põhjendatud arvamuses kui ka kohtule esitatavas avalduses olema täpselt üks ja 

see sama. Oluline on, et vaidluseset kui niisugust ei ole laiendatud ega muudetud, 

kaebuse täpsustamine ning laiem põhjendamine on lubatud. Võrreldes ametliku 

märgukirjaga, peab põhjendatud arvamus olema selgem ning detailsem 

põhjenduste osas, mis annavad komisjonile alust uskuda, et liikmesriik on 

rikkunud endale lepinguga võetud kohustust. 212 

Menetluse algatamise avalduses ei piisa, kui komisjon viitab “kõigile neile 

põhjendustele, mis sai välja toodud märgukirjas ning põhjendatud arvamuses”. 

Protokolli Euroopa Ühenduste Kohtu põhikirja kohta213 artikkel 19 sätestab, et 

kohtule esitatavas avalduses peab muuhulgas sisalduma vaidluse sisu, nõudmised 

ja lühike ülevaade avalduse aluseks olevatest asjaoludest. Kui avaldus ei vasta 

talle esitatud nõuetele, siis kohus ei võta seda menetlusse.214 

Teisest küljest on kohtupraktika andnud võimaluse, kui artikkel 226 alusel 

algatatud menetlus on kohtu poolt kuulutatud vastuvõetamatuks põhjusel, et 

avalduses toodud põhjendused erinevad põhjendatud arvamuses toodust, on 

                                                 

212  Euroopa Kohus, kohtuasi C-365/97 Komisjon v Itaalia, EKL 1999, 7773. 
213  Protokoll Euroopa Ühenduste Kohtu põhikirja kohta. Täpsemad nõuded kohtule esitatavale 
avaldusele sisalduvad Euroopa Ühenduste Kohtu kodukorra artiklis 38. Konsolideeritud tekstid on 
kättesaadavad Euroopa Ühenduste Kohtu koduleheküljel. 
214  Euroopa Kohus, kohtuasi C-43/90 Komisjon v Saksamaa, EKL 1992, I-1909, p 7-9. 
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komisjonil võimalus end parandada. Komisjon võib kohtule esitada uue avalduse, 

kus on esitatud samad nõudmised, põhjendused ning argumendid, mis olid toodud 

ka põhjendatud arvamuses ning ta pääseb kohustusest algatada kogu eelmenetlus 

algusest peale.215 

Juhul kui vaidlusalust ühenduse õigusakti muudetakse menetluse kestel, näiteks 

vahetult enne kohtumenetluse algatamist, siis see ei tähenda automaatselt, et 

komisjon peab oma avalduse tagasi võtma. Seda juhul, kui põhjendatud arvamuse 

väljastamise aluseks olnud kohustus on peale direktiivi muutmist jäänud samaks 

ning liikmesriik ei ole oma kohustust täitnud. Kui aga rikkumise alus on uue 

direktiiviga muutunud, siis ei saa komisjon laiendada vaidluseset nendele uutele 

kohustustele, mis tulenevad muudetud aktist juhul, kui need ei ole samad esialgses 

direktiivis sätestatuga. Vastasel juhul oleks tegemist olulise menetlusnormi 

rikkumisega rikkumismenetluse läbiviimisel.216 

2.3.2.2. Kui liikmesriik soovib muuta vaidluseset 

Mis aga saab siis, kui mõlemad menetluse pooled, nii komisjon kui ka liikmesriik, 

soovivad vaidluseset muuta selliselt, et kohus kaaluks ka riigi käitumise neid 

aspekte, mis on toimunud peale põhjendatud arvamuses sätestatud reageerimisaja 

möödumist. Põhjendatud arvamus on mõeldud menetlusliku kaitsena 

liikmesriigile, et anda võimalus enda positsiooni ettevalmistamiseks kohtus. 

Seetõttu ei või komisjon kaebuse sisu menetluse kestel muuta ega parandada. 

Põhimõte, et vaidlusese peab olema piiritletud eelmenetluses, on loodud 

liikmesriigi õiguste kaitseks. Seega peaks liikmesriigil olema võimalus loobuda 

oma õigusest.  

Kohtupraktika algusaegadel jõudis kohtusse hagi,217 mille asjaolud olid järgmised. 

Komisjon saatis Itaaliale põhjendatud arvamuse, milles ta väljendas oma 

seisukohta, et Itaalia on rikkunud ühenduse õigust. Seepeale võttis Itaalia vastu 

õigusakti, mis kõrvaldaks põhjendatud arvamuses ära toodud rikkumise, kuid 

komisjon asus seisukohale, et ka uus õigusakt ei lõpetanud ühenduse õiguse 

rikkumist. Komisjon ei võtnud kohtule esitatud avaldust tagasi, mis peale 

                                                 

215  Euroopa Kohus, kohtuasi C-57/94 Komisjon v Itaalia, EKL 1995, I-1249. 
216  Euroopa Kohus, kohtuasi C-365/97 Komisjon v Itaalia, EKL 1999, I-7773. 
217  Euroopa Kohus, kohtuasi 7/69 Komisjon v Itaalia, EKL 1970, 111. 
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mõlemad pooled soovisid, et kohus arvestaks oma otsuse tegemisel Itaalia uue 

õigusliku olukorraga, mis erines põhjendatud arvamuse aluseks olevast. 

Kohus keeldus kaalutlemast, kas Itaalia oli rikkunud ühenduse õigust peale uue 

õigusakti vastuvõtmist või mitte, ning kuulutas komisjoni hagi vastuvõetamatuks. 

Kohus põhjendas oma teguviisi sellega, et komisjoni kaebus oli oluliselt 

muutunud võrreldes põhjendatud arvamuse väljastamisega ning sellega on 

oluliselt rikutud menetlusnorme. Isegi siis, kui liikmesriik on nõus vaidluseseme 

laiendamisega, ei ole seda võimalik teha juba alustatud menetluse keskel, vaid 

selleks tuleb algatada uus menetlus, alates mitteametlikest läbirääkimistest kuni 

ametliku märgukirja saatmisega.  

Seda põhimõtet ei või rikkuda juba seetõttu, et artikkel 226 menetluses tehtud 

kohtuotsusele võivad järgneda kohustused tulenevalt EÜ asutamislepingu artiklist 

228. Seetõttu on oluline, et EÜ asutamislepingu artikkel 226 alusel algatatud 

menetlus oleks õiguspärane ning korrektselt läbi viidud.218  

2.3.3. Liikmesriigi võimalus esialgsele õiguskaitsele 

EÜ asutamislepingu kohaselt, kui Euroopa Kohtule on esitatud avaldus ühenduse 

õigusakti kehtivuse või kohaldamise kohta, ei peata see menetlus automaatselt 

õigusakti toimet. Euroopa Kohus võib siiski määrata, et vaidlusaluse õigusakti 

kohaldamine tuleb peatada, kui tema arvates asjaolud seda nõuavad.219 Ajavahe, 

mis jääb menetluse alustamise ning kohtuotsuse tegemise vahele, võib kahjustada 

õigusliku kaitse efektiivsust. Seetõttu on esialgses kohtuasjas kehtestatud ajutise 

meetme ülesanne kaitsta avaldajat juhul, kui kohtuotsus tehakse hiljem viimase 

kasuks.220 

Ajutiste meetmete kehtestamine on ainult kohtu otsustada. Euroopa Kohtul on 

õigus ette kirjutada vajalikke ajutisi meetmeid igasuguse tema lahendada antud 

asja puhul.221 Võimalike meetmete valik ei ole ettemääratud, ainult seda kohaldav 

kohtunik ei või riivata teise institutsiooni pädevust, kuna see võiks kahjustada 

                                                 

218  Ibid, p 5. 
219  EÜ asutamislepingu art 242. 
220  Lenaerts (1999) jt, lk 287. 
221  EÜ asutamislepingu art 243. 
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institutsioonidevahelist tasakaalu.222 Rakendatav meede sõltub asjassepuutuva 

kaasuse olemusest. 

2.3.3.1. Esialgse õiguskaitse olemus Euroopa Kohtus 

EÜ asutamislepingu artikkel 242 kohaselt võib meede peatada vaidlusaluse 

õigusakti toimet ning avaldust õigusakti kohaldamise peatamiseks saab esitada 

Euroopa Kohtus või esimese astme kohtus käiva menetluse raames. Ajutise 

meetme avalduse tunnistab kohus vastuvõetavaks ainult juhul, kui selle on 

esitanud menetluses olev kohtuasja pool ning see on seotud antud kohtuasjaga.223 

Seotus antud kohtuasjaga võib tähendada ka seda, et õigusakt, mille toimet 

palutakse peatada ei ole otseselt käimasoleva kohtuasja vaidlusesemeks, kuid tal 

on menetlusele otsesed tagajärjed.224 

Ajutine meede on oma olemuselt ajutine ega mõjuta mingil viisil Euroopa Kohtu 

sisulist otsust.225 Meetme kehtivusaeg on täpsustatud seda kehtestava kohtu 

määrusega, kui seda tehtud ei ole, siis on meede kehtiv kuni kohtuotsuse 

tegemiseni põhimenetluses.226 Poole taotluse korral võib määrust mis tahes ajal 

muuta või tühistada asjaolude muutumise tõttu.227 Samamoodi võib kohus muuta 

või tühistada oma otsust ajutise meetme kohaldamise kohta ka kummagi poole 

taotluseta.228 

Avaldust ajutise meetme kohaldamiseks võib esitada kogu põhimenetluse 

arutamise kestel.229  Samas tuleb seda teha mõistliku aja jooksul, kui pool esitab 

avalduse esialgse õiguskaitse saamiseks peale menetluse kirjaliku ning ka suulise 

osa lõppu, on üsna tõenäoline, et kohus lükkab avalduse tagasi. Lisaks kui avaldus 

esitatakse liiga hilja, võib kohus leida, et õigusakti toime peatamine ei avalda 

                                                 

222  Euroopa Kohus, kohtumäärus 109/75R National Carbonising Company v Komisjon, EKL 1977, 
1193, p 8. 
223  Euroopa Ühenduste kohtu kodukord, art 83 lg 1; esimese astme kohtu kodukord art 104 lg 1. 
224  Euroopa Kohus, kohtuasi 18/65R Gutmann v Komisjon, EKL 1966, 135. 
225  Protokoll Euroopa Ühenduste Kohtu põhikirja kohta art 36 lg 3. 
226  Euroopa Ühenduste Kohtu kodukord, art 86 lg 3; esimese astme kohtu kodukord, art 107. 
227  Euroopa Ühenduste Kohtu kodukord, art 87, esimese astmekohtu kodukord, art 108. 
228  Euroopa Ühenduste Kohtu kodukord, art 84 lg 2; esimese astmekohtu kodukorra art 105 lg 2. 
229  Euroopa Ühenduste Kohtu kodukord. Art 83 lg 1 esimene lause; esimese astmekohtu kodukorra art 
104 lg 1 esimene lause. 



81 

enam soovitud tulemust ning avaldust ajutise meetme kohaldamiseks ei 

rahuldata.230  

Esialgse õiguskaitse abistav iseloom määratleb ka pooled, kes võivad sellise 

meetme kohaldamist kohtult taotleda. Avalduse institutsiooni poolt võetud 

meetme kohaldamise peatamiseks tunnistab kohus vastuvõetavaks üksnes juhul, 

kui avaldaja vaidlustab meetme kohtus.231 Muu ajutise meetme avaldus, tulenevalt 

asutamislepingu artiklist 243, tunnistatakse vastuvõetavaks üksnes juhul, kui selle 

esitab kohtu menetluses oleva kohtuasja pool ning kui see on seotud antud 

kohtuasjaga.232 

Ajutine meede, mille kohaldamist pool taotleb, peab kaitsma otseselt poole huve, 

mitte aga ära hoidma kahju kolmandatele pooltele, kellele võiks meetme 

mittekehtestamisest kahju tekkida. Avaldust esialgse õiguskaitse kohaldamiseks 

saab taotleda ainult enda kaitseks.233 Vaieldud on ka selle üle, kas kolmanda 

poolena menetlusse astuval liikmesriigil või ühenduse institutsioonil on õigus 

esitada avaldust ajutise meetme kohaldamiseks.234 

Kui kolmanda osapoolena põhiasja menetlusse sekkujale anda õigus iseseisvalt 

taotleda ajutise meetme kehtestamist, läheks see vastuollu Euroopa Ühenduste 

Kohtu põhikirja artikliga 37. Kohtu põhikirja kohaselt võivad menetlusse astumise 

avalduses esitatavad nõudmised piirduda ühe menetluse poole nõudmiste 

toetamisega. Eeltoodust tulenevalt võib sekkuv pool näidata oma küllaldast huvi 

ning sekkuda ajutise meetme kohaldamise menetlusse, näidates oma toetust 

taotletava meetme kohaldamisele.  

2.3.3.2. Esialgse õiguskaitse avaldusele esitatavad nõuded 

Selleks, et avaldus esialgse õiguskaitse kehtestamiseks oleks põhjendatud, peab 

see vastama kolmele tingimusele: tegemist peab olema prima facie kaasusega ehk 

olemasolevad õiguslikud alused peavad vähemalt esmapilgul õigustama esialgse 

                                                 

230  Euroopa Kohus, kohtu presidendi määrus C-87/94 R Komisjon v Belgia, EKL 1994, 1395. 
231  Euroopa Ühenduste Kohtu kodukord art 83 lg 1 esimene lause; esimese astmekohtu kodukorra art 
104 lg 1 esimene lause. 
232  Euroopa Ühenduste Kohtu kodukord art 83 lg 1 teine lause; esimese astmekohtu kodukorra art 104 
lg 2. 
233  Euroopa Kohus, kohtu presidendi määrus 22/75 R Küster v Euroopa Parlament, EKL 1975, 277. 
234  Lenaerts (1999) jt, lk 293. 
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õiguskaitse kohaldamist,235avaldus peab olema kiireloomuline236 ning esialgse 

õiguskaitse kohaldamist taotleva poole huvi peab üles kaaluma teised menetluses 

kaalulolevad huvid. 

a) Prima facie kaasus 

Faktiliseks asjaoluks ja õiguslikuks aluseks, mis esmapilgul õigustavad esialgse 

õiguskaitse kohaldamist, võib eelkõige pidada avaldaja õigustatud ootust võita 

põhikohtuasjas. Prima facie alused tulevad peamiselt kohtupraktikast, kuid kohus 

on oma praktikas tõlgendanud prima facie  nõuet üsna erinevalt. 

Kohtunik, kes otsustab esialgse õiguskaitse  kohaldamise avalduse üle, on 

leidnud, et peab olema „tugev eeldus, et hagiavaldus põhikohtuasja algatamiseks 

on hästi põhjendatud“.237 Antud juhul on kohtunik pidanud ajutise meetme 

kehtestamist õigustatuks juhul, kui seda taotlenud poolel on suur tõenäosus võita 

ka põhikohtuasjas. 

Hilisemas praktikas on kohus asunud pehmemale seisukohale leides, et võit 

põhivaidluses ei ole niivõrd oluline kui veendumus, et hagiavaldus on õigustatud 

ning see on esitatud mõistlikel alustel. Prima facie võib siduda ka siseriikliku 

kohtu tegevusega. Juhul kui komisjoni ja siseriikliku kohtu seisukohad mingi 

normi rakendamisel erinevad, on ajutise meetme kohaldamise küsimine 

õigustatud.238 

b) Esialgse õiguskaitse kohaldamise avalduse kiireloomulisus 

Avaldus on kiireloomuline, kui otsuse puudumine põhikohtuasjas võib põhjustada 

esialgset õiguskaitset taotlevale isikule tõsist ning heastamatut kahju. Avalduse 

kiireloomulisus on määratletud põhimenetluse kestvusest tuleneva kahju olemuse 

kaudu. Just kahju olulisus ning heastamise võimatus määravad avalduse 

kiireloomulisuse. 

                                                 

235  Euroopa Ühenduste Kohtu kodukord art 83 lg 2; esimese astmekohtu kodukorra art 104 lg 1, teine 
lause. 
236  Ibid. 
237  Euroopa Kohus, kohtu presidendi määrus 65/63R Prakash v Komisjon, EKL 1965, 576. 
238  Euroopa Kohus, esimese astme kohtu presidendi määrus T-65/98R Van den Bergh Foods Ltd v 
Komisjon, EKL 1998, 2641. 
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Avalduse esitanud pool peab tõendama, et tal ei ole võimalik oodata otsust 

põhimenetluses ilma, et ta isiklikult kannataks kahju, millel on temale tõsised ning 

heastamatud tagajärjed.239 

Kohtupraktika ei ole üheselt defineerinud neid kahte mõistet – tõsine ning 

heastamatu. Sageli ei vaadelda neid ka eraldi. Kuigi tekkida võiv kahju peab 

olema tõsine kui ka heastamatu, siis kohtupraktika on rõhutanud just kahju 

heastamatuse küsimuse olulisust.240 

Kahju on heastamatu, kui seda ei saa kõrvaldada avaldaja kasuks tehtud 

kohtuotsusega põhimenetluses. Ainult rahalist kahju ei saa pidada heastamatuks. 

See on kohtu hinnata, arvestades iga üksiku kaasuse erisusi, kas esialgse 

õiguskaitse kohaldamata jätmine seab avaldaja hädaohtu selliselt, et võimalikku 

tekkivat kahju ei saa hüvitada isegi siis, kui vaidlustatud meetmed on hiljem 

põhikohtuasja raames tühistatud.241 Lisaks peab kahju olema tõsine, mis annab 

avalduse kiireloomulisuse suhtelisuse aspekti. Otsuse sellise meetme 

kohaldamiseks teeb kohus iga kord eraldi,  kaaludes selleks kõiki läbivaatamisel 

oleva kohtuasja asjaolusid.  

Pealegi peab võimaliku kahju oht olema reaalne. Ebamäärane tulevikus juhtuda 

võiv kahju ei ole vaadeldav kui tõsine ning heastamatu kahju.242 Avaldaja peab 

kohtule ära näitama, et teda isiklikult ähvardav kahju juhtub varsti ning tal ei ole 

võimalik ära oodata otsust põhikohtuasjas. 

c) Huvide tasakaal 

Kohtunik, kes menetleb esialgse õiguskaitse kohaldamise avaldust, peab avalduse 

kiireloomulisuse hindamisel arvestama, kas ajutise meetme kohaldamine aitab 

vältida tõsist ning heastamatut kahju ajutist meedet taotlenud isikule. Risk tõsise 

ning heastamatu kahju tekkeks on olulisim tegur hindamaks poolte huvide 

tasakaalu.  

Kohtunik võib keelduda nõusoleku andmisest taotletud meetmete kohaldamiseks, 

kui seda taotlenud poole huvi ei kaalu üles vastaspoole, kolmandate poolte või 

                                                 

239  Euroopa Kohus, kohtu presidendi määrus 142/87R Belgia v Komisjon, EKL 1987, 2589. 
240  Lenaerts (1999) jt, lk 301. 
241  Euroopa Kohus, esimese astme kohtu presidendi määrus T-115/92R Anne Hogan v Euroopa 
Parlament, EKL 1993, II-339.  
242  Euroopa Kohus, kohtu presidendi määrus 142/87R Belgia v Komisjon, EKL 1987, 2589, p 25. 
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avalikkuse huvi, mis võivad saada kahjustatud kohaldatava meetme võimalikest 

tagajärgedest. Erinevate huvide kaalumise tulemusena võib kohus kohaldada 

meetmeid, mis erinevad nendest, mida pool taotles. Samas võib juhtuda, et 

vastaspoole või kolmandate osapoolte huvid „kaaluvad“ sedavõrd palju, et 

esialgset õiguskaitset ei kohaldata, vaatamata sellele, et ühenduse õigust on 

silmnähtavalt rikutud.243  

2.3.3.3. Esialgse õiguskaitse kohaldamise võimalused siseriiklikus kohtus 

Euroopa Kohtu või esimese astme kohtu menetluse pikalevenimine võib ohtu 

seada ühenduse õigusega sätestatud isikute õiguste kehtivuse, seetõttu on ka 

siseriiklikel kohtutel õigus kehtestada ajutisi meetmeid, et peatada vaidlusaluse 

õigusakti toime. 

Olulisim on siseriikliku kohtu õigus ajutiselt peatada siseriikliku õigusakti toime, 

kui on kahtlus, et see võib olla vastuolus ühenduse õigusega. Selline vajadus võib 

tekkida juhul, kui mõne akti või sätte kohaldamise küsimus on vaidlustatud 

SOLVIT’i süsteemis või käimas on eelotsuse menetlus. Peamiselt kohaldavad 

siseriiklikud kohtud ajutisi meetmeid Euroopa Kohtult eelotsuse küsimise 

menetluse kestel, et ära hoida võimalikku tekkivat kahju.  

Euroopa Kohus on leidnud, et ühenduse õiguse täielik mõju oleks nõrgendatud, 

kui siseriiklik õigusnorm suudaks keelata ühenduse õigusega reguleeritavat 

vaidlust lahendaval kohtul kohaldada meetmeid, et tagada sellise kohtuotsuse 

täielik mõju, mis tehtaks väidetavate, ühenduse õigusest tulenevate õiguste 

olemasolul. Sellist tõlgendust toetab ka EÜ asutamislepingus kehtestatud 

eelotsuse küsimise süsteem, mille mõju oleks nõrgendatud, kui siseriiklik kohus, 

kes on peatanud menetluse, kuni Euroopa Kohus on andnud vastuse talle 

eelotsustamiseks saadetud küsimusele, ei saa määrata ajutisi meetmeid kuni 

kohtuotsuse tegemiseni, mis sõltub Euroopa Kohtu vastusest.244 

Ühenduse õigust tuleb tõlgendada nii, et siseriiklikud kohtud, kes leiavad 

ühenduse õigusega seotud asja arutades, et ainuke takistus, mis välistab esialgse 

                                                 

243  Lenaerts (1999) jt, lk 303-304. 
244  Euroopa Kohus, kohtuasi C-213/89 Factortame, EKL 1990, 2433, p 21-22. 
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õiguskaitse kohaldamise, on siseriikliku õiguse norm, peavad jätma nimetatud 

normi kohaldamata. 

Eestis ei veel välja kujunenud kiirreageerimissüsteemi, mida teha juhul, kui 

siseriiklik õigus on ühenduse õigusega vastuolus ning olukord vajab õigusakti 

muutmist või selle toime peatamist. Tõenäoline on, et spetsiifilist lahendust sellele 

ei leitagi, vaid püütakse võimalikult kiiresti olukord lahendada. Siseriiklike 

määruste muutmine on oluliselt lihtsam ning vähem aeganõudev, kui seaduste 

muutmine. Samas on alati koos parlamendiga võimalik leida lahendus, et 

vajalikku seadusemuudatust menetletakse aega viitmata. 

Teine võimalus siseriikliku õiguse ja ühenduse õiguse konflikti lahendamiseks on 

kohustus arvestada ühenduse õigusaktiga siseriikliku normi rakendamisel. Selline 

arvestamiskohustus kehtib ka ühenduse õiguse üldprintsiipide kohta nagu lojaalse 

koostöö kohustuse ning ühenduse õiguse ülimuslikkuse printsiip. Õigusnormide 

konflikti korral on siseriiklikel kohtutel kohustus tõlgendada siseriiklikku õigust 

ühenduse õiguse valguses ning kui see ei ole võimalik, siis tulenevalt 

ülimuslikkuse printsiibist tuleb kohtul lähtuda ühenduse õigusest ning mitte 

rakendada vastuolus olevat siseriiklikku normi. 

Juhtudel, millal ühenduse institutsioonid on direktiivi abil pannud liikmesriikidele 

kohustuse võtta teatavaid meetmeid, väheneks õigusakti tõhusus, kui isikutelt 

võetaks võimalus tugineda sellele kohtumenetluses ja siseriiklikelt kohtutelt 

võimalus võtta seda arvesse kui ühenduse õiguse osa. Järelikult ei või liikmesriik, 

kes ei ole võtnud direktiiviga nõutavaid rakendusmeetmeid ettenähtud tähtaja 

jooksul, kasutada üksikisikute vastu asjaolu, et ta ei ole täitnud oma 

direktiivijärgseid kohustusi. Sellest tulenevalt peab siseriiklik kohus, kellelt 

direktiivi sätteid täitnud isik on taotlenud oma kohustusi mittetäitnud liikmesriigi 

siseriiklikku õiguskorda ülevõtmata direktiividega vastuolus olevate siseriiklike 

õigusnormide kohaldamatajätmist, seda taotlust toetama, kuni kõnealune kohustus 

on tingimusteta ja piisavalt täpne.245 

                                                 

245  Euroopa Kohus, kohtuasi 148/78 Pubblico Ministeri v Tullio Ratti, EKL 1979, 1629. 
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T.3 Rikkumismenetluse tagajärjed liikmesriigile 

Kui Euroopa Kohus leiab, et liikmesriik ei ole täitnud käesolevast lepingust tulenevat 

kohustust, siis nõutakse sellelt riigilt Euroopa Kohtu  otsuse täitmiseks vajalike 

meetmete võtmist. (art 228 lg 1) 

3.1. Artikkel 226 alusel tehtud kohtuotsuse tulemus 

3.1.1. Kohtuotsuse õiguslik mõju 

Kui komisjon on arvamusel, et liikmesriik ei ole täitnud lepingust tulenevat 

kohustust ning riik ei ole nõustunud komisjoni arvamuses esitatuga määratud 

tähtajaks, siis võib komisjon anda asja Euroopa Kohtusse. Kohus saab oma 

lahendis jõuda otsusele, kas rikkumine leidis aset või mitte. Kuid kohtuotsus, 

milles sätestatakse, et liikmesriik rikkus endale võetud kohustust, on puhtalt 

deklaratiivne. Kohtul ei ole artikkel 226246 alusel pädevust sätestada meetmeid, 

mis tagaksid kohtuotsuse täitmise. Samuti ei saa kohus määrata kohtuotsuse 

täitmise tähtaega.247 

Euroopa Kohus võib oma otsuses määrata, kas liikmesriigi tegu või tegevusetus 

oli või ei olnud vastuolus ühenduse õigusega. Euroopa Kohtul ei ole pädevust 

öelda, et liikmesriigi tegevus oli ebaseaduslik või mittekohaldatav, selline õigus 

on vaid siseriiklikel kohtutel siseriikliku õiguse alusel.248 

EÜ asutamislepingu artikliga 228 saab liikmesriiki, kelle puhul kohus on 

tuvastanud lepinguga võetud kohustuse rikkumise, kohustada tarvitusele võtma 

vajalikke meetmeid täitmaks kohtuotsust. Kõik asjaomase liikmesriigi 

institutsioonid peavad oma haldusalas kindlustama Euroopa Kohtu otsuste 

täitmise. Kui kohtuotsusest tuleneb, et liikmesriigi mõned õigusakti sätted on 

                                                 

246  See kehtib ka EÜ asutamislepingu art 227 kohta. 
247 Euroopa Kohus, kohtuasi C-473/93 Komisjon v Luksemburg, EKL 1996, I-3207, p 52. 
248  Lenaerts (1999) jt, lk 111. 
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lepinguga vastuolus, siis pädeval asutusel on  kohustus viia need sätted kooskõlla 

ühenduse õigusega. Liikmesriigi kohtutel on kohustus õigusemõistmisel järgida, 

et ka nende kohtuotsused vastaksid ühenduse õigusele.249 

Kohtuotsus, millega tuvastatakse ühenduse õiguse rikkumine, ei loo üldjuhul 

õigusi üksikisikutele. EÜ asutamislepingu artiklite 226 - 228 alusel antud 

kohtuotsuste eesmärk on sätestada liikmesriigi kohustused. Õigused üksikisikutele 

tulenevad ühenduse õiguse otsesest mõjust siseriiklikule õiguskorrale, mitte aga 

otseselt kohtuotsusest. Siseriiklikud kohtud on artikkel 228 põhjal seotud Euroopa 

Kohtu otsusega ning peavad sellest tegema omad järeldused.250 

Otsus kohustuse rikkumise kohta võib olla aluseks riigivastutuse tekkeks. 

Kohtupraktika kohaselt saab riigil vastutus tekkida vaid piisavalt tõsise ühenduse 

õiguse rikkumise korral. Kohtuotsus, mis sätestab lihtsalt liikmesriigi rikkumise, 

ei ole selleks piisav alus. Olukord, kus rikkumine jätkub peale seda tuvastanud 

kohtuotsuse tegemist, loob aluse ühenduse õiguse piisavalt tõsisele rikkumisele 

ning paneb riigile kohustuse hüvitada igasugune kahju, mis rikkumise tõttu 

tekkis.251 

Sellest tulenevalt on asutamislepingu süsteemile omane põhimõte, et riik peab 

vastutama kahju eest, mis on üksikisikutele tekitatud ühenduse õiguse 

rikkumisega, mille eest saab pidada vastutavaks riiki. Täiendav alus liikmesriikide 

kohustusele kahju hüvitada sisaldub EÜ asutamislepingu artiklis 10, mille 

kohaselt nad peavad võtma kõik asjakohased üld- või erimeetmed, et tagada 

ühenduse õiguse rakendamine ja seega kõrvaldada ühenduse õiguse rikkumise 

seadusevastased tagajärjed.252 

3.1.2. Sanktsioonide kohaldamine ühenduse õiguse rikkumise korral 

Euroopa Liidu aluslepingud ei sätesta liidu õigust kohaldada 

kriminaalsanktsioone. Seetõttu peab ühendus laenama karistusvõimu oma 

liikmesriikidelt, kes lojaalse koostöö kohustuse põhimõtte kohaselt on selleks 

kohustatud. Karistuste kohaldamine ühenduse õiguse rikkumise korral on jäetud 

                                                 

249  Euroopa Kohus, ühendatud kohtuasi 314-316/81 ja 83/82 Waterkeyn jt, EKL 1982, 4337, p 14. 
250  Ibid, p 15-16. 
251  Lenaerts (1999) jt, lk 112. 
252  Euroopa Kohus, ühendatud kohtuasjad C-6/90 ja C-9/90 Francovich jt, EKL 1991, I-5357. 
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seega liikmesriikide ülesandeks. Alus selleks tuleneb eelpool nimetatud lojaalse 

koostöö kohustuse põhimõttest,253 mille kohaselt on liikmesriikidel kohustus 

kaasa aidata ühenduse eesmärkide saavutamisele. Niisamuti on liikmesriikidel 

kohustus kohaldada oma territooriumil ühenduse õigust. 254 

Kuigi sanktsioonide kohaldamine on liikmesriigi otsustada, ei või kohaldatav 

administratiiv- või kriminaalõiguslik meede olla rangem kui olukord nõuab. 

Kohaldatav meede peab vastama ühenduse õiguse üldistele põhimõtetele. Teisalt 

peab sanktsioon tagama reaalse ning efektiivse õigusliku kaitse ning omama 

tulevasi rikkumisi ärahoidvat mõju.255 

Kui ühenduse õigus eriomaselt ei sätesta karistust rikkumise korral või osutab 

selles küsimuses siseriiklikule seadusele, määrusele või haldusaktile, siis 

asutamislepingu artikkel 10 (endine art 5) nõuab liikmesriigilt, et see võtaks  kõik 

vajalikud meetmed tagamaks ühenduse õiguse kohaldamine ning efektiivsus.256 

Kohus on asunud seisukohale, et kehtib põhimõte, mille kohaselt peab riik 

vastutama kahju eest, mis on üksikisikutele põhjustatud ühenduse õiguse 

rikkumisega, mille eest saab vastutavaks pidada riiki. Kui ühenduse õigus nõuab 

riigi vastutust, sõltuvad tingimused, mille alusel kõnealune vastutus annab 

hüvitise saamise õiguse, kahju põhjustanud ühenduse õiguse rikkumise laadist.257 

Asutamislepingu artikkel 10 kohaselt peab liikmesriik karistama isikuid, kes 

rikuvad ühenduse õigust samamoodi nagu ta karistaks neid, kes rikuvad 

siseriiklikku õigust. Kuna karistuse valik on jäetud liikmesriigile, peab riik eriti 

kindlustama, et ühenduse õiguse rikkumine saab karistatud nii menetluslikel kui 

materiaalõiguslikel tingimustel, mis on analoogsed neile, mida kohaldatakse sama 

loomu ning tähtsusega siseriikliku õiguse rikkumise korral. Pidades sealjuures 

silmas, et karistus oleks efektiivne, proportsionaalne ning ennetav.258 

                                                 

253  EÜ asutamislepingu artikkel 10. 
254  T. Oppermann, lk 226-227. 
255  Lenaerts (1999) jt, lk 72-73. 
256  Euroopa Kohus, kohtuasi 68/88 Komisjon v Kreeka, EKL 1989, 2965, p 23. 
257  Euroopa Kohus, ühendatud kohtuasjad C-6/90 ja C-9/90 Francovich jt, EKL 1991, I-5357. 
258  Euroopa Kohus, kohtuasi 68/88 Komisjon v Kreeka, EKL 1989, 2965, p 22-24. 
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3.2. Artikkel 228 kui võimalus rahalise karistuse määramiseks 

Kui komisjon on arvamusel, et asjassepuutuv liikmesriik ei ole võtnud niisuguseid 

meetmeid, esitab ta pärast seda, kui on andnud sellele riigile võimaluse esitada oma 

seisukohad, põhjendatud arvamuse, milles täpsustatakse, missugustes punktides 

asjassepuutuv liikmesriik ei ole täitnud Euroopa Kohtu otsust. 

Kui asjassepuutuv liikmesriik ei võta vajalikke meetmeid Euroopa Kohtu otsuse 

täitmiseks komisjoni seatud tähtaja jooksul, võib komisjon anda asja Euroopa 

Kohtusse. Seejuures näitab ta ära põhisumma või trahvi suuruse, mida ta asjaolusid 

arvestades peab sobivaks lasta asjassepuutuval liikmesriigil maksta. 

Kui Euroopa Kohus leiab, et asjassepuutuv liikmesriik ei ole tema otsust täitnud, võib 

ta sellele määrata põhisumma või trahvi. 

See menetlus ei piira artikli 227 kohaldamist. (art 228 lg 2) 

3.2.1. Euroopa Kohtu võimalus määrata rahalist karistust 

Euroopa Ühenduse asutamislepingut täiendati artikliga 228 kehtivas sõnastuses 

Maastrichti lepinguga 1993. aastal. Varem võis juhtuda, et kohus tunnistas 

liikmesriigi küll lepingu rikkumises süüdi, kuid meede, sundimaks liikmesriiki 

kohtuotsust täitma, puudus. Nüüd, kui kohtuotsusega on tuvastatud liikmesriigi 

rikkumine artikkel 226 või ka 227 alusel ning riik ei ole näidanud tahet otsust 

täitma asuda, saab teda artikkel 228 abil selleks sundida. Rahaliste sanktsioonide 

lubatavus on oluline vahend komisjonile kindlustamaks, et liikmesriigid täidavad 

ühenduse õigusest tulenevaid kohustusi. Siinkohal tuleb lisada, et üldjuhul peavad 

liikmesriigid halvaks tooniks juba kohtueelse menetluse alustamist komisjoni 

poolt ning sihilikult kohtuotsuse täitmisest kõrvale ei hoita.  

EÜ asutamislepingu artikli 226 alusel tehtud kohtuotsusest tulenevalt on 

liikmesriik kohustatud kasutusele võtma kõik meetmed, et täita Euroopa Kohtu 

otsust. See võib tähendada siseriikliku õigusakti muutmist, jõustamist või 

tühistamist, et kõrvaldada vastuolu ühenduse õigusega. Kui liikmesriik ei täida 

artikkel 226 alusel tehtud kohtuotsust, läheb ta vastuollu asutamislepingu artikliga 

228. 

Kohtuotsuse täitmise eest, millega tuvastati ühenduse õiguse rikkumine, vastutab 

komisjon. Kui liikmesriik, kes ei olnud täitnud lepingust tulenevat kohustust, ei 
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võtnud vajalikke meetmeid Euroopa Kohtu otsuse täitmiseks, siis algatab 

komisjon uue menetluse asutamislepingu artikkel 228 alusel. Artikkel 228 

menetlust tuleb vaadelda kui eraldiseisvat menetlust sellest, millega tuvastati 

liikmesriigi rikkumine oma kohustuste täitmisel. 

See tähendab, kui komisjon on arvamusel, et asjassepuutuv liikmesriik ei ole 

võtnud kohtuotsuse täitmiseks vajalikke meetmeid, saadab ta sellele liikmesriigile 

ametliku märgukirja, milles juhib tähelepanu tekkinud olukorrale. Riigil on 

võimalus esitada oma seisukohad. Seejärel esitab komisjon põhjendatud 

arvamuse, milles täpsustatakse missugustes punktides asjassepuutuv liikmesriik ei 

ole täitnud Euroopa Kohtu otsust. Alles siis, kui liikmesriik ei ole võtnud 

tarvitusele vajalikke meetmeid komisjoni antud tähtaja jooksul, võib asja viia 

Euroopa Kohtusse, et viimane tuvastaks esialgse kohtuotsuse täitmatajätmise 

asjassepuutuva liikmesriigi poolt.  

Artikkel 228 menetluse kestel ei avata vaidlust esmase kohtuasja üle, millega 

tunnistati liikmesriigi rikkumist endale võetud kohustuste täitmisel. Nüüdse 

menetluse vaidlusküsimus on väidetav kohtuotsuse mittetäitmine liikmesriigi 

poolt. Artikkel 226 alusel antud kohtuotsuse mittetäitmise tagajärg on EÜ 

asutamislepingu art 228 rikkumine. 

EÜ asutamislepingu artikkel 228 ei täpsusta perioodi, mille jooksul tuleb 

rikkumismenetluses tehtud kohtuotsus ellu viia. Ühenduse õiguse kohene ning 

ühetoaline rakendamine tähendab, et vastavusse viimine algatatakse liikmesriigi 

poolt koheselt ning viiakse täide nii pea kui võimalik. On olnud olukordi, kus 

kohtuotsuse täitmine on võtnud aega rohkem kui kakskümmend aastat.259 

Kui komisjon vaidlustab kohtuotsuse täitmise kohtus, peab ta avalduses ära 

näitama põhisumma (lump sum) või trahvi (penalty) suuruse, mida ta asjaolusid 

arvestades peab sobivaks lasta asjassepuutuval liikmesriigil maksta. Kohus võib 

määrata, kui ta leiab et asjassepuutuv liikmesriik ei ole tema otsust täitnud, 

põhisumma või trahvi. Sealjuures ei ole kohus mingil tingimusel seotud komisjoni 

poolt välja pakutud summadega. Samuti ei ole sätestatud põhisumma või trahvi 

ülemmäära. 

                                                 

259  Euroopa Kohus, kohtuasi C-334/94 Komisjon v Prantsusmaa, EKL 1996, 1307. 
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EÜ asutamislepingu artikkel 228 on väga mõjus meede sundimaks liikmesriike 

täitma oma kohustusi. Kui vaadata summasid, mis Euroopa Kohus on seniajani 

riikidelt välja mõistnud, on arusaadav, miks komisjon on algatanud küll menetlusi 

trahvisummade väljamõistmiseks, kuid komisjoni jaoks positiivse kohtuotsuseni 

on senini jõutud ainult kolmes otsuses. 

3.2.2. Rahalise karistuse määramine Euroopa põhiseaduse lepingu kohaselt 

Euroopa põhiseaduse lepingu260 kohaselt hakkab Euroopa Liidu Kohus koosnema 

Euroopa Kohtust, üldkohtust ja erikohtutest. Kohtu ülesandeks on tagada, et 

põhiseaduse tõlgendamisel ja kohaldamisel austatakse õigust.261 Üldkohus on 

praegune esimese astme kohus ning erikohtuid luuakse vastavalt vajadusele kindla 

valdkonna vaidluste lahendamiseks (näiteks patendikohus). Kohtu koosseisud 

ning ametiaja pikkus ei muutu võrreldes kehtiva, Nice’i lepingust tuleneva, 

regulatsiooniga. 

Põhiseaduse lepingus reguleerivad rikkumismenetlust artiklid III-360 kuni III-363 

ning võrreldes kehtivate lepingutega on laiendatud kohtu võimalusi määrata 

liikmesriikidele rahalisi karistusi. 

Euroopa põhiseaduse lepingu artikkel III-360 on EÜ asutamislepingu artikli 226 

analoog ning on sisult viimasega identne. Muudetud on artikli teise lause 

sõnastust, mille kohaselt kui liikmesriik ei järgi esitatud arvamust komisjoni 

seatud tähtaja jooksul, võib komisjon anda asja Euroopa Liidu kohtusse. EÜ 

asutamislepingu artikkel 226 kohaselt annab komisjon asja Euroopa Kohtusse, kui 

liikmesriik ei nõustu komisjoni esitatud arvamusega. 

Põhiseaduse lepingu artikkel III-361 asendab EÜ asutamislepingu artiklit 227, 

mille kohaselt võib liikmesriik, kes on arvamusel, et teine liikmesriik ei ole 

täitnud põhiseadusest tulenevat kohustust, anda asja Euroopa Liidu kohtusse. 

Artikli teksti ei ole võrreldes kehtiva redaktsiooniga muudetud.  

                                                 

260  Euroopa põhiseaduse leping, ELT C 310, 16.12.2004. 
261  Euroopa põhiseaduse leping (PSL) art I-29 lg 1. 
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Kuid oluliselt on muudetud rahalise karistuse määramise põhimõtet. Euroopa 

põhiseaduse lepingu artikkel III-362 toob EL õiguskorda kaks põhimõttelist 

muudatust. 

Kui Euroopa Liidu Kohus leiab, et liikmesriik ei ole täitnud põhiseadusest 

tulenevat kohustust, siis nõutakse sellelt riigilt kohtu otsuse täitmiseks vajalike 

meetmete võtmist. Kui komisjon on arvamusel, et asjassepuutuv liikmesriik ei ole 

võtnud vajalikke meetmeid sellise otsuse täitmiseks, võib ta pärast seda, kui on 

andnud sellele riigile võimaluse esitada oma märkused, anda asja Euroopa Liidu 

Kohtusse. Seejuures näitab ta ära põhisumma või karistusmakse suuruse, mida ta 

asjaolusid arvestades peab sobivaks lasta asjassepuutuval liikmesriigil maksta. 

Kui kohus leiab, et asjassepuutuv liikmesriik ei ole tema otsust täitnud, võib ta 

sellele määrata põhisumma või karistusmakse. 

Põhiseaduse lepingu artikli III-362 lõike 3 kohaselt, kui komisjon esitab artikli III-

360 (EÜ asutamislepingu artikkel 226) alusel hagi Euroopa Liidu Kohtusse 

põhjendusega, et asjassepuutuv liikmesriik ei ole täitnud Euroopa raamseaduse262 

ülevõtmise meetmetest teatamise kohustust, võib ta juhul, kui peab seda sobivaks, 

näidata ära põhisumma või karistusmakse suuruse, mida ta asjaolusid arvestades 

peab sobivaks lasta asjassepuutuval liikmesriigil maksta. 

Selline muudatus lühendab oluliselt menetlust, millega kohus võib liikmesriigile 

määrata rahalise sanktsiooni, kui riik ei ole täitnud endale lepinguga võetud 

kohustusi. EÜ asutamislepingu kohaselt peab komisjon, kui ta taotleb kohtult 

rahalise sanktsiooni kohaldamist, alustama liikmesriigi vastu uut menetlust ning 

saatma kõigepealt põhjendatud arvamuse, milles täpsustatakse, missugustes 

punktides asjassepuutuv liikmesriik ei ole täitnud kohtu otsust ning seejärel 

antakse liikmesriigile tähtaeg vajalike meetmete võtmiseks. Alles seejärel võib 

komisjon viia asja kohtusse, et viimane võiks liikmesriigile määrata põhisumma 

või trahvi.  

Põhiseaduse leping annab komisjonile võimaluse esitada koos 

rikkumisavaldusega taotlus rahalise sanktsiooni määramiseks liikmesriigi vastu, 

kes ei ole direktiivi tähtaegselt rakendanud. EÜ asutamislepingu kohaselt peab 

                                                 

262  EÜ asutamislepingu kohaselt direktiiv. 
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kohus esmalt tegema otsuse liikmesriigi rikkumise osas ning alles uue hagiga saab 

kohus sedastada otsuse mittetäitmise ning määrata rahalise sanktsiooni. 

Kui kohus tuvastab rikkumise, võib ta asjassepuutuvale liikmesriigile määrata 

põhisumma või karistusmakse, mis ei ületa komisjoni poolt määratud summat. 

Maksekohustus jõustub kohtuotsuses ettenähtud kuupäeval.263 See on teine oluline 

muudatus, mille põhiseaduse leping toob. Kui EÜ asutamislepingu kohaselt on 

kohus vaba otsustama rahalise karistuse suuruse üle, siis peale põhiseaduse 

lepingu jõustumist on kohus seotud komisjoni poolt seatud ülemmääraga. Sellise 

sätte ajendiks võis olla Euroopa põhiseaduse lepingu koostamise ajal käimasolev 

kohtuasi C-304/02264 Prantsusmaa vastu, kus kohtujurist tegi kohtule ettepaneku 

määrata liikmesriigile suurem rahaline karistus, kui seda oli taotlenud komisjon. 

Põhiseaduse lepingu artikli III-362 väljatöötamisel lähtus Euroopa Konvent265  

sellest, et kehtiv süsteem trahvi määramiseks ei ole piisavalt efektiivne, kuna 

rahalise sanktsiooni määramine Euroopa Kohtu otsust mittetäitvale riigil võib 

võtta aastaid. Seetõttu leiti olevat vajadus välja töötada efektiivsem ning lihtsam 

mehhanism reageerimaks kohtu otsuse mittetäitmisele liikmesriigi poolt. 

Üheks võimaluseks on eelmenetluse kaotamine rahalise karistuse taotlemisel 

komisjoni poolt. Artikkel III-362 sätestabki võimaluse esitada kohtule koos 

avaldused nii EÜ asutamislepingu artiklite 226 kui ka 228 asjas, mis puudutab 

direktiivide ülevõtmata jätmist. Sellisel juhul kohaldub rahaline karistus teatud aja 

möödudes kohtuotsuse tegemisest, millega tuvastati liikmesriigi rikkumine 

artikkel 226 alusel juhul, kui riik ei ole kohtuotsust täitnud. 

Teise ettepanekuna pakuti, et artikkel 228 alusel kohaldatav karistus peaks olema 

retroaktiivne ehk karistussummat võiks välja mõista rikkumise algusest (päevast, 

millal direktiiv tuli üle võtta, kuid liikmesriik ei olnud seda teinud). Sellist 

ettepanekut ei peetud vajalikuks, kuna leiti, et nii trahvi kui ka põhisumma 

samaaegne kohaldamine on täiesti piisavad meetmed kohtuotsuse kiireks 

täitmiseks. Euroopa põhiseaduse lepinguga sätestatud rahalise karistuse 

määramise kord peaks suurendama nende kohtuotsuste arvu, millega 

liikmesriikidelt mõistetakse välja rahaline karistus. See omakorda võib endaga 

                                                 

263  PSL art III-362 lg 3. 
264  Vt täpsemalt p 3.3.2.  
265  Euroopa Konvendi dokument CONV 734/03, 12.05.2003. 
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kaasa tuua küsimuse liikmesriigi pankroti võimalikkusest, mis on iseseisev 

mahukas teema ning antud töö raames eraldi käsitlemist ei leia. Rahalise karistuse 

vältimatus ning selle mõju riigieelarvele on Eestil võimalik kogeda nn 

suhkrutrahvi kaasuse raames. 

3.3. Rahalise karistuse määramine Euroopa Kohtu praktikas 

3.3.1. Trahvisumma leidmise metoodika 

Euroopa Kohtul on õigus määrata rahaline karistus liikmesriigile, kes ei ole 

täitnud kohtuotsust, millega tunnistati riik lepingu rikkumises süüdi. Kohus on 

oma otsuse tegemisel vaba ning ei ole seotud komisjoni ettepanekute ning 

juhtnööridega, samuti ei ole lepinguga määratud karistuse ülempiiri.266 

Kui komisjon annab asja Euroopa Kohtusse, näitab ta ära põhisumma või trahvi 

suuruse, mida ta asjaolusid arvestades peab sobivaks lasta asjassepuutuval 

liikmesriigil maksta. Kuna rahalise karistuse määramine ei saa olla suvaline, on 

komisjon välja töötanud metoodika, millest lähtuvalt ta teeb kohtule oma 

ettepanekud. Nendeks alusteks on Komisjoni memorandum EÜ asutamislepingu 

artikkel 171 (praegu art 228) kohaldamiseks267 (edaspidi memorandum) ning 

meetod EÜ asutamislepingu artiklis 171 sätestatud trahvi arvutamiseks268 

(edaspidi meetod). 

Tegemist on juhtnööridega, mis kindlustavad, et komisjoni tegevus oma 

ettepanekut koostades on läbipaistev, ettenähtav ja kooskõlas õiguskindluse 

põhimõttega. Juhtnööride eesmärgiks on saavutada trahvisumma 

proportsionaalsus, arvestades rikkumise raskust, kestvust ning riigi võimekust 

maksta trahvi.269  

                                                 

266  EÜ asutamislepingu art 229 sätestab, et Euroopa Parlamendi nõukogu poolt ühiselt vastuvõetud 
määrused ning nõukogu määrused võivad Euroopa Kohtule anda piiramatud volitused selliste määrustega 
ettenähtud karistuste määramisel. 
267  Memorandum on applying article 171 of the EC Treaty (96/C 242/07), EÜT C 242, 21.08.1996, lk 
6-8. 
268  Method of calculating the penalty payments provided for pursuant to article 171 of the EC Treaty 
(97/C 63/02), EÜT C 63, 28.02.1997, lk 2-4. 
269  Euroopa Kohus, kohtuasi C-387/97 Komisjon v Kreeka, EKL 2000, 5047, p 87-89. 
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Liikmesriigid peavad olema teadlikud, kuidas komisjon arvutab rahalise karistuse 

määra. Kasutatav meetod peab vastama proportsionaalsuse ning liikmesriikide 

võrdse kohtlemise põhimõttele. Selge ning kooskõlalise meetodi olemasolu on 

vajalik ka seetõttu, et komisjonil on kohustus kohtule põhjendada, kuidas ta 

vastava trahvisummani jõudis. Komisjoni juhised rahaliste karistuste määramiseks 

on keskendunud just trahvi arvutamisele, kuigi asutamislepingu artikkel 228 näeb 

ette võimaluse määrata karistusena ka põhisumma ehk ühekordne summa, mis 

liikmesriigil tuleb maksta. Kuid komisjon peab trahvi määramist kõige 

sobivamaks meetmeks, et kindlustada kohtuotsuse täitmine riigi poolt kõige 

kiiremini.270  

Memorandum EÜ asutamislepingu art 171 (praegu art 228) kohaldamisest oli 

esimene visand, kuidas peaks kohaldama artikkel 228 lõiget 2. Meetod 

trahvisummade arvutamiseks täiendab seda ning on mõeldud kasutamiseks 

koostoimes just memorandumiga. Trahvisumma määramisel lähtub komisjon igast 

kaasusest eraldi, kuid põhisuunad tulevad kahest eelpool nimetatud dokumendist. 

Kriteeriumid, mille alusel summa leitakse ning viis kuidas karistust rakendatakse, 

on kantud eesmärgist kindlustada ühenduse õiguse täitmine. Artikkel 228 alusel 

on komisjoni otsustada, kas eelmenetluse alustamine ning hiljem asja viimine 

kohtusse on vajalik, kuid kui ta otsustab viia asja kohtusse, peab ta ära näitama 

karistuse ning summa, mille väljamõistmist ta oma avaldusega taotleb. 

Trahvisumma määramisel lähtub komisjon kolmest kriteeriumist: 

1. rikkumise tõsidus; 

2. rikkumise kestvus; 

3. vajadus kindlustada, et karistus ise hoiab ära rikkumised tulevikus.271 

Kohtuotsuse täitmatajätmine on iseenesest alati tõsine rikkumine, kuid komisjon 

lähtub rikkumise tõsiduse määramisel kahest kriteeriumist, mis omakorda 

tulenevad rikkumisest, mis oli aluseks esmase kohtuotsuse tegemisel. Esiteks 

ühenduse reeglite olulisus, mida rikuti ning teiseks rikkumise mõju avalikkusele 

ning üksikisikutele (general and particular interests). Hindamaks rikutud 

                                                 

270  Meetod, p 1. 
271  Memorandum, p 5. 
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ühenduse sätte olulisust, tuleb vaadelda  pigem selle olemust ning ulatust, kui 

tema paiknemist normide hierarhias. Väga tõsiseks rikkumiseks loetakse alati 

mittediskrimineerimise põhimõttega vastuollu sattumist, niisamuti riiveid 

põhiõigustele ning EÜ asutamislepinguga sätestatud neljale põhivabadusele.272 

Rikkumise mõju tuleb hinnata iga kaasuse puhul eraldi. Kui rikkumine mõjutab 

üldist avalikku huvi, siis komisjon arvestab selle mõju ka ühenduse toimimisele. 

Üksikisikute huvi riive korral ei ole komisjoni poolt näidatud trahvi eesmärgiks 

hüvitada isikutele tekitatud kahju, sest seda saab nõuda vaid siseriikliku kohtu 

kaudu. Komisjon lihtsalt arvestab trahvi määramisel, et ka üksikisikutele on 

rikkumisest tekkinud otsest kahju.273 

Trahvi suurust mõjutab ka rikkumise kestvus, samuti on oluline määrata trahviks 

summa, mis annaks karistusele ärahoidva mõju. Ainult sümboolseid summasid 

määrates seataks ohtu artikkel 228 menetluse eesmärk, milleks on ühenduse 

õiguse täielik rakendamine. Trahvi määramisel tuleb arvestada, kui on väiksemgi 

oht, et rikkumist võidakse korrata, siis tuleb määrata võimalik kõrgeim karistus, et 

välistada liikmesriigi majanduslik kasu, mida ta saaks ühenduse normi 

rikkudes.274 

Liikmesriik maksab trahvi iga päeva eest alates teise kohtuotsuse tegemisest kuni 

päevani, millal riik on täitnud esimesest otsusest tulenevad nõuded. Rahatrahv 

määratakse päevasummana ning selle arvutamisel võetakse aluseks konstantne 

määr (500 eurot päevas), mis korrutatakse koefitsiendiga, mis peegeldab 

rikkumise tõsidust ja kestvust, mille tulemus omakorda korrutatakse spetsiaalse 

faktoriga n, mis iseloomustab liikmesriigi suutlikkust maksta ning tema häältearvu 

nõukogus.275 

Koefitsiente on kahte põhilist tüüpi, üks mis määrab rikkumise tõsidust ning teine 

iseloomustab rikkumise kestvust. Trahvisumma määramise alus artikkel 228 

menetluses on alati sama – kohtuotsuse, mille kohaselt liikmesriik rikkus endale 

võetud kohustust, täitmata jätmine ning EÜ asutamislepingu artikkel 228 

rikkumine. Kuigi rikkumine on põhimõtteliselt alati saama, siis memorandumi 

                                                 

272  Memorandum, p 6. 
273  Ibid. 
274  Ibid, p 7-8. 
275  Meetod, p 1-2. 
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kohaselt peab komisjon trahvi määramisel arvestama rikutud ühenduse sätte 

olulisust ning rikkumise mõju avalikkusele ning üksikisikutele. 

a) Rikutud ühenduse sätte olulisus ning rikkumise mõjud 

Rikkumise olulisuse hindamisel peab komisjon arvestama pigem rikutud normi 

iseloomu ning ulatust, kui tema paiknemist normihierarhias.276 Kui liikmesriik ei 

ole täitnud kohtuotsust, mida võib pidada kehtestatud kohtupraktikaks, siis tuleb 

ka seda trahvi määramisel arvestada. Ka rikutud normi selgus või kahemõttelisus 

on otsustav asjaolu. Mõnel juhul tuleb arvesse võtta liikmesriigi püüdlusi 

rikkumine kõrvaldada, olenemata sellest, et komisjon pole esialgu pidanud neid 

piisavaks.277  

Mõjusid tuleb hinnata kaasuse põhiselt, kuid komisjon arvestab ka järgmiste 

asjaoludega: ühenduse omavahenditele tekkinud kahju, rikkumise mõju ühenduse 

toimimisele, tõsine ning heastamatu kahju inimese tervisele või keskkonnale, 

rikkumise rahaline mõõde, rikkumise tõttu kannatanud inimeste hulk jne.278  

Eeltoodut arvestades ning sõltuvalt rikkumise tõsidusest määrab komisjon 

koefitsiendi vahemikus 1 kuni 20, mis korrutatakse konstantse määraga (500 

eurot). 

b) Rikkumise kestvus 

Rikkumise alguseks loetakse esimese kohtuotsuse tegemise päeva. Artikkel 228 lg 

2 kohaselt määratakse karistus liikmesriigile, kes ei ole võtnud vajalikke 

meetmeid Euroopa Kohtu otsuse täitmiseks komisjoni seatud tähtaja jooksul. 

Esimeste kohtuotsusest kuni artikkel 228 menetluse algatamiseni ja komisjoni 

poolt põhjendatud arvamuses antud tähtajani rikkumise lõpetamiseks võib kuluda 

mitmeid aastaid. 

Arvestades rikkumise kestvust, korrutatakse konstantne määr koefitsiendiga 1-

3.279 

c) Liikmesriigi suutlikkus maksta trahvi 

                                                 

276  Memorandum, p 6.1. 
277  Meetod, p 3.1.1. 
278  Meetod, p 3.1.2. 
279  Meetod, p 3.2. 



98 

Trahvi suurus peab kindlustama karistuse proportsionaalsuse ning ärahoidva 

mõju. Ärahoidev mõju tähendab, et liikmesriik peab ümber hindama oma 

seisukohad ning lõpetama rikkumise ning tulevikus rikkumist enam mitte 

kordama. Karistuse eesmärk on olla efektiivne, efektiivne eelkõige selles mõttes, 

et oleks tagatud ühenduse õiguse täitmine. Liikmesriigi suutlikkuse arvutamisel 

on lähtutud riikide sisemajanduse koguproduktist ning häälte arvust nõukogus.280 

Kõige suurem faktor on Saksamaal (26,4) ning kõige väiksem Luksemburgil 

(1,0).281 

Karistuse päevamäär saadakse läbi järgmise valemi: 

Pd = (Fr x Cs x Cd) x n 

Milles Pd on trahvisumma päevamäär, Fr on konstantne määr (500 eurot), Cs on 

olulisuse koefitsient, Cd on kestvuse koefitsient ning n iseloomustab liikmesriigi 

suutlikkust maksta. 

3.3.2. Küsimus põhisumma või trahvi kohaldamisest 

Komisjon algatas 27. augustil 2002. aastal artikkel 228 alusel menetluse282 

Prantsusmaa vastu, kuna viimane ei olnud võtnud vajalikke meetmeid 11. juuni 

1991. aasta kohtuotsuse C-64/88283 täitmiseks ka peale täiendavas põhjendatud 

arvamuse sätestatud tähtajaks, mis oli 6. juunil 2000. aastal. Antud menetluses 

toimus suuline menetlus ka teist korda, kuna esimese menetluse lõpus tõusetus 

küsimus trahvi ja põhisumma kohaldamisest ühe ja sama rikkumise eest. Ning 

olles 18. novembril 2004.a kuulanud ära kohtujuristi arvamuse antud küsimuses, 

läks Euroopa Kohtul aega enam kui pool aastat, et teha antud asjas oma lõplik 

otsus. 

Kohtuasjas C-304/02 tõusetus esimest korda Euroopa Kohtu praktikas küsimus 

põhisumma määramisest, sest senini oli komisjon pidanud kõige efektiivsemaks 

meetodiks trahvi kohaldamist.  Antud kohtuasja puhul tegi komisjon ettepaneku 

                                                 

280  Liikmesriikide häälte arv Euroopa liidu nõukogus – 2003. aasta Euroopa Liiduga ühinemise leping 
art 12 lg 2, RT II 2004, 3, 8. 
281  Meetod, p 4. Uute liikmesriikide osas ei ole 30.09.2005 Meetodit veel täiendatud. 
282  Euroopa Kohus, kohtuasi C-304/02 Komisjon v Prantsusmaa, EKL 2005  (30.09.05. avaldamata). 
283  Euroopa Kohus, kohtuasi C-64/88 Komisjon v Prantsusmaa, EKL1991, I-2727. 
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määrata liikmesriigile trahv 316’500 eurot päevas alates käesoleva kohtuotsuse 

tegemise päevast kuni kohtuotsuse C-64/88 täitmiseni.284 

Kohtujuristi ettepanek oli kohustada Prantsusmaad maksma komisjonile 

põhisumma 115’522’500 eurot esimese rikkumisperioodi eest ning kuuekuuline 

trahv 57’761’260 alates käesoleva kohtuotsuse tegemisest. Selline ettepanek 

tõstatas kaks küsimust: 

1. Kui komisjon on teinud kohtule ettepaneku määrata trahv, mida ta 

asjaolusid arvestades peab sobivaks lasta asjassepuutuval liikmesriigil 

maksta, siis kas kohus võib määrata liikmesriigile põhisumma? 

2. Või kas kohus võib liikmesriigile määrata nii põhisumma kui ka trahvi? 

Nii põhisumma kui ka trahvi puhul on tegemist instrumentidega, mis on 

iseloomulikud ühenduse õiguskorrale ning need ei ole võrreldavad 

karistusmehhanismidega liikmesriikide siseriiklikus õiguskorras. EÜ 

asutamislepingu artikkel 228 sätestab mehhanismid, et kindlustada ühenduse 

kohustuste täielik ning efektiivne täitmine. Seega ei ole tegemist karistusega, vaid 

menetlusega kohtuotsuse jõustamiseks. 

a) Kas kohus võib määrata põhisumma, kui komisjon on nõudnud trahvi 

kohaldamist. 

Komisjoni seisukoht oli,285 et kohus on täiesti vaba otsustama rahalise karistuse 

iseloomu ning summa üle, mida ta asjaolusid arvestades peab sobivaks liimesriigil 

maksta. Argumentatsioon põhines sisuliselt asjaolul, et nimetatud meetmed on 

teineteist täiendavad, sest mõlemal on hoiatav mõju.286 Suur osa liikmesriike asus 

vastupidisele seisukohale, omistades EÜ asutamislepingu artikli 228 lõike 2 

sõnastusele ja sidesõna “või” kasutamisele olulise tähenduse.287  

Küsimus, kas kohus võib määrata liikmesriigile põhisumma, kui komisjon on 

teinud ettepaneku trahvi määramiseks, taandub sellele, kas kohtul on täielik ning 

piiramatu jurisdiktsioon EÜ asutamislepingu artikkel 228 alusel. Kohtuotsuses C-

                                                 

284  Euroopa Kohus, kohtuasi C-304/02 kohtujuristi Geelhoed-i arvamus 18.11.04. Kättesaadav 
Euroopa Kohtu leheküljelt http://curia.eu.int. 
285  Komisjoni seisukohta toetasid ka Taani, Holland, Soome ja Ühendkuningriigid. 
286  Euroopa Kohus, kohtuasi C-304/02 p 77. 
287  Ibid, p 79. 
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387/97288 on välja toodud, et kohus ei ole seotud komisjoni ettepanekuga rahalise 

karistuse määramisel. 

See, et komisjoni ettepanekul on ainult indikatiivne staatus, tuleneb artikkel 228 

teise lõike sõnastuses, mille kohaselt komisjon „näitab ära“ (inglise keeles 

specify) põhisumma või trahvi suuruse, mida ta asjaolusid arvestades peab 

sobivaks lasta asjassepuutuval liikmesriigil maksta. Kui lepingu tekst oleks 

sõnastatud selliselt „komisjon nõuab /…/“, oleks see peegeldanud komisjoni 

ettepaneku formaalsemat staatust ning olnud kohtule sellevõrra siduvam. Samuti 

ei tulene lepingu tekstist otsest sidet komisjoni ettepaneku ning kohtu õiguse 

kohta määrata rahaline karistus.289 

29. oktoobril 2004. aastal kirjutati Euroopa Ülemkogul alla Euroopa põhiseaduse 

lepingule, lepingu jõustumiseks peavad kõik liikmesriigil andma oma 

ratifitseerimiskirjad üle Itaalia Vabariigi valitsusele 1. novembriks 2006.a. Kuid 

oma 18. novembri 2004.a arvamuses viitas kohtujurist Geelhoed juba Euroopa 

põhiseaduse lepingule. Põhiseaduse lepingu artikkel III-360 lõike kolm kohaselt, 

kui kohus tuvastab rikkumise, võib ta asjassepuutuvale liikmesriigile määrata 

põhisumma või karistusmakse, mis ei ületa komisjoni poolt määratud summat. 

Maksekohustus jõustub kohtuotsuses ettenähtud kuupäeval. Kui võrrelda EÜ 

asutamislepingu artiklit 228 põhiseaduse lepingu artikliga III-362, siis see 

kinnitab kohtu piiramatud jurisdiktsiooni asutamislepingu artikkel 228 alused.290  

Kohtu hinnangul ei saa arvestada argumendiga, mille kohaselt on komisjoni 

kehtestatud suuniste puudumisel põhisumma arvutamiseks niisuguse summa 

määramine õiguskindluse ja läbipaistvuse põhimõttega vastuolus. Kuigi 

niisugused suunised soodustavad tõepoolest läbipaistvuse tagamist, komisjoni 

tegevuse etteaimatavust ja õiguskindlust, siis sellest hoolimata ei ole Euroopa 

Kohtule EÜ asutamislepingu artikli 228 lõikes 2 antud pädevuse teostamise 

tingimuseks see, kas komisjon on kehtestanud vastavad eeskirjad, sest need ei 

oleks Euroopa Kohtule niikuinii siduvad.291 

                                                 

288  Euroopa Kohus, kohtuasi C-387/97 Komisjon v Kreeka, EKL 2000, I-5047. 
289  Ibid, p 22-23. 
290  Kohtujuristi arvamus kohtuasjas C-304/02, p 27. 
291  Euroopa Kohus, kohtuasi C-304/02,  p 85. 
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Mis puudutab liikmesriikide argumenti, et Euroopa Kohtul puudub poliitiline 

legitiimsus määramaks rahalist sanktsiooni, mida komisjon ei ole nõudnud, siis 

siin tuleb eristada EÜ asutamislepingu artikli 228 lõikes 2 ette nähtud menetluse 

erinevaid etappe. Kui komisjon on kasutanud oma diskretsiooniõigust algatada 

liikmesriigi kohustuse rikkumise tuvastamise menetlus, siis on küsimus selle 

kohta, kas asjaomane liikmesriik on Euroopa Kohtu varasemat otsust täitnud või 

mitte, allutatud kohtumenetlusele, milles poliitilised kaalutlused ei ole 

asjakohased. Oma õigusemõistmise funktsiooni täites hindab Euroopa Kohus, mil 

määral olukord kõnealuses liikmesriigis on varasema kohtuotsusega kooskõlas 

ning hindab ka püsiva rikkumise raskust. Sellest järeldub, et rahalise sanktsiooni 

määramise otstarbekust ja antud juhul asjaoludele kõige sobivama sanktsiooni 

valikut saab hinnata vaid nende järelduste taustal, mida Euroopa Kohus teeb 

artikli 228 lõike 2 alusel tehtavas kohtuotsuses, ja seega ei kuulu need küsimused 

poliitika valdkonda.292 

Argument, mille kohaselt Euroopa Kohus rikub komisjoni nõuetest eemaldudes 

või kaugemale minnes tsiviilmenetluse põhimõtet, mis keelab kohtul poolte 

nõuetest kaugemale minna, ei ole samuti põhjendatud. EÜ asutamislepingu 

artikli 228 lõikes 2 ette nähtud menetlus on tegelikult eriline, ühenduse õigusele 

omane kohtumenetlus, mida ei saa samastada tsiviilmenetlusega. Trahvi ja/või 

põhisumma määramise eesmärk ei ole mitte asjaomase liikmesriigi põhjustatud 

mis tahes kahju hüvitamine, vaid selle liikmesriigi suhtes majandusliku 

sunnivahendi kasutamine, mis motiveerib teda tuvastatud rikkumist lõpetama. 

Seega tuleb rahalised sanktsioonid määrata lähtuvalt veenmismäärast, mis on 

vajalik selleks, et kõnealune liikmesriik oma käitumist muudaks.293 

b) Kas kohus võib liikmesriigile määrata nii põhisumma kui ka trahvi 

Komisjoni seisukoht oli, et kahte eritüüpi sanktsioonid on mõeldud kohaldamiseks 

erineval ajaperioodil ning seetõttu ei tõusetu küsimust karistustuste kuhjumisest. 

Põhisumma määratakse liikmesriigile minevikus sooritatud käitumise eest ning 

sellel peaks olema hoiatav mõju. Trahvi määramine aga peaks mõjutama 

liikmesriigi tulevast käitumist ning seetõttu õhutama nõustumisele. Artikkel 228 

                                                 

292  Ibid, p 90. 
293  Ibid, p 91. 
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eesmärki ei ole võimalik komisjoni meelest saavutada, kui mõlema karistuse 

kombinatsioon oleks keelatud.294  

Ka Euroopa Kohus leidis, et EÜ asutamislepingu artikli 228 lõikes 2 ette nähtud 

menetluse eesmärk on motiveerida rikkumise toime pannud liikmesriiki rikkumise 

tuvastanud kohtuotsust täitma ja tagada selle kaudu tõhus ühenduse õiguse 

rakendamine. Selles sättes ette nähtud meetmed – põhisumma ja trahv – taotlevad 

sama eesmärki. Ühe või teise meetme kohaldamine sõltub kummagi sobivusest 

soovitud eesmärgi saavutamiseks antud juhul.295  

Kui trahvi määramine sobib eriti motiveerimaks liikmesriiki võimalikult kiiresti 

lõpetama rikkumist, mis sellise meetme puudumisel võib püsima jääda, siis 

põhisumma määramine tugineb rohkem asjaomase liikmesriigi kohustuste 

täitmata jätmisel era- ja avalikele huvidele oleva mõju hindamisele, eelkõige 

juhul, kui rikkumine on pärast algselt seda tuvastanud kohtuotsust juba pikka aega 

kestnud. Nendel tingimustel ei ole kahte liiki EÜ asutamislepingu artikli 228 

lõikes 2 sätestatud sanktsioonide kohaldamine välistatud, eelkõige juhul, kui 

rikkumine on kaua kestnud ja samas on oht, et see püsib.296 

Antud tõlgenduse vastu ei ole ka artikli 228 lõikes 2 sidesõna „või” kasutamine 

võimalike määratavate rahaliste sanktsioonide vahel. See sidesõna võib 

lingvistiliselt omandada kas alternatiivse või kumulatiivse tähenduse ja seega 

tuleb seda tõlgendada vastavalt tema kasutamise kontekstile. EÜ asutamislepingu 

artikli 228 eesmärgist lähtudes tuleb selle sätte lõikes 2 sidesõna „või” kasutamist 

seega tõlgendada kumulatiivses tähenduses.297 Seda seiskohta toetas ka 

kohtujuristi arvamus, mille kohaselt tuleb sõna „või“ tõlgendada mitte kui 

välistavat, vaid kui kaasaarvatavat sõna trahvimääramise kontekstis.298 

Kuna antud kohtuotsus tervikuna ning sealhulgas sõna “või” tõlgendamine 

nimetatud kontekstis on niivõrd uus, siis laialdast arutelu nimetatud seisukoha 

osas ei ole veel jõudnud tekkida. Töö autori isikliku seisukoha kohaselt lõi 

kohtuotsus C-304/02 tavatu pretsedendi ning võib arvata, et sõna “või” 

tõlgendamise juurde jõutakse peagi tagasi, sest selline kohtu seisukoht on üsnagi 

                                                 

294  Kohtujuristi arvamus kohtuasjas C-304/02, p 38. 
295  Euroopa Kohtus, kohtuasi C-304/02, p 80. 
296  Ibid, p 81-82. 
297  Ibid, p 83. 
298  Kohtujuristi arvamus kohtuasjas C-304/02, p 45. 
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vaieldav. Trahvi ja põhisumma suuruse ning määramise küsimus on loomulikult 

aktuaalne kuni Euroopa Põhiseaduse lepingu jõustumiseni, mis seob kohtu “käed” 

komisjoni poolt määratud summaga. 

3.3.3. Euroopa Kohtu otsuse täitmise tähtaeg 

Võimalus rahalise sanktsiooni määramiseks avanes Euroopa Kohtul alles 1993. 

aastal, kuid kohus oli esialgu ettevaatlik artikkel 228 rakendamisel. Käesolevaks 

hetkeks on kohtuotsusega trahv välja mõistetud kolmel korral – kohtuasjas C-

387/97299 Kreeka vastu, kohtuasjas C-278/01300 Hispaania vastu ning kohtuasjas 

C-304/02 Prantsusmaa vastu. Kuid komisjonipoolseid algatusi trahvimääramiseks 

on olnud rohkem. Trahvisummad päevas, mida komisjon peab sobivaks asjaolusid 

arvestades lasta asjassepuutuval liikmesriigil välja maksta, algavad 7’750 eurost 

päevas ning lõppevad 316’500 euro juures päevas.301 

Kohtuasi C-387/97302 oli esimene, kus Euroopa Kohus tegi otsuse EÜ 

asutamislepingu artikkel 228 kohaldamise osas ja ühtlasi määras liikmesriigile 

rahalise karistuse kohtuotsuse mittetäitmise eest. Seetõttu on eriti huvitav jälgida 

kohtujuristi Ruiz-Jarabo Colomeri arvamust, milles ta käsitleb erinevaid 

õiguslikke probleem, mis artikkel 228 kohaldamisel tõusetuvad. Tähelepanu 

väärib asjaolu, et komisjon esitas Euroopa Kohtule avalduse artikkel 228 

menetluse algatamiseks 1997. aasta sügisel, kuid kohus jõudis otsuseni alles 2000. 

aasta juulis. Teiseks vajab märkimist, et antud kaasuse puhul tegi Euroopa Kohus 

oma esimese otsuse 1992. aastal ning alles 1993. aastal täiendati EÜ 

asutamislepingut artikliga 228, mis lubab liikmesriigilt välja mõista rahalise 

karistuse. 

Komisjon algatas rikkumismenetluse artikkel 228 lg 2 alusel, milles avaldas, et 

Kreeka ei ole võtnud vajalikke meetmeid 7. aprillil 1992. aastal tehtud 

kohtuotsuse C-45/91303  täitmiseks ehk Kreeka ei olnud koostanud ega 

rakendanud plaane, mis oleks lahendanud prügi, sealhulgas inimese tervisele 

ohtliku ning mürgise prügi, ladustamise Kreeta saarel Hania maakonnas, ilma 

                                                 

299  Euroopa Kohus, kohtuasi C-387/97, Komisjon v Kreeka, EKL 2000, I-5047. 
300  Euroopa Kohus, kohtuasi C-278/01 Komisjon v Hispaania, EKL 2003, I-14141. 
301  Vt täpsemalt komisjoni 20-nes aastaaruanne 2002. aasta kohta, lisa V. 
302  Euroopa Kohus, kohtuasi C-387/97 Komisjon v Kreeka, EKL 2000, I-5047. 
303  Euroopa Kohus, kohtuasi C-45/91 Komisjon v Kreeka, EKL 1992, I-2509. 
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keskkonda kahjustamata. Komisjon palus kohtul tuvastada liikmeriigi rikkumine 

ning mõista komisjoni kasuks välja trahv 24’600 eurot päevas alates kohtuotsuse 

C-45/91 mittetäitmisest kuni käesoleva kohtuotsuse tunnistamiseni.  

Komisjon leidis, et artikkel 228 menetluse alustamiseks on olemas piisav alus, 

kuna Kreeka võimud ei ole nelja aasta jooksul peale kohtuotsuse C-45/91 tegemist 

võtnud vajalikke meetmeid selle täitmiseks ning nagu Kreeka vastustest 

komisjonile selgub, on meetmed olukorra parandamiseks alles algusjärgus ega 

vasta komisjoni ootustele.304 Seepeale esitas komisjon liikmeriigile põhjendatud 

arvamuse, milles andis täiendava tähtaja kohtuotsuse täitmiseks ning ühtlasi 

hoiatas perioodilise trahvisumma määramise eest. 

Euroopa Kohus võttis avalduse vastu leides, et nõutud eelmenetlus on komisjoni 

poolt õiguspäraselt läbi viidud305 ning liikmesriik ei või oma kohustuste 

mittetäitmist määratud tähtajaks õigustada siseriiklike asjaoludega.306 EÜ 

asutamislepingu artikkel 228 lg 2 ei sätesta perioodi, mille jooksul peab 

kohtuotsus olema täidetud, kuid kohtupraktikast tulenev ühenduse õiguse kohese 

ning ühetaolise kohaldamise nõue eeldab, et see protsess algatatakse koheselt ning 

viiakse läbi nii kiiresti kui võimalik.307 Kui asjassepuutuv liikmesriik ei võta 

vajalikke meetmeid kohtuotsuse täitmiseks komisjoni seatud tähtaja jooksul, võib 

komisjon anda asja Euroopa Kohtusse. Tulenevalt art 228 lõige 2 teisest alalõigust 

näitab komisjon ära põhisumma või trahvi suuruse, mida ta asjaolusid arvestades 

peab sobivaks lasta liikmesriigil maksta. 

Kui asutamisleping ei sätesta, kuidas täpselt toimub trahvisumma arvutamine, siis 

võib komisjon vastu võtta juhised selle arvutamiseks, pidades seejuures silmas 

liikmesriikide võrdset kohtlemist. Komisjoni soovitused trahvisumma 

arvestamisel ei ole kohtule siduvad, kuid kohus viitab meeleldi komisjoni 

väljatöötatud juhtnööridele.308 

Trahvi peamine eesmärk on sundida liikmesriiki võimalikult kiiresti heastama 

täitmata kohustusi, trahvi määramisel tuleb arvestada olukorra asjaoludega ning 

vaadata, et rikkumise olulisus ning liikmesriigi maksevõime oleksid 

                                                 

304  Euroopa Kohus, kohtuasi C-387/97 Komisjon v Kreeka, EKL 2000, 5047, p 25. 
305  Ibid, p 42. 
306  Ibid, p 70-71. 
307  Ibid, p 82. 
308  Ibid, p 83-84, 89. 
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proportsionaalselt arvesse võetud. Rikkumise iseloomust sõltub ka asja 

kiireloomulisus ehk kui kiiresti oleks asjassepuutuv liikmesriik pidanud oma 

kohustused täitma. Seetõttu peab trahvil olema liikmesriigi jaoks sundiv mõju.309 

Kohus leidis, et Kreeka rikkumine on olnud väga tõsine, kuid alandas 

trahvisummat komisjoni pakutud 24’600 eurolt 20’000 eurole päevas alates 

käesolevast otsusest kuni kohtuotsuse C-45/91 täitmiseni.310 

Kreeka valitsus vaidles vastu artikkel 228 menetluse algatamise avalduse 

lubatavusele, kuna vastasel juhul toimuks liikmesriigi käitumise karistamine 

tagasiulatuvalt. Esimese kohtuotsuse tegemisel ajal ei olnud võimalik liikmesriiki 

otsuse täitmata jätmise eest karistada. Kreeka väitis, et EÜ asutamislepingu 

artiklis 228 sätestatud meetmed on karistusliku iseloomuga ning on seega 

kriminaalõiguse printsiipide subjektiks. Seetõttu pidas kohtujurist vajalikuks oma 

arvamuses311 põhjalikumalt peatuda artiklis 228 sätestatud karistuste õiguslikul 

olemusel. 

Liikmesriigilt, kelle osas on tehtud otsus artiklite 226 või 227 alusel ning kes ei 

ole nimetatud kohtuotsust täitnud, nõutakse Euroopa Kohtu otsuse täitmiseks 

vajalike meetmete võtmist. EÜ asutamislepingu artikkel 228 lõige 2 kohaselt, kui 

komisjon leiab, et liikmesriik ei ole võtnud niisuguseid meetmeid, siis enne kui ta 

esitab asja kohtusse, annab komisjon liikmesriigile võimaluse esitada oma 

seisukohad. Kui liikmesriik ei võta kohtuotsuse täitmiseks vajalikke meetmeid 

komisjoni poolt eelmenetluses antud tähtajaks, võib viimane anda asja Euroopa 

Kohtusse, näidates ära põhisumma või trahvi suuruse, mida ta asjaolusid 

arvestades peab sobivaks lasta asjassepuutuval liikmesriigil maksta. 

Seetõttu on artikli 228 ülesanne kindlustada lepingust tulenevate kohustuste 

täitmine. Artikli eesmärk ei ole karistada liikmesriiki, vaid avaldades järjest 

suureneva rahalise summaga survet, õhutamaks riiki täitma lepingust tulenevaid 

kohustusi. Seega ei ole tegemist karistusega kriminaalõiguse mõistes, vaid 

menetlusega kohtuotsuse jõustamiseks.312 

                                                 

309  Ibid, p 90-92. 
310  Ibid, p 99. 
311  Euroopa Kohus, kohtujuristi arvamus kohtuasjas 387/97 Komisjon v Kreeka, EKL 2000, 5047. 
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Kohtuotsuses C-45/91 leidis Euroopa Kohus, et Kreeka oli rikkunud nelja 

direktiivi sätet, mida kohtujuristi arvates saab vaadata erinevate kohustuste 

rikkumistena ning neid kohustusi oleks saanud mingis ulatuses täita teineteisest 

sõltumatult. Seega peaks kohus summa määramisel arvestama Kreeka poolt 

võetud meetmeid iga kohustuse täitmisel.313 Kohtuotsuse tegemisel EÜ 

asutamislepingu artikkel 228 alusel peab kohus arvestama varasema kohtuotsuse 

täitmist, mille tegemise aluseks oli asutamislepingu artikkel 226. See on aga 

seotud küsimusega tähtajast. 

Milline on kõige asjakohasem aeg kohtuotsuse täitmiseks arvestades, et 

asutamisleping ei ütle selle kohta midagi. Siin võib arvesse võtta artiklite 226 ja 

228 menetluste sarnasust ning väita, et viimane võimalus täita varasem kohtuotsus 

on komisjoni poolt sätestatud tähtaeg põhjendatud arvamuses. Kohtujurist 

Colomeri arvates “päästaks” liikmesriigi rikkumise lõpetamine hiljemalt artikkel 

228 kohtumenetluse kirjaliku faasi lõpus ehk enne seda kui  kohus hakkab otsust 

tegema ning kohtujurist oma arvamust esitama.314 

Trahvi või põhisumma määramisel on oluline ajaperiood millest alates on 

liikmesriik kohustatud seda maksma. Komisjon palus oma hagis kohtul 

trahvisumma mõista välja alates kohtuotsuse C-45/91 mittetäitmisest kuni 

käesoleva kohtuotsuse (C-387/97) tunnistamiseni. Kreeka väitis oma vastuväites, 

et karistuse kohaldamine tagasiulatuvalt ei ole õiguspärane, kuna kohtuotsuse 

rikkumise ajal ei olnud veel Maastrichti lepingut, millega asutamislepingusse 

lisati artikkel 228. Nagu kohtujurist eespool leidis, ei ole artikkel 228 alusel 

kohaldatavate sanktsioonide näol tegemist kriminaalõiguse sätetega, vaid 

protseduurilise instrumendiga, mis tagaks kohtuotsuse täitmise. Printsiip karistuse 

tagasiulatuvalt kohaldamise keelust on omane aga kriminaalõigusele.315 

Sanktsiooni määramine kuulub Euroopa Kohtu ainupädevusse ning teda abistab 

selles komisjon, kes tulenevalt artikli 228 lõikest 2 esitab selleks esialgse 

hinnangu. Komisjon näitab ära rahasumma suuruse, mida ta asjaolusid arvestades 

peab sobivaks lasta maksta ning kohus, kui ta peab seda vajalikuks, võib määrata 

liikmesriigile trahvi või põhisumma. Lepingu teksti järgi ei ole kahe institutsiooni 
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pädevus teineteisega seotud – komisjon teeb ainult ettepaneku summa määra osas 

ning kohus on vaba otsustama rahalise sanktsiooni kohaldamise küsimuses. 

Kohtujurist Colomer arvab siinkohal, et institutsioonid ei tegutse antud küsimuses 

teineteisest sõltumatult ning põhjendab seda järgmiselt. 

Kui asutamisleping näeb ette komisjonile kohustuse avalduse esitamisel ära 

näidata trahvisumma, mida ta peab sobivaks, siis on sellel kohtule suurem 

õiguslik tähtsus kui tavalisel kohtumenetluse kestel antud arvamusel või 

suunisel.316 Artikkel 228 menetluse eesmärk ei ole mitte liikmesriiki karistada, 

vaid tõugata teda tagant oma kohustusi täitma. Samuti on menetluse algatamine 

komisjoni diskretsiooniõigus, see tähendab tal ei ole kohustust artikkel 228 

menetluse algatamiseks. Eeltoodust tulenevalt ei ole komisjoni nägemus summa 

liigist ning suurusest antud menetluses vähetähtis ning pelgalt soovitusliku 

iseloomuga.317  

Kui Euroopa Kohtul oleks täielik vabadus sanktsiooni määramisel ning 

kehtestamisel, ilma komisjoni arvamust arvestamata, siis läheks see vastuollu 

kaitseõigusega. Kohus võib läbi viia piiratud uurimist sanktsiooni otstarbekuse 

osas, kuid ta ei tohiks mingil tingimusel asendada komisjoni ettepanekus 

sisaldunud hinnangud enda omadega. Kohtu piiratud uurimise eesmärk on 

tuvastada põhimõttelisi vigu, mida komisjon on teinud proportsionaalsuse ning 

võrdse kohtlemise printsiibi hindamisel ning nende tõestamisel.318 

Teine kohtuasi, mille puhul on Euroopa Kohus trahvi välja mõistnud on kohtuasi 

C-278/01.319 Menetluses otsiti lahendust kahele peamisele küsimusele: millal on 

komisjonil õigus algatada menetlus asutamislepingu artikkel 228 alusel ning 

kuidas määrata trahvisumma, milles komisjon ja liikmesriik olid erinevatel 

seisukohtadel.320 Selles kohtuasjas väitis komisjon Hispaania vastu, et viimane ei 

ole võtnud vajalikke meetmeid, et tagada kaldaäärsete suplusvete kvaliteeti 

Hispaania territooriumil ning seega ei ole täitnud kohtuotsust C-92/96.321 Ühtlasi 

                                                 

316  Ibid, p 88. 
317  Ibid, p 89. 
318  Ibid, p 98. Vt ka kohtuasi C-304/02 Komisjon v Prantsusmaa, kus kohus leidis enesel olevat trahvi 
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41, lk 1388. 
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palus komisjon Hispaanialt välja mõista trahv 45’600 eurot päevas alates esimese 

kohtuotsuse tegemisest kuni selle täitmiseni.  

Kohtuotsus, millega tuvastati Hispaania rikkumine asutamislepingu artikkel 226 

alusel, pärineb 1996. aastast. 1998.a märtsis saatis komisjon Hispaaniale ametliku 

märgukirja, milles juhtis tähelepanu vajadusele täita juba tehtud kohtuotsust. 

2000.a juulis saatis komisjon põhjendatud arvamuse, milles andis liikmesriigile 

kaks kuud aega võtta vajalikud meetmed arvamuses toodud nõuete täitmiseks. 

Hispaania tegevust ning vastuseid ei pidanud komisjon piisavaks. 

Ka antud kaasuses tõusetus küsimus, millise aja jooksul peab liikmesriik täitma 

Euroopa Kohtu otsuse. Kohus viitas siin kohtuasjale C-387/97 ning asjaolule, et 

kohtuotsus tuleb täita nii kiiresti kui võimalik. Komisjon pidas trahvisummat 

kõige sobivamaks instrumendiks, et kohtuotsus saaks võimalikult efektiivne.  

Trahv 45’600 eurot päevas moodustas põhisumma 500 eurot korda rikkumise 

olulisuse koefitsient 4, korda rikkumise kestvuse koefitsient 2 ning see korrutada 

Hispaania suutlikkusega maksta trahvi, koefitsient 11,4.322 Hispaania ise leidis, et 

õiglane trahvisumma antud asjas oleks 11’400 eurot päevas.323 

Euroopa Kohus pidas trahvi määramisel vajalikuks arvestada liikmesriigi tehtud 

edusamme rikkumise heastamiseks ning vähendas komisjoni poolt pakutud 

koefitsiente trahvi arvutamisel. Kohus otsustas, et Hispaania peab maksma 

komisjonile trahvi 624’150 eurot aastas ning lisaks 1% sellest summast aastas iga 

Hispaania supluspiirkonna kohta, kus vee kvaliteet ei vasta direktiivis sätestatud 

nõuetele alates esimesest suplushooajast peale käesolevat kohtuotsust ning kuni 

ajani, millal kohtuotsus C-92/96 on täidetud.324 

Kolmandaks kohtuasjaks, milles on Euroopa Kohus rahalise sanktsiooni välja 

mõistnud, on kohtuasi Prantsusmaa vastu C-204/02, millest oli pikemalt juttu 

eespool.325 

Senisest kohtupraktikast nähtub, et kohus ei pea komisjoni poolt soovitatud 

summa suurust siduvaks, vaid käsitleb seda kui juhtnööri summa määramisel. 

Ainult kohtul on õigus hinnata, arvestades asjaolusid ning rikkumise 

                                                 

322  Ibid, p 37. 
323  Ibid, p 39. 
324  Ibid, p 62. 
325  Vt lähemalt p 3.3.2. 
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proportsionaalsust tekitatud kahjuga, milline on mõistlik ning efektiivne summa, 

et tagada kohtuotsuse kiire täitmine ning vältida sarnaseid olukordi tulevikus. 

Niisamuti on kohtu otsustada, millise ajaperioodi eest tuleb liikmesriigil trahvi 

maksta ning kas trahv määratakse päeva- või aastamaksena või tuleks trahvi 

asemel kohaldada põhisumma määramist või hoopis mõlemat – nii trahvi kui ka 

põhisummat. 
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Kokkuvõte 

 

Euroopa Ühendus on üles ehitatud põhimõttel, mille kohaselt liikmesriikide ning 

Euroopa Liidu institutsioonide vahelised suhted peavad rajanema lojaalsusel ning 

omavahelisel siiral koostööl. Nimetatud põhimõte on sätestatud EÜ 

asutamislepingu artiklis 10, mida muuhulgas peetakse üheks kõige 

dünaamilisemaks ning olulisemaks artikliks kogu asutamislepingus. EÜ 

asutamislepingu artikkel 226 eesmärgiks on tagada, et liikmesriigid endale võetud 

kohustusi täidaksid. Euroopa Kohus on oma otsustes rõhutanud, et 

rikkumismenetluse eesmärk ei ole mitte liikmesriigi karistamine, vaid ühenduse 

õiguse ühetaolise kohaldamise tagamine.  

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli analüüsida, milliseid kohustusi toob 

liikmesriigile kaasa koostöökohustuse täitmine rikkumismenetluses. Liikmesriigi 

jaoks olulistest aspektidest keskendus töö autor küsimustele kuidas sunnitakse 

liikmesriiki endale lepinguga võetud kohustusi täitma ning millised on riigi 

võimalused vastata Euroopa Komisjoni poolt esitatud süüdistustele. 

Rikkumismenetlus algatatakse lepingust tuleneva kohustuse väidetava 

mittetäitmise korral, sealhulgas tuleb lepingust tuleneva kohustuse all mõista kõiki 

õigusakte, mis on liikmesriikidele siduvad. Euroopa Kohus on pädev hindama 

asjaolu, kas liikmesriik rikub ühenduse õigust või mitte, rikkumismenetluse 

algatamise põhjendatus hindamisele ei kuulu. Rikkumismenetluse võib jagada 

nelja erinevasse staadiumi. Esiteks alustab komisjon liikmesriigiga, mille puhul ta 

kahtlustab rikkumise olemasolu, mitteformaalseid läbirääkimisi. Kui 

läbirääkimised soovitud tulemust ei anna, saadab komisjon riigile ametliku 

märgukirja ning seejärel põhjendatud arvamuse. Kui kõigis eelpool nimetatud 

etappide jooksul ei jõuta osapooli rahuldavale tulemuseni, alles siis esitab 

komisjon asja Euroopa Kohtusse. Kohtusse jõuab kõigist algatatud vaidlustest 
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vaid kakskümmend protsenti, mis teeb kohtueelse menetluse liikmesriigi jaoks 

sama oluliseks võrreldes kohtumenetluse endaga.  

Alljärgnevalt olgu välja toodud olulisemad põhimõtted, millega liikmesriik peab 

rikkumismenetluse algatamise korral suhetes ühenduse arvestama ning järeldused, 

milleni töö autor oma magistritöös jõudis. Magistritöö uurimisesemeks on 

selgitada välja, eelkõige tuginedes Euroopa Kohtu praktikale, millised on 

rikkumismenetluses juba kinnistunud liikmesriikide kohustused ning kus on 

võimalik tõmmata joon liikmesriigi tegevuse jadas, mida ei saa üheselt lugeda 

lojaalse koostöö kohustuseks EÜ asutamislepingu artikkel 10 kohaselt.  

• Lojaalse koostöö kohustuse põhimõtte rakendusulatus on laienenud koos 

ühenduse enda pädevuse laienemisega. Lisaks lojaalsuskohustusele peab 

ühenduse õiguse ühtse kohaldamise tagama Euroopa Kohtu ja liikmesriikide 

kohtute vaheline koostöö. Kuni viimase ajani on Euroopa Kohus hoidunud 

liikmesriikide kohtute tööle hinnangu andmisest. Oluline muutus selles 

seisukohas toimus Köbleri kohtuasjaga, kus Euroopa Kohus otseselt viitas 

liikmesriigi kohtu kohustusele teha ühendusega koostööd. 

• Võib öelda, et sisuliselt sekkus Euroopa Kohus sellist lahendit tehes 

liikmesriigi kohtu otsustusprotsessi. Kui CILFIT lahendiga sätestas Euroopa 

Kohus justkui siseriiklike kohtute iseotsustamise piirid ühenduse õigust 

puudutavates asjades, siis Köbleri otsusega on nende piiride ulatus küsimuse 

alla seatud. Köbleri otsuse loogiline tagajärg peaks olema eelotsuse küsimuste 

esitamise hulga suurenemine Euroopa Kohtusse.  

• Euroopa Kohtu ja liikmesriikide kohtute koostöö üheks paremaks näiteks ongi 

eelotsuse küsimise menetlus. Eelotsuse küsimise eesmärk on tagada ühenduse 

õiguse ühetaoline kohaldamine, millesse on kaasatud siseriiklikud kohtud. 

Kuigi kaudselt koosneb Euroopa Kohus liikmesriikide kohtute killukestest, sest 

Euroopa Kohtu kohtunikud nimetatakse liikmesriikide endi poolt, on Euroopa 

Kohus oma tegevuses täiesti sõltumatu Euroopa Liidu õigust kohaldav 

institutsioon. 

• Eelotsuse küsimusi võivad esitada kõik liikmesriigi kohtud, kuid viimase astme 

kohtud on selleks kohustatud. Euroopa Kohtu seisukoha kohaselt võib 

eelotsuse küsimata jätmisega kaasneda vastutus. Selline kohtu seisukoht 

laiendab märkimisväärselt lojaalse koostöö kohustuse piire. Kuna lojaalse 



112 

koostöö kohustuse põhimõtet sisustatakse Euroopa Kohtu praktika kaudu, ei 

ole sellist koostöökohustust võimalik üheselt piiritleda. Ühtegi 

rikkumismenetlust eelotsuse küsimata jätmise suhtes teadaolevalt algatatud ei 

ole. 

• Euroopa Kohus jälgib hoolega eelotsuste täitmist liikmesriikides, kuid hea tava 

kohaselt ei algatata rikkumismenetlust paralleelselt samas asjas käimasoleva 

eelotsuse küsimise menetlusega. Liikmesriigil, olles menetluse pooleks 

siseriiklikus kohtus toimuvas menetluses, on võimalus taotleda kohtult 

eelotsuse küsimuse esitamist Euroopa Kohtule ning kaudselt ennetada 

rikkumismenetluse alustamist. Kuid eelotsuse küsimise otsustab siiski ainult 

kohus ning liikmesriigi valitsus teda selleks sundida ei saa. Tulenevalt võimude 

lahususe põhimõttest, on keeruline pidada liikmesriiki vastutavaks siseriikliku 

kohtu otsuste eest. Töö autori hinnangul ei ole kehtivate aluslepingute kohaselt 

võimalik rikkumismenetluse algatamine liikmesriigi kohtu vastu, kuna viimane 

jõudis ekslikult õiguslikult ebaõige lahendini. Nagu eespool on öeldud, ei ole 

rikkumismenetluse eesmärk mitte liikmesriigi karistamine, vaid see on meede 

parema koostöö saavutamiseks. 

• Rikkumismenetlus on käsitatav ka kui liikmesriigi teine võimalus teha 

ühendusega koostööd ühenduse õiguse ühetaolise kohaldamise tagamisel. 

Euroopa Komisjon algatab menetluse, kas vastusena isikute kaebusele või omal 

initsiatiivil. Rikkumismenetluse algatamise põhjuseks on valdavalt liikmesriigi 

suutmatus võtta direktiiv üle siseriiklikusse õigusesse selleks ette nähtud ajaks 

või ülevõetud sätte mittetäielik kohaldamine. 

• Igaühel on õigus esitada kaebus liikmesriigi meetme või tegevuse peale, mida 

ta peab vastuolus olevaks ühenduse õiguse sätete ja printsiipidega. Isiku poolt 

esitatud kaebuse näol on tegemist informatsiooniallikaga ning komisjon ei ole 

seotud kohustusega algatada rikkumismenetlus. Isikud ei ole 

rikkumismenetluse osalised põhjusel, et valdavalt on kaebuse esitamise 

ajendiks ootus oma isikliku kahju hüvitamisele. Rikkumismenetluse eesmärk 

aga on ühenduse õiguse ühtaolise kohaldamise tagamine. 

• Kuigi üksikisikud ei ole menetluse pooleks, sisaldab riigi koostöökohustus ka 

vastutuse võtmist, kui ühenduse õiguse ebaõige kohaldamisega on 

üksikisikutele tekkinud kahju. Liikmesriigid on kohustatud hüvitama 
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üksikisikutele sellise ühenduse õiguse rikkumisega põhjustatud kahju, mille 

eest saab liikmesriiki vastutusele võtta. Isikul tekib õigus nõuda riigilt hüvitist, 

kui rikutud ühenduse õigusakt näeb ette õiguste andmist üksikisikutele, 

tegemist on piisavalt tõsise rikkumisega ning õigusakti riigipoolse rikkumise ja 

tekkinud kahju vahel eksisteerib otsene põhjuslik seos. Sellisel juhul on isikutel 

õigus pöörduda tekkinud kahju hüvitamiseks siseriiklikusse kohtusse.  

• Riigi vastutuse teke ühenduse õiguse rikkumisel on huvitav ka selle poolest, et 

siseriiklikult on regulatsioonid väga erinevad. Näiteks Austria õiguse kohaselt 

ei teki riigivastutust kõrgema astme kohtu otsuse tulemusena, mis leidis ära 

märkimist ka Köbleri kohtuasjas. Riigivastutuse põhimõtte arengu osas on 

oluline oodata, kas ja kuidas arendab Euroopa Kohus edasi Köbleri otsuses 

sätestatud seisukohti. Euroopa Kohtu poolt loodavad riigivastutuse põhimõtte 

arengud peavad olema täidetavad ka Eesti seaduste alusel.  

• Rikkumismenetluse olulisema osa moodustab kohtueelne menetlus, kus leiavad 

lahenduse kuni kaheksakümmend protsenti vaidlustest. Kohtueelse menetluse 

jooksul peab selguma, kas komisjon on oma otsuse – algatada 

rikkumismenetlus – otstarbekohasuse läbi mõelnud ning kas liikmesriik ei pea 

võimalikuks nõustuda komisjoni seisukohtadega. 

• Eelmenetluse eesmärk on liikmesriigile näidata, et tema vastu on institutsioonil 

kindlad seisukohad ning seeläbi tagada ühenduse õiguspõhimõtete austamine 

ning kaudselt ka järgneva kohtumenetluse vältimine. Kohtumenetluse 

algatamise eelduseks on eelmenetluse õiguspärane läbiviimine. 

Koostöökohustuse täitmine kohtueelses menetluses vabastab liikmesriigi 

menetlusest ja võimalikest sanktsioonidest, üldine koostöökohustus ei tähenda 

tingimusteta nõustumist põhjendatud arvamuses sätestatud komisjoni 

seisukohtadega. 

• Eelmenetlus ja kohtumenetlus peavad põhinema samadel kaebustel ning kui 

vaidlus jõuab Euroopa Kohtusse, ei saa komisjon toetuda asjaoludele, mida ta 

eelmenetluses polnud välja toonud. Samuti peab kogu menetluse kestel olema 

vaidlusese  muutumatu, isegi kui liikmesriik on nõus vaidluseseme 

laiendamisega, ei ole seda võimalik teha juba alustatud kohtuasjas, vaid selleks 

tuleb algatada uus menetlus.  
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• Liikmesriik otsustab oma õiguste kaitsel kohtuni välja minna eelkõige siis, kui 

võimalus vaidlus võita on suurem kui võimalus kaotada. Vaidlusega, mille 

esemeks on lihtsalt direktiivi ülevõtmata jätmine, ei ole liikmesriigil mõtet 

kohtusse minna, kuna tegemist on otsese EÜ asutamislepingu rikkumisega. 

Peaaegu alati tasub kohtuni välja minna küsimustes, mis puudutavad 

õigusaktide tõlgendamist. Ka komisjoni esitatud rikkumise olemasolu 

põhjendatus ning küsimus mõistlikust tähtajast on vaidlustatav.  

• Oluline on silmas pidada asjaolu, et liikmesriigi võit Euroopa Kohtus ei ole 

tingimata võit üksikisikute jaoks, kes kaudselt võisid olla rikkumismenetluse 

algatajateks. Ühes sellise otsusega langeb ka ära riigivastutuse tekkimise alus. 

• Kohtuotsus, mis sedastab liikmesriigi rikkumise, on deklaratiivne. Kohtul ei 

ole artikkel 226 alusel pädevust sätestada meetmeid, mis tagaksid kohtuotsuse 

täitmise, samuti ei saa kohus määrata kohtuotsuse täitmise tähtaega. Võimalus 

sundida liikmesriiki täitma juba tehtud kohtuotsust, on sätestatud EÜ 

asutamislepingu artiklis 228.  

• Kui komisjon vaidlustab kohtuotsuse mittetäitmise kohtus, peab ta ära näitama 

põhisumma või trahvi suuruse, mida ta asjaolusid arvestades peab sobivaks 

lasta asjassepuutuval liikmesriigil maksta. Komisjoni ettepanekul rahasumma 

määramisel on ainult indikatiivne staatus, ka EÜ asutamislepingu tekstist 

(erinevalt Euroopa põhiseaduse lepingust) ei tulene otsest sidet komisjoni 

ettepaneku ning kohtu õiguse vahel määrata rahalist karistust. 

• Artikkel 228 menetlusega seoses on väidetud, et Euroopa Kohtul puudub 

poliitiline legitiimsus rahalise sanktsiooni määramiseks. Sellise seisukoha on 

kohus oma otsuses ümber lükanud, öeldes kui komisjon on algatanud kohtus 

menetluse EÜ asutamislepingu artikkel 228 alusel, siis Euroopa Kohus täidab 

oma õigusmõistmise funktsiooni ning seega ei kuulu see küsimus poliitika 

valdkonda. Niisamuti on artiklis 228 ette nähtud menetluse näol tegemist 

ühenduse õigusele omase kohtumenetlusega, mida ei saa samastada 

tsiviilmenetlusega. 

• EÜ asutamislepingu artiklit 228 on Euroopa Kohus rakendanud ainult kolmel 

korral, andes iga otsusega nimetatud artiklile laiemat sisu. Viimases otsuses, 

komisjon Prantsusmaa vastu, leidis kohus, et sidesõna “või” kasutamist tuleb 

tõlgendada mitte välistavat, vaid kui kaasaarvatavat sõna. Sellist seisukohta 
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võib pidada vaieldavaks ning sellega mitte nõustuda. Sellesse aega, mille 

jooksul kestis komisjoni ja Prantsusmaa vaheline vaidlus, langes ka Euroopa 

põhiseaduse lepingu koostamine. Töö autori arvates võib lepingu tekstis näha 

selle kohtumenetluse mõju niivõrd, kuivõrd põhiseaduse lepingu kohaselt on 

Euroopa Kohus rahasumma määramisel seotud komisjoni ettepanekuga.  

Rikkumismenetlus on Euroopa Ühenduse asutamislepingus üks väheseid 

regulatsioone, mille puhul Euroopa Kohus ei kõhkle osundamast lojaalse koostöö 

kohustuse põhimõttele. Seoses eeltooduga võib rikkumismenetlust pidada üheks 

tõhusamaks ühenduse meetmeks, millega tagatakse ühenduse õiguse üldine ning 

ühetaoline kohaldamine liikmesriikides.  

Oluliselt efektiivsemaks muutus see Maastrichti lepingu jõustumisega, kui lisati 

asutamislepingusse artikkel 228, mis andis võimaluse mõista liikmesriigilt välja 

rahaline sanktsioon kohtuotsuse mittetäitmise korral. Esimest korda mõistis 

Euroopa Kohus välja reaalse trahvi 2000. aastal ning sellest kujunes omamoodi 

sensatsioon. Suurt kõlapinda leiab kahtlemata ka 2005. aasta suvel tehtud otsus 

Prantsusmaa kohta, milles kohus mõistis liikmesriigilt välja nii trahvi kui ka 

põhisumma vaatamata sellele, et komisjon oli palunud määrata vaid trahvi. 

Euroopa Liit on järjest kasvanud ning see omakorda teeb üha keerukamaks EL 

õiguse ühetaolise kohaldamise tagamise. Liikmesriikide koostöökohustust silmas 

pidades ei ole töö autori arvates veel väljakujunenud uute liikmesriikide 

käitumisharjumused (kui palju küsitakse eelotsuseid, kuidas on korraldatud 

Euroopa Kohtu otsuste täitmine, kuidas suudetakse maksta trahve jne). Teisest 

küljest võib küsida, kui kaua annavad komisjon ja kohus uutele riikidele 

“sisseelamise aega” enne kui hakkavad ette heitma vähest koostööd ühendusega. 

Eelkõige peab autor siin silmas eelotsuse küsimise menetlust ja riigivastutuse 

põhimõtete täitmist, mis võisid seni olla riikide õiguskordades uudsed. Omad 

ootused on siinkohal Euroopa Liidul ka ratifitseerimise raskustesse takerdunud 

Euroopa põhiseaduse lepinguga. 

Kui Euroopa Liit jätkab sarnaste õiguspõhimõtetega kui seni, tuleb liikmesriikidel 

olla järjest tähelepanelikum EL õiguse kohaldamisel ning veelgi aktiivsem tuleb 

olla EL õigusaktide eelnõude menetlemisel, et vältida oma riigile ebasoodsaid 

lahendusi ning võimalikke tulevasi rikkumismenetlusi. Liikmesriikide 

koostöökohustuse mudel sõltub suuresti Euroopa Liidu üldistest arengutest, kas 
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jätkatakse tänasel kursil, liikmesriigid ratifitseerivad Euroopa põhiseaduse lepingu 

või valitakse hoopis kolmas suund.  
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Summary 

The infringement procedure provided in the EC Treaty – a mean of 
ensuring fulfillment of the obligations taken by the Member States 

 

The legal order of European Union is characterised by two main principles which 

are the direct applicability and the primacy of Community law over conflicting 

national law. Member States of European Union shall take all appropriate 

measures, whether general or particular, to ensure fulfilment of the obligations 

arising out of the Treaty establishing the European Community (EC Treaty) or 

resulting from action taken by the institutions of the Community. All Member 

States shall facilitate the achievement of the Community's tasks and they shall 

abstain from any measure which could jeopardise the attainment of the objectives 

of the EC Treaty. 

The task entrusted to the European Commission is ensuring the proper application 

of Community law and the main component of the task is to monitor Member 

State compliance and to respond to non-compliance. The EC Treaty provides for 

various enforcement mechanisms involving judicial proceedings against the 

Member States, which are brought either by the Commission or by an other 

Member State. 

The purpose of this dissertation is to study one possibility through which the EU 

can ensure fulfilment of the obligations arising out of the EC Treaty – the 

infringement procedure provided in Article 226 (ex Article 169) of the EC Treaty 

and the principle of sincere cooperation of the Member State. Article 226 

establishes the general enforcement procedure, giving the Commission broad 

power to bring enforcement proceedings against Member States which it 

considers to be in breach of their obligations under Community law. 

The nature of the infringement procedure is mixed. It functions in part as a 

diplomatic means for resolving disputes amicably without recourse to litigation; in 
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part as a channel for individuals to complain to the Commission about breaches of 

EC law, and in part as an objective law enforcement tool by Commission. 

For the first time the infringement procedure can be viewed as a procedure that 

directly affects Estonia. During the one year period of Estonia as a Member State, 

the Commission has initiated hundreds of cases versus state; so far they are all in 

the pre-judicial procedure. In addition to many advantages and opportunities that 

the EU membership gives, it also brings several obligations and engagements with 

it. And the main obligation is to take all appropriate measures to ensure fulfilment 

of the obligations arising out of the Treaties. 

The infringement procedure is provided primarily in Articles 226, 227 and 228 of 

the EC Treaty. Principles of the enforcement procedure are principally developed 

from the case law of the European Court of Justice (ECJ). This thesis is based on 

judicial practices of the ECJ and analysis thereof, on researched sources and 

legislation concerning enforcement actions against Member States. I would like to 

point out that the European Court of Justice is not bound with its previous 

judgements. The judicial practice of the ECJ is changing over time. 

The aim of this dissertation is to analyse the nature of the Member States’ sincere 

cooperation in the infringement procedure. The dissertation is divided into three 

chapters. The first part considers main principles of the enforcement procedure – 

Member States’ sincere cooperation and main causes why Commission initiate the 

procedure. Second part focuses on Member States and their actions during the 

infringement procedure. Third chapter focuses on consequences that initiation of 

infringement procedure may bring. The most important and influential 

consequence is pecuniary penalty. 

The aim of the procedure under Article 226 of the EC Treaty is to ensure uniform 

application of EC law, not to punish Member States.  

To improve co-operation between Member States and Commission, the EC Treaty 

provides various mechanisms, e.g. Article 10 of the EC Treaty as commitment of 

loyalty and sincere cooperation. That principle not only requires the Member 

States to take all the measures necessary to guarantee the application and 

effectiveness of Community law, but also imposes on Member States and the 

Community institutions mutual duties of sincere cooperation. The other 

mechanism is provided in Article 234 of the EC Treaty. It is mechanism through 
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which national courts and the ECJ have engaged in a discourse on the appropriate 

reach of Community law when it has come into conflict with national legal norms. 

The original concept of the relationship between national courts and the ECJ was 

horizontal and bilateral. It was horizontal in that the ECJ and the national courts 

were separate but equal. They had differing functions, which each performed 

within its own appointed sphere of influence and it was bilateral in the sense that 

the ECJ’s rulings were delivered to the particular national court that made the 

request. The relationship has become more vertical and multilateral. It has become 

more vertical in that developments have emphasized the fact that the ECJ sits in a 

superior position to that of the national courts. The ECJ has enrolled the national 

courts as enforcers and appliers of Community law. And the relationship has 

become more multilateral, in that the judgements given in response to the request 

for a ruling from one Member State are increasingly held to have either a de facto 

or de jure impact on all other national courts. 

In infringement procedure, the Commission has the central role. The Commission 

enjoys a discretionary power in deciding whether to institute proceedings for a 

declaration that a Member State has failed to fulfil obligations and that it is not for 

the Court to decide whether that discretion was wisely exercised. The court 

procedure under Article 226 is entirely objective, the ECJ only estimates if the 

Member State has failed to fulfil obligations or not. An obligation under the EC 

Treaty covers all rules of Community law which are binding on the Member 

States. 

The infringement procedure can be divided into four distinct stages. Firstly 

negotiations at the initial pre-contentious stage, which give the Member State the 

occasion to explain it’s positions and the opportunity to reach an accommodation 

with the Commission. If the matter is not clarified or resolved informally between 

the two at pre-contentious stage, the state will be formally notified of the specific 

infringement alleged by means of a letter from Commission. The state is usually 

given two months to reply, except in cases of urgency, and the Commission 

normally decides within a year either to close a case or to proceed. 

If, after above mentioned negotiations, the matter has not been solved, the 

Commission may proceed to the stage of issuing a reasoned opinion. The 

reasoned opinion sets out clearly the grounds on which the alleged infringement 
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rests, and marks the beginning of the time period within the Member State must 

comply, if it is to avoid the final stage. The final stage is referral to the matter by 

the Commission to the Court of Justice. 

The aim of the formal notice and reasoned opinion is to provide the Member State 

with a clear statement of the case against it, and to ensure respect for the 

principles of EC law. 

The Commission initiates Article 226 proceedings either in response to a 

complaint from someone in a Member State or on its own initiative by monitoring 

the national transposition of directives. The Commission has stated that 

complaints from citizens constitute a significant source for the detection of 

infringements, and has suggested that the infringement procedure thus contributes 

towards creating a more participatory Community in which citizens can play a 

role in law enforcement.  

But the enforcement procedure is not intended primarily to provide individuals 

with a means of redress, but rather an objective mechanism for ensuring state 

compliance with EC law. Individuals are not party to proceedings concerning 

failure to fulfil obligations, other Member States are parties to proceedings under 

Article 227 of the EC Treaty. Mainly for political reasons this procedure is not 

popular. 

Although individuals are not parties to the proceedings, they should have to seek 

redress in national court if the infringement of EC law has caused them losses. 

With Francovich case the ECJ created new principle of Community law that the 

Member States are obliged to make good loss and damages caused to individuals 

by breaches of Community law for which they can be held responsible. 

Consequently, such a breach gives rise to a right to reparation on the part of 

individuals if the result prescribed by the directive entails the grant of rights to 

them, the content of those rights is identifiable on the basis of the provisions of 

the directive and a causal link exists between the breach of the State’s obligation 

and the loss and damage suffered by the injured parties: no other conditions need 

to be taken into consideration. 

The infringement cases can be divided as “bad” and “good” cases depending on 

the Member State’s possibilities to win the court proceeding. The case-law has 

indicated that state can not win the dispute concerning the non-transposition of 
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directives. Always is worth to dry cases concerning interpretation of EC law, 

justification of the infringement and questions concerning reasonable deadlines. 

The essence of the complaint must be the same in the formal letter, the reasoned 

opinion and in Commission’s application to bring the case before the ECJ. The 

reasoned opinion is intended to operate as a procedural protection for the Member 

State, by containing a precise statement of the Commission’s case against the state 

and the Commission is not entitled to change or amend the content of its 

submission when the case comes to be heard before the court. If the subject matter 

of the Commission’s allegation against Member State changes after the reasoned 

opinion is issued, then, in order to provide procedural safeguards for the state, the 

entire process under Article 226 must be initiated again. 

If the Commission considers that a Member State has failed to fulfil an obligation 

under the EC Treaty and the state concerned does not comply with the reasoned 

opinion within the period laid down by the Commission, the latter may bring the 

matter before the Court of Justice. But the judgement under Article 226 is 

declarative, the court does not have jurisdiction under Article 226 to provide 

measures that assure the fulfilment of the decision by the Member State 

concerned. Thus if the Member State fails to take the necessary measures to 

comply with the court’s judgement within the time-limit laid down by the 

Commission, the latter may bring the case before the Court of Justice.  

The ECJ has jurisdiction to impose lump sum or penalty payment on a Member 

State which has failed to comply with a previous judgement establishing a breach 

by the state of the EC Treaty (under Article 226 or 227). No upper limit is 

specified, and the ECJ is not bound by the Commission’s recommendation or 

guidelines. Unlike from EC treaty, the Treaty establishing a Constitution for 

Europe provides the limit on pecuniary penalty with the Commission’s 

recommendation. 

The amount of pecuniary penalty must reflect the aim of the sanction, which is to 

secure effective compliance with EC law as quickly as possible, and in 

Commission’s view the most appropriate means of achieving this aim is a periodic 

penalty running from the date of service of the ECJ’s judgement. The daily 

penalty should be calculated on the basis of three criteria: the severness of the 

infringement, it’s duration and the need to ensure that the penalty itself is a 
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deterrent to further infringements. The payment of a lump sum must be regarded 

as a means of obtaining ultimate compliance and not as a penalty which serves to 

punish a Member State for its unlawful conduct. 

The infringement procedure is one of the most effective measures to ensure the 

uniform and common application of the EC law. Substantial breakthrough was 

made by adopting the Maastricht Treaty that provides Article 228 – the possibility 

to enforce the Member States to fulfil the ECJ’s judgements. The first pecuniary 

penalty was imposed to Greece in year 2000 and that was by itself a distinct 

sensation.  

The European Union has extended substantially during recent times and that 

determine increasing workload to Commission, rigid time limits for Member 

States and more effective measures to enforce the Member States. One step has 

already made by the Treaty establishing a Constitution for Europe that are waiting 

its destiny and future. 
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