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Austatud esimees

Palusite 13. detsembri 2022. aasta kirjas1 õiguskomisjonil esitada vastavalt kodukorra 
artikli 40 lõikele 2 arvamuse selle kohta, kas kavandatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/66/EÜ ja muudetakse määrust (EL) 2019/1020) 
(2020/0353(COD))2 muudetud õiguslik alus on sobiv.

Õiguskomisjon (JURI) arutas eespool nimetatud küsimust 28. veebruari 2023. aasta 
koosolekul.

I – Taust

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon (ENVI) pidas institutsioonidevahelisi 
läbirääkimisi patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitleva Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse ettepaneku üle. Ettepaneku eesmärk on reguleerida patareide ja akude kogu 
olelusringi ja edendada ringmajanduse rakendamist.

Komisjoni ettepanek põhineb ELi toimimise lepingu artiklil 114. ENVI-komisjon ei muutnud 
oma 10. veebruaril 2022 vastu võetud raportis Euroopa Komisjoni õigusliku aluse valikut. 

1 D(2022)314420.
2 COM(2020)0798, 10.12.2020.  
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Samuti jäeti 10. märtsi 2022. aasta täiskogu istungil vastu võetud mandaadis õiguslik alus 
muutmata. Nõukogu lisas oma üldisesse lähenemisviisi ELi toimimise lepingu artikli 192 
lõike 1 õigusliku alusena nende õigusnormidega seoses, mis käsitlevad patarei- ja akujäätmete 
käitlemist (kavandatud määruse VII peatükk). Nõukogu selgitas, et selle muudatusega 
kajastatakse määruse kahte eesmärki – parandada siseturu toimimist ja kaitsta keskkonda.

Institutsioonidevahelistel läbirääkimistel saavutasid kaasseadusandjad 2022. aasta detsembris 
esialgse kokkuleppe õigusliku aluse muutmises kavandatud määruse VII peatüki alla kuuluvate 
õigusnormide puhul, mis käsitlevad patarei- ja akujäätmete käitlemist. Seda esialgset 
kokkulepet silmas pidades ja vastavalt kodukorra artikli 40 lõikele 2 palus ENVI-komisjon 
JURI-komisjonilt arvamust selle kohta, kas kavandatud määruse VII peatükile, nagu seda on 
muudetud 2022. aasta detsembris saavutatud esialgse kokkuleppega, on asjakohane lisada 
artikli 192 lõige 1 teise õigusliku alusena.

II – Asjakohased aluslepingu artiklid

Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa VII jaotise 3. peatükk „Õigusaktide 
ühtlustamine“ on sõnastatud (rõhuasetus lisatud) järgmiselt:
   

„Artikkel 114
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 95)

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.

2. Lõiget 1 ei kohaldata maksusätete, isikute vaba liikumist käsitlevate sätete ega nende sätete 
suhtes, mis käsitlevad töötajate õigusi ja huvisid.

3. Lõikes 1 ettenähtud tervishoidu, ohutust, keskkonnakaitset ja tarbijakaitset käsitlevates 
ettepanekutes võtab komisjon aluseks kaitstuse kõrge taseme, eriti võttes arvesse kõiki uusi 
teaduslikel faktidel põhinevaid suundumusi. Oma vastavate volituste piires püüavad ka 
Euroopa Parlament ja nõukogu saavutada sama eesmärki.

4. Kui pärast seda, kui Euroopa Parlament ja nõukogu või nõukogu või komisjon on 
ühtlustamismeetme vastu võtnud, peab liikmesriik artiklis 36 märgitud oluliste 
vajaduste tõttu või seoses keskkonna või töökeskkonna kaitsega vajalikuks säilitada 
siseriiklikke norme, teatab ta nendest normidest ja nende säilitamise põhjustest 
komisjonile.

5. Lisaks sellele ja ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, kui pärast seda, kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu või nõukogu või komisjon on ühtlustamismeetme vastu võtnud, 
peab liikmesriik vajalikuks ühtlustamismeetme võtmise järel ainuomaselt selles 
liikmesriigis ilmneva probleemi tõttu kehtestada keskkonna ja töökeskkonna kaitsega 
seotud uutel teaduslikel tõenditel põhinevaid siseriiklikke norme, teatab ta 
kavandatavatest normidest ja nende kehtestamise põhjustest komisjonile.
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6. Komisjon kinnitab kõnealused siseriiklikud normid või lükkab need tagasi kuue kuu 
jooksul pärast lõigetes 4 ja 5 osutatud teatamist, olles eelnevalt kindlaks teinud, kas 
need on või ei ole suvalise diskrimineerimise vahendid või liikmesriikidevahelise 
kaubanduse varjatud piirangud, ja kas need kujutavad või ei kujuta endast takistust 
siseturu toimimisele.

Kui komisjon selles ajavahemikus otsust ei tee, loetakse lõigetes 4 ja 5 osutatud 
siseriiklikud normid kinnitatuks.
Kui seda õigustab küsimuse keerukus ja kui puudub oht inimeste tervisele, võib 
komisjon asjaomasele liikmesriigile teatada, et käesolevas lõikes osutatud 
ajavahemikku võidakse pikendada veel kuni kuus kuud.

7. Kui liikmesriik on vastavalt lõikele 6 volitatud säilitama või kehtestama siseriiklikke 
norme, mis erinevad ühtlustamismeetmest, uurib komisjon kohe, kas teha ettepanek selle 
meetme kohandamiseks.

8. Kui liikmesriik tõstatab rahvatervisega seotud konkreetse küsimuse valdkonnas, kus varem 
on võetud ühtlustusmeetmeid, juhib ta sellele komisjoni tähelepanu, kes siis viivitamata 
uurib, kas teha nõukogule ettepanek sobivate meetmete kohta.

9. Erandina artiklites 258 ja 259 osutatud menetlusest võib komisjon või liikmesriik anda asja 
otse Euroopa Liidu Kohtusse, kui ta arvab, et mõni teine liikmesriik kasutab käesolevas 
artiklis ettenähtud volitusi vääriti.

10. Asjakohastel juhtudel on eespool märgitud ühtlustamismeetmetes kaitseklausel, mis volitab 
liikmesriike ühel või mitmel artiklis 36 osutatud majandusvälisel põhjusel võtma liidu 
kontrollimenetlusele alluvaid ajutisi meetmeid.“

Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa XX jaotis („Keskkond“) on sõnastatud 
(rõhuasetus lisatud) järgmiselt:

„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.

2. Erandina lõikes 1 sätestatud otsustamismenetlusest ja ilma et see piiraks artikli 114 
kohaldamist, võtab nõukogu pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendi, majandus- ja 
sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega seadusandliku erimenetluse kohaselt 
ühehäälselt vastu:

a) peamiselt maksusätteid;

b) meetmeid, mis käsitlevad:

– asulaplaneerimist;
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– veeressursside kvantitatiivset majandamist või mis otseselt või kaudselt 
mõjutavad nende ressursside kättesaadavust;

– maa kasutamist, välja arvatud jäätmemajandus;

c) meetmeid, mis mõjutavad oluliselt liikmesriigi valikut erinevate energiaallikate 
vahel ning tema energiavarustuse üldstruktuuri.

Nõukogu võib komisjoni ettepaneku põhjal ning pärast konsulteerimist Euroopa 
Parlamendi, majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega ühehäälselt teha 
otsuse kohaldada seadusandlikku tavamenetlust esimeses lõigus märgitud valdkondade 
suhtes.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning pärast 
konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega vastu üldised 
tegevusprogrammid, milles määratakse kindlaks esmatähtsad eesmärgid.

Nende programmide elluviimiseks vajalikud meetmed võetakse vastu olenevalt juhtumist 
kas lõike 1 või 2 tingimuste kohaselt.

4.  Ilma et see piiraks teatavaid liidu poolt vastuvõetavaid meetmeid, rahastavad ja 
rakendavad keskkonnapoliitikat liikmesriigid.

5. Kui lõike 1 sätetel rajanev meede tekitab liikmesriigi ametiasutustele 
ebaproportsionaalseks peetavaid kulusid, siis sätestatakse kõnealuses meetmes, ilma et see 
piiraks võimalust kohaldada põhimõtet, et saastajal tuleb maksta, asjakohased sätted:

– ajutiste eranditena ja/või

– rahaliste toetustena artikli 177 kohaselt loodud Ühtekuuluvusfondist.“

„Artikkel 193
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 176)

Artikli 192 kohaselt võetud kaitsemeetmed ei takista liikmesriiki säilitamast või 
kasutusele võtmast rangemaid kaitsemeetmeid. Niisugused meetmed peavad olema 
kooskõlas aluslepingutega. Neist teatatakse komisjonile.“

III – Õigusliku aluse valikuga seonduv Euroopa Liidu Kohtu praktika

Euroopa Kohus on pidanud sobiva õigusliku aluse küsimust tavaliselt põhiseadusliku 
tähtsusega küsimuseks, mis tagab pädevuse andmise põhimõtte järgimise (ELi lepingu 
artikkel 5) ning määrab kindlaks liidu pädevuse olemuse ja ulatuse3.

Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei olene liidu õigusakti õiguslik alus institutsiooni 
seisukohast kõnealuse akti taotletava eesmärgi kohta, vaid see tuleb kindlaks määrata 

3 Arvamus 2/00 (Cartagena protokoll), ECLI:EU:C:2001:664, punkt 5.
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kohtulikult kontrollitavate objektiivsete asjaolude, sealhulgas eelkõige meetme eesmärgi ja 
sisu alusel4. 

Kui asjaomase õigusakti kontrollimise käigus selgub, et sellel on kaks eesmärki või et sellega 
reguleeritakse kahte valdkonda ning üht neist saab lugeda põhiliseks või peamiseks, samas 
kui teine on üksnes täiendav, siis peab õigusaktil olema vaid üks õiguslik alus, see tähendab 
põhilisest või peamisest eesmärgist või valdkonnast tulenev õiguslik alus5. Üksnes 
erandkorras, kui on kindlaks tehtud, et õigusaktil on samaaegselt mitu eesmärki, mis on 
lahutamatult seotud ja millest üks ei ole teise suhtes teisejärguline ega sellega kaudselt seotud, 
võib asjaomane õigusakt tugineda erinevatele õiguslikele alustele6. See oleks võimalik aga 
üksnes juhul, kui vastavate õiguslike aluste jaoks ette nähtud menetlused ei ole vastuolus 
Euroopa Parlamendi õigustega ega kahjusta neid7.

Kuna kavandatud määrusega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse direktiiv 2006/66/EÜ, mis 
käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid8, ning arvestades, et viidatud direktiiv 
põhines samuti kahel õiguslikul alusel, st EÜ asutamislepingu artikli 175 lõikel 1 (praegune 
ELi toimimise lepingu artikli 192 lõige 1) ning EÜ asutamislepingu artikli 95 lõikel 1 
(praegune ELi toimimise lepingu artikkel 114) seoses direktiivi artiklitega 4, 6 ja 21, võib olla 
kasulik märkida asjaolu, et õigusakt, millega asendatakse teine õigusakt, ei pea tingimata 
põhinema samal õiguslikul alusel kui asendatav õigusakt. Õigusliku aluse kindlaks määramisel 
tuleks vaadata õigusakti eesmärki ja sisu9.

IV – Kavandatud määruse eesmärk ja sisu

Selleks et hinnata, kas kavandatud määrusele on asjakohane lisada õigusliku alusena artikli 192 
lõige 1, nagu seda tehti 2022. aasta detsembris institutsioonidevahelistes läbirääkimistes 
saavutatud esialgses kokkuleppes, tuleks Euroopa Kohtu õiguslikku alust käsitlevat 
kohtupraktikat silmas pidades vaadata määruse peamist eesmärki või peamisi eesmärke ning 
selle sisu.

Kavandatud määruse seletuskirjas on välja toodud järgmised kolm eesmärki: „1) siseturu 
toimimise (sealhulgas tooted, protsessid, patarei- ja akujäätmed ja ringlussevõetud materjalid) 
tugevdamine, tagades ühiste eeskirjade abil võrdsed tingimused; 2) ringmajanduse edendamine 
ning 3) keskkonna- ja sotsiaalse mõju vähendamine patareide ja akude olelusringi kõigis 
etappides“. Neid eesmärke on väljendatud ka kavandatud määruse põhjendustes. Põhjenduste 

4 Kohtuasi C-300/89, komisjon vs. nõukogu (titaandioksiid), ECLI:EU:C:1991:244, punkt 10.
5 Sealsamas, punkt 30 ja kohtuasi C-137/12, komisjon vs. nõukogu, ECLI:EU:C:2013:675, punkt 53 ning selles 
viidatud kohtupraktika.
6 Kohtuasi C-300/89, punktid 13 ja 17, kohtuasi C-42/97, parlament vs. nõukogu, ECLI:EU:C:1999:81, punkt 38, 
arvamus 2/00, punkt 23, kohtuasi C-94/03, komisjon vs. nõukogu (Rotterdami konventsioon), 
ECLI:EU:C:2006:2, ja kohtuasi C-178/03, komisjon vs. parlament ja nõukogu, ECLI:EU:C:2006:4, punktid 36 
ja 43.
7 Kohtuasi C-300/89, punktid 17–25, kohtuasi C-268/94, Portugal vs. nõukogu, ECLI:EU:C:1996:461.
8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta direktiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja 
akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ (ELT L 266, 
26.9.2006, lk 1).
9 Kohtuasi C-187/93, parlament vs. nõukogu, ECLI:EU:C:1994:265, punkt 28. Vaata ka kohtuasja C-411/06, 
komisjon vs. parlament ja nõukogu (jäätmesaadetised), ECLI:EU:C:2009:518, punkt 77, ja kohtuasi C-81/13, 
Ühendkuningriik vs. nõukogu, ECLI:EU:C:2014:2449, punkt 36.
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lähem vaatlus näitab, et väga mitu neist annab taustteavet ELi toimimise lepingu artikliga 114 
hõlmatud siseturu eesmärgi kohta. 

Näiteks on põhjenduses 2 selgitatud, et „[v]õttes arvesse patareide ja akude strateegilist 
tähtsust, ning et tagada õiguskindlus kõigile asjaomastele ettevõtjatele ning vältida 
diskrimineerimist, kaubandustõkkeid ja moonutusi patareide ja akude turul, on vaja kehtestada 
eeskirjad, mis käsitlevad patareide ja akude säästvusparameetreid, jõudlust, ohutust, kogumist, 
ringlussevõttu ja taaskasutamist“ ning lõppkasutajatele ja ettevõtjatele teabe andmist patareide 
ja akude kohta. „On vaja luua ühtlustatud õigusraamistik liidus turule lastavate patareide ja 
akude kogu olelusringiga tegelemiseks.“ Mitmes põhjenduses osutatakse direktiivi 2006/66/EÜ 
erinevale rakendamisele liikmesriikides ja sellele, kuidas see põhjustas „märkimisväärseid 
takistusi ringlussevõtuturgude toimimisele ning ringlussevõtu tasemete mitteoptimaalsust“ 
ning neis järeldatakse, et seega „tuleks üksikasjalikumate ja ühtlustatud eeskirjadega vältida 
patarei- ja akujäätmete kogumise, töötlemise ja ringlussevõtu turu moonutusi, tagada nõuete 
ühtlane rakendamine kogu liidus, ettevõtjate osutatavate jäätmekäitlusteenuste kvaliteedi 
edasine ühtlustamine ja teiseste toorainete turgude toetamine“.

Teisalt on ka mitu põhjendust, milles kirjeldatakse otseselt ja kaudselt kavandatud määruse 
keskkonnamõõdet. Põhjenduses 1 osutatakse Euroopa rohelisele kokkuleppele ning 
põhjenduses 2 viidatakse patareidele ja akudele kui ühtedele peamistele kestliku arengu, 
keskkonnahoidliku liikuvuse, puhta energia ja kliimaneutraalsuse võimaldajatele. Põhjenduses 
2a selgitatakse, et VII peatüki sätetega ajakohastatakse patarei- ja akujäätmete käitlemist 
käsitlevaid liidu õigusakte ning aidatakse kaasa ringmajandusele, kliimaneutraalsele 
majandusele ja mürgivabale keskkonnale üleminekule, luues seeläbi olulisi majanduslikke 
võimalusi, suurendades ringmajanduse ning energia-, kliima-, transpordi-, tööstus- ja 
teaduspoliitika koostoimet, kaitstes keskkonda ja vähendades kasvuhoonegaaside heidet. 
Põhjenduses 13 osutatakse patareide ja akude keskkonnajalajälje minimeerise olulisusele ning 
põhjendustes 14a ja 15 tuletatakse meelde vajadust piirata ohtlike ainete kasutamist patareides 
ja akudes, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda ning tegeleda selliste ainete sisaldusega 
jäätmetes. 

Kavandatud määruse sisu osas on reguleerimiseset ja kohaldamisala käsitlevas artiklis 1 
märgitud, et kavandatud määrusega kehtestatakse säästvus-, ohutus-, märgistus- ja teabe 
esitamise nõuded, mille alusel võib patareisid ja akusid turule lasta ja kasutusele võtta, samuti 
laiendatud tootjavastutuse, patarei- ja akujäätmete kogumise ja töötlemise ning aruandluse 
miinimumnõuded.

Esimene nõuete rühm on sätestatud II peatükis säästvus- ja ohutusnõuete kohta ning III peatükis 
märgistus- ja teabe esitamise nõuete kohta. Neid kahte peatükki täiendab IV peatükk akude 
vastavushindamise kohta, V peatükk vastavushindamisasutustest teavitamise kohta ning 
VI peatükk ettevõtjate kohustuste kohta. Nimetatud peatükid sisaldavad peamiselt 
standardsätteid, mis on siseturu valdkonna õigusaktides tavapärased (nt vastavusdeklaratsioon, 
CE-märgise kinnitamine, vastutavad ametiasutused, teavitamismenetlus ning tootjate, volitatud 
esindajate, importijate ja turustajate kohustused). 

Teine nõuete rühm on sätestatud VII peatüki moodustavates artiklites 45g–62 patarei- ja 
akujäätmete käitlemise kohta, millega kehtestatakse liikmesriikide ametiasutustele, tootjatele, 
turustajatele, töötlemiskohtadele, jäätmekäitluse eest vastutavatele ametiasutustele ja 
lõppkasutajatele mitmeid kohustusi ning nähakse ette kohustused seoses registreerimise, 
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laiendatud tootjavastutuse, patareide ja akude kogumis- ja tagatisrahasüsteemide, piirangute 
ning kantavate patareide ja akude jäätmete ja kergtranspordivahendite akude jäätmete kogumise 
määrade, töötlemise ja ringlussevõtu tõhususe, patarei- ja akujäätmete ennetamist ja käitlemist 
käsitleva teabe, patareide ja akude kasutusotstarbe muutmise ja aruandlusega. Kõnealused 
õigusnormid asendavad asjakohased sätted direktiivis 2006/66/EÜ, mis tunnistatakse 
kavandatud määrusega kehtetuks. 

V – Analüüs 

Kuigi komisjon kavatses kavandatud määruses käsitleda peamiselt siseturu loomist ja 
väljakujundamist, tuleks meelde tuletada, et liidu õigusakti õiguslik alus ei olene institutsiooni 
seisukohast kõnealuse õigusaktiga taotletava eesmärgi kohta, vaid see tuleb kindlaks määrata 
objektiivsete asjaolude alusel. 

On selge, et kavandatud määrusega laiendatakse märkimisväärselt säästvuse, ohutuse, 
märgistamise ja teabega seonduvaid kehtivaid nõudeid, millele patareid ja akud peavad 
vastama, enne kui neid saab turule lasta või kasutusele võtta. Samuti ollakse seisukohal, et 
kõnealuste nõuete ühtlustamine on põhjendatud siseturu killustatusega, mis tuleneb 
liikmesriikide erinevatest lähenemistest direktiivi 2006/66/EÜ ülevõtmisel. Sellega seoses 
taotletakse kavandatud määrusega tõepoolest siseturu loomise ja nõuetekohase toimimise 
eesmärki ning näib, et see põhineb nõuetekohaselt ELi toimimise lepingu artiklil 114. 

Siiski tuleb tunnistada, et kavandatud määrusel on ka selge eesmärk kaitsta keskkonda. Kuigi 
ELi toimimise lepingu artiklil 114 põhinevates ettepanekutes, mis käsitlevad muu hulgas 
keskkonnakaitset, võetakse aluseks kõrge kaitsetase, ei välista kõnealuses artiklis 
keskkonnakaitse kõrge taseme mainimine asjaolu, et õigusaktil võib olla kaks eesmärki. 

Kui kavandatud määruse artiklis 1 sätestatud nõuete esimest rühma kohaldatakse selgelt enne 
patareide ja akude turulelaskmist või kasutuselevõttu, ei hõlma VII peatükis esitatud teine 
nõuete rühm nõudeid, millele patareid ja akud peavad vastama enne, kui neid saab turule lasta 
või kasutusele võtta. Pigem kehtestatakse kavandatud määruse VII peatüki sätetega 
ringlussevõtu standardid ja kogumiseesmärgid. On raske ette kujutada, kuidas need standardid 
ja eesmärgid võiksid mõjutada patareide ja akude vaba liikumist siseturul, mistõttu ei näi seos 
patareide ja akude siseturul vaba liikumise ja jäätmekäitlust käsitlevate sätete vahel olevat ilmne 
ega võimalda siseturu eesmärgil kaaluda üles keskkonnakaitset. 

Seega näib, et kavandatud määrusel on kaks selget eesmärki, st siseturu ühtlustamine seoses 
patareide ja akude turulelaskmise ja turul kättesaadavaks tegemisega ning keskkonnakaitse, 
ennetades või vähendades patarei- ja akujäätmete tekitamise ja käitlemise negatiivset mõju. 

Lisaks tunduvad need eesmärgid olevat sama olulised. Seda järeldust jagab ka õigusteenistus 
oma arvamuses.
 
Lisaks raskuskeskme kontrollile näeb punktis III kirjeldatud kohtupraktika ette nõude, mille 
kohaselt saab õigusakt põhineda mitmel õiguslikul alusel kui selle eesmärgid on lahutamatult 
seotud ning õiguslikud alused ei näe ette omavahel kokkusobimatuid menetlusi.
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Menetluste kokkusobimise küsimuses ei teki probleemi, kuna ELi toimimise lepingu 
artikkel 114 ja artikli 192 lõige 1 näevad mõlemad ette seadusandliku tavamenetluse. 

Liikmesriikidele jäänud pädevuse seisukohast näeb ELi toimimise leping siiski ette, et eri 
õiguslikel alustel on erinevad tagajärjed mitte ainult seadusandliku menetluse ja eri 
institutsioonide õiguste osas, vaid ka seoses liikmesriikidele antud volituste ning liidu tasandi 
kontrolli- ja heakskiitmismenetlustega, mida tuleb järgida kui liikmesriigid soovivad kehtestada 
rangemaid meetmeid. 

Kuigi artikli 114 lõiked 4 ja 5 lubavad liikmesriikidel säilitada riigisisesed õigusnormid ELi 
toimimise lepingu artiklis 36 osutatud oluliste vajaduste tõttu või seoses keskkonna- või 
töökeskkonna kaitsega, võib selliseid sätteid kehtestada üksnes uute teaduslike tõendite korral 
ja asjaomasele liikmesriigile ainuomase probleemi tõttu, mis on tekkinud pärast 
ühtlustamismeetme vastuvõtmist. Sellistest riigisisestest õigusnormidest tuleb eelnevalt teatada 
komisjonile, kes need kindlaksmääratud tähtaja jooksul heaks kiidab või tagasi lükkab, ning 
kuni heakskiitmiseni ei saa asjaomane liikmesriik kohaldada komisjonile teada antud sätteid. 

Seevastu ELi toimimise lepingu artikkel 193 annab liikmesriikidele suuremad volitused 
säilitada või kehtestada rangemaid kaitsemeetmeid kui need, mis on ette nähtud ELi toimimise 
lepingu artiklis 192. Liikmesriigid on üksnes kohustatud teatama komisjonile meetmetest, mida 
nad kavatsevad võtta. Meetmed, mida liikmesriigid võivad võtta, peavad olema kooskõlas 
aluslepinguga ja artikli 192 kohaselt vastu võetud liidu õigusakti eesmärgiga. 

Nagu õigusteenistus oma arvamuses järeldas, on ELi toimimise lepingu artikli 114 lõigetes 4 ja 
5 sätestatud materiaalsed ja menetlusnõuded oluliselt erinevad ELi toimimise lepingu 
artiklis 193 sätestatust. ELi toimimise lepingu artikli 114 ja artikli 192 lõike 1 samaaegne 
kasutamine liidu õigusakti õigusliku alusena on seega küsitav, kuna – nagu õigusteenistus 
märkis – mõlema õigusliku aluse samaaegne kohaldamine võib tingida õiguskindlusetuse 
seoses võimalike rangemate riiklike meetmete vastuvõtmisega. 

Esialgse poliitilise kokkuleppe tekstis pakutud lahendus näib olevat see, et seadusandja määrab 
selgelt kindlaks sätted, mis on seotud siseturu kaitsega, ning et õigusakti asjakohases volituses 
täpsustatakse selgelt, millised artiklid on hõlmatud artikli 192 lõikega 1. 

Kuigi selline seadusandlik meetod, millega jagatakse seadusandlik akt osadeks ja iga osa 
seotakse selgelt ühega mitmest õiguslikust alusest (õigusteenistuse arvamuses nimetatakse seda 
jupitamiseks (saucissonnage)), on kasulik selles mõttes, et näidataks selgelt ära liikmesriikide 
kaalutlusruum seoses rangemate riigisiseste meetmete ulatusega ja millist menetlust 
kohaldataks, tõstatab see sellest olenemata küsimuse, kas sellise õigusaktiga taotletavad 
eesmärgid ja valdkonnad on lahutamatud. 

Õigusteenistuse kohaselt ei ole samas Euroopa Kohtul olnud veel võimalust avaldada arvamust 
sellise seadusandliku meetodi kasutamise ja selle võimaliku mõju kohta niisuguse õigusakti 
kehtivusele, milles seda kasutatakse. Seega ei ole selle meetodi vastu kindlaid argumente. 
Õigusteenistus tuletab samuti meelde, et sellist meetodit on juba kasutatud mitmes õigusaktis, 
mis on vastu võetud EÜ asutamislepingu artikli 95 (nüüd ELi toimimise lepingu artikkel 114) 
ja EÜ asutamislepingu artikli 175 (nüüd ELi toimimise lepingu artikkel 192) alusel, sealhulgas 
direktiivis 2006/66/EÜ, mida kavandatud määrusega soovitakse asendada. Seega on juba 
olemas mitu võrreldavat pretsedenti. 
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Sellega seoses võiks kaaluda ka tagajärgi, mida õigusakti jagamine kaheks (või enamaks) 
eraldiseisvaks õigusaktiks võib avaldada liidu tegevuse järjepidevusele, mis võib ohtu sattuda.

VI – Järeldus ja soovitus

Õiguskomisjon otsustas 28. veebruari 2023. aasta koosolekul 17 poolt- ja 1 vastuhäälega 
(erapooletuid ei olnud)10 soovitada keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile, et 
patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitleva kavandatud määruse teise õigusliku 
alusena ELi toimimise lepingu artikli 192 lõike 1 lisamine tundub olevat vastuvõetav juhul, 
kui täpsustatakse, et VII peatüki sätted põhinevad ELi toimimise lepingu artikli 192 lõikel 1, 
samas kui kavandatud määruse ülejäänud osa põhineb endiselt ELi toimimise lepingu 
artiklil 114.
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