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Teema: Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse süsteem 
radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks (COM(2012)0561 –
C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE)) – arvamus õigusliku aluse kohta

Austatud esimees

Palusite 11. juuni 2013. aasta kirjas õiguskomisjonilt vastavalt kodukorra artiklile 37 
arvamust selle kohta, kas on asjakohane muuta nimetatud nõukogu määruse ettepaneku 
õiguslikku alust, asendades Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu (edaspidi 
„Euratomi asutamisleping”) artiklid 31 ja 32 Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi 
toimimise leping”) artikliga 91 või lisades selle sätte komisjoni väljapakutud õiguslikule 
alusele. 

I. Taust

Kavandatud nõukogu määrusega luuakse ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide 
vedajate registreerimiseks, mis aitab liikmesriikidel tagada, et järgitakse 
direktiivis 96/29/Euratom sätestatud põhilisi ohutusnorme, mis käsitlevad töötajate ja kogu 
elanikkonna tervise kaitset ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest. 

Kavandatud määrusega asendatakse1 direktiivi 96/29/Euratom artiklites 2 ja 3 kehtestatud 
aruandlus- ja loaandmissüsteemid liikmesriikides ühtse registreerimissüsteemiga. Lisaks 
kehtestatakse kõnealuse määrusega ohutustaset arvestav lähenemisviis, mille kohaselt 

                                               
1 COM(2012)0561, seletuskiri, lk 2.
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vabastatakse registreerimisnõudest üksnes vabasaadetisi transportivad vedajad. Samas 
jäetakse kavandatud määruses liikmesriikide otsustada, kas nad esitavad täiendavad 
registreerimisnõuded lõhustuvate ja suure radioaktiivsusega materjalide vedajatele.

Euratomi asutamislepingu artiklite 31 ja 32 alusel parlamendiga ainult konsulteeritakse, aga 
ELi toimimise lepingu artikli 91 alusel on parlament seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
koos nõukoguga kaasseadusandja.

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonis on esitatud 10 muudatusettepanekut, 
millega tahetakse seada õiguslikuks aluseks ELi toimimise lepingu artikkel 91 või lisada see 
väljapakutud õiguslikule alusele. Samuti tehakse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjoni arvamuses ettepanek võtta õiguslikuks aluseks ELi toimimise lepingu artikkel 91.

Liikmete esitatud muudatusettepanekuid ning keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni (ENVI) arvamust ettepaneku õigusliku aluse muutmise kohta on 
põhjendatud järgmiselt:

„Kuna määruse ettepanek on seotud transpordiküsimustega, siis on 
asjakohane võtta selle aluseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 91 
(Transport). Seega peaks Euroopa Parlament teostama 
kaasotsustamisvolitusi.”

„Radioaktiivsete kaupade transporti käsitlevad sätted on praegu aluslepingu 
alusel sätestatud direktiivis 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta. 
Seetõttu oleks asjakohane valida käesoleva määruse jaoks sama õiguslik alus. 
Ei ole asjakohane võtta Euroopa Parlamendilt ära kaasotsustamisvolitusi, 
nagu nähakse ette komisjoni ettepanekus; seda enam, et ettepanekus 
käsitletakse tähtsaid keskkonna- ja terviseküsimusi. Üldiselt tuleks kooskõlas 
Euroopa Parlamendi poolt 15. veebruaril 2011 vastu võetud Beleti raportiga 
(P7_TA(2011)0055) ja 12. märtsil 2013 vastu võetud Rivasi raportiga 
olmevees olevate radioaktiivsete ainete kohta (P7_TA(2013)0068) käsitleda 
tuumaenergia alaseid eeskirju aluslepingu raames.”

II. Asjakohased aluslepingu artiklid

Komisjoni ettepanekus esitati õigusliku alusena alljärgnevad Euratomi asutamislepingu 
artiklid:

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.
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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.

Artiklis 31 viidatud põhistandardid on määratletud Euratomi asutamislepingu artiklis 30, mis 
on sõnastatud järgmiselt:

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.

ELi toimimise lepingu artikkel 91, millega soovitati väljapakutud õiguslikku alust täiendada 
või see asendada, on sõnastatud järgmiselt:

Artikkel 91

1. Euroopa Parlament ja nõukogu, toimides seadusandliku tavamenetluse 
kohaselt ning pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomitee ning 
regioonide komiteega, kehtestavad transpordi iseärasusi arvesse võttes 
artikli 90 rakendamiseks:

a) ühised eeskirjad, mida kohaldatakse liikmesriigi territooriumile või sealt 
välja kulgeva rahvusvahelise transpordi suhtes, samuti läbi ühe või mitme 
liikmesriigi territooriumi kulgeva rahvusvahelise transpordi suhtes;
b) tingimused, mille kohaselt võivad liikmesriigis transporditeenuseid osutada 
mitteresidentidest vedajad;
c) meetmed transpordi ohutuse tõhustamiseks;
d) kõik muud asjakohased sätted.

2. Lõikes 1 osutatud meetmete vastuvõtmisel võetakse arvesse juhtumeid, mil 
nende kohaldamine võiks tõsiselt kahjustada teatud piirkondade elatustaset ja 
tööhõivet, samuti transpordiobjektide haldamist.

ELi toimimise lepingu artikli 90 sõnastus on järgmine:

Artikkel 90

Käesolevas jaotises käsitletud küsimustes taotletakse aluslepingute eesmärke 
ühist transpordipoliitikat rakendades.
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III. Kohtupraktika õigusliku aluse kohta

Euroopa Kohtu praktikast, mis puudutab õigusliku aluse valikut, nähtuvad teatavad 
põhimõtted. Esiteks, pidades silmas õigusliku aluse tagajärgi sisulisele pädevusele ja 
menetlusele, on õige õigusliku aluse valik konstitutsioonilise tähtsusega1. Teiseks peab ELi 
lepingu artikli 13 lõike 2 kohaselt iga institutsioon tegutsema talle aluslepinguga antud 
volituste piires2. Kolmandaks, Euroopa Kohtu praktika kohaselt „peab ühenduse õigusakti 
õigusliku aluse valik põhinema objektiivsetel asjaoludel, mis on kohtulikult kontrollitavad ja 
mille hulka kuuluvad eelkõige õigusakti eesmärk ja sisu”3. Neljandaks tuleb välja selgitada, 
kas ettepanekuga taotletakse kaht eesmärki või reguleeritakse sellega kahte valdkonda ning 
kas üks neist on määratletav peamise või ülekaalukana, samas kui teine on kõrvalise 
tähtsusega, või sellel on üheaegselt mitu eesmärki või see hõlmab mitut valdkonda, mis on 
lahutamatult üksteisega seotud, ilma et üks oleks teisejärguline või teistega võrreldes 
kaudsem. Esimesel juhul peab õigusakt põhinema ühelainsal õiguslikul alusel, nimelt sellel, 
mida nõuab peamine või ülekaalukas eesmärk või reguleerimisvaldkond, ja teisel juhul tuleb 
akt rajada mitmele vastavale õiguslikule alusele4. Vale õigusliku aluse valik võib seega 
põhjendada kõnealuse õigusakti tühistamist.

IV. Kavandatava määruse eesmärk ja sisu

Komisjon selgitab õigusliku aluse valikut järgmiselt:

Käesoleva määruse sätted on seotud töötajate ja muu elanikkonna tervise 
kaitse põhiliste ohutusnormidega. Sellest tulenevalt on õiguslik alus Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingu 3. peatükk, eelkõige selle artiklid 31 
ja 325.

Taotletava eesmärgi kohta viidatakse kavandatava määruse artikli 1 lõikes 1, et määrusega 
kavatsetakse luua „ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks, 
mis aitab liikmesriikidel tagada, et järgitakse direktiivis 96/29/Euratom sätestatud põhilisi 
ohutusnorme, mis käsitlevad töötajate ja kogu elanikkonna tervise kaitset ioniseerivast 
kiirgusest tulenevate ohtude eest”. Esildatud määrust kohaldatakse seetõttu „kõigi vedajate 
suhtes, kes transpordivad radioaktiivseid materjale ühenduse sees, kolmandatest riikidest 
ühendusse ning ühendusest kolmandatesse riikidesse. Määrust ei kohaldata selliste vedajate 
suhtes, kes transpordivad radioaktiivseid materjale õhu- ja veeteede kaudu.” (Kavandatud 
määruse artikli 1 lõige 2). 

Mis puudutab sisu, siis nõutakse kavandatud määruses, et radioaktiivsete materjalide vedajatel 
oleks vedajate elektroonilisest registreerimissüsteemist (VERS) saadud kehtiv registreering, 
mis luuakse radioaktiivsete materjalide veo järelevalveks ja kontrolliks. Nimetatud 

                                               
1 Arvamus nr 2/00, Cartagena protokoll, EKL 2001, lk I-9713, punkt 5; otsus kohtuasjas C-370/07: komisjon vs. 
nõukogu, EKL 2009, lk I-8917, punktid 46–49; arvamus 1/08: teenustekaubanduse üldkokkulepe, EKL 2009, 
lk I-11129, punkt 110.
2 Otsus kohtuasjas C-403/05: parlament vs. komisjon, EKL 2007, lk I-9045, punkt 49, ja selles viidatud 
kohtupraktika.
3 Otsus kohtuasjas C-411/06, komisjon vs. parlament ja nõukogu, EKL 2009, lk I-7585, punkt 45, ja selles 
viidatud kohtupraktika. 
4 Vt otsust kohtuasjas C-411/06, viidatud eespool, punktid 46–47.
5 COM(2012)0561, seletuskiri, lk 3.
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registreering võimaldab vedada materjale terve liidu piires (kavandatud määruse artikkel 4).

Tuleks mainida, et kavandatud määruse artikli 3 lõikes 3 osutatakse, et 
direktiivi 96/29/Euratom kohaselt välja antud kehtiva litsentsi või registreeringu valdaja võib 
– tingimusel, et hõlmatakse transporti – radioaktiivseid materjale vedada ilma ettepaneku 
analüüsis kehtestatud VERSi registreeringuta. 

Sel viisil kahe meetme kohaldamisala eristades viidatakse kavandatud määruses, et selle 
põhieesmärk on registreerimissüsteemi rakendamine, mis peaks eelkõige hõlmama 
radioaktiivsete materjalide piiriülest transporti (kavandatud määruse artikli 1 lõige 2). 
Veotoimingute registreerimistunnistuse, litsentsi või registreeringu saab seega ka edaspidi 
kooskõlas direktiiviga 96/29/Euratom kehtestatud riikliku menetlusega (kavandatud määruse 
artikli 3 lõige 2).

Kavandatud määruse sõnastusest ilmneb, et radioaktiivsete materjalide olemuse tõttu kehtivad 
nende transpordile ELi toimimise lepingu alusel (kuna õiguslik alus on nüüd ELi toimimise 
lepingu artikkel 91) ühelt poolt ohtlike kaupade transpordi suhtes kohaldatavad eeskirjad1 ja 
teiselt poolt kiirguskaitsemeetmed2 Euratomi õiguse alusel.

V. Asjakohase õigusliku aluse kindlakstegemine

ELi toimimise lepingu artikkel 91 annab õigusliku aluse tegevuseks, et saavutada ELi 
toimimise lepingu artiklis 90 osutatud eesmärgid, muu hulgas ühised eeskirjad, mida 
kohaldatakse liikmesriigi territooriumile või sealt välja kulgeva rahvusvahelise transpordi 
suhtes, samuti läbi ühe või mitme liikmesriigi territooriumi kulgeva rahvusvahelise transpordi 
suhtes, tingimused, mille kohaselt võivad liikmesriigis transporditeenuseid osutada 
mitteresidentidest vedajad, ja meetmed transpordi ohutuse tõhustamiseks. 

Kuigi ettepanekuga taotletakse kaht eesmärki või sellega reguleeritakse kahte valdkonda, s.o 
transport ja ohutus seoses radioaktiivse materjaliga, johtub ettepaneku eesmärgi ja sisu 
analüüsist, et transpordi registreerimissüsteemi tuleb pidada peamiseks või ülekaalukaks 
eesmärgiks ning transporditav kaup on eesmärgi saavutamiseks ainult kõrvalise tähtsusega.
Eespool viidatud kohtu väljakujunenud praktika kohaselt peab seega kõnealusel õigusaktil 
olema üksainus õiguslik alus ehk see, mida nõuab peamine või ülekaalukas eesmärk või 
reguleerimisvaldkond ja mis käesoleval juhul on ELi toimimise lepingu artikkel 91.

Täiendavalt tuleks märkida, et selle õigusliku aluse kasutamine tähendaks üleminekut 

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. aasta direktiiv 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta 
maanteel, raudteel või siseveeteedel, ELT L 260, 30.9.2008, lk 13, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. juuni 2008. aasta direktiiv 2008/54/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 95/50/EÜ ohtlike kaupade 
autoveo kontrollimise ühtse korra kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega, ELT L 162, 21.6.2008, lk 11.
2 Nõukogu direktiiv 96/29/Euratom, EÜT L 159, 29.6.1996, lk 1; nõukogu 8. juuni 1993. aasta määrus 
(Euratom) nr 1493/93 radioaktiivsete ainete vedude kohta ühest liikmesriigist teise, EÜT L 148, 10.6.1993, lk 1; 
nõukogu 20. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/117/Euratom radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse 
vedude järelevalve ja kontrolli kohta, ELT L 337, 5.12.2006, lk 21; nõukogu 27. novembri 1989. aasta 
direktiiv 89/618/Euratom elanikkonna teavitamise kohta kiirgushädaolukorra puhul rakendatavatest 
tervisekaitsemeetmetest ja kasutatavatest abinõudest, EÜT L 357, 7.12.1989, lk 31; nõukogu 22. detsembri 
2003. aasta direktiiv 2003/122/Euratom kõrgaktiivsete kinniste kiirgusallikate ja omanikuta kiirgusallikate 
kontrollimise kohta, ELT L 346, 31.12.2003, lk 57.
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nõuandemenetluselt seadusandlikule tavamenetlusele ja parlamendi täielikku osalemist.

VI. Järeldus ja soovitus

Arvestades esitatud analüüsi, on ettepaneku ainus nõuetekohane õiguslik alus ELi toimimise 
lepingu artikkel 91.

Õiguskomisjon otsustas vastavalt oma 9. juuli 2013. aasta koosolekul esitada ühehäälselt1

järgmise soovituse: ELi toimimise lepingu artikkel 91 on nõuetekohane õiguslik alus, et võtta 
vastu seadusandlik akt, mille eesmärk ja sisu on ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, 
millega luuakse ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks. 
Selline seadusandlik akt tuleb seega vastu võtta seadusandliku tavamenetluse kohaselt.

Lugupidamisega

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Raffaele Baldassarre (aseesimees), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu 
(aseesimees), Piotr Borys, Franēoise Castex (aseesimees), Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (esimees), Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, 
Antonio López-Istśriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss 
(raportöör), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Anna Záborská.


