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Austatud esimees

Nõukogu palus 17. detsembri 2015. aasta kirjas, et parlament annaks nõusoleku ülalnimetatud 
ettepanekule võtta vastu nõukogu otsus.1 Võttes arvesse nõukogu ettepaneku õigusliku aluse 
muutumist, otsustas õiguskomisjon, kes samuti vastutab otsuse ettepaneku teemavaldkonna 
eest, oma 28. jaanuari 2016. aasta koosolekul kooskõlas kodukorra artikli 39 lõikega 2 
tõstatada omal algatusel küsimus nõukogu otsuse ettepaneku õigusliku aluse sobivuse kohta. 

22. juunil 2015. aastal esitas komisjon nõukogu otsuse ettepaneku, mis käsitleb ohtlike ja 
kahjulike ainete mereveol vastutust ja kahju hüvitamist käsitleva rahvusvahelise 
konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimist liikmesriikide poolt ja nende sellega 
ühinemist liidu nimel, välja arvatud õigusalast koostööd tsiviilasjades käsitlevad aspektid 
(edaspidi „nõukogu otsus 2010. aasta protokolli ratifitseerimise ja sellega liitumise kohta“ või 
„nõukogu otsus“).2 Ettepanek põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELTL“) 
artiklil 192 ja artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktil v. ELTLi artikli 218 lõike 6 punkti a 
alapunkti v kohaselt võtab nõukogu lepingud, mis hõlmavad valdkondi, mille suhtes 
kohaldatakse kas seadusandlikku tavamenetlust või seadusandlikku erimenetlust, mille puhul 
on nõutav Euroopa Parlamendi nõusolek, vastu pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku 

1 Vt 13806/15.
2 COM(2015) 304 final. 
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saamist. ELTLi artikli 192 lõige 1 kuulub keskkonda käsitlevasse XX jaotisse ning selle 
kohaselt võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu 
meetmed, et saavutada artiklis 191 seatud eesmärgid.

Nõukogu avaldas 1. detsembril 2015 ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus 2010. aasta 
protokolli ratifitseerimise ja sellega liitumise kohta, mis põhineb ELTLi artikli 100 lõikel 2 ja 
artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktil v. ELTLi artikli 100 lõige 2 kuulub transporti 
käsitlevasse VI jaotisse ning selles nähakse ette, et Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu asjakohased mere- ja õhutransporti käsitlevad 
sätted. 

I. Taust

Teatud tüüpi mereveondusega seotud kahju eest vastutamine ja selle hüvitamine on 
rahvusvahelisel tasandil reguleeritud rea Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) 
konventsioonidega, mis tuginevad samadele põhimõtetele. Need põhimõtted on: 
laevaomaniku range vastutus, kohustuslik kindlustus, et katta kolmandatele isikutele tekitatud 
kahju, vahetult kahju kannatanud isikute õigus esitada nõue kindlustusandja vastu, varalise 
vastutuse piiramine ja nafta ning ohtlike ja kahjulike ainete (edaspidi „OKA“) mereveo puhul 
spetsiaalne hüvitusfond, millest hüvitatakse tekitatud kahju, kui see ületab laevaomaniku 
vastutuse piirmäära. 

1996. aasta rahvusvaheline konventsioon vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja 
kahjulike ainete mereveol (edaspidi „1996. aasta OKA konventsioon“) on viimane vastutust 
käsitlevatest IMO konventsioonidest, mille jõustumiseks tuleb riikidel see ratifitseerida. 1996. 
aasta OKA konventsiooni 2010. aasta protokoll sisaldas vajalikke muudatusi, et lahendada 
konventsioonis tuvastatud probleemid. 2010. aasta protokolli ja konventsiooni sätteid, mida 
on protokolliga muudetud, tuleb lugeda, tõlgendada ja kohaldada ühtse dokumendina, 
vastavalt protokolli artiklitele 2 ja 18. 2010. aasta protokolli allakirjutamine, ratifitseerimine 
või heakskiitmine riigi poolt muudab kehtetuks 1996. aasta OKA konventsiooni varasema 
allakirjutamise või ratifitseerimise asjaomase riigi poolt vastavalt protokolli artikli 20 lõikele 
8. Protokolli ratifitseerivad riigid väljendavad sellega oma nõusolekut, et 2010. aasta OKA 
konventsioon kui konventsiooni ühtne konsolideeritud õigusakt, mis jõustub pärast 2010. 
aasta protokolli jõustumist, on nende jaoks siduv.

Kuna ei konventsiooni ega ka protokolli tekstis ei ole piirkondliku majandusintegratsiooni 
organisatsiooni käsitlevat klauslit, sõlmivad liikmesriigid selle rahvusvahelise lepingu liidu 
nimel. Kavandatud nõukogu otsusega volitatakse seega liikmesriike liidu nimel ratifitseerima 
2010. aasta OKA protokolli või sellega ühinema ja sellest tulenevalt tunnistama, et 2010. 
aasta OKA konventsiooni eeskirjad on nende jaoks siduvad.

II. Asjakohased aluslepingute artiklid

Komisjoni ettepanekus esitatakse õigusliku alusena ELTLi viienda osa („Liidu välistegevus“) 
artikli 218 lõike 6 punkti a alapunkt v koostoimes kolmanda osa („Liidu sisepoliitika ja -
meetmed“) artikliga 192, mille sõnastus on järgmine (rõhuasetus lisatud): 
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Artikkel 218
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 300)

[...]

6. Nõukogu võtab läbirääkija ettepaneku põhjal vastu otsuse lepingu sõlmimise kohta.
Välja arvatud juhul, kui leping on seotud eranditult ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga, 
võtab nõukogu vastu otsuse lepingu sõlmimise kohta:

a) pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist järgmistel juhtudel:

[...]

v) lepingud, mis hõlmavad valdkondi, mille suhtes kohaldatakse kas 
seadusandlikku tavamenetlust või seadusandlikku erimenetlust, mille puhul on 
nõutav Euroopa Parlamendi nõusolek.

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.

[...]

ELi toimimise lepingu artikli 191 sõnastus on järgmine (rõhuasetused lisatud):

Artikkel 191
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 174)

1. Liidu keskkonnapoliitika aitab kaasa järgmiste eesmärkide taotlemisele:
– keskkonna säilitamine, kaitsmine ja selle kvaliteedi parandamine;
– inimese tervise kaitsmine;
– loodusressursside kaalutletud ja mõistlik kasutamine;
– meetmete edendamine rahvusvahelisel tasandil, selleks et tegelda piirkondlike ja 
ülemaailmsete keskkonnaprobleemidega ja eelkõige võidelda kliimamuutuste vastu.

2. Liidu keskkonnapoliitika, võttes arvesse liidu eri piirkondade olukorra mitmekesisust, seab 
eesmärgiks kaitstuse kõrge taseme. See rajaneb ettevaatusprintsiibil ja põhimõtetel, mille 
järgi tuleb võtta ennetusmeetmeid ja keskkonnakahjustus heastada eeskätt kahjustuse kohas, 
saastaja peab aga maksma.

[...]

Nõukogu otsuse ettepanek põhineb ELTLi artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktil v koostoimes 
artikli 100 lõikega 2, mille sõnastus on järgmine (rõhuasetus lisatud): 
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Artikkel 100
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 80)

[...]

2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad seadusandliku tavamenetluse kohaselt kehtestada 
kohased sätted mere- ja lennutranspordi kohta. Nad teevad otsuse pärast konsulteerimist 
majandus- ja sotsiaalkomiteega ning regioonide komiteega.

III. Õiguslikku alust puudutav kohtupraktika

Euroopa Kohtu kohtupraktika kohaselt: „Liidu meetme õigusliku aluse valimisel tuleb 
tugineda objektiivsetele asjaoludele, mis on kohtulikult kontrollitavad ning mille hulka 
kuuluvad eelkõige meetme eesmärk ja sisu.“1 Väära õigusliku aluse kasutamine võib seega 
olla kõnealuse õigusakti tühistamise põhjuseks.2

Mis puudutab mitut õiguslikku alust, siis kui õigusakti kontrollimise käigus selgub, et sellega 
taotletakse kahte eesmärki või et sellega reguleeritakse kahte valdkonda, millest üks on 
määratletav peamise või ülekaalukana, samas kui teine on üksnes kõrvalise tähtsusega, peab 
õigusaktil olema üksainus õiguslik alus, st peamise või ülekaaluka eesmärgi või valdkonna 
tõttu nõutav õiguslik alus.3 Kui aga õigusaktil on mitu samaaegset eesmärki või valdkonda, 
mis on lahutamatult seotud, ilma et üks neist oleks teiste suhtes kõrvalise tähtsusega ja 
nendega kaudses seoses, peab sellel õigusaktil olema mitu asjakohast õiguslikku alust.4

IV. Nõukogu otsuse ettepaneku eesmärk ja sisu ning 2010. aasta OKA konventsioon

Nagu eespool öeldud, on kavandatud nõukogu otsuse eesmärk volitada liikmesriike liidu 
nimel ratifitseerima 2010. aasta OKA protokolli või sellega ühinema ja sellest tulenevalt 
tunnistama, et 2010. aasta OKA konventsiooni eeskirjad on nende jaoks siduvad. 

Eelkõige on nõukogu otsuse ettepaneku artiklis 1 sätestatud, et liikmesriike volitatakse liidu 
huvides ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni ratifitseerima või sellega ühinema. Artiklites 
2 ja 3 nähakse ette meetmed, mida liikmesriigid peaksid võtma 2010. aasta protokolli 
ratifitseerimiseks ning OKA lasti aruandlussüsteemi loomiseks. Artiklid 4 ja 5 sisaldavad 
lõppsätteid otsuse jõustumise kuupäeva ja selle adressaatide, st liikmesriikide kohta. 

2010. aasta OKA konventsiooni eesmärgi ja sisu kohta kinnitatakse parlamendi 

1 Kohtuotsus C-411/06, komisjon vs. Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2009, lk I-7585, punkt 45 ja 
kohtuotsus C-130/10, parlament vs. nõukogu, EKL 2012, punkt 42 ja seal tsiteeritud kohtupraktika.
2 Arvamus 2/00 Cartagena protokolli kohta, EKL 2001, lk I-9713, punkt 5.
3 Kohtuotsus C-137/12, komisjon vs. nõukogu, EU:C:2013:675, punkt 53; kohtuotsus C-411/06, komisjon vs. 
Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2009, lk I-7585, punkt 46 ja seal tsiteeritud kohtupraktika; kohtuotsus C-
490/10, komisjon vs. nõukogu, EU:C:2012:525, punkt 45; kohtuotsus C-155/07, parlament vs. nõukogu, EKL 
2008, lk I -08103, punkt 34.
4 Kohtuotsus C-211/01, komisjon vs. nõukogu, EKL 2003, lk I-08913, punkt 40; kohtuotsus C-411/06, komisjon 
vs. parlament ja nõukogu, EKL 2009, lk I-7585, punkt 47; kohtuotsus C-178/03, komisjon vs. Euroopa 
Parlament ja nõukogu, EKL 2006, lk I-107, punktid 43-56. 
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õigusteenistuse koostatud teates järgmist:1

„2010. aasta OKA konventsiooni eesmärk on anda adekvaatset, viivitamatut ja 
tõhusat hüvitust ohtlike ja kahjulike ainete mereveo tagajärjel isikutele, omandile ja 
keskkonnale tekitatud kahju eest. Konventsioon hõlmab nii reostuse kui ka muude 
ohtude, näiteks tulekahju või plahvatuse tagajärjel tekkinud kahju. Konventsioon 
hõlmab nii isikutele, omandile ja keskkonnale tekitatud kahjuga seotud vastutuse 
küsimusi, sellise kahju hüvitamist rahvusvahelise ohtlike ja kahjulike ainete fondi 
poolt kui ka eeskirju nõuete ja hagide kohta, [...].“ 

Täpsemalt hõlmab artikli 3 punkt a kahju, mis võib olla keskkonna- või muu kahju; artikli 3 
punkt b hõlmab keskkonnakahju; artikli 3 punkt c hõlmab muud kui keskkonnakahju ja artikli 
3 punkt d hõlmab meetmeid keskkonna- või muu kahju ennetamiseks või vähendamiseks. 
Konventsiooni artiklites 1–6 esitatakse üldsätted, järgnevates artiklites aga nähakse ette 
vastutuse eeskirjad kahju puhul, mis kuulub konventsiooni II peatüki kohaldamisalasse 
(artiklid 7–12); rahvusvahelise ohtlike ja kahjulike ainete fondi (OKA fond) poolt hüvitamise 
eeskirjad kahju puhul, mis kuulub III peatüki kohaldamisalasse (artiklid 13–36); eeskirjad 
nõuete ja hagide kohta kahju puhul, mis kuulub IV peatüki kohaldamisalasse (artiklid 
37–42).2 V ja VI peatükk sisaldavad ülemineku- ja lõppsätteid. 

V. Sobiva õigusliku aluse kindlakstegemine

Nagu eespool öeldud, tuleb liidu meetme õigusliku aluse valimisel tugineda objektiivsetele 
teguritele, mis alluvad kohtulikule kontrollile; siia kuuluvad eelkõige meetme eesmärk ja sisu. 
Lisaks on kahekordse õigusliku aluse kasutamine välistatud juhul, kui kummagi õigusliku 
aluse jaoks ette nähtud menetlused on ühildamatud, või juhul, kui kahe õigusliku aluse 
kasutamine võib kahjustada parlamendi õigusi. Nii ELTLi artikli 100 lõikes 2, mille pakkus 
välja nõukogu, kui ka artikli 192 lõikes 1, mille pakkus välja komisjon, nähakse ette, et 
Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad vastavalt transpordi ja keskkonna valdkonnas 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu vajalikud meetmed ja kehtestavad asjakohased 
sätted. Kuna nõukogu otsuse ettepaneku eesmärk on volitada liikmesriike 2010. aasta OKA 
protokolli ratifitseerima või sellega ühinema ning sellest tulenevalt tunnistama, et 2010. aasta 
OKA konventsiooni eeskirjad on nende jaoks siduvad, ja kuna omakorda 2010. aasta OKA 
konventsiooni eesmärk on anda adekvaatset, viivitamatut ja tõhusat hüvitust ohtlike ja 
kahjulike ainete mereveo tagajärjel isikutele, omandile ja keskkonnale tekitatud kahju eest, 
siis võib järeldada, et keskkonnaaspektile ei saa mingil juhul omistada „üksnes kõrvalist 
tähtsust“. 
Seega ilmneb, et 2010. aasta konventsioon taotleb mitut eesmärki ja hõlmab mitut valdkonda, 
mis on üksteisega lahutamatult seotud. Ühest küljest on konventsiooni eesmärk tagada 
põhimõte, et saastaja maksab, ning põhimõte, et keskkonnakahju suhtes tuleb võtta ennetavaid 
meetmeid, samuti sisaldab konventsioon eeskirju vastutuse ja hüvitamise kohta 
keskkonnakahju korral. Teisest küljest on selle eesmärk jõustada Rahvusvahelise 
Mereorganisatsiooni egiidi all sõlmitud konventsioon, mille eesmärk on reguleerida 
mereveotagajärjel tekitatud kahju, kaasa arvatud mereveost põhjustatud muud kui 
keskkonnakahju, ning sellist kahju ennetada või vähendada. Seega sisaldab see eeskirju 
vastutuse ja hüvitamise kohta muu kui keskkonnakahju korral.

1 SJ-0066/16, lk 3.
2 IV peatüki kohta on esitatud eraldi nõukogu otsuse ettepanek.
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Selle tulemusel ja kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga võib järeldada, et kõnealune nõukogu 
otsuse ettepanek peaks põhinema ELTLi artikli 100 lõikel 2 ja artikli 192 lõikel 1 koostoimes 
artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktiga v.

VI. Järeldus ja soovitus

Eeltoodud analüüsist lähtudes ja kuna esitatud nõukogu otsuse ettepaneku eesmärk on 
volitada liikmesriike liidu nimel 2010. aasta OKA protokolli ratifitseerima või sellega 
ühinema ning sellest tulenevalt tunnistama, et 2010. aasta OKA konventsioon on nende jaoks 
siduv, samuti arvestades, et konventsioon ei hõlma üksnes keskkonnakahju juhtumeid (mille 
puhul rakendatakse põhimõtet, et tuleks võtta ennetavaid meetmeid ja et saastaja peaks 
maksma), vaid ka muu kui keskkonnakahju juhtumeid, kusjuures mõlemat liiki kahju tuleneb 
teatavate ainete meretranspordist, siis on ELTLi artikli 100 lõige 2, artikli 192 lõige 1 ja 
artikli 218 lõike 6 punkti a alapunkt v ettepaneku jaoks sobiv õiguslik alus. 

Õiguskomisjon otsustas 17. veebruari 2016. aasta koosolekul ühehäälselt1, et esitatud 
nõukogu otsuse ettepaneku õige õiguslik alus on ELTLi artikli 100 lõige 2, artikli 192 lõige 1 
ja artikli 218 lõike 6 punkti a alapunkt v.

Lugupidamisega

Pavel Svoboda

1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini Cachia, Kostas Chrysogonos, Mady 
Delvaux, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn 
Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.


