
PA\941829ET.doc PE514.776v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Põhiseaduskomisjon

2013/2077(INI)

27.8.2013

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: põhiseaduskomisjon

Saaja: õiguskomisjon

ELi õigusloome kvaliteet ning subsidiaarsus ja proportsionaalsus seoses 19. 
aruandega „Parem õigusloome”, mis hõlmab aastat 2011
(2013/2077(INI))

Arvamuse koostaja: Morten Messerschmidt



PE514.776v01-00 2/4 PA\941829ET.doc

ET

PA_NonLeg



PA\941829ET.doc 3/4 PE514.776v01-00

ET

ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. märgib, et kuigi majandus- ja finantskriis nõuab paljudes valdkondades poliitika paremat 
koordineerimist, on samas oluline säilitada selge arusaam pädevuste jaotuse kohta 
Euroopa Liidu mitmetasandilises juhtimissüsteemis ning teha otsuseid kõige 
asjakohasemal tasandil ja kodanikele nii lähedal kui võimalik;

2. kordab, et Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 ja protokollis nr 2 sätestatud subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtted on üldised ja põhiolemuslikud ning institutsioonide jaoks 
siduvad kogu nende tegevuse ulatuses, välja arvatud see, et subsidiaarsuse põhimõtet ei 
kohaldada liidu ainupädevusse kuuluvates valdkondades;

3. väljendab heameelt asjaolu üle, et liikmesriikide parlamendid näitavad üles järjest 
suurenevat huvi nende põhimõtete nõuetekohase kohaldamise vastu liidu institutsioonide 
poolt; seda iseloomustab asjaolu, et Euroopa Parlament sai 2011. aastal 77 põhjendatud 
arvamust, milles väideti, et seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele, 
ja 523 muud kirja, milles muu hulgas kritiseeriti proportsionaalsuse põhimõtte 
mittejärgimist, samas kui 2010. aastal olid vastavad arvud 41 ja 299; 

4. rõhutab, et subsidiaarsuse põhimõte kujutab endast poliitilist suunist volituste kasutamise 
kohta liidu tasandil; väljendab kahetsust, et seetõttu puudub võimalus, et kohus saaks seda 
põhimõtet selles süsteemis täitmisele määrata;

5. märgib, et teisest küljest on Euroopa Liidu Kohtul aluslepingutest lähtuvalt jurisdiktsioon 
„aluslepingute või selle rakendusnormi rikkumise” korral ning et Euroopa Liidu lepingu 
kohaselt kuuluvad subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtted nende normide alla; 
märgib, et seetõttu hõlmab liidu õigusaktide kehtivuse kohtulik läbivaatamine ka nende 
põhimõtete järgimist; 

6. rõhutab siiski, et kui tegemist on nende põhimõtete järgimise kontrollimisega keerukates 
majandusolukordades, piirdub Euroopa Kohus läbivaatamisel üksnes nende meetme kohta 
esitatud põhjustega, mis on toodud asjaomase õigusakti volitustes ja seletuskirjas, 
arvestades et antud juhul saab võetud meetme seaduslikkust mõjutada ainult siis, kui 
meede on ilmselgelt ebasobiv selle eesmärgi seisukohalt, mida pädevad institutsioonid 
püüavad saavutada; 

7. märgib, et subsidiaarsuse põhimõte, nii nagu see on aluslepingutes sõnastatud, lubab liidul 
võtta meetmeid ainult „niisuguses ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei suuda piisavalt 
saavutada kavandatava meetme eesmärke”, mis tähendab, et subsidiaarsuse kontroll 
tähendab teataval määral ka proportsionaalsuse kontrolli, mis omakorda rõhutab nende 
kahe põhimõtte omavahelist funktsionaalset täiendavust;

8. väljendab kahetsust, et ainult 32 küsimust 2011. aastal parlamendi poolt komisjonile 
esitatud küsimustest (koguarv üle 12 000) puudutas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtete järgimist, ja innustab parlamendiliikmeid seda parlamentaarse kontrolli 
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vahendit rohkem kasutama; 

9. rõhutab asjaolu, et komisjon sai 2011. aastal 64 põhjendatud arvamust subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamise kohta protokolli nr 2 tähenduses, mis on 
võrreldes 2010. aastaga märgatavalt rohkem; juhib siiski tähelepanu asjaolule, et mitte
ükski komisjoni ettepanek ei saanud piisaval arvul põhjendatud arvamusi, nii et selle 
kohta oleks pidanud protokolli alusel alustama nn kollase või oranži kaardi menetlust;

10. märgib, et mõnedes liikmesriikides, nt Ühendkuningriigis ja Madalmaades, tuntakse üha 
enam muret selle pärast, et Euroopa Liidu institutsioonid sekkuvad liiga palju riikide 
siseasjadesse.


