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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. kiinnittää huomiota siihen, että kertomuksen julkaisemisen jälkeen parlamentti, neuvosto 
ja komissio sekä jäsenvaltiot ovat päässeet yhteisymmärrykseen selittävistä asiakirjoista, 
joista käy ilmi direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen 
tarkoitettujen välineiden vastaavien osien suhde ("vastaavuustaulukot"); toteaa, että 
kyseiset toimielimet ja jäsenvaltiot ovat päättäneet sisällyttää direktiiveihin johdanto-osan 
kappaleen, jossa todetaan, että asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava 
vastaavuustaulukko niissä tapauksissa, kun tämän katsotaan olevan tarpeellista ja 
kohtuullista;

2. palauttaa mieliin, että yli kymmenen vuoden ajan parlamentti ja komissio ovat turhaan 
yrittäneet sisällyttää direktiiveihin vastaavuustaulukoita koskevia sitovia säännöksiä, 
koska neuvosto on usein vastustanut niitä, ja on tyytyväinen saavutettuun 
yhteisymmärrykseen;

3. korostaa, että vastaavuustaulukot ovat korvaamaton väline, jonka avulla komissio ja
parlamentti voivat valvoa, että jäsenvaltiot saattavat direktiivejä asianmukaisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, koska direktiivin ja sitä vastaavien kansallisten säännösten 
välistä suhdetta on usein hyvin hankala ja monesti lähes mahdotonta seurata;

4. painottaa rikkomusmenettelyjen avoimuuden merkitystä etenkin siksi, että parlamentti voi 
valvoa unionin lainsäädännön soveltamista; muistuttaa tässä yhteydessä, 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 
käytäntöön vilpittömässä mielessä;

5. muistuttaa, että direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevan 
määräajan noudattamatta jättäminen rikkoo perussopimuksia samalla tavalla kuin mikä 
tahansa muu olennaisten säännösten noudattamatta jättäminen, ja näin ollen tähän on 
suhtauduttava ja tätä on käsiteltävä sen mukaisesti; on tältä osin tyytyväinen siihen, että 
Lissabonin sopimus tarjoaa tällaisessa tapauksessa mahdollisuuden tuomita asianomainen 
jäsenvaltio säännösten rikkomisesta ja määrätä se maksamaan kiinteämääräinen hyvitys 
tai uhkasakko;

6. on tyytyväinen siihen, että komissio käyttää monenlaisia välineitä sujuvoittaakseen 
säädösten saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä (kansalliseksi lainsäädännöksi 
saattamisen tarkistuslistat, käsikirjat tai selittävät huomautukset), ja kannustaa komissiota 
seuraamaan entistä tarkemmin, että direktiivit saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä 
ennen määräaikaa, etenkin sellaisten maiden kohdalla, joilla on "huono maine", jotta se 
voi myös puuttua asiaan ripeästi;
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7. kiinnittää huomiota siihen, että direktiivien säännöksiä voidaan soveltaa välittömästi 
silloin, kun ne ovat riittävän täsmällisiä eikä niihin sisälly ehtoja ("välitön 
oikeusvaikutus"), ehdottaa, että komissio viittaa tällaisiin säännöksiin direktiiviä 
koskevissa perusteluissaan, ja katsoo, että oikeusalan ammattilaisille olisi tiedotettava 
tällaisista säännöksistä tehokkaammin;

8. kehottaa komissiota arvioimaan kussakin yksittäisessä tapauksessa, olisiko 
tarkoituksenmukaisempaa valita direktiivin sijasta asetus, sillä ilmoittamatta jättämiseen 
liittyviä tapauksia on valtava määrä (470 käsiteltävänä olevaa tapausta vuonna 2010); 
toteaa, että tällä tavoin ratkaistaisiin ongelma, joka liittyy tietyissä jäsenvaltioissa 
ilmenevään direktiivin vaatimukset ylittävään sääntelyyn ("gold plating"), jolla on 
protektionistisia vaikutuksia.


