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Austatud esimees

Palusite 29. mai 2008. aasta kirjas õiguskomisjonilt vastavalt kodukorra artikli 35 lõikele 2 
arvamust komisjoni kõnealuse ettepaneku õigusliku aluse kehtivuse kohta.

Õiguskomisjon arutas eespool mainitud küsimust 26. juuni 2008. aasta koosolekul.

Vastavalt Teie kirjale on Teie komisjoni raportööri esitatud muudatusettepaneku eesmärk 
artikkel 95 välja jätta, nii et ainukeseks õiguslikuks aluseks jääks EÜ asutamislepingu artikli 
175 lõige 1. Muudatusettepaneku esitaja selgituses on öeldud, et kahekordne alus on ette 
nähtud erandjuhtudeks, kus mitu eesmärki on võrdselt tähtsad; kavandatud direktiivi 
peamiseks eesmärgiks keskkonnakaitse ja praegune taastuvenergeetika direktiiv ja biokütuste 
direktiiv on mõlemad vastu võetud artikli 175 alusel. Lisaks sellele pole raportööri arvates 
biokütuseid käsitlevate sätete peamine eesmärk kaubanduse edendamine – ettenähtud 
standardid pole kaugeltki ühtlustatud –, vaid jätkusuutlikkuse kriteeriumide määratlemine.

Õiguslik alus

Kõik ühenduse õigusaktid peavad põhinema asutamislepinguga (või muu õigusaktiga, mille 
rakendamiseks nad on mõeldud) sätestatud õiguslikul alusel. Õiguslik alus määrab kindlaks 
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ühenduse ratione materiae pädevuse ning selle, kuidas nimetatud pädevust kasutatakse, see 
tähendab kasutada olevad õigusliku(d) vahendi(d) ja otsustamismenetluse.

Euroopa Kohtu arvamuse kohaselt ei saa õigusliku aluse valik olla subjektiivne, vaid „peab 
põhinema objektiivsetel teguritel, mida kohus saab kontrollida”1, näiteks kõnealuse meetme 
sisul ja eesmärgil.1 Lisaks peab otsustav tegur olema meetme peamine eesmärk.2

Vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale on asutamislepingu üldine artikkel piisav õiguslik 
alus ka siis, kui kõnealuse meetmega üritatakse lisaks põhieesmärgile saavutada ka 
asutamislepingu konkreetse artikliga taotletud eesmärki3.

Mitmekordset õiguslikku alust peab kasutama ainult juhul, kui meetmel on mitu üheaegset 
eesmärki, mis on omavahel lahutamatult seotud, ilma et üks oleks teiste suhtes teisejärguline 
või kaudne4.

Komisjoni esitatud õiguslik alus

Komisjon teeb ettepaneku kasutada kaht õiguslikku alust, nimelt artikli 175 lõiget 15 ja artiklit 

                                               
1 Kohtuasi C-45/86: komisjon v. nõukogu, EKL 1987, lk 1439, punkt 5.
2 Kohtuasi C-377/98: Madalmaad v. Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2001, lk I-7079, punkt 27.
3 Kohtuasi C-377/98: Madalmaad v. Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2001, lk I-7079, punktid 27–28. 
Kohtuasi C-491/01: British American Tobacco ja Imperial Tobacco, EKL 2002, lk I-11453, punktid 93–94.
4 Vt nt kohtuasi C-165/87: komisjon v. nõukogu, EKL 1988, lk 5545, punkt 11. Vt ka Lenaerts ja Van Nuffel 
(ed. Bray), Constitutional Law of the European Union, 2005, Sweet & Maxwell, London, 5-013.
5 Artikkel 175
Toimides vastavalt artiklis 251 sätestatud menetlusele ning pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomitee 
ning regioonide komiteega, otsustab nõukogu, missuguseid meetmeid tuleb ühendusel võtta, et saavutada artiklis 
174 seatud eesmärgid.
2. Erandina lõikes 1 sätestatud otsustamismenetlusest ja ilma et see piiraks artikli 95 kohaldamist, võtab nõukogu 
komisjoni ettepaneku põhjal ning pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendi, majandus- ja sotsiaalkomitee ning 
regioonide komiteega ühehäälselt vastu:
a) peamiselt maksusätteid;
b) meetmeid, mis käsitlevad:
linna- ja maaplaneerimist,
veeressursside kvantitatiivset majandamist või mis otseselt või kaudselt mõjutavad nende ressursside 
kättesaadavust,
maa kasutamist, välja arvatud jäätmemajandus,
c) meetmeid, mis mõjutavad oluliselt liikmesriigi valikut energiaallikate vahel ning tema energiavarustuse 
üldstruktuuri.
Esimeses lõigus esitatud tingimustel võib nõukogu piiritleda need käesolevas lõikes märgitud küsimused, mille 
puhul otsused tuleb vastu võtta kvalifitseeritud häälteenamusega.
3. Muudes valdkondades võtab nõukogu vastavalt artiklis 251 sätestatud menetlusele ning pärast konsulteerimist 
majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega vastu üldised tegevusprogrammid, milles määratakse 
kindlaks esmatähtsad eesmärgid.
Toimides olenevalt juhtumist kas lõike 1 või 2 tingimuste kohaselt, võtab nõukogu vajalikud meetmed nende 
programmide elluviimiseks.
4. Ilma et see piiraks teatavate ühendust puudutavate meetmete võtmist, rahastavad ja rakendavad 
keskkonnapoliitikat liikmesriigid.
5. Kui lõike 1 sätetel rajanev meede tekitab liikmesriigi ametiasutustele ebaproportsionaalseks peetavaid kulusid, 
siis kehtestab nõukogu, ilma et see piiraks võimalust kohaldada põhimõtet, et saastajal tuleb maksta, selle 
meetme vastuvõtmise õigusaktis asjakohased sätted:
ajutiste eranditena, ja/või
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951. Kahekordse õigusliku aluse kasutamise ebatavaliselt pikk selgitus on järgmine:

                                                                                                                                                  
rahaliste toetustena artikli 161 kohaselt loodud Ühtekuuluvusfondist.
Artikkel 174
1. Ühenduse keskkonnapoliitika aitab kaasa järgmiste eesmärkide taotlemisele:
eesmärgid:
keskkonna säilitamine ja kaitsmine ning selle kvaliteedi parandamine,
inimeste tervise kaitsmine,
loodusvarade kaalutletud ja mõistlik kasutamine,
meetmete edendamine rahvusvahelisel tasandil, et lahendada piirkondlikke või ülemaailmseid 
keskkonnaprobleeme.
2. Ühenduse keskkonnapoliitika, võttes arvesse ühenduse eri piirkondade olukorra mitmekesisust, seab 
eesmärgiks kaitstuse kõrge taseme. See rajaneb ettevaatusprintsiibil ja põhimõtetel, mille järgi tuleb võtta 
ennetusmeetmeid ja keskkonnakahjustus heastada eeskätt kahjustuse kohas, saastaja peab aga maksma.
Sellega seoses sisaldavad keskkonnakaitse nõuetele vastavad ühtlustamismeetmed vajaduse korral kaitseklauslit, 
mis lubab liikmesriikidel majandusvälistel keskkonnakaitselistel põhjustel võtta ühenduse kontrollimenetlusele 
alluvaid ajutisi meetmeid.
3. Oma keskkonnapoliitikat ette valmistades võtab ühendus arvesse:
kättesaadavaid teaduslikke ja tehnilisi andmeid;
ühenduse eri piirkondade keskkonnatingimusi;
meetme võtmise või võtmata jätmise potentsiaalseid tulusid ja kulusid;
ühenduse kui terviku majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning tema piirkondade tasakaalustatud arengut.
4. Oma pädevuse piires teevad ühendus ja liikmesriigid koostööd kolmandate riikide ja pädevate rahvusvaheliste 
organisatsioonidega. Ühenduse koostöö korralduse võib kokku leppida ühenduse ja asjaomaste kolmandate 
isikute vaheliste lepingutega, mille üle peetakse läbirääkimisi ja mis sõlmitakse kooskõlas artikliga 300.
Eelmine lõik ei piira liikmesriikide pädevust pidada läbirääkimisi rahvusvahelistes organites ja sõlmida 
rahvusvahelisi lepinguid.
1 Artikkel 95
1. Erandina artiklist 94 ning kui käesolevas lepingus ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse artiklis 14 seatud 
eesmärkide saavutamiseks järgmisi sätteid. Vastavalt artiklis 251 sätestatud menetlusele ning pärast 
konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega võtab nõukogu liikmesriikides nii õigus- kui ka haldusnormide 
ühtlustamiseks meetmed, mille eesmärk on siseturu rajamine ja selle toimimine.
 2. Lõiget 1 ei kohaldata maksusätete, isikute vaba liikumist käsitlevate sätete ega nende sätete suhtes, mis 
käsitlevad töötajate õigusi ja huvisid.
3. Lõikes 1 ettenähtud tervishoidu, ohutust, keskkonnakaitset ja tarbijakaitset käsitlevates ettepanekutes võtab 
komisjon aluseks kaitstuse kõrge taseme, eriti võttes arvesse kõiki uusi teaduslikel faktidel põhinevaid 
suundumusi. Oma vastavate volituste piires püüavad ka Euroopa Parlament ja nõukogu saavutada sama 
eesmärki.
4. Kui pärast seda, kui nõukogu või komisjon on ühtlustamismeetme vastu võtnud, peab liikmesriik artiklis 30 
märgitud oluliste vajaduste tõttu või seoses keskkonna või töökeskkonna kaitsega vajalikuks säilitada 
siseriiklikke norme, teatab ta nendest normidest ja nende säilitamise põhjustest komisjonile.
5. Lisaks sellele ja ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, kui pärast ühtlustamismeetme võtmist nõukogus või 
komisjonis liikmesriik peab vajalikuks ühtlustamismeetme võtmise järel ainuomaselt selles liikmesriigis ilmneva 
probleemi tõttu kehtestada keskkonna ja töökeskkonna kaitsega seotud uutel teaduslikel tõenditel põhinevaid 
siseriiklikke norme, teatab ta kavandatavatest normidest ja nende kehtestamise põhjustest komisjonile.
6. Komisjon kinnitab kõnealused siseriiklikud normid või lükkab need tagasi kuue kuu jooksul pärast lõigetes 
4 ja 5 osutatud teatamist, olles eelnevalt kindlaks teinud, kas need on või ei ole suvalise diskrimineerimise 
vahendid või liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud piirangud, ja kas need kujutavad või ei kujuta endast 
takistust siseturu toimimisele. Kui komisjon selles ajavahemikus otsust ei tee, loetakse lõigetes 4 ja 5 osutatud 
siseriiklikud normid kinnitatuks.
Kui seda õigustab küsimuse keerukus ja kui puudub oht inimeste tervisele, võib komisjon asjaomasele 
liikmesriigile teatada, et käesolevas lõikes osutatud ajavahemikku võidakse pikendada veel kuni kuus kuud.
7. Kui liikmesriik on vastavalt lõikele 6 volitatud säilitama või kehtestama siseriiklikke norme, mis erinevad 
ühtlustamismeetmest, uurib komisjon viivitamata, kas teha ettepanek selle meetme kohandamiseks. 8. Kui 
liikmesriik tõstatab konkreetse tervisealase küsimuse valdkonnas, kus varem on võetud ühtlustusmeetmeid, juhib 
ta sellele komisjoni tähelepanu, kes siis viivitamata uurib, kas teha nõukogule ettepanek sobivate meetmete 
kohta.
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Ettepanek tehakse Euroopa Liidu asutamislepingu artikli 175 lõike 1 kohaselt koostoimes 
artikliga 95. Ehkki eelistatakse ühtset õiguslikku alust, tunnistatakse, et kahene õiguslik alus 
on asjakohane, kui meede sisaldab asutamislepingu erinevatel osadel põhinevaid sätteid. 
Mõlemad õiguslikud alused hõlmavad kaasotsustamismenetluse kasutamist.

Enamik ettepaneku sisust kuulub artikli 175 lõike 1 reguleerimisalasse (keskkond). Selle 
artikliga antakse ühendusele volitus tegutseda keskkonna säilitamise, kaitsmise ja kvaliteedi 
parandamise nimel, kaitsta inimeste tervist ning kasutada loodusvarasid arukalt ja 
ratsionaalselt. Käesoleva direktiiviga taotletakse nende eesmärkide saavutamist. 

Ettepaneku artiklitega 15, 16 ja 17 kehtestatakse liikmesriikidele siiski siduvad kohustused 
seoses biokütuste ja muude vedelate biokütuste säästlikkusega. Kuigi säästlikkuskriteeriumide 
puhul järgitakse ilmselt keskkonnakaitse eesmärki, välditakse direktiiviga teatavate meetmete 
võtmist, mis takistaksid biokütuste või toorainetega kauplemist. Käesoleva direktiivi eesmärk 
on seega biokütuste säästlikkuskriteeriumide täielik ühtlustamine selle tagamiseks, et ükski 
mis tahes liikmesriigi poolt individuaalselt vastuvõetud kriteerium ei oleks takistuseks 
liikmesriikide vahelisele kaubandusele. Direktiivi selle osa seisukohast peetakse esmatähtsaks 
eesmärgiks siseturu toimimist. Seda hinnangut ei muuda ka asjaolu, et keskkonnakaitse on 
samuti oluline eesmärk, sest artikli 95 lõikes 3 on selgelt sätestatud, et siseturu 
väljakujundamise meetmed nõuavad kõrgel tasemel keskkonnakaitset. Komisjon on seetõttu 
seisukohal, et biokütuste säästlikkust käsitlevad ühtlustatud standardite sätted kuuluvad 
artikli 95 (siseturg) alla.

Taastuvenergia on üldiselt tavapärasele energiale lähedaseks asendajaks; seda tarnitakse 
sama infrastruktuuri ja logistikasüsteemi kaudu. Kõik liikmesriigid kasutavad juba 
taastuvenergiat ja on otsustanud selle osakaalu suurendada. Nendel põhjustel ei mõjuta 
ettepanek märgatavalt liikmesriikide valikut erinevate energiaallikate vahel või nende 
energiavarustuse üldist struktuuri ega kuulu asutamislepingu artikli 175 lõike 2 alla.”

Määruse ettepaneku eesmärk ja sisu

Kavandatud direktiiviga püütakse kehtestada üldine raamistik taastuvatest energiaallikatest 
toodetava energia kasutamise edendamiseks. Sellega seatakse kohustuslikud eesmärgid seoses 
taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaaluga energiatarbimises ja taastuvenergia 
osakaaluga transpordisektoris. Selles sätestatakse eesmärgid, milles käsitletakse 
päritolutagatisi, haldusmenetlusi ja elektrijaotusvõrguga ühinemist seoses taastuvatest 
energiaallikates toodetud energiaga. Sellega kehtestatakse biokütuste ja muude vedelate 
biokütuste keskkonnasäästlikkuse kriteeriumid.

Tulevase direktiivi eesmärk on kehtestada üldiseks siduvaks eesmärgiks saavutada 
energiatarbimises 2020. aastaks 20%line taastuvate energiaallikate osakaal ja minimaalseks 
siduvaks eesmärgiks saavutada transpordisektoris kasutatavate biokütuste 10%line osakaal, 
                                                                                                                                                  
9. Erandina artiklites 226 ja 227 osutatud menetlusest võib komisjon või liikmesriik anda asja otse Euroopa 
Kohtusse, kui ta arvab, et mõni teine liikmesriik kasutab käesolevas artiklis ettenähtud volitusi vääriti.
10. Asjakohastel juhtudel on eespool märgitud ühtlustamismeetmetes kaitseklausel, mis volitab liikmesriike ühel 
või mitmel artiklis 30 osutatud majandusvälisel põhjusel võtma ühenduse kontrollimenetlusele alluvaid ajutisi 
meetmeid.
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mis tuleb saavutada kõigis liikmesriikides, samuti siduvad siseriiklikud eesmärgid, mis on 
kooskõlas ELi üldise 20%lise eesmärgiga . 

57st põhjendusest käsitleb ainult üks põhjendus (53) konkreetselt siseturgu: selles märgitakse, 
et artiklite 15–17 aluseks tuleks lugeda EÜ asutamislepingu artiklit 95, sest nendega tagatakse 
siseturu nõuetekohane toimimine, ühtlustades säästlikkustingimused, millele biokütused ja 
muud vedelad biokütused peavad teatavatel põhjustel vastama, hõlbustades sellega 
liikmesriikidevahelist kauplemist kõnealustele tingimustele vastavate biokütuste ja muude 
vedelate biokütustega. 

Ülejäänud põhjendused ja jõustamistingimused (välja arvatud lõppsätted aruandluse, 
järelevalve, muutmise ja kehtetuks tunnistamise, komitoloogia ja jõustumise kohta) käsitlevad 
kõik keskkonna säilitamist, kaitsmist ja selle kvaliteedi parandamist ning loodusressursside 
kaalutletud ja mõistlikku kasutamist EÜ asutamislepingu artikli 174 tähenduses. Isegi artiklid 
15–17, mis komisjoni väidete kohaselt peaksid põhinema artiklil 95, käsitlevad 
keskkonnakaitset.

Pidades silmas Euroopa Kohtu nõudeid selles osas, et a) asutamislepingu üldine artikkel on 
piisav õiguslik alus ka siis, kui kõnealuse meetmega üritatakse lisaks põhieesmärgile 
saavutada ka asutamislepingu konkreetse artikliga taotletud eesmärk ja b) mitmekordset 
õiguslikku alust peab kasutama ainult juhul, kui meetmel on mitu üheaegset eesmärki, mis on 
omavahel lahutamatult seotud, ilma et üks oleks teiste suhtes teisejärguline või kaudne, 
peetakse vajalikuks kasutada EÜ asutamislepingu artikli 175 lõiget 1 ainukese õigusliku 
alusena.

Õiguskomisjon otsustas 27. juuni 2008. aasta koosolekul ühehäälselt1 soovitada Teile 
järgmist: kõige sobivam õiguslik alus on EÜ asutamislepingu artikli 175 lõige 1 ning vajadust 
artikli 95 lisamise järele ei ole.

Lugupidamisega

Giuseppe Gargani

                                               
1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Giuseppe Gargani (esimees), Titus Corlăţean (aseesimees), Diana Wallis 
(arvamuse koostaja), Sharon Bowles, Carlo Casini, Monica Frassoni, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-
Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, József Szájer ja 
Ieke van den Burg.
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