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Teema: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv millega 
muudetakse patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevat 
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mootortööriistades kasutamiseks ettenähtud kantavate patareide ja akude 
turulelaskmisega (COM(2012)0136 – C7 0087/2012 – 2012/0066(COD) 

Austatud härra esimees

Palusite 14. mai 2013. aasta kirjas õiguskomisjonilt vastavalt kodukorra artiklile 37 arvamust 
kõnealuse ettepaneku puhul kahe õigusliku aluse asemel ühe õigusliku aluse kasutamise 
kohta.

I – Taust

Komisjoni soovitatud õiguslik alus oli ELi toimimise lepingu artikli 192 lõige 1, mis on 
aluslepingus üldine õiguslik alus meetmetele, mida liit peab võtma liidu eesmärkide 
saavutamiseks keskkonnapoliitika valdkonnas.

Direktiivi 2006/66/EÜ õiguslik alus oli Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 175 lõige 
1, mis oli ELi toimimise lepingu artikli 192 lõike 1 eelkäija, välja arvatud direktiivi artiklite 4, 
6 ja 21 puhul, mille õiguslik alus oli artikli 91 lõige 1 (praegu ELi toimimise lepingu artikli 
141 lõige 1). See on õiguslik alus, millele tuginedes võetakse vastu meetmed liikmesriikide 
selliste normide ühtlustamiseks, mille eesmärk on siseturu rajamine ja selle toimimine.
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Komisjon esitas seetõttu oma ettepaneku kohta paranduse, millega lisati ELi toimimise 
lepingu artikli 114 lõikele 1 ELi toimimise lepingu artikli 192 lõige 1, mis on ettepaneku teine 
õiguslik alus.

Direktiivi 2006/66/EÜ muudeti ka 2008. aastal, et kohandada seda kontrolliga 
regulatiivmenetlusega, mis vahepeal kasutusele võeti. Kõnealuse muutva direktiivi ainus 
õiguslik alus oli EÜ asutamislepingu artikli 175 lõige 1.

Pärast läbirääkimisi nõukogu ja komisjoniga jõudis ENVI komisjon 3. juunil 2013 
kokkuleppele kompromissteksti osas, mille kohaselt on ELi toimimise lepingu artikli 192 
lõige 1 kõnealuse muutva akti ainus õiguslik alus, viidates asjaolule, et keskkonnakaitse oli 
direktiivi peamine eesmärk.

Nõukogu eesistuja võttis seisukoha, et ELi toimimise lepingu artikli 192 lõige 1 tuleks valida 
ainsaks õiguslikuks aluseks, et tagada sidusus muude jäätmeid käsitlevate õigusaktidega, 
pidades meeles, et keskkonnakaitse oli direktiivi peamine eesmärk. Komisjon oli alguses kahe 
õigusliku aluse kasutamise poolt, et hõlmata ka siseturgu, kuna seda põhjendas viide 
varasematele direktiivi muudatustele. ENVI raporti eesmärk ei ole muuta soovitatud kahte 
õiguslikku alust, aga läbirääkimistel otsustati punkti arutada põhjalikumalt tehnilisel 
kohtumisel.

Ühe õigusliku aluse ehk ELi toimimise lepingu artikli 192 lõike 1 kasutamine 
kompromisstekstis oli seega tehnilisel tasandil arutelude tulemus.

II – Asjakohased aluslepingu artiklid

Komisjoni esialgses, 26. märtsi 2012. aasta ettepanekus esitati õigusliku alusena järgmine ELi 
toimimise lepingu artikkel:

Artikkel 192
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 175)

1. Toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning pärast konsulteerimist 
majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega, otsustavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu, missuguseid meetmeid tuleb liidul võtta, et saavutada 
artiklis 191 seatud eesmärgid.

[...]

Komisjoni 26. juuli 2012. aasta paranduses ettepaneku kohta lisati õiguslikuks aluseks 
järgmine ELi toimimise lepingu artikkel:

Artikkel 114
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 95)
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1. Kui aluslepingutes ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse artiklis 26 seatud 
eesmärkide saavutamiseks järgmisi sätteid. Seadusandliku tavamenetluse 
kohaselt ning pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega võtavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu liikmesriikides nii õigus- kui ka 
haldusnormide ühtlustamiseks meetmed, mille eesmärk on siseturu rajamine 
ja selle toimimine.

[...]

III – Kohtupraktika õigusliku aluse kohta

Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktika kohaselt „peab ühenduse õigusakti õigusliku 
aluse valik tuginema kohtulikult kontrollitavatele objektiivsetele teguritele, sealhulgas akti 
eesmärgile ja sisule”1. Vale õigusliku aluse valimine võib seega põhjendada kõnelause 
õigusakti tühistamist.

Seega tuleb sätestada, kas ettepanek:
1. täidab kahte eesmärki või koosneb kahest komponendist, millest ühte saab käsitleda 

peamise või domineeriva eesmärgi või komponendina ja teine on lihtsalt täiendav; või
2. täidab samal ajal mitut eesmärki või koosneb mitmest komponendist, mis on 

lahutamatult seotud, ilma et üks neist oleks teisejärguline ja teisega otsese seoseta.

Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktika 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 alusel2.

IV. Kavandatava määruse eesmärk ja sisu

Ettepaneku eesmärk on selle põhjenduse 3 kohaselt laiendada kehtivat kaadmiumi kasutamise 
keeldu juhtmeta mootortööriistades kasutamiseks ettenähtud kantavatele patareidele ja 
akudele, et vähendada järk-järgult keskkonda paisatava kaadmiumi hulka. See tuleneb 
direktiivi 2006/66/EÜ artiklist 4 „Keelud”, mille kohaselt komisjon peab läbi vaatama sellise 
laienduse vajalikkuse. Tuleb meelde tuletada, et direktiivi artikli 4 õiguslik alus oli EÜ 
asutamislepingu artikli 95 lõige 1.

Esimesel lugemisel vastu võetud kompromisstekst sisaldab põhjenduses 4 a keelu lisamist 
teatava elavhõbeda sisaldusega nööpelementide turustamise kohta, mis kuulusid direktiivi 
2006/66/EÜ artiklis 4 sätestatud erandi alla ja mida ei tule läbi vaadata. 

Põhjenduse 5 kohaselt on ettepaneku eesmärk ka kooskõlastada direktiiv ELi toimimise 
lepingu artiklitega 290 ja 291. See on peamiselt tehniline ülesanne, mis tuleneb Lissaboni 

                                               
1 Otsus kohtuasjas C-45/86: komisjon vs nõukogu (üldised tariifsed soodustused), EKL 1987, lk 1439, punkt 5; 
otsus kohtuasjas C-440/05: komisjon vs nõukogu, EKL 2007, lk I-9097; otsus kohtuasjas C-411/06: komisjon vs
parlament, EKL 2009, lk I-7585.
2 Vt eespool otsust kohtuasjas C-411/06, punktid 46–47.
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lepingu jõustumisest ega mõjuta otseselt õigusliku aluse valikut, eelkõige arvestades 
ettepaneku üldist eesmärki ja sisu.

Ettepaneku peamine eesmärk on seega laiendada praegu kehtivat keeldu viia turule patareides 
ja akudes sisalduvaid keskkonnale kahjulikke aineid.

V – Kohase õigusliku aluse määramine

Kõigepealt tuleb märkida, et 2005. aastal esitas JURI komisjon ENVI komisjonile esimesel ja 
teisel lugemisel kaks arvamust direktiivi 2006/66/EÜ õigusliku aluse kohta ning soovitas 
mõlemal korral eespool nimetatud kahe õigusliku aluse kasutamist. 

Direktiivi 2008. aastal tehtud muudatuste ainsaks õiguslikuks aluseks oli siiski EÜ 
asutamislepingu artikli 175 lõige 1. Muudatused hõlmasid direktiivi artikli 21 „Märgistamine” 
muutmist, artikli õiguslik alus direktiivis 2006/66/EÜ oli artikli 95 lõige 1. 

Tuleb meenutada, et lisaks direktiivi artiklile 21 oli artikli 95 lõige 1 õiguslikuks aluseks 
ainult eespool nimetatud artiklile 4 ja artiklile 6 „Turule laskmine”.

Arvestades praegust kohtupraktikat õigusliku aluse kohta, tuleb märkida, et kuigi ettepanek 
järgib nii keskkonnaeesmärke kui ka siseturule laskmise eesmärke, tuuakse ettepankus esile 
eesmärk vähendada järk-järgult keskkonda paisatava kaadmiumi hulka, ning 
kompromisstekstiga lisatakse täiendavad keelud patareide ja akude elavhõbedasisalduse 
kohta. Teksti peamine eesmärk on seega keskkonnakaitse ja siseturuga seotud aspektid on 
teisejärgulised. Õigusakt peaks seega põhinema ühel õiguslikul alusel, milleks on ELi 
toimimise lepingu artikli 192 lõige 1.

VI – Järeldus ja soovitus

Arvestades eespool esitatud analüüsi, on kompromissteksti ainus asjakohane õiguslik alus ELi 
toimimise lepingu artikli 192 lõige 1.

Õiguskomisjon otsustas 20. juuni 2013. aasta koosolekul ühehäälselt1 soovitada Teil: ELi 
toimimise lepingu artikli 192 lõige 1 on asjakohane õiguslik alus direktiivi 
kompromisstekstile, millega muudetakse patareisid ja akusid käsitlevat direktiivi 2006/66/EÜ 
seoses kaadmiumi sisaldavate juhtmeta mootortööriistades kasutamiseks ettenähtud kantavate 
patareide ja akude ning madala elavhõbedasisaldusega nööpelementide turulelaskmisega.

                                               
1 Lõpphääletusel osalesid: Raffaele Baldassarre (aseesimees), Luigi Berlinguer, 
Sebastian Valentin Bodu (aseesimees), Franēoise Castex (aseesimees), Sergio Gaetano Cofferati, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne 
(esimees), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, 
Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (aseesimees), Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Axel Voss, Tadeusz Zweifka.



AL\940901ET.doc 5/5 PE514.653v01-00

ET

Lugupidamisega

Klaus-Heiner Lehne


