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Slovakkias (COM(2011)0783 – C7 0514/2011 – 2011/0363(NLE)) – arvamus 
õigusliku aluse kohta

Austatud proua esimees

Palusite 11. detsembri 2012. aasta kirjas õiguskomisjonilt vastavalt kodukorra artiklile 37 
arvamust kõnealusele ettepanekule õigusliku aluse võimaliku lisamise kohta.

Komisjoni ettepanekus esitatud õiguslik alus on Euroopa Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingu (edaspidi „Euratomi asutamisleping”) artikkel 203, nn paindlikkuse klausel, 
mida kasutatakse üksnes juhul, kui ühenduse mingi eesmärgi saavutamiseks peaks osutuma 
vajalikuks ühenduse meede, mille jaoks Euratomi asutamisleping ei ole sätestanud vajalikke 
volitusi.

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raporti projektis esitatud 
muudatusettepanekutes soovitakse õiguslikule alusele lisada 2003. aasta ühinemisakti 
protokoll nr 4 Ignalina tuumaelektrijaama kohta Leedus. Kõnealuses protokollis viidatakse 
ühinemisakti artiklile 56 seoses Ignalina tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamist toetavate 
ühenduse meetmete vastuvõtmisega.

Esitate oma kirjas küsimuse, kas ettepaneku eesmärki ja sisu silmas pidades oleks kohane 
muuta selle õiguslikku alust.
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I – Taust

Ühinemisläbirääkimiste raames võtsid Bulgaaria, Leedu ja Slovakkia kohustuse sulgeda mitu 
tuumareaktorit ning vastutasuks võttis EL kohustuse anda rahalist abi kõnealuste reaktorite 
dekomisjoneerimiseks vastavalt Kozloduj, Ignalina ning Bohunice programmi alusel. 
Vastavalt kolme liikmesriigi 2011. aastal esitatud hinnangule nõuab tuumaelektrijaamade 
täielik ohutu dekomisjoneerimine olulisi täiendavaid rahalisi vahendeid lisaks juba eraldatud 
vahenditele.

Seetõttu nähakse määruse ettepanekus ette liidu antava rahalise toetuse pikendamine, milleks 
tunnistatakse kehtetuks kolm määrust, millega kehtestati kolm erinevat abiprogrammi, ning 
kehtestatakse abi jätkuv andmine üheainsa programmi raames ajavahemikus 2014–2020.

II – Asjakohased aluslepingute artiklid

Komisjoni ettepaneku õiguslikuks aluseks on esitatud Euratomi asutamislepingu järgmine 
artikkel:

Artikkel 203
Kui ühenduse mingi eesmärgi saavutamiseks peaks osutuma vajalikuks 
ühenduse meede, mille jaoks käesolev leping ei ole sätestanud vajalikke 
volitusi, siis võtab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast 
konsulteerimist Euroopa Parlamendiga ühehäälselt vastu kohased meetmed.

2003. aasta ühinemisakti protokoll nr 4 Ignalina tuumaelektrijaama kohta Leedus, mida 
soovitakse lisada õiguslikule alusele, sisaldab järgmist asjakohast artiklit (olulised osad alla 
joonitud):

Artikkel 3
1. Tunnistades, et Ignalina tuumaelektrijaama tegevuse lõpetamine on 
pikaajaline ning paneb Leedule erakordse rahalise koorma, mis ei vasta riigi 
suurusele ega majanduslikule tugevusele, annab liit ka pärast 2006. aastat 
solidaarsuse tõttu Leeduga piisavat ühenduse lisaabi püüdlustele lõpetada 
tuumaelektrijaama tegevus.

2. Sel eesmärgil kestab Ignalina programm katkematult ja seda pikendatakse 
üle 2006. aasta. Pikendatud Ignalina programmi käsitlevad rakendussätted 
võetakse vastu ühinemisakti artiklis 56 sätestatud korras ning need jõustuvad 
hiljemalt praeguse finantsperspektiivi lõppemise kuupäeval.

3. [...]

4. Pikendatud Ignalina programmi kohased keskmised assigneeringud peavad 
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järgmise finantsperspektiivi kehtivusajal olema asjakohased. Nende vahendite 
kavandamine peab põhinema tegelikel maksevajadustel ja suutlikkusel toetust 
vastu võtta.

2003. aasta ühinemisakt on sõnastatud järgmiselt:

Artikkel 56
Kui ei nähta ette teisiti, võtab nõukogu komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud 
häälteenamusega vastu vajalikud meetmed käesoleva akti artiklites 20, 21 ja 
22 osutatud II, III ja IV lisa sätete rakendamiseks.

III – Esildatud õiguslikud alused

Euratomi asutamislepingu artiklit 203 kasutatakse üksnes juhul, kui Euratomi mingi eesmärgi 
saavutamiseks peaks osutuma vajalikuks Euratomi meede, mille jaoks Euratomi 
asutamisleping ei ole sätestanud vajalikke volitusi. Nõukogu võtab meetmeid ühehäälselt ja 
parlamendiga konsulteeritakse.

2003. aasta ühinemisakti protokolli nr 4 artiklis 3 kehtestatakse, et pikendatud Ignalina 
programmi rakendussätted võetakse vastu ühinemisakti artiklis 56 sätestatud korras. 
Nimetatud korra kohaselt võtab nõukogu vastu meetmed kvalifitseeritud häälteenamusega ja 
parlamendil selles osa ei ole.

IV – Kohtupraktika õigusliku aluse kohta

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt „peab ühenduse õigusakti õigusliku aluse 
valik tuginema kohtulikult kontrollitavatele objektiivsetele teguritele, sealhulgas akti 
eesmärgile ja sisule”1. Vale õigusliku aluse valik võib seega põhjustada kõnealuse akti 
tühistamise.

Käesoleval juhul tuleb seetõttu selgitada, kas ettepanek:
1. taotleb kaht eesmärki või kaht komponenti, millest üks on peamine või ülekaalukas 

eesmärk või komponent ja teine üksnes juhuslik; või
2. taotleb samaaegselt mitut eesmärki või omab mitut komponenti, mis on omavahel 

lahutamatult seotud, ilma et ükski neist oleks teiste suhtes teisejärguline või kaudne.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt peab õigusakt esimesel juhul põhinema ühel õiguslikul 
alusel, nimelt sellel, mida nõuab peamine või ülekaalukas eesmärk või komponent, ning teisel 
juhul vastavalt mitmel õiguslikul alusel.2

                                               
1 Otsus kohtuasjas C- 45/86: komisjon v. nõukogu (üldised tariifsed soodustused), EKL 1987, lk 1439, punkt 5; 
otsus kohtuasjas C-440/05, komisjon v. nõukogu, EKL 2007, lk I-9097; Kohtuasi C-411/06, Komisjon vs 
Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2009, I-7585.
2 Vt kohtuasi C-411/97, osundatud eespool, punktid 46–47.
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V – Kavandatava määruse eesmärk ja sisu

Vastavalt artiklitele 1 ja 2 on määruse ettepaneku eesmärk kehtestada tuumakäitiste 
dekomisjoneerimise abiprogramm ajavahemikuks 2014–2020, milles kehtestatakse eeskirjad 
ELi rahalise toetuse rakendamiseks meetmete jaoks, mis on seotud Kozloduj, Ignalina ja 
Bohunice tuumaelektrijaamade dekomisjoneerimisega, et aidata asjaomastel liikmesriikidel 
saavutada tuumajaamade pöördumatu dekomisjoneerimine, säilitades samas kõrgeima 
ohutustaseme. Kindlaks on määratud ka kolme programmi tehnilised eesmärgid.

Ettepaneku artiklis 3 esitatakse konkreetsed sätted kolme programmi eelarve kohta, sellal kui 
artiklis 4 sätestatakse eeltingimused, mis peavad rahalise abi saamiseks olema täidetud. 
Artiklis 5 kehtestatakse rakendamisvormid, mida kasutatakse kooskõlas finantsmäärusega, 
ning artiklis 6 nõutakse komisjonilt aastaste tööprogrammide ja üksikasjalike 
rakendusmenetluste vastuvõtmist. Artikkel 7 sisaldab sätteid ELi finantshuvide kaitse kohta ja 
artiklites 8–12 kehtestatakse lõppsätted hindamise, komiteemenetluse, üleminekusätete, 
eelmisi programme sisaldavate õigusaktide kehtetuks tunnistamise ja määruse jõustumise 
kohta.

Määruse ettepaneku peamine eesmärk on seega asendada olemasolevaid programme 
sisaldavad kolm õigusakti, mille kehtivus lõpeb 2013. aasta lõpus, ühe õigusaktiga 
ajavahemikuks 2014–2020, mis ühtib ajaliselt järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga.

VI – Institutsiooniline taust

Kui Ignalina programmi käsitlev õigusakt võeti vastu 2003. aasta ühinemisakti protokolli nr 4 
ja artikli 56 alusel1, kus lubatakse rahalist abi vähemalt aastani 2013, siis kaht ülejäänud 
programmi käsitlevate õigusaktide aluseks oli Euratomi asutamislepingu artikkel 203, sest 
2003. aasta ühinemisakt lubas Slovakkiale rahalist abi ainult 2006. aastani ja 2005. aasta 
ühinemisakti kohaselt lubati Bulgaariale abi üksnes 2009. aastani2.

Sel põhjusel soovitab nõukogu jagada õigusakti ettepanek kaheks: üks Ignalina programmi 
käsitlev õigusakt ja üks kahte ülejäänud programmi käsitlev õigusakt, säilitades kehtivaid 
programme käsitlevate õigusaktide puhul kasutatud eraldi õiguslikud alused.3 See soovitus 
põhineb nõukogu õigustalituse arvamusel4, milles talitus väidab, et peale 2013. aastat jätkuva 
Ignalina programmi alusena tuleb säilitada 2003. aasta ühinemisakti protokoll nr 4 ja artikkel 
56, sest protokolli nr 4 artikli 3 sõnastus ja loogika ei sea programmile kindlaid ajalisi piire. 
Nõukogu sõnade kohaselt on järelikult olemas kehtiv õiguslik alus selleks, et EL annaks 
Ignalina programmile rahalist abi ja seetõttu oleks välistatud Euratomi asutamislepingu 
artiklis 203 kehtestatud paindlikkuse klausli kasutamine.

Samuti tuleks märkida, et kuigi nõukogu poolt Ignalina programmile soovitatud õigusliku 
aluse kohaselt parlamendiga ei konsulteeritaks, on nõukogu säilitanud vabatahtliku 
                                               
1 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1990/2006 (ELT L 411, 30.12.2006, lk 10).
2 Nõukogu määrus (Euratom) nr 549/2007 (ELT L 131, 23.5.2007, lk 1), ja nõukogu määrus (Euratom) nr 
647/2010 (ELT L 189, 22.7.2010, lk 9).
3 Vt nõukogu peasekretäri 26. juuli 2012. aasta kirja president Schulzile.
4 Vt nõukogu dokumenti 9526/12.
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konsulteerimise võimaluse ja järelikult konsulteeritaks parlamendiga mõlema õigusakti 
ettepaneku asjus.

Komisjon, keda toetab parlamendi õigusteenistus1, ei nõustu aga nõukogu seisukohaga ja jääb 
kindlaks oma arvamusele, et protokoll nr 4 katab üksnes ajavahemikku, mis on jäänud kehtiva 
finantsperspektiivi lõpuni 2013. aasta lõpus, ning seetõttu väidavad komisjon ja parlamendi 
õigusteenistus, et pärast seda tähtaega jätkuva kolme programmi õiguslikuks aluseks peab 
saama Euratomi asutamislepingu artikkel 203.

VII – Kohase õigusliku aluse määramine

Kõigi kolme programmi eesmärk on sama: kehtestada eeskirjad tuumaelektrijaamade 
lõplikuks sulgemiseks antava toetuse rakendamiseks. Seetõttu ei saa väita, nagu taotleks 
ettepanek kaht eesmärki või kaht komponenti, millest üks on ülekaalukas, ning järelikult 
vajab ettepanek ühte õiguslikku alust. Kuna ettepanekus püütakse ühendada kolme programmi 
kolmest eri õigusaktist, millel on eri õiguslikud alused, omab ettepanek see-eest mitut 
komponenti, mis on omavahel lahutamatult seotud, andes seega põhjust ühise õigusliku aluse 
kasutamiseks.

Õige õigusliku aluse valiku otsustab sel juhul see, kas peale jääb seisukoht, et protokolli nr 4 
kohaselt võib rahalist abi anda ilma ajaliste piiranguteta, või seisukoht, mille järgi rahalise abi 
andmine ei jätku pärast 2013. aastat. Viimasel juhul ei ole Euratomi asutamisleping 
sätestanud selleks vajalikke volitusi, mistõttu tuleks kõigi kolme programmi õigusliku alusena 
kasutada lepingu artiklit 203.

Võttes arvesse, et protokollis nr 4 ei ole mainitud rahalise abi andmise kindlat lõppkuupäeva, 
kuigi Slovakkia ja Bulgaaria tuumajaamade puhul on, ja et protokolli artikli 3 lõikes 2 
kehtestatakse, et programm „kestab /.../ katkematult ja seda pikendatakse üle 2006. aasta”, 
ning kuna protokolli artiklis 4 räägitakse järgmistest finantsperspektiividest (mitmuses), oleks 
keeruline järeldada, et kõnealusele protokollile olid ette nähtud ajalised piirid. Eeltoodut 
arvesse võttes on tõenäolisem järeldada, et protokolliga kavatseti kehtestada võimalus anda 
rahalist abi nii kaua, kui see on vajalik tuumaelektrijaama ohutuks dekomisjoneerimiseks.

Seega ei ole protokollil nr 4 ajalisi piiranguid ja seda võib kasutada õigusliku alusena 
nõukogu otsusele Ignalina programmi jätkamise kohta. Kuna kahe ülejäänud programmi 
õiguslikud alused ühinemisaktides on kehtivuse kaotanud, peab nõukogu nende programmide 
jätkamise üle otsustamisel võtma aluseks Euratomi asutamislepingu artikli 203.

Kõnealused kaks õiguslikku alust ei ole niikuinii ühilduvad, sest Euratomi arutamislepingu 
artiklis 203 sätestatakse nõukogu meetmete võtmine ühehäälselt, kuid 2003. aasta 
ühinemisakti protokollis nr 4 ja artiklis 56 sätestatakse nõukogu meetmete võtmine 
kvalifitseeritud häälteenamusega. Seetõttu ei saa neid kahte ühendada ühiseks õiguslikuks 
aluseks.

Niisiis tuleks Ignalina programmile antava rahalise abi jätkumise õiguslikuks aluseks võtta 

                                               
1 Vt õigusteenistuse 14. jaanuari 2013. aasta teadet SJ-0716-12.
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2003. aasta ühinemisakti protokoll nr 4 ja artikkel 56, samas kui Kozloduj ja Bohunice 
programmide õiguslikuks aluseks peaks olema Euratomi asutamislepingu artikkel 203.

VIII – Järeldus ja soovitus

Eelneva analüüsi tulemusel ei tohi määruse ettepaneku õiguslikule alusele, milleks on 
Euratomi asutamislepingu artikkel 203, lisada 2003. aasta ühinemisakti protokolli nr 4 ja 
artiklit 56.

Nõukogus otsuse vastuvõtmisel kolme programmi jätkuva rahalise abistamise kohta tuleb 
ettepanek osadeks jaotada, nagu soovitab nõukogu, ja Ignalina programmi peab käsitlema 
ülejäänud kahest programmist lahus, õigusaktis, mille aluseks on 2003. aasta ühinemisakti 
protokoll nr 4 ja artikkel 56. Kozloduj ja Bohunice programme käsitleva õigusakti aluseks 
peab aga olema Euratomi asutamislepingu artikkel 203. 

Ettepaneku jagamine kaheks erinevaks õigusakti ettepanekuks ei kahjustaks konkreetsel juhul 
parlamendi eesõigusi, sest nõukogu säilitaks vabatahtliku konsulteerimise.

Sellest tulenevalt otsustas õiguskomisjon 21. veebruari 2013. aasta koosolekul 14 poolt- ja 
1 vastuhäälega1 soovitada Teile järgmist: Ignalina programmi alusel jätkuva rahalise abi 
andmiseks on sobiv õiguslik alus 2003. aasta ühinemisakti protokoll nr 4 ja artikkel 56 ning 
Kozloduj ja Bohunice programmide alusel jätkuva rahalise abi andmiseks on sobiv õiguslik 
alus Euratomi asutamislepingu artikkel 203. 

Lugupidamisega

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Evelyn Regner (tegevesimees), Raffaele Baldassarre (aseesimees), Franēoise 
Castex (aseesimees), Francesco Enrico Speroni (arvamuse koostaja), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, 
Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istśriz White, Bernhard 
Rapkay, József Szįjer, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka.


