
AL\840203ET.doc PE452.905v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon
Esimees

22.11.2010

Hr Herbert Reul
Esimees
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
BRÜSSEL
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Austatud härra esimees

Palusite 11. novembri 2010. aasta kirjas õiguskomisjonil vastavalt kodukorra artikli 37 lõikele 
2 kaaluda, kas Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu (Euratomi asutamislepingu) 
artikkel 31 on sobiv õiguslik alus eelnimetatud komisjoni ettepaneku jaoks või oleks sobivam 
valida ELi toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 punkt b.

Õiguskomisjon arutas eeltoodud küsimust oma 22. novembri 2010. aasta koosolekul.

I. Taust

Komisjon võttis 27. aprillil 2010 vastu ettepaneku uuesti sõnastada nõukogu määrus 
toiduainete ja loomasööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta 
tuuma- või muu kiirgusavarii korral (edaspidi „ettepanek”) ning esitas selle 
nõuandemenetluse alusel parlamendile. Õiguskomisjon vaatas ettepaneku läbi kooskõlas
kodukorra artikliga 87 (uuesti sõnastamine) ja andis 23. juunil 2010 tööstuse, teadusuuringute 
ja energeetikakomisjonile (ITRE) soovituse vaadata põhjalikult läbi ettepaneku sisu.
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon tegeleb praegu ettepaneku sisu põhjaliku 
läbivaatamisega ja raportöör Ivo Belet on esitanud raporti projekti (edaspidi „raporti 
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projekt”).

ITRE komisjoni esimees palus 11. novembri kirjas õiguskomisjonilt arvamust ettepaneku 
õigusliku aluse valiku kohta, sest ITRE komisjonile oli esitatud muudatusettepanekuid 
õigusliku aluse muutmiseks.

II. Õiguslik alus

1.   Komisjoni ettepaneku õiguslik alus

Ettepanek põhineb Euratomi asutamislepingu artiklil 31 (II jaotise 3. peatükk: tervisekaitse ja 
ohutus), mille sisu on järgmine:

„Artikkel 31

Komisjon töötab põhistandardid välja pärast seda, kui ta on saanud arvamuse 
eksperdirühmalt, kelle teadus- ja tehnikakomitee on määranud liikmesriikide 
teadusekspertide, eriti tervishoiuekspertide hulgast. Nende põhistandardite kohta saab 
komisjon majandus- ja sotsiaalkomitee arvamuse.

Pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist kehtestab nõukogu kvalifitseeritud 
häälteenamusega põhistandardid komisjoni ettepaneku põhjal, kes edastab nõukogule 
nimetatud komiteede arvamused.”

Artiklis 31 nimetatud põhistandardid on kindlaks määratud Euratomi asutamislepingu artiklis 
30, mille sisu on järgmine:

„Artikkel 30
Ühenduse piires kehtestatakse põhistandardid töötajate ja kogu elanikkonna tervise kaitseks 
ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest.
Väljend „põhistandardid” tähendab:
a) suurimaid lubatud doose, mis tagavad piisava ohutuse;
b) suurimaid lubatud kiiritus- ja saastetasemeid;
c) töötajate meditsiinilise järelevalve põhimõtteid.”

Euratomi asutamislepingu artiklis 32 on sätestatud:

„Artikkel 32
Komisjoni või liikmesriigi taotlusel võib põhistandardid uuesti läbi vaadata ja neid täiendada 
kooskõlas artiklis 31 sätestatud menetlusega.

Komisjon vaatab läbi iga liikmesriigi sellekohase taotluse.”

2. Esitatud muudatusettepanekud õigusliku aluse kohta
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Nagu ITRE komisjoni esimees oma kirjas märkis, tahab raportöör Ivo Belet muuta ettepaneku 
õiguslikku alust, asendades selle viitega Euroopa Liidu toimimise lepingule, täpsemalt selle 
artikli 168 lõike 4 punktile b, mille sisu on järgmine:

„Artikkel 168
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 152)

4. Erandina artikli 2 lõikest 5 ja artikli 6 punktist a ning kooskõlas artikli 4 lõike 2 
punktiga k aitavad Euroopa Parlament ja nõukogu, toimides seadusandliku tavamenetluse 
kohaselt ning pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega, 
kaasa käesolevas artiklis viidatud eesmärkide saavutamisele, võttes ühistest 
ohutusprobleemidest jagusaamiseks:
(...)
b) veterinaaria- ja fütosanitaaralal meetmeid, mille otsene eesmärk on rahvatervise kaitse;
(...)"

Esitatud muudatusettepaneku selgituses väidab raportöör, et artikli 168 lõike 4 punkt b 
„võimaldab võtta meetmeid fütosanitaaralal. Määruse eesmärk on kehtestada toiduainete ja 
loomasööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad tuuma- või muu kiirgusavarii 
korral, kuid nõukogu direktiiv 96/29/Euratom, mis põhineb Euroopa Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingu artiklil 31, keskendub inimeste rühmadele, kes võivad radioaktiivse 
saastatusega kokku puutuda. Viide Euratomi asutamislepingule ei ole seepärast asjakohane, 
kuna määruse põhieesmärk on rahvatervise kaitse, mis on ELi toimimise lepingu artikliga 168 
reguleeritud valdkond.”

Tuleb märkida, et artikli 168 võtmine õiguslikuks aluseks tähendaks nõuandemenetluse 
muutmist seadusandlikuks tavamenetluseks parlamendi täieliku kaasatusega.

III. Analüüs

Euroopa Kohtu praktika kohaselt „peab meetme õigusliku aluse valik põhinema objektiivsetel 
asjaoludel, mis on kohtulikult kontrollitavad ja mille hulka kuuluvad eelkõige meetme 
eesmärk ja sisu”1. Seega meetme eesmärk ja sisu peavad vastama õigusliku aluse ulatusele.

                                               
1 Vt kohtuasja C-411/06: komisjon v. parlament ja nõukogu (8. septembri 2009. aasta otsus), EKLis veel 
avaldamata.
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Euratomi asutamisleping sisaldab sätteid, mis lubavad ühendusel reguleerida tuumaenergia 
kasutamist liikmesriikides, eelkõige seoses tuumaenergiaalaste kaitsemeetmete ja 
tervisekaitsega. Euratomi asutamislepingu artikli 2 punktis b on sätestatud, et ühendus peab 
selle lepingu kohaselt „kehtestama ühtsed ohutusnormid töötajate ja kogu elanikkonna tervise 
kaitseks ning tagama, et neid järgitaks”. Euratomi asutamislepingu II jaotise 3. peatükk 
tervisekaitse kohta sisaldab sätteid, mis käsitlevad põhistandardeid kaitseks ioniseeriva 
kiirguse eest.

Määruse ettepanek näeb ette korra, kuidas kehtestada toiduainete ja loomasööda radioaktiivse 
saastatuse lubatud piirmäärad, mille puhul neid võib turustada pärast tuuma- või muud 
kiirgusavariid, mis võib põhjustada või on põhjustanud toiduainete ja loomasööda olulise 
radioaktiivse saastatuse1. Samal ajal on lisades I ja III sätestatud toiduainete ja loomasööda 
radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad. See tuleb vastu võtta Euratomi määrusena.

Euroopa Kohus on juba ühel korral kontrollinud käesoleva ettepaneku uuesti sõnastamise 
aluseks oleva nõukogu määruse nr 3954/87 õigusliku aluse valikut ning väljendanud 
seisukohta, et: „Määruse nr 395/87 eesmärk on kehtestada ühtsed ohutusnormid töötajate ja 
kogu elanikkonna tervise kaitseks, nagu on sätestatud Euratomi asutamislepingu artikli 2 
punktis b. Määruses sätestatakse toiduainete ja loomasööda radioaktiivse saastatuse lubatud 
piirmäärad ning tehakse komisjonile ülesandeks tuuma- või muu kiirgusavarii korral võtta 
vajadusel vastu määrus, millega kõnealused lubatud piirmäärad rakendatakse. Kuna määruse 
eesmärk on kaitsta elanikkonda ohtude eest, mis tulenevad toiduainete ja loomasööda 
radioaktiivsest saastatusest, oli võimalik seda vastu võtta Euratomi asutamislepingu artikli 31 
alusel.”2 Antud juhul paluti Euroopa Kohtul otsustada, kas sobivam õiguslik alus ei oleks 
Euroopa Majandusühenduse asutamislepingu artikkel 100a3 ja kohus vastas: „Asjaolu, et 
määruses sätestatakse ka keeld viia turule toiduaineid ja loomasööta, mille radioaktiivse 
saastatuse tase ületab lubatud piirmäärasid, ei tingi vajadust viidata ühtlasi Euroopa 
Majandusühenduse asutamislepingu artiklile 100a. Kuna keelu kehtestamine on vaid üheks 
tingimuseks, et lubatud piirmäärade kohaldamine oleks tõhus, siis avaldab määrus 
ühendusesisese kaupade vaba liikumise tingimuste ühtlustamisele vaid kõrvalmõju, vältides 
ühepoolsete meetmete võtmist liikmesriikides.” Ühtlasi märkis kohus: „Viidatud artiklite 
eesmärk on pigem tagada kogu elanikkonna tervise järjekindel ja tõhus kaitse ioniseerivast 
kiirgusest tulenevate ohtude eest, sõltumata sellest, milline on kiirgusallikas või milliseid 
elanikkonnarühmi see kiirgus ohustab”. 

                                               
1 Ettepaneku artikli 1 lõige 1.
2 Otsus kohtuasjas C-70/88: Euroopa Parlament v. nõukogu, EKL 1991, lk I-4529.
3 Õigusaktide ühtlustamine siseturul (nüüd ELi toimimise lepingu artikkel 114).
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Euroopa Kohus viitas järgnevalt sellele otsusele oma otsuses kohtuasjas C-29/99 komisjon v. 
nõukogu1, rõhutamaks, et „kohus lükkas tagasi Euratomi asutamislepingu artikli 30 jj kitsa 
tõlgenduse, mille parlament oli ette pannud. Kohus oli seisukohal, et artiklite eesmärk on 
tagada kogu elanikkonna tervise järjekindel ja tõhus kaitse ioniseerivast kiirgusest tulenevate 
ohtude eest, sõltumata kiirgusallikast.”

Euroopa Kohus juhtis tähelepanu ka sellele, et tõlgendus „peab lähtuma Euratomi 
asutamislepingu preambulis sätestatud eesmärgist luua vajalikud ohutustingimused, et 
kõrvaldada elanikkonna elu ja tervist ohustavad tegurid”2.

Eeltoodust tulenevalt saavad Euratomi asutamislepingu artikkel 30 jj olla iseseisvaks 
õiguslikuks aluseks, et kehtestada põhistandardid, mille eesmärk on kaitsta kogu elanikkonna 
tervist (rahvatervist) ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest ning mis võimaldavad 
võtta vastu saaste lubatud piirmäärad.

Kuid võttes arvesse asjaolu, et ELi toimimise lepingu artikkel 168 käsitleb rahvatervist ning 
näeb ette inimeste tervise kõrgetasemelise kaitse tagamise kogu liidu poliitika ja meetmete 
määratlemisel ja rakendamisel, võib arutleda selle üle, et seda võiks kasutada õigusliku 
alusena kõnesoleva meetme võtmiseks. Oma 18. novembri 2010. aasta kirjas kaalub 
parlamendi õigusteenistus sellega seoses mitmeid argumente, otsustades lõpuks ELi 
toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 punkti b kasuks.

Esiteks, asjaolu, et Euroopa Kohus lükkas tagasi eelmised väited, mis pooldasid siseturgu 
käsitlevat õiguslikku alust, ja kinnitas, et ainsaks kehtivaks õiguslikuks aluseks on Euratomi 
asutamislepingu artikkel 31, ei välista kohtu uut lähenemisviisi. Sest raportööri 
muudatusettepanekus nimetatud õiguslikku alust ei olnud siis veel olemas, kui langetati otsus 
kohtuasjas C-70/88. ELi toimimise lepingu artikli 168 lõige 4 punkt b toodi sisse alles 
Maastrichti lepinguga 19923.

Teiseks, tuleb rõhutada ka seda, et tuumaõnnetuse või -avariiga seotuse asjaolu ei too 
automaatselt kaasa Euratomi asutamislepingul põhineva õigusliku aluse. Euroopa Kohus 
langetas sellise otsuse kohtuasjas C-62/884 seoses määrusega 3955/875: „Artiklit 113 [praegu 
ELi toimimise lepingu artikkel 207] vaidlustatud määruse õigusliku alusena ei saa välistada 
põhjusel, et Euratomi asutamislepingu artiklis 30 jj on sätestatud erieeskirjad, mis käsitlevad 
põhistandardeid kogu elanikkonna tervise kaitseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude 
eest. Need sätted, mis on peatükis pealkirjaga „Tervisekaitse ja ohutus”, mis on osa Euratomi 
asutamislepingu teisest jaotisest pealkirjaga „Sätted tuumaenergiaalase arengu soodustamise 
kohta”, peavad tagama rahvatervise kaitse tuumaenergeetikasektoris. Nende sätete eesmärk 
ei ole reguleerida kaubandust ühenduse ja kolmandate riikide vahel.”

                                               
1 Otsus kohtuasjas C-29/99: komisjon v. nõukogu, EKL 2002, lk I-11282, punkt 80.
2 Ibid., punkt 75.
3 Sel ajal oli see EÜ asutamislepingu artikli 129 lõike 4 punkt b, mis oli enne Amsterdami lepinguga muutmist 
olnud EÜ asutamislepingu artikli 154 lõike 4 punkt b.
4 Otsus kohtuasjas C-62/88: Kreeka v. nõukogu, EKL 1990, lk I-1527, punkt 16-18.
5 Nõukogu 22. detsembri 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 3955/87 kolmandatest riikidest pärinevate 
põllumajandustoodete imporditingimuste kohta pärast Tšernobõli tuumaelektrijaama avariid, ELT L 146, 
30.12.1987, lk 14.
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Kolmandaks, ettepanekus endas viidatakse põhjenduses 5 reale meetmetele, mis võeti 
„tagamaks, et teatavaid põllumajandussaadusi ja -tooteid toodaks Euroopa Liitu sisse ainult 
vastavalt ühtsele korrale, mis kaitseb elanikkonna tervist”. Nimetatud meetmed hõlmavad 
nõukogu määruseid (EMÜ) 1707/861, (EMÜ) 3020/862, (EMÜ) 3955/87. Need õigusaktid on 
kinnituseks selle kohta, et tuumaavarii korral võetav õiguslik meede ei pea tingimata olema 
Euratomi asutamislepingul põhinev õigusakt.

Lõpetuseks, ELi toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 punkt b võiks tõepoolest olla 
ettepaneku sobiv õiguslik alus. Artiklis nõutakse, et selle alusel võetavate meetmete „otsene 
eesmärk on rahvatervise kaitse”, mis peab kahtlemata paika käesoleva ettepaneku puhul, 
millega kehtestatakse „toiduainete ja loomasööda […] saastatuse lubatud piirmäärad”3. 
Lisaargument selle seisukoha toetuseks on artikkel 6, kus nähakse ette, et turustatakse ainult 
toiduaineid ja loomasööta, mis vastavad määrusega sätestatud lubatud piirmääradele. Määruse 
artikli 1 lõikes 2 sätestatud toiduainete ja loomasööda määratlus (vastavalt „saadused ja 
tooted, mis töötlemata või töödeldud kujul on ette nähtud inimeste toiduks” ning „saadused ja 
tooted, mis on ette nähtud ainult loomatoiduks”) rõhutab ettepaneku eesmärki. Allpool on 
toodud loetelu mõnedest õigusaktidest, mis on vastu võetud ELi toimimise lepingu artikli 168 
lõike 4 punkti b alusel: 

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus, milles sätestatakse 
muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest 
saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1774/2002 (loomsete kõrvalsaaduste määrus)4,

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. jaanuari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 183/2005, 
millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded5,

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23.veebruari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 396/2005 
taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide 
piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta6,

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 854/2004, 
millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste 
ametlikuks kontrollimiseks7.

                                               
1 Nõukogu 30. mai 1986. aasta määrus (EMÜ) nr 1707/86 kolmandatest riikidest pärinevate 
põllumajandustoodete imporditingimuste kohta pärast Tšernobõli tuumaelektrijaama avariid, ELT L 14, 
31.5.1986, lk 88. See määrus viitab EMÜ asutamislepingule, kuid mitte mõne selle lepingu konkreetsele 
artiklile.
2 Nõukogu 30. septembri 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 3020/87, millega pikendatakse määrust (EMÜ) nr 
1707/86 kolmandatest riikidest pärinevate põllumajandustoodete imporditingimuste kohta pärast Tšernobõli 
tuumaelektrijaama avariid, ELT L 280, 1.10.1986, lk 79. See määrus viitab EMÜ asutamislepingule, kuid mitte 
mõne selle lepingu konkreetsele artiklile.

3 Vt otsust liidetud kohtuasjades C-453/03, C-11/04, C-12/04 ja C-194-04: ABNA jt, EKL 2005, lk I-10423.
4 ELT L 300, 14.11.2009, lk 1.
5 ELT L 35, 8.2.2005, lk 1.
6 ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.
7 ELT L 139m, 30.4.2004, lk 206.
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Seega ettepanekut võib pidada meetmeks fütosanitaaria ja/või veterinaaria alal otsese 
eesmärgiga kaitsta rahvatervist.

IV. Järeldus ja soovitus

Eelneva analüüsi põhjal saaks teha järelduse, et kuigi enne ELi toimimise lepingu artikli 168 
kehtestamist 1992. aastal pidas Euroopa Kohus Euratomi asutamislepingu artiklit 31 sobivaks 
õiguslikuks aluseks määrusele, mille kohta on tehtud ettepanek uuesti sõnastamiseks, siis ei 
ole see asjaolu tugev argument selleks, et välistada õigusliku aluse viitena artikli 168 lõike 4 
punkti b, mida ei eksisteerinud sellel ajal ja mis käsitleb rahvatervise kaitset.

Õiguskomisjon otsustas 22. novembri 2010. aasta koosolekul ühehäälselt1 soovitada 
ettepaneku õigusliku alusena kasutada ELi toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 punkti b.

Lugupidamisega

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Klaus-Heiner Lehne (esimees), Luigi Berlinguer (aseesimees), Raffaele 
Baldassarre (aseesimees), Evelyn Regner (aseesimees), Sebastian Valentin Bodu (aseesimees), Eva 
Lichtenberger (raportöör), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, 
Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia 
Wikström ja Tadeusz Zwiefka.


