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Austatud härra esimees

Küsisite oma 3. detsembri 2012. aasta kirjas kodukorra artikli 37a kohaselt õiguskomisjoni 
arvamust eespool nimetatud ettepaneku sätete kohta, mis delegeerivad ELi toimimise lepingu 
artikli 290 kohaselt komisjonile seadusandlikud volitused, ning sätete kohta, mis annavad ELi 
toimimise lepingu artikli 291 kohaselt komisjonile rakendamisvolitused.

Võttes arvesse keskkonnakomisjonis raporti projekti koostamist ning nõukogu poolt 
ettepaneku suhtes võetud lähenemisviisi, mis soovitab asendada ettepaneku sätted, mis 
võimaldavad vastu võtta delegeeritud õigusakte, sätetega, mis võimaldavad vastu võtta 
rakendusakte, palusite õiguskomisjonil uurida komisjoni ettepanekut, pöörates erilist 
tähelepanu delegeerimise eesmärkidele, sisule, ulatusele ja kestusele ning selle tingimustele.

I – Taust

Ettepaneku põhieesmärk on muuta direktiivi 2006/66/EÜ (edaspidi „patareidirektiiv”), et 
laiendada kaadmiumi sisaldavate juhtmeta mootortööriistades kasutamiseks ettenähtud 
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patareide ja akude turulelaskmise keeldu, kuid ettepanekuga soovitakse ühtlasi viia ELi 
toimimise lepingu artiklitega 290 ja 2911 kooskõlla patareidirektiivi sätted, mis käsitlesid 
nüüdseks kehtetuks tunnistatud komiteemenetluse otsuse2 kohaseid menetlusi ning mis 
kehtestati direktiiviga 2008/12/EÜ3.

Komisjon tegi ettepaneku delegeeritud õigusakte käsitlevate sätete kohta, mis asendaksid viiel 
juhul sätteid, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse. Samuti tegi komisjon 
ettepaneku, et üks senine kontrolliga regulatiivmenetluse säte ja kaks regulatiivmenetluse 
sätet tuleks asendada rakendusakte käsitlevate sätetega.

Nõukogus esitletud eesistujariigi kompromisstekstis on soovitatud, et ainult üks säte, millega 
varem nähti ette kontrolliga regulatiivmenetlus, tuleks asendada sättega, mis näeb ette 
delegeeritud õigusaktid, ning seitse ülejäänud eespool nimetatud sätet peaksid ette nägema 
rakendusaktid.

II – Delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide taust

Euroopa Tulevikukonvendi lihtsustamise töörühm soovitas oma lõpparuandes, et ühenduse 
seadusandluse hierarhiat tuleks selgemaks muuta, piiritledes võimalikult suurel määral 
küsimused, mis langevad seadusandlusvaldkonda, ning lisades uue seadusandluse kategooria4:

„Käesoleval ajal ei ole mehhanismi, mis võimaldaks seadusandjal 
delegeerida õigusakti tehnilisi aspekte või üksikasju, säilitades 
samal ajal kontrolli sellise delegeerimise üle. Praegu on 
seadusandja sunnitud kas minema väga üksikasjalikuks sätetes, 
mis ta vastu võtab, või usaldama komisjonile õigusakti 
tehnilisemad ja üksikasjalikumad aspektid, nagu need oleksid 
rakendusmeetmed, mille üle teostavad kontrolli liikmesriigid, 
vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 202.”

Töörühm tegi seepärast ettepaneku võtta kasutusele „delegeeritud õigusaktid”, mis 
täpsustavad õigusakti üksikasju või muudavad selle teatavaid osi, seadusandja määratletud 
loa alusel, ning „rakendusaktid”, mis rakendavad õigusakte. Delegeeritud õigusaktide puhul 
saab seadusandja otsustada, kas ja mil määral on vaja liidu tasandil vastu võtta õigusakte 
rakendavaid akte ja/või delegeeritud õigusakte, ning vajaduse korral komiteemenetluse 
mehhanismi üle (EÜ asutamislepingu artikkel 202), mis peaks selliste aktide vastuvõtmisega 

                                               
1 ELi toimimise lepingu artiklil 290 on vahetu õigusmõju, kuid ELi toimimise lepingu artikliga 291 seotud 
eeskirjad ja üldpõhimõtted on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruses 
(EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 
28.2.2011, lk 13).
2 Nõukogu otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT 
L 184, 17.7.1999, lk 23), muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta direktiiv 2008/12/EÜ, millega muudetakse direktiivi 
2006/66/EÜ (ELT L 76, 19.3.2008, lk 39).
4 Lihtsustamise IX töörühm, lõpparuanne, 29. november 2002, lk 8–12.
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kaasnema. Töörühm määratles, et õigusaktid on aluslepingu alusel vastu võetud aktid, mis 
sisaldavad teatava valdkonna olulisi elemente ja põhilisi poliitilisi valikuid. Delegeerimise 
objektiks võiksid olla eeskirjad õigusakti täpsustavate tehniliste ja üksikasjalike elementide 
kohta ning õigusakti enda teatavate aspektide hilisem muutmine. Töörühm arvas, et kui 
otsustatakse luua uus delegeeritud õigusaktide kategooria, on võimalik lihtsustada teatavaid 
komiteemenetlusi, kuid märkis, et kõnealuste menetluste võimalik muutmine ei oleks seotud
otseselt aluslepinguga vaid teiseste õigusaktidega.

Nende soovituste põhjal tehti ettepanekud delegeeritud õigusakte ja rakendusakte käsitlevate 
sätete lisamiseks Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõusse. Need sätted jõudsid lõpuks peaaegu 
muutmata kujul Lissaboni lepingusse (ELi toimimise lepingu artiklid 290 ja 291).

ELi toimimise lepingu artiklis 290 on sätestatud (rõhud lisatud):
„1. Seadusandliku aktiga võidakse komisjonile delegeerida õigus 
võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad, 
mis täiendavad või muudavad seadusandliku akti teatavaid 
mitteolemuslikke osi.
Seadusandlikes aktides määratakse selgesõnaliselt kindlaks 
volituste delegeerimise eesmärgid, sisu, ulatus ja kestus. 
Valdkonna olemuslikud aspektid sätestatakse seadusandliku 
aktiga ning õigust neid sätestada ei või delegeerida.
2. Seadusandlikes aktides määratakse selgesõnaliselt kindlaks 
delegeerimise tingimused, mis võivad olla järgmised:
a) Euroopa Parlament või nõukogu võib delegeerimise tagasi 
võtta;
b) delegeeritud õigusakt võib jõustuda alles pärast seda, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu ei ole esitanud seadusandlikus 
aktis kehtestatud tähtaja jooksul sellele vastuväiteid.
Punktide a ja b kohaldamisel teeb Euroopa Parlament otsuse oma 
liikmete enamusega ja nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega.
3. Delegeeritud õigusaktide pealkirja lisatakse omadussõna 
„delegeeritud”. 

ELi toimimise lepingu artiklis 291 on sätestatud (rõhud lisatud):
„1. Liikmesriigid võtavad vastu kõik siseriikliku õiguse meetmed, 
mis on vajalikud liidu õiguslikult siduvate aktide rakendamiseks.
2. Kui liidu õiguslikult siduvate aktide rakendamiseks on vaja 
ühetaolisi tingimusi, antakse nende õigusaktide alusel 
rakendamisvolitused komisjonile või nõuetekohaselt põhjendatud 
erijuhtudel ja Euroopa Liidu lepingu artiklites 24 ja 26 ettenähtud 
juhtudel nõukogule.
3. Lõiget 2 silmas pidades sätestavad Euroopa Parlament ja 
nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt eelnevalt 
määruste abil eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
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liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida 
kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes.
4. Rakendusaktide pealkirja lisatakse omadussõna „rakendus-”.”

Tasub märkida, et erinevalt ELi toimimise lepingu artikli 291 lähenemisviisist 
rakendusmeetmetele ei sisalda ELi toimimise lepingu artikkel 290 õiguslikku alust 
horisontaalse õigusakti vastuvõtmiseks – eespool nimetatud rakendusaktide määrus ELi 
toimimise lepingu artikli 291 jaoks –, vaid selles sätestatakse volituste delegeerimise suhtes 
kohaldatavad eeskirjad ja üldpõhimõtted. Need tingimused tuleb seetõttu sätestada igas 
põhiõigusaktis eraldi.

Finantsteenuseid käsitlev deklaratsioon nr 39 ELi toimimise lepingu kohta on järgmine:
„Deklaratsioon Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 

kohta
Konverents võtab arvesse komisjoni kavatsust jätkata 
finantsteenuste alal delegeeritud õigusaktide eelnõude 
ettevalmistamisel konsulteerimist liikmesriikide määratud 
asjatundjatega vastavalt oma väljakujunenud tavale.”

ELi toimimise lepingu artikli 290 praktiliseks rakendamiseks valmistudes võttis 
õiguskomisjon 23. märtsil 2010 vastu õigusloomega mitteseotud algatusraporti õigusaktide 
delegeerimise volituste kohta (raportöör József Szájer)1. Järgnevalt mõned väljavõtted raporti 
seletuskirjast, mis kirjeldavad delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide demarkeerimise 
tausta:

„Kontroll seadusandja delegeeritud volituste kasutamise üle peaks 
igasuguse loogika põhjal jääma seadusandjale. Veelgi enam, 
igasugune muu kontroll kellegi muu kui seadusandja poolt oleks
juba ise nimetatud aluslepingu artikliga 290 vastuolus. Eriti 
liikmesriikidel ja liikmesriikide asjatundjatest koosnevatel a 
fortiori komisjonidel ei ole selles valdkonnas mingit rolli.”

[...]

Vaieldamatult on esmane vastutus ELi õiguse rakendamise eest
liikmesriikidel. Seda näitab selgelt Euroopa Liidu lepingu artikli 4 
lõike 3 teine lõik (EÜ asutamislepingu artikkel 10: „Liikmesriigid 
võtavad kõik vajalikud üld- või erimeetmed, et tagada nende 
kohustuste täitmine, mis tulenevad käesolevast lepingust...“) ning 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 291 („Liikmesriigid 
võtavad vastu kõik siseriikliku õiguse meetmed, mis on vajalikud 
liidu õiguslikult siduvate aktide rakendamiseks“). Samasugune oli 

                                               
1 Raport õigusaktide delegeerimise volituste kohta (A7-0110/2010).
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olukord ka enne Lissaboni lepingu jõustumist. 

Kui aga seadusandja arvates on liidu õiguslikult siduvate 
õigusaktide rakendamiseks vaja ühetaolisi tingimusi, tuleb teisese 
siduva aktiga, on see siis õigusakt või mitte, anda komisjonile 
volitused rakendusmeetmete vastuvõtmiseks. Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikkel 291, mis järgneb vahetult EÜ 
asutamislepingu artiklil 202 põhinevatele komiteemenetlustele, 
loob aluse rakendusaktide vastuvõtmiseks komisjoni poolt, 
kusjuures liikmesriigid kohaldavad teatavaid kontrollimehhanisme 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes1. Et esmane 
vastutus rakendamise eest lasub liikmesriikidel, on loomulik, et 
artiklis 291 nimetatakse neid ning mitte parlamenti ja nõukogu. 
Varasema, EÜ asutamislepingu artiklil 202 põhinenud süsteemi ja 
tulevase, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 291 põhineva 
süsteemi vahel ei ole põhimõttelist kontseptuaalset erinevust.

On selge, et selliste rakendamisvolituste kasutamise tingimused 
kehtestab seadusandja. Rakendusaktidele on kiiresti vaja uut 
õiguslikku raamistikku, kuna praegune komiteemenetluse otsus ei 
sobi igas osas kokku uue, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
291 alusel kehtestatud korraga.”

5. mail 2010. aasta täiskogu istungil vastu võetud resolutsiooni kolm viimast punkti on 
järgmised2: 

„18. nõuab tungivalt, et komisjon esmatähtsa küsimusena esitaks 
õigusakti ettepanekud, mis on vajalikud ELi õigustiku 
kohandamiseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 
290 ja 291 sätetega; nimetatud lepingu artikli 290 osas on 
seisukohal, et selline kohandamine ei tohiks piirduda üksnes 
varem kontrolliga regulatiivmenetluse raames käsitletud 
meetmetega, vaid peaks hõlmama kõiki asjakohaseid 
üldkohaldatavaid meetmeid sõltumata sellest, millised 
otsustus- või komiteemenetlused kehtisid nende puhul enne 
Lissaboni lepingu jõustumist;

19. nõuab, et esmajärjekorras tuleb kohandada ELi õigustikku 
poliitikavaldkondades, mida enne Lissaboni lepingu 
jõustumist reguleeriti ilma kaasotsustamismenetluseta; 
nõuab siinkohal üksikjuhtumipõhist kontrolli selle 
tagamiseks, et kõiki sobivaid üldkohaldatavaid meetmeid, 
mida seni võeti vastu [komiteemenetluse otsuse] artiklite 4 ja 

                                               
1 Euroopa Parlament ja nõukogu sätestavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt eelnevalt määruste abil 

eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme – Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 291 lõige 3.

2 Euroopa Parlamendi 5. mai 2010. aasta resolutsioon õigusaktide delegeerimise volituste kohta, 
P7_TA(2010)0127.



PE506.019v02-00 6/12 AL\928228ET.doc

ET

5 raames, on võimalik määratleda delegeeritud 
õigusaktidena;

20. on seisukohal, et seadusandja volituste säilitamiseks tuleb nii 
eespool mainitud kohandamise kui ettepanekute käsitlemise 
käigus seadusandliku tavamenetluse kohaselt erilist 
tähelepanu pöörata Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklite 290 ja 291 suhtelisele kasutamisele ning praktilistele 
tagajärgedele, mis on seotud tuginemisega eranditult ühele 
või teisele artiklile; nõuab tungivalt, et kaasseadusandjatel 
oleks volitus otsustada, et varem kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt vastu võetud otsuseid võib vastu 
võtta kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 alusel 
või seadusandliku tavamenetluse kohaselt;”

ELi toimimise lepingu artikli 290 praktikas rakendamiseks leppisid Euroopa Parlament, 
nõukogu ja komisjon aprillis 2011 kokku ühises seisukohas1. See sätestab praktilise korra 
ning kokkulepitud selgitused ja eelistused, mida kohaldatakse seadusandlike volituste 
delegeerimise suhtes. See annab suunised ja standardsõnastuse delegeerimise eesmärkide, 
sisu, ulatuse ja kestuse kindlaksmääramiseks, kuid ei ütle midagi delegeeritud õigusaktide 
ja rakendusaktide demarkeerimise kohta.

Lisaks sellele lisati parlamendi kodukorda uus artikkel 37a järgmises sõnastuses: 
„Seadusandlike volituste delegeerimine

1. Kui Euroopa Parlament vaatab läbi õigusakti ettepanekut, 
millega delegeeritakse Euroopa Komisjonile volitused vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290, pöörab ta erilist 
tähelepanu delegeerimise eesmärkidele, sisule, ulatusele ja 
kestusele ning selle suhtes kehtivatele tingimustele. 

2. Kõnealuse valdkonna eest vastutav komisjon võib igal ajal 
küsida liidu õiguse tõlgendamise ja kohaldamise eest vastutava 
komisjoni arvamust. 

3. Liidu õiguse tõlgendamise ja kohaldamise eest vastutav 
komisjon võib ka omal algatusel tõstatada küsimusi seoses 
seadusandlike volituste delegeerimisega. Sellistel juhtudel teavitab 
ta nõuetekohaselt kõnealuse valdkonna eest vastutavat komisjoni.”

III - Euroopa Parlamendi seisukoht seoses seadusandlike volituste delegeerimisega

Delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide demarkeerimine on tekitanud teatavaid 
vastuolusid mõnedes seadusandlikes menetlustes pärast Lissaboni lepingu jõustumist. 
                                               
1 Ühine seisukoht delegeeritud õigusaktide osas, mille kiitis 3. märtsil 2011 heaks esimeeste konverents.
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Nõukogu on nõudnud rakendusaktide kasutamist, et ta saaks rohkem mõjutada selliste aktide 
ettevalmistusetappi selliste liikmesriikide ekspertide abil, kes kuuluvad rakendusaktide 
määruses sätestatud asjaomastesse komisjonidesse. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel riiklikel ekspertidel ametlikku rolli ei ole. Lisaks sellele on parlamendi roll, 
mõju ja eesõigused delegeeritud õigusaktide puhul palju suuremad, sest parlamendil on 
võimalus kavandatavale delegeeritud õigusaktile vastuväiteid esitada ja delegeerimine 
tühistada, mis on tema tugevaim vahend. Rakendusaktide puhul piirduvad parlamendi 
volitused kontrolliõigusega ning komisjon võib kavandatava rakendusakti vastu võtta 
parlamendi vastuseisust hoolimata.

Õige vahendi valikul ei ole suur mõju mitte ainult parlamendi võimalusele oma 
kontrolliõigust kasutada, vaid ka õigusakti enda kehtivusele. Komisjoni president rõhutas 
parlamendi presidendile saadetud kirjas, et rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide 
eristamine ei ole poliitilise valiku küsimus ning et iga analüüsi lähtekohaks peavad olema ELi 
toimimise lepingu artiklites 290 ja 291 sätestatud õiguslikud kriteeriumid1. Komisjon on 
seepärast otsinud eristamise küsimuses selgitust Euroopa Liidu Kohtult juhtumi puhul, kus 
komisjon on seisukohal, et on valitud vale õigusakt2.

Selleks, et võtta vastu delegeeritud õigusakte puudutav horisontaalne poliitiline seisukoht, et 
kaitsta parlamendi eesõigusi ning vältida tulevasi õiguslikke probleeme ja õigusaktide 
tühistamise riski delegeeritud õigusakti ja rakendusakti vahel tehtud vale valiku tõttu, toetas 
esimeeste konverents 2012. aastal neljaastmelist lähenemisviisi tagamaks, et parlament saab 
kasutada täielikult talle Lissaboni lepinguga antud volitusi3:

1. õige vahendi valik;
2. liikmesriikide rolli tugevdamine delegeeritud õigusaktide ettevalmistusetapis;
3. lisamine põhiõigusakti („kaasotsustamine”);
4. parlamendi seisukoha vastuvõtmine ilma esimese lugemise kokkuleppeta.

Viimase sammuna, kui delegeeritud õigusakte ei saa lisada toimikusse, ehkki on otsustatud, et 
need tuleks sinna lisada, nõutakse selles lähenemisviisis, et toimikut sellisel kujul täiskogu 
ette ei saadetaks, ning sel juhul on vaja täiendavaid horisontaalseid läbirääkimisi nõukoguga.

IV - Analüüs

Kuna delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide demarkeerimise kohta puudub Euroopa 
Liidu Kohtu pretsedendiõigus, peab iga analüüsi lähtekohaks olema aluslepingu enda 

                                               
1 President Barroso 3. veebruari 2012. aasta kiri president Schulzile.
2 19. septembril 2012 pöördus komisjon kohtusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastu, et tühistada biotsiidide 
määruse artikkel, mis sätestab delegeeritud õigusakti asemel rakendusakti kasutamise Euroopa Kemikaaliametile 
makstavate lõivude kehtestamiseks. Komisjon väidab, et kuna kõnealuse artikli eesmärk on täiendada 
seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi ning kui arvestada delegeerimise olemust ja selle abil vastu 
võetava akti eesmärki, tuleks selline akt vastu võtta vastavalt ELi toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud 
menetlusele, mitte vastavalt ELi toimimise lepingu artiklis 291 sätestatud menetlusele. Kohtuasi C-427/12, 
komisjon v. Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu.
3 Poliitilised suunised ja horisontaalne lähenemisviis parlamendis delegeeritud õigusaktide käsitlemisel 
(komisjonide esimeeste konverentsi esimehel 19. aprilli 2012. aasta kiri parlamendi presidendile).
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sõnastus. ELi toimimise lepingu artikkel 290 lubab delegeerida üksnes õigust võtta vastu 
„muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad, mis täiendavad või muudavad
seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi” (rõhud lisatud). 

Et välja selgitada, kas need kriteeriumid on siin täidetud, tuleb uurida asjaomaste volituste 
olemust juhtumipõhiselt. 

Artikli 1 punkt 2 – Minimaalse ringlussevõtu üleminekukord

See säte on seotud patareidirektiivi artikli 10 lõike 4 esimese lõiguga, mis direktiivi 
2008/12/EÜ kohaselt sätestab patareide ja akude minimaalse ringlussevõtu üleminekukorra, 
mis tuleb vastu võtta komiteemenetluse otsuse artiklis 5 sätestatud regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Rakendusaktide määruse artikli 13 lõike 1 punktis c on sätestatud, et kui enne selle määruse 
jõustumist vastu võetud põhiõigusaktis osutatakse komiteemenetluse otsuse artiklile 5, 
kohaldatakse määruse kontrollimenetlust.

Kavandatav muudatus rakendusaktideks on käesoleval juhul seetõttu õige. 

Artikli 1 punkt 2 – Aastase müügi arvutamise ühine metoodika

See säte on seotud patareidirektiivi artikli 10 lõike 4 teise lõiguga, mis direktiivi 2008/12/EÜ 
kohaselt sätestab, et kontrolliga regulatiivmenetluse abil kehtestatakse ühine metoodika, mille 
põhjal arvutatakse lõppkasutajatele igal aastal müüdavate kantavate patareide ja akude kogus, 
et jälgida ringlussevõtu määra. Lisaks on seal sätestatud, et meetme „eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid direktiivi täiendades”.

See on üldkohaldatav säte, sest müügi arvutamist „kohaldatakse objektiivselt määratletud 
olukordades”1. Asjaolu, et sõnadele „metoodika, mille põhjal arvutatakse” eelneb 
omadussõna „ühine” kinnitab veelgi seda järeldust.

Algses sättes on lisaks märgitud, et võetava meetme eesmärk on muuta direktiivi vähem 
olulisi sätteid direktiivi täiendades. Seda sätet saab seetõttu kooskõlastada ainult delegeeritud 
aktide vastuvõtmise sätestamise abil.

Kavandatav muudatus rakendusaktideks on käesoleval juhul seetõttu vale ning sätte suhtes 
tuleb kohaldada ELi toimimise lepingu artikli 290 kohast delegeerimist. 

Artikli 1 punkt 3 – III lisa muutmine või täiendamine teaduse ja tehnika arengu 
arvessevõtmiseks

See säte on seotud patareidirektiivi artikli 12 lõikega 6, mis direktiivi 2008/12/EÜ kohaselt 

                                               
1 Vt kohtuasi C-263/02, komisjon v Jégo-Quéré [2004] EKL I-3425, lg 43.
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sätestab, et patareidirektiivi III lisa (üksikasjalike töötlemis- ja ringlussevõtunõuete kohta) 
võib kontrolliga regulatiivmenetluse abil kohandada või täiendada, et võtta arvesse teaduse ja 
tehnika arengut. Lisaks on seal sätestatud, et meetmete „eesmärk on muuta käesoleva 
direktiivi vähem olulisi sätteid, muu hulgas direktiivi täiendades”.

See säte on üldkohaldatav, sest teaduse ja tehnika arenguga seotud patareide ja akude 
töötlemise ja ringlussevõtmise nõuded on „abstraktses sõnastuses adresseeritud 
määratlemata isikute kategooriatele ning neid kohaldatakse objektiivselt määratletud 
olukordade suhtes.”1

Algses sättes on lisaks märgitud, et võetavate meetmete eesmärk on muuta direktiivi vähem 
olulisi sätteid direktiivi täiendades. Seda sätet saab seetõttu kooskõlastada ainult delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise sätestamise abil.

Kavandatav muudatus delegeeritud õigusaktideks on käesoleval juhul seetõttu õige.

Artikli 1 punkt 5 – üksikasjalikud eeskirjad, millega täiendatakse kriteeriume, mille alusel 
hinnatakse samaväärseid tingimusi väljaspool liitu

See säte on seotud patareidirektiivi artikli 15 lõikega 3, milles on direktiivi 2008/12/EÜ 
kohaselt sätestatud, et üksikasjalikud eeskirjad väljaspool liitu toimuva ringlussevõtu 
tingimuste samaväärsuse hindamiseks seoses ekspordiga kehtestatakse kontrolliga 
regulatiivmenetluse abil. Lisaks on seal sätestatud, et nende meetmete „eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid direktiivi täiendades”.

See säte on üldkohaldatav, sest patareide ja akude ringlussevõtmise samaväärsete tingimuste 
hindamise eeskirjad on „abstraktses sõnastuses adresseeritud määratlemata isikute 
kategooriatele ning neid kohaldatakse objektiivselt määratletud olukordade suhtes.”

Algses sättes on lisaks märgitud, et võetavate meetmete eesmärk on muuta direktiivi vähem 
olulisi sätteid direktiivi täiendades. Seda sätet saab seetõttu kooskõlastada ainult delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise sätestamise abil.

Lisaks tasub märkida, et parlament on raamatupidamisdirektiivi ning andmekaitsemääruse ja -
direktiiviga seotud pooleliolevate menetluste puhul asunud seisukohale, et samaväärsete 
tingimuste hindamise suhtes kolmandates riikides saab kohaldada ainult seadusandlike 
volituste delegeerimist ning sel ei ole mingit pistmist ühesuguste rakendamistingimustega.

Kavandatav muudatus delegeeritud õigusaktideks on käesoleval juhul seetõttu õige.

Artikli 1 punkt 6 – Tootjate registreerimise nõuded

See säte on seotud patareidirektiivi artikliga 17, milles on direktiivi 2008/12/EÜ kohaselt 
sätestatud, et tootjate registreerimise menetlusnõuded võetakse vastu kontrolliga 

                                               
1 Vt eelmist.
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regulatiivmenetluse abil. Lisaks on seal sätestatud, et nende nõuete „eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid direktiivi täiendades”.

See säte on üldkohaldatav, sest see on „abstraktses sõnastuses adresseeritud määratlemata 
isikute kategooriatele ning seda kohaldatakse objektiivselt määratletud olukordade suhtes.”

Algses sättes on lisaks märgitud, et kõnealuste nõuete eesmärk on muuta direktiivi vähem 
olulisi sätteid direktiivi täiendades. Seda sätet saab seetõttu kooskõlastada ainult delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise sätestamise abil.

Kavandatav muudatus delegeeritud õigusaktideks on käesoleval juhul seetõttu õige.

Artikli 1 punkti 8 alapunkt a – Mahtuvuse märgistust täiendavad üksikasjalikud eeskirjad

See säte on seotud patareidirektiivi artikli 21 lõikega 2, milles on direktiivi 2008/12/EÜ 
kohaselt sätestatud, et üksikasjalikud eeskirjad, mis tagavad, et patareide ja akude mahutavus 
on neile märgitud nähtavalt, loetavalt ja kustutamatult, võetakse vastu kontrolliga 
regulatiivmenetluse abil. Lisaks on seal sätestatud, et nende meetmete „eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid direktiivi täiendades”.

See säte on üldkohaldatav, sest see on „abstraktses sõnastuses adresseeritud määratlemata 
isikute kategooriatele ning seda kohaldatakse objektiivselt määratletud olukordade suhtes.”

Algses sättes on lisaks märgitud, et võetavate meetmete eesmärk on muuta direktiivi vähem 
olulisi sätteid direktiivi täiendades. Seda sätet saab seetõttu kooskõlastada ainult delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise sätestamise abil.

Kavandatav muudatus delegeeritud õigusaktideks on käesoleval juhul seetõttu õige.

Artikli 1 punkti 8 alapunkt b – Märgistamisnõuete erandid

See säte on seotud patareidirektiivi artikli 21 lõikega 7, milles on direktiivi 2008/12/EÜ 
kohaselt sätestatud, et artiklis 21 sätestatud märgistamisnõuetest võib kehtestada erandeid
kontrolliga regulatiivmenetluse abil. Lisaks on seal sätestatud, et nende meetmete „eesmärk 
on muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid direktiivi täiendades”.

See säte on üldkohaldatav, sest see on „abstraktses sõnastuses adresseeritud määratlemata 
isikute kategooriatele ning seda kohaldatakse objektiivselt määratletud olukordade suhtes.”

Algses sättes on lisaks märgitud, et võetavate meetmete eesmärk on muuta direktiivi vähem 
olulisi sätteid direktiivi täiendades. Seda sätet saab seetõttu kooskõlastada ainult delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise sätestamise abil.

Kavandatav muudatus delegeeritud õigusaktideks on käesoleval juhul seetõttu õige.
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Artikli 1 punkt 9 – Liikmesriikide küsimustik aruandluse eesmärgil

See säte on seotud patareidirektiivi artikli 22 lõikega 2, milles on sätestatud, et 
komiteemenetluse otsuse artiklis 5 sätestatud regulatiivmenetluse abil kehtestatakse 
küsimustik või vorm, mis on aluseks aruandele, mille liikmesriigid esitavad iga kolme aasta 
tagant direktiivi rakendamise kohta.

Rakendusaktide määruse artikli 13 lõike 1 punktis c on sätestatud, et kui enne selle määruse 
jõustumist vastu võetud põhiõigusaktis osutatakse komiteemenetluse otsuse artiklile 5, 
kohaldatakse määruse kontrollimenetlust.

Kavandatav muudatus rakendusaktideks on käesoleval juhul seetõttu õige. 

Kavandatavate delegeerimiste eesmärgid, sisu, ulatus ja kestus

Kavandatavate delegeerimiste eesmärke, sisu, ulatust ega kestust ei ole patareidirektiivis 
osutatud komiteemenetluse suhtes muudetud, võttes arvesse, et kavandatavate muudatuste 
eesmärk on viia direktiiv kooskõlla ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291. 
Kavandatavad muudatused on seetõttu pigem menetluslikud kui sisulised ega mõjuta 
eesmärki, sisu ja ulatust.

Keskkonnakomisjoni raporti projekti muudatusettepanekus 12 soovitakse muuta ettepaneku 
artikli 1 punkti 2 aastase müügi arvutamise ühise metoodika kohta, et kasutada rakendusaktide 
asemel delegeeritud õigusakte. See on menetluslik muudatus, mis ei mõjuta kavandatud 
delegeerimise eesmärki, sisu ja ulatust võrreldes varasema olukorraga.

Mis puudutab kavandatavate delegeerimiste kestust, siis komisjon teeb ettepaneku lisada uus 
artikkel 23a pealkirjaga „Delegeeritud volituste rakendamine”, mis on kooskõlas ühise 
seisukoha artikli a ja võimaluse 1 mudeliga. Selles sätestatakse, et komisjonile antakse 
volitused määramata ajaks ning et parlamendil ja nõukogul on 2+2 kuud aega vastuväiteid 
esitada.

Keskkonnakomisjoni raporti projekti muudatusettepanekus 14 soovitakse asendada ühise 
seisukoha võimalus 1 võimalusega 2, sätestada delegeerimise perioodiks viis aastat ning 
kehtestada komisjonile nõue esitada aruanne hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 
ajavahemiku möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Muudatusettepanek vastab selgelt seadusandja volitustele ning annab lisandväärtust, 
sätestades delegeeritud volituste regulaarse kontrollimise.

Nõukogu kompromisstekst
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14. septembril 2012 esitas eesistujariik Küpros ettepaneku kohta kompromissteksti1. See tekst 
säilitab delegeeritud õigusaktid artikli 1 punkti 8 alapunkti b puhul, mis käsitleb 
märgistusnõuete erandeid, kuid sätestab rakendusaktid kõigi teiste asjaomaste eespool 
käsitletud sätete puhul.

V - Järeldus ja soovitus

Õiguskomisjon võttis oma 21. veebruari 2013. aasta koosolekul ühehäälselt vastu järgmise 
arvamuse2:

Eespool toodud kaalutluste tulemusena jõudis õiguskomisjon seisukohale, et komisjoni 
ettepanek on õige seoses patareidirektiivi komiteemenetluse sätete kooskõlastamisega ELi 
toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291, v.a artikli 1 punkti 2 puhul, mis käsitleb aastase 
müügi arvutamise ühist metoodikat ja mille puhul tuleb kasutada delegeeritud õigusakte, mitte 
rakendusakte. Seoses delegeerimise kestusega võib seadusandja vabalt valida ühise seisukoha
võimaluse 2.

Arvestades esimeeste konverentsi kinnitatud poliitilisi suuniseid ning kuna ettepaneku artikli 
1 punkti 2 (ühine metoodika) puhul on ELi toimimise lepingu artikli 290 kriteeriumid selgelt 
täidetud, peaks keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon nõudma selle sätte puhul 
delegeeritud õigusaktide kasutamist ning toetama kõikide teiste asjaomaste sätete puhul 
komisjoni ettepanekut. Kui nõukogu jääb oma kompromissteksti juurde ja seisukohale, et 
laialdasemalt tuleks kasutada rakendusakte, peaks keskkonnakomisjon nõukogu teavitama, et 
toimikut sellisel kujul täiskogusse ei saadeta, ning kui nõukogu oma seisukohta ikkagi ei 
muuda, peaks keskkonnakomisjon soovitama parlamendi seisukoha ilma esimese lugemise 
kokkuleppeta vastu võtta.

Lugupidamisega

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Vt nõukogu dokumenti nr 13763/12.
2 Kohal viibisid: Evelyn Regner (esimehe kohusetäitja), Raffaele Baldassarre (aseesimees), Franēoise Castex 
(aseesimees), Francesco Enrico Speroni (raportöör), 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 ja Tadeusz Zwiefka.


