
 

ÜHISDEKLARATSIOON 

ARTIKLITE 45 JA 46 TÕLGENDAMISE KOHTA 

 

Lepinguosalised on demokraatlikud üksused. Lepinguosalised soovivad teha koostööd, et edendada 

maailmas oma ühiseid väärtusi. Käesoleva lepingu sõlmimine kajastab nende ühist tahet edendada 

demokraatiat, inimõigusi, massihävitusrelvade leviku tõkestamist ja terrorismivastast võitlust kogu 

maailmas. Samu väärtusi jagavate lepinguosaliste vahel sõlmitud käesoleva lepingu rakendamine 

tugineb seega järgmistele põhimõtetele: dialoog, vastastikune austus, võrdne partnerlus, 

mitmepoolsus, üksmeel ja rahvusvahelise õiguse austamine. 

 

Lepinguosalised lepivad kokku, et käesoleva lepingu nõuetekohase tõlgendamise ja praktilise 

kohaldamise seisukohalt tähendab artikli 45 lõikes 3 esitatud mõiste „asjakohased meetmed” 

meetmeid, mis on proportsionaalsed käesoleva lepingu kohaste kohustuste täitmata jätmisega. 

Meetmeid võib võtta käesoleva lepingu või ühise institutsioonilise raamistiku kohaldamisalasse 

kuuluva erikokkuleppe suhtes. Meetmete valikul tuleb esmatähtsaks pidada meetmeid, millega 

häiritakse lepingu ja kokkulepete toimimist kõige vähem, võttes vajaduse korral arvesse võimalust 

kasutada siseriiklikke abinõusid. 

 

Lepinguosalised lepivad kokku, et käesoleva lepingu nõuetekohase tõlgendamise ja praktilise 

kohaldamise seisukohalt tähendab artikli 45 lõikes 4 esitatud mõiste „kiireloomulised juhud” 

juhtusid, mil üks lepinguosaline käesolevat lepingut oluliselt rikub. Oluline rikkumine on selline 

käesolevast lepingust lahtiütlemine, mis ei ole rahvusvahelise õiguse üldnormide kohaselt lubatud, 

või lepingu olulise osa eriti tõsine ja märkimisväärne rikkumine. Lepinguosalised hindavad artikli 4 

lõike 2 võimalikku olulist rikkumist, võttes võimaluse korral arvesse asjaomaste rahvusvaheliste 

asutuste ametlikku seisukohta. 
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Artikli 46 puhul, kui on võetud meetmeid seoses ühise institutsioonilise raamistiku 

kohaldamisalasse kuuluva erikokkuleppega ja kui vahekohtunikud on otsustanud, et meede ei ole 

põhjendatud või proportsionaalne, kohaldatakse vahekohtu otsuse rakendamise korra suhtes 

erikokkuleppes sätestatud asjakohast vaidluste lahendamise menetlust. 

 

 

_________________ 

 

 

1062 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 31 Erklärungen estnisch (Normativer Teil)2 von 3



 

 

EUROOPA LIIDU 

ÜHEPOOLNE DEKLARATSIOON 

ARTIKLI 12 KOHTA 

 

Liikmesriikide täievolilised esindajad ja Korea Vabariigi täievoliline esindaja võtavad arvesse 

järgmist ühepoolset deklaratsiooni: 

 

Euroopa Liit teatab, et liikmesriigid on kohustatud järgima artiklit 12 üksnes sellisel määral, mil nad 

toetavad Euroopa Liidu tasandil maksunduse valdkonnas heade valitsemistavade järgimist. 

 

 

_________________ 
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