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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. juhib tähelepanu sellele, et parlament, nõukogu ja komisjon on pärast selle raporti 
väljaandmist jõudnud kokkuleppele selgitavate dokumentide suhtes, milles on sätestatud 
seos direktiivi osade ja ülevõtvate riiklike õigusaktide vastavate osade vahel 
(„vastavustabelid”); märgib, et kolm institutsiooni ja liikmesriigid nõustusid lisama 
direktiividesse volituse, mille kohaselt peab vastavustabeli edastama asjassepuutuv 
liikmesriik, kui see on üksikjuhtumil vajalik ja proportsionaalne;

2. tuletab meelde, et parlament ja komisjon on rohkem kui 10 aastat proovinud tulemusetult 
lisada direktiividesse siduvaid sätteid vastavustabelite kohta, mille nõukogu on tihti tagasi 
lükanud, ning tunneb heameelt kokkuleppele jõudmise üle;

3. rõhutab, et vastavustabelid on väärtuslik abivahend, mis võimaldab komisjonil ja 
parlamendil kontrollida, kas liikmesriigid kannavad direktiivid üle nõuetekohaselt, sest 
tihti on direktiivi ja vastavate siseriiklike õigusnormide seos väga keeruline ning 
mõnikord on seda peaaegu võimatu tagasiulatuvalt jälgida;

4. rõhutab rikkumismenetluste läbipaistvuse tähtsust, pidades silmas ka parlamendi 
võimalust kontrollida liidu õiguse kohaldamist; tuletab sellega seoses meelde, et 
muudetud raamkokkuleppes suhete kohta parlamendiga kohustub komisjon tegema 
„parlamendile kättesaadavaks kokkuvõtliku teabe kõikidest rikkumismenetlustest, alates 
ametliku teatamise kirjast, sealhulgas (...) rikkumismenetlustega seotud küsimustes”, ning 
loodab, et seda klauslit kohaldatakse heas usus;

5. tuletab meelde, et direktiivi ülevõtmise tähtajast kinni pidamata jätmine ja samamoodi ka 
vastavate sätete täitmata jätmine kujutab endast aluslepingute rikkumist ning seda tuleb 
vastavalt tõlgendada ja käsitleda; pooldab sellega seoses Lissaboni lepinguga loodud 
võimalust määrata sellisel juhul asjassepuutuvale liikmesriigile koos rikkumist käsitleva 
kohtuotsusega põhisumma või trahv;

6. tunneb heameelt selle üle, et komisjon kasutab ülemineku sujuvamaks muutmiseks suurt 
hulka vahendeid (ülevõtmise kontrollnimekirju, käsiraamatuid või tõlgendusdokumente) 
ning julgustab komisjoni veelgi põhjalikumalt jälgima, et kõik direktiivid võetakse üle 
enne ülevõtmise tähtaja lõppu, eelkõige mis puudutab „mustas nimekirjas” olevaid 
liikmesriike, et olla valmis viivitamatult sekkuma;

7. juhib tähelepanu direktiivide sätete vahetule kohaldamisele, juhul kui need sätted on 
piisavalt täpsed ja tingimusteta („otsene mõju”); soovitab komisjonil oma direktiivi 
põhjenduses osutada sellistele sätetele ning on arvamusel, et juriste tuleks neist rohkem 
teavitada;

8. palub komisjonil hinnata iga üksikjuhtumi puhul, kas tohutut arvu teatamata jätmise 
juhtumeid (470 pooleliolevat juhtumit 2010. aastal) arvesse võttes on asjakohasem valida 
direktiivi asemel määrus; märgib, et see lahendaks samal ajal nende liikmesriikide 
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probleemi, kelle standardid on direktiiviga nõutavatest standarditest rangemad, tuues 
kaasa kaitsva mõju („kuldamine”).


