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EHDOTUKSET 

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. huomauttaa, että EU:n lainsäädännön asianmukainen soveltaminen on keskeisellä sijalla, 

jotta voidaan vaalia ja lisätä keskinäistä luottamusta julkisten instituutioiden välillä sekä 

EU:n että kansallisella tasolla samoin kuin instituutioiden ja kansalaisten välillä, ja toteaa, 

että luottamus ja oikeusvarmuus ovat perustana hyvälle yhteistyölle ja EU:n 

lainsäädännön tosiasialliselle soveltamiselle; katsoo, että unionin kansalaiset suhtautuvat 

unionin oikeuteen luottavaisemmin silloin, kun se pannaan tosiasiallisesti täytäntöön 

jäsenvaltioissa; kehottaa jäsenvaltioita lisäämään toimiaan, jotta voidaan varmistaa EU:n 

lainsäädännön tosiasiallinen ja oikea-aikainen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä 

ja sen täytäntöönpano; 

2. katsoo, että osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamista koskevien rikkomusmenettelyjen 

suuri määrä vuonna 2015 osoittaa, että unionin lainsäädännön oikea-aikainen ja 

asianmukainen soveltaminen jäsenvaltioissa on edelleen suuri haaste ja tärkeä painopiste 

unionille; 

3. katsoo, että EU:n säännöstön asianmukainen soveltaminen on avainasemassa siinä, että 

EU:n toimintapolitiikat hyödyttävät niin yksittäisiä ihmisiä kuin yrityksiä; painottaa sen 

vuoksi komission aikomusta lujittaa EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa siten, 

että perustana ovat sen osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen ja kansallisen 

lainsäädännön vaatimustenmukaisuuden jäsennelty ja järjestelmällinen tarkastaminen; 

korostaa, että on tärkeää taata annetun toimivallan periaate sekä toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteet SEU-sopimuksen 5 artiklan mukaisesti samoin kuin 

yhdenvertaisuus lain edessä, jotta voidaan tehostaa EU:n lainsäädännön soveltamisen 

seurantaa; huomauttaa, että EU:n lainsäädäntö on demokraattisen prosessin tulos eikä se 

voi tulla voimaan, ellei se ole saanut taakseen jäsenvaltioiden määräenemmistöä – ja 

joissakin tapauksissa yksimielisyyttä – neuvostossa; suhtautuu myönteisesti komission 

käytäntöön ottaa asiaankuuluvasti huomioon paremman lainsäädännön periaatteet 

seurattaessa EU:n lainsäädännön soveltamista jäsenvaltioissa; 

4. toteaa, että ensisijainen vastuu unionin oikeuden asianmukaisesta täytäntöönpanosta ja 

soveltamisesta on jäsenvaltioilla; toteaa kuitenkin, että tämä ei vapauta unionin 

toimielimiä niiden velvollisuudesta noudattaa unionin primaarioikeutta, kun ne tuottavat 

unionin sekundaarilainsäädäntöä; 

5. korostaa avoimuuden merkitystä EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden laatiessa ja 

soveltaessa lainsäädäntöä; huomauttaa, että EU:n lainsäädännön on oltava selvää, 

ymmärrettävää, johdonmukaista ja täsmällistä, jotta voidaan paitsi helpottaa unionin 

oikeuden täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa myös tehdä siitä EU:n kansalaisten kannalta 

lähestyttävää, ja samalla on otettava huomioon EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö, 

jossa painotetaan EU:n oikeussääntöjen ennakoitavuuden ja ennustettavuuden tarvetta1; 

                                                 
1 Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.9.2009, Plantanol GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Darmstadt, C-

201/08, ECLI:EU:C:2009:539, 46 kohta. 
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6. muistuttaa, että, kuten aiemmin on jo todettu, oikeusvaltion periaatteeseen ja 

lainsäädännön varmuuteen ja ennakoitavuuteen perustuvassa Euroopan unionissa unionin 

kansalaisten oikeutena on saada tietää selkeällä, helposti saatavalla, avoimella ja oikea-

aikaisella tavalla, onko unionin lainsäädännön nojalla saatettu voimaan kansallista 

lainsäädäntöä ja millaista lainsäädäntöä voimaan on saatettu; 

7. korostaa EU:n perussopimuksissa vahvistettua avoimuuden periaatetta samoin kuin EU:n 

perusoikeuskirjan 41 ja 47 artiklassa tarkoitettua unionin kansalaisten oikeutta 

oikeussuojaan ja hyvään hallintoon, sillä kyseisissä artikloissa edellytetään, että 

kansalaisilla on asianmukainen mahdollisuus tutustua ehdotuksiin heitä koskeviksi 

säädöksiksi; toteaa, että näiden oikeuksien ja periaatteiden olisi oltava ensiarvoisen 

tärkeitä myös jäsenvaltioille niiden laatiessa ehdotuksia säädöksiksi, joilla pannaan 

täytäntöön EU:n lainsäädäntöä; 

8. kehottaa tältä osin kaikkia lainsäädäntöprosessiin osallistuvia EU:n toimielimiä 

sitoutumaan siihen, että ne parantavat edelleen lainsäädäntötekstien valmistelun laatua 

parempaa lainsäädäntöä koskevassa strategiassa annetun sitoumuksen mukaisesti; katsoo, 

että vuonna 1998 tehtyä toimielinten välistä sopimusta yhteisön lainsäädännön 

valmistelun laatua koskevista yhteisistä suuntaviivoista olisi mukautettava niin, että tämä 

tavoite voidaan saavuttaa; toistaa paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen 

sopimuksen määräyksen, jossa kehotetaan jäsenvaltioita, jotka saattaessaan unionin 

direktiivejä osaksi kansallista lainsäädäntöä päättävät lisätä elementtejä, jotka eivät 

millään tavoin liity kyseiseen unionin lainsäädäntöön, tekemään tällaiset lisäykset 

tunnistettaviksi joko täytäntöönpanosäädöksessä tai niihin liittyvissä asiakirjoissa; 

9. korostaa, että työmarkkinaosapuolet, kansalaisjärjestöt ja muut sidosryhmät ovat tärkeässä 

roolissa, kun raportoidaan puutteista siinä, miten jäsenvaltiot saattavat unionin oikeutta 

osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltavat sitä; ehdottaa, että kansalliset viranomaiset ja 

EU:n toimielimet tekisivät tätä roolia tunnetuksi; 

10. katsoo, että ottamalla kansalliset parlamentit soveltuvin osin mukaan vuoropuheluun 

lainsäädäntöehdotusten sisällöstä edistetään EU:n lainsäädännön tosiasiallista 

soveltamista; huomauttaa, että kun kansalliset parlamentit valvovat tiiviimmin maidensa 

hallituksia näiden osallistuessa lainsäädäntöprosessiin, voidaan edistää EU:n 

lainsäädännön tosiasiallista soveltamista perussopimuksissa määrätyllä tavalla; korostaa, 

että kansallisilla parlamenteilla on tästä syystä oltava sananvaltaa unionin 

lainsäädäntömenettelyjen varhaisissa vaiheissa, ja kehottaa EU:n toimielimiä ja 

jäsenvaltioita käynnistämään keskustelun kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan 

unionissa tehdystä pöytäkirjasta N:o 1 ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 

soveltamisesta tehdystä pöytäkirjasta N:o 2, mahdollisesti siten, että ne tarkastelevat niin 

sanotun varhaisvaroitusjärjestelmän tarkistamista ja siten parantavat keltaisen kortin 

menettelyn soveltamista; 

11. kannustaa tiivistämään yhteistyötä ja lujittamaan yhteyksiä Euroopan parlamentin ja 

kansallisten parlamenttien välillä; muistuttaa kansallisten parlamenttien 

valvontatehtävästä, joka koskee niiden maiden hallitusten osallistumista 

päätöksentekoprosessiin Euroopan unionin neuvostossa, ja korostaa tarvetta kuulemisiin ja 

säännölliseen näkemystenvaihtoon Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien 

välillä, etenkin lainsäädäntöprosessin alkuvaiheissa; 
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12. kannustaa komissiota tarjoamaan kansalaisille yhdennetyn foorumin, jonka avulla voidaan 

keskittää valitukset sääntöjenvastaisuuksista EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa; 

13. toteaa, että kansallisilla parlamenteilla on keskeinen tehtävä valvottaessa, että jäsenvaltiot 

panevat EU:n lainsäädännön asianmukaisesti täytäntöön; kehottaa niitä hoitamaan tätä 

tehtävää ennakoivasti; tuo esille kansallisten parlamenttien roolin siinä, että vältetään 

EU:n lainsäädännön ”kultausta” kansallisella tasolla ja siten estetään ylisääntely ja 

tarpeeton hallinnollinen rasite; odottaa jäsenvaltioiden ilmoittavan ja dokumentoivan 

selkeästi kansalliset velvoitteet, jos sellaisia lisätään EU:n lainsäädäntöön 

täytäntöönpanoprosessissa; on huolestunut siitä, että EU:n lainsäädäntöön lisätyt liialliset 

kansalliset toimenpiteet ruokkivat tarpeettomasti euroskeptisyyttä; 

14. tukee komission aloitetta, jossa jäsenvaltioille annetaan tehostettua ohjausta ja apua 

käyttäen konkreettisia välineitä, jotta voidaan parantaa EU:n lainsäädännön 

täytäntöönpanossa saavutettuja tuloksia; 

15. toteaa, että EU:n kanssa työskentelevien kansallisten parlamenttien valiokuntien 

tietojenvaihto- ja yhteistyöjärjestelmä voi auttaa tehokkaan lainsäädännön saavuttamisessa 

ja sen avulla olisi myös tuettava EU:n lainsäädännön tosiasiallista soveltamista 

jäsenvaltioissa; tukee IPEX-tietokannan käyttöä välineenä kansallisten parlamenttien ja 

Euroopan parlamentin välisessä vastavuoroisessa tietojenvaihdossa; kannustaa kansallisia 

parlamentteja osallistumaan aktiivisesti Euroopan parlamentin järjestämiin säännöllisiin 

parlamenttien välisiin valiokuntakokouksiin; 

16. korostaa, että parlamentin on ehdottomasti voitava valvoa myös sitä, miten komissio 

valvoo asetusten täytäntöönpanoa, samalla tavoin kuin se tekee direktiivien kohdalla; 

pyytää komissiota varmistamaan, että asetusten täytäntöönpanoa koskevat tiedot annetaan 

sen tulevissa EU:n oikeuden soveltamisen valvontaa koskevissa vuosikertomuksissa; 

kehottaa jäsenvaltioita toimittamaan komissiolle kansalliset säädökset, joilla asetukset 

saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä tai pannaan täytäntöön, jotta voidaan varmistaa, 

että ne ovat vaatimustenmukaisia, ja täsmentämään, mitkä osat ovat peräisin EU:n 

lainsäädännöstä ja mitkä ovat kansallisia lisäyksiä; 

17. pitää komission pyrkimyksiä suuntaviivojen antamiseksi kiitettävinä; suhtautuu niin ikään 

myönteisesti laajaan valikoimaan välineitä, joiden avulla komissio edistää vaatimusten 

noudattamista rikkomusmenettelyä edeltävässä vaiheessa; pitää valitettavana, että 

direktiivien saattaminen asianmukaisesti osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä 

on edelleen ongelma; kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan sitoumustaan, että ne antavat 

selittäviä asiakirjoja yhdessä direktiivien saattamista osaksi niiden oikeusjärjestystä 

koskevien kansallisten toimenpiteiden kanssa, mikä koskee soveltuvin osin myös 

vastaavuustaulukkoja; 

18. pitää valitettavana, ettei se vielä saa avoimia ja oikea-aikaisia tietoja EU:n lainsäädännön 

täytäntöönpanosta; muistuttaa, että Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista 

tehdyssä tarkistetussa puitesopimuksessa komissio lupaa ”antaa […] parlamentille 

yhteenvetona tiedot kaikista rikkomusmenettelyistä alkaen virallisista ilmoituksista ja 

parlamentin niin pyytäessä myös […] asioista, joita rikkomusmenettely koskee”, ja 

odottaa, että tätä lauseketta sovelletaan käytännössä vilpittömässä mielessä; 
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19. suhtautuu myönteisesti komission ja jäsenvaltioiden välillä käytävään jatkuvaan 

vuoropuheluun, jonka tarkoituksena on lujittaa EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon 

valvontaa jäsennellyn ja järjestelmällisen lähestymistavan avulla; 

20. toteaa, että Euroopan yhdentymisen vaikuttavuus perustuu myös siihen, missä määrin 

jäsenvaltiot sisällyttävät EU:n toimintapolitiikat lainsäädäntöön ja soveltavat niitä; 

palauttaa tältä osin mieliin SEUT-sopimuksen 197 artiklan, jossa todetaan, että ”unionin 

oikeuden tosiasiallista täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, mikä on keskeistä unionin 

moitteettoman toiminnan kannalta, pidetään yhteistä etua koskevana asiana”. 
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