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 ET 

ETTEPANEKUD 

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. juhib tähelepanu sellele, et ELi õiguse nõuetekohane kohaldamine on äärmiselt oluline 

selleks, et edendada ja soodustada vastastikust usaldust avaliku sektori institutsioonide 

vahel nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil, samuti institutsioonide ja kodanike vahel, 

kuna usaldus ja õiguskindlus on aluseks heale koostööle ja ELi õigus tõhusamale 

kohaldamisele; leiab, et liidu kodanikud usaldavad liidu õigust rohkem, kui seda 

rakendatakse liikmesriikides tulemuslikult; kutsub liikmesriike üles suurendama 

jõupingutusi, et ELi õiguse ülevõtmine ja rakendamine toimuks õigeaegselt ja 

tulemuslikult; 

2. on seisukohal, et rikkumismenetluste suur arv 2015. aastal näitab, et ELi õigusaktide 

õigeaegse ja nõuetekohase kohaldamise tagamine liikmesriikides on endiselt tõsine 

probleem ning ELi prioriteet; 

3. on seisukohal, et selleks, et ELi poliitika tooks kasu nii üksikisikutele kui ettevõtjatele, on 

ülimalt tähtis ELi õigustikku nõuetekohaselt kohaldada; rõhutab seetõttu komisjoni 

kavatsust tugevdada ELi õiguse jõustamist, tuginedes struktureeritud ja süsteemsele 

õigusaktide ülevõtmisele ning siseriiklike õigusaktide vastavuse kontrollimisele; rõhutab, 

kui tähtis on kaitsta pädevuste andmise, subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid, 

mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 5, ning võrdsust seaduse ees, et ELi 

õiguse kohaldamist paremini kontrollida; juhib tähelepanu sellele, et ELi õigusaktid on 

vastu võetud demokraatliku protsessi teel ega saa jõustuda, ilma et nad oleksid saanud 

nõukogus liikmesriikide kvalifitseeritud häälteenamust ning mõnel juhul ühehäälset 

heakskiitu; tunneb heameel selle üle, et jälgides ELi õiguse kohaldamist liikmesriikides, 

võtab komisjon nõuetekohaselt arvesse parema õigusloome põhimõtteid; 

4. tunnistab, et esmane vastutus liidu õiguse nõuetekohase rakendamise ja kohaldamise eest 

lasub liikmesriikidel; märgib siiski, et see ei vabasta liidu institutsioone nende kohustusest 

järgida ELi esmast õigust, kui nad loovad ELi teisest õigust; 

5. rõhutab, et õigusaktide väljatöötamisel ja kohaldamisel ELi institutsioonide ja 

liikmesriikide poolt on väga olulisel kohal läbipaistvus; juhib tähelepanu sellele, et nii ELi 

õiguse rakendamise lihtsustamiseks liikmesriikide poolt ja selle kättesaadavaks 

tegemiseks ELi kodanikele peavad ELi õigusaktid olema selged, arusaadavad, 

järjepidevad ja täpsed, võttes samas arvesse ka Euroopa Liidu Kohtu praktikat, mis 

rõhutab, et ELi normid peavad olema prognoositavad1; 

6. tuletab meelde, nii nagu on juba varem märkinud, et Euroopa Liidus, mis rajaneb 

õigusriigi põhimõttel ning õiguse kindlusel ja prognoositavust, on ELi kodanikel õigus 

olla selgelt, kättesaadavalt, läbipaistvalt ja õigeaegselt teavitatud sellest, kas ja 

missuguseid siseriiklikke õigusakte on ELi õigusaktide ülevõtmisel vastu võetud; 

                                                 
1 Euroopa Liidu Kohtu 10. septembri 2009. aasta otsus kohtuasjas Plantanol GmbH & Co.KG vs. Hauptzollamt 

Darmstadt, C-201/08, ECLI:EU:C:2009:539, punkt 46. 
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7. rõhutab läbipaistvuse põhimõtet, mis on sätestatud ELi aluslepingutes, ja ELi kodanike 

õigust õiguskaitsele ja heale haldusele, nagu on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste 

harta artiklites 41 ja 47, arvestades, et need artiklid nõuavad, et kodanikel oleks piisav 

juurdepääs õigusaktide eelnõudele, mis neid puudutavad; tuletab meelde, et need õigused 

ja põhimõtted peaksid olema väga tähtsad ka liikmesriikidele, kui nad esitavad eelnõusid 

ELi õigusaktide rakendamiseks; 

8. nõuab sellega seoses, et kõik ELi institutsioonid, kes on seotud seadusandliku protsessiga, 

parandaksid veelgi õigusaktide koostamise kvaliteeti kooskõlas parema õigusloome 

tegevuskavas võetud kohustusega; on seisukohal, et 1998. aasta institutsioonidevahelist 

kokkulepet ühenduse õigusaktide koostamise üldiste kvaliteedisuuniste kohta tuleks 

kohandada, et saavutada kõnealune eesmärk; tuletab meelde paremat õigusloomet 

käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe sätet, millega palutakse, et kui liikmesriigid 

soovivad ELi direktiivide ülevõtmisel riigi õigusesse lisada elemente, mis ei ole mingil 

moel liidu õigusega seotud, teeksid nad need lisandused äratuntavaks kas riikliku 

rakendusmeetme või lisadokumentide abil; 

9. rõhutab, et sotsiaalpartneritel, kodanikuühiskonna organisatsioonidel ja muudel 

sidusrühmadel on oluline roll liikmesriikides ELi õiguse ülevõtmise ja kohaldamisega 

seotud puudujääkidest teatamisel; teeb ettepaneku, et liikmesriikide asutused ja ELi 

institutsioonid edendaksid seda rolli; 

10. on veendunud, et riikide parlamentide kaasamine dialoogi seadusandlike ettepanekute sisu 

üle, kui see on asjakohane, aitab edendada ELi õiguse tulemuslikku rakendamist; juhib 

tähelepanu sellele, et riikide parlamentide järelevalve oma valitsuste üle, kui viimased on 

kaasatud õigusloomeprotsessi, aitab tulemuslikumalt kohaldada ELi õigusakte, nagu on 

sätestatud aluslepingutes; rõhutab, et seetõttu peaks liikmesriikide parlamentidel olema 

sõnaõigus Euroopa seadusandlike menetluste varajases etapis ning kutsub Euroopa 

institutsioone ja liikmesriike üles algatama arutelu protokollide nr 1 ja 2 üle, mis 

käsitlevad riikide parlamentide rolli Euroopa Liidus ning subsidiaarsust ja 

proportsionaalsust, vaadates võimaluse korral läbi varajase hoiatamise süsteemi ja 

parandades sellega seega nn kollase kaardi menetluse kohaldamist; 

11. ergutab tihedamat koostööd ja sidemete tugevdamist Euroopa Parlamendi ja riikide 

parlamentide vahel; tuletab meelde, et riikide parlamentidel on järelevalve funktsioon oma 

valitsuste osalemise üle Euroopa Liidu Nõukogu otsustusprotsessis ja rõhutab, et Euroopa 

Parlamendi ja riikide parlamentide vahel peaksid toimuma regulaarsed konsultatsioonid ja 

arvamuste vahetused, eelkõige õigusloome protsessi algusjärgus; 

12. julgustab komisjoni pakkuma kodanikele ühtset platvormi, et aidata koondada kaebusi 

rikkumiste kohta ELi õigusaktide rakendamisel; 

13. tuletab meelde, et riikide parlamentidel on oluline roll selles, et kontrollida ELi õiguse 

nõuetekohast rakendamist liikmesriikide poolt; kutsub neid üles täitma seda rolli aktiivselt 

ja ennetavalt; juhib tähelepanu sellele, et liikmesriikide parlamendid peaksid aitama 

vältida ELi õigusaktide ülereguleerimist liikmesriikide tasandil, hoidmaks ära liigsete 

nõuete kehtestamist ja tarbetut halduskoormust; loodab, et liikmesriigid märgivad selgelt 

ära ja dokumenteerivad riiklikud kohustused, mis lisatakse ELi õigusaktidele rakendamise 

käigus; on mures, et ELi õigusaktidele lisatakse liiga palju riiklikke meetmeid ja see 

suurendab tarbetult euroskepsist; 
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14. toetab komisjoni algatust pakkuda liikmesriikidele rohkem juhiseid ja abi, kasutades 

konkreetseid vahendeid, et saavutada ELi õiguse rakendamisel paremaid tulemusi; 

15. märgib, et teabevahetus ja koostöö ELiga töötavate riiklike parlamendikomisjonide vahel 

võib aidata saavutada tõhusamaid õigusakte ja seda tuleks kasutada ka selleks, et toetada 

ELi õigusaktide tulemuslikumalt kohaldamist liikmesriikides; soovitab kasutada IPEXi 

platvormi kui vahendit vastastikuseks teabevahetuseks riikide parlamentide ja Euroopa 

Parlamendi vahel; julgustab liikmesriikide parlamente aktiivselt osalema regulaarsetel 

parlamentidevahelistel komisjonide kohtumistel, mida Euroopa Parlament korraldab; 

16. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Parlamendil peaks olema võimalik jälgida ka 

määruste jõustamist komisjoni poolt, nii nagu direktiivide puhul; palub komisjonil tagada, 

et edaspidi sisaldaksid aastaaruanded ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta ka 

andmeid määruste rakendamise kohta; kutsub liikmesriike üles esitama komisjonile 

riiklikke õigusakte määruste rakendamiseks või ülevõtmiseks, et tagada nende 

nõuetekohane täitmine ja määrata kindlaks, millised osad tulenevad ELi õigusaktist ja 

millised on siseriiklikud täiendused; 

17. leiab, et komisjoni jõupingutused suuniste väljaandmisel on kiiduväärt; tervitab 

mitmesuguseid vahendeid, mida komisjon kasutab, et edendada õigusaktide täitmist 

rikkumismenetluse eelses etapis; peab kahetsusväärseks asjaolu, et direktiivide 

nõuetekohane ülevõtmine liikmesriikide poolt on endiselt probleem; nõuab tungivalt, et 

liikmesriigid täidaksid oma kohustust ja esitaksid koos riiklike meetmetega direktiivide 

ülevõtmiseks oma õiguskorda selgitavaid dokumente, vajaduse korral ka vastavustabeleid; 

18. peab kahetsusväärseks, et Euroopa Parlament ei saa veel läbipaistvat ja õigeaegset teavet 

ELi õigusaktide rakendamise kohta; tuletab meelde, et muudetud raamkokkuleppes 

Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhete kohta kohustub komisjon tegema parlamendile 

kättesaadavaks koondteabe kõigi rikkumismenetluste kohta alates ametlikust 

teavitamiskirjast, sealhulgas taotluse korral [...] rikkumismenetluste sisu kohta, ning 

eeldab, et seda klauslit hakatakse tegelikkuses heauskselt kohaldama; 

19. tunneb heameelt pideva dialoogi üle komisjoni ja liikmesriikide vahel, et tugevdada ELi 

õiguse jõustamist struktureeritud ja süstemaatilise lähenemisviisiga; 

20. tuletab meelde, et Euroopa integratsiooni tõhusus sõltub ka sellest, mil määral 

liikmesriigid ELi poliitikat oma õigusaktidesse kaasavad ja kohaldavad; tuletab sellega 

seoses meelde Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 197, mille kohaselt „liidu õiguse 

tõhusat rakendamist liikmesriikides, mis on oluline liidu nõuetekohase toimimise 

seisukohast, käsitatakse ühise huvina“. 
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