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6. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa 
Parlament kiitis põhimõtteliselt heaks 
delegeeritud õigusaktide kasutuselevõtmise 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaselt, millega võimaldatakse 
ulatuslikumat järelvalvet, kuid on mures 
delegeeritud aktide liigse kasutamise 
pärast komisjoni ettepanekutes, nii 
arvuliselt ja ulatuselt kui ka nende 
ebatäpsuse tõttu, eriti kuna nõukogu on 
püüdnud muuta taolisi delegeeritud akte
rakendusaktideks vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 291; rõhutab, 
et artiklis 290 piiratakse selgesõnaliselt 
delegeeritud õigusaktide kohaldamisala 
seadusandliku akti mitteolemuslike 
osadega ja rõhutab, et delegeerimise 
ülemäärane kasutamine nõrgendab 
seadusandliku tavamenetluse legitiimsust; 
viitab sellega seoses ka liikmesriikide 
parlamentide põhjendatud arvamustele 
protokolli nr 2 artikli 7 lõike 2 kohaselt, 
milles on jõutud järeldusele, et 
delegeerimise lai kohaldamisala 
kavandatavas õigusaktis ei luba hinnata 
seda, kas seadusandlik tegelikkus on 
kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega või 
mitte;

6. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa 
Parlament kiitis põhimõtteliselt heaks 
delegeeritud õigusaktide kasutuselevõtmise 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaselt, millega võimaldatakse 
ulatuslikumat järelvalvet, kuid rõhutab, et 
selliste delegeeritud volituste ja artikli 291 
kohaste rakendamisvolituste andmine ei 
ole mingil juhul kohustuslik; tunnistab, et
delegeeritud õigusaktide kasutamist tuleks 
kaaluda juhul, kui on vaja paindlikkust ja 
tõhusust ning seda ei ole võimalik 
saavutada seadusandlikku tavamenetlust 
kohaldades, ja tingimusel, et volituste 
delegeerimise eesmärk, sisu, ulatus ja 
kestus on selge sõnaga kindlaks määratud 
ning volituste delegeerimise tingimused 
on selgelt sätestatud põhiõigusaktis; 
tunneb muret asjaolu pärast, et nõukogu 
kaldub üha rohkem nõudma 
rakendusaktide kasutamist sätete puhul, 
mida võib ette näha ainult põhiõigusakti 
või delegeeritud õigusaktiga; rõhutab, et 
vaid selliste osade puhul, mis ei too kaasa 
poliitika suunamuutust, võib seadusandja 
otsustada, et need võib vastu võtta 
rakendusaktiga; märgib, et artiklis 290 
piiratakse selge sõnaga delegeeritud 
õigusaktide reguleerimisala 
seadusandliku akti mitteolemuslike 
osadega ja õigusakti sisu puudutavate 
oluliste normide puhul ei saa seepärast 
samuti kasutada delegeeritud õigusakte;
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7. rõhutab Lissaboni lepinguga 
liikmesriikide parlamentidele antud rolli ja 
toonitab, et lisaks rollile, mida täidavad 
parlamendid subsidiaarsus- ja 
proportsioonipõhimõtte austamise 
järgimisel, saavad parlamendid anda, ja ka 
annavad, omapoolse panuse poliitilise 
dialoogi raames; on seisukohal, et 
liikmesriikide parlamentide aktiivne roll 
ministrite nõukogu liikmete juhtimisel 
ning Euroopa Parlamendi ja 
liikmesriikide parlamentide vahelises 
koostöös võib aidata luua asjaliku 
parlamentaarse vastukaalu täidesaatva 
võimu teostamisele ELi toimimises.

7. rõhutab Lissaboni lepinguga 
liikmesriikide parlamentidele antud rolli ja 
toonitab, et lisaks rollile, mida täidavad 
parlamendid subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte austamise 
järgimisel, saavad parlamendid anda, ja ka 
annavad, omapoolse panuse poliitilise 
dialoogi raames; on siiski seisukohal, et 
õigusakt on puudulik ega täida oma 
eesmärki, kui isegi hoolimata 
liikmesriikide parlamentide arvamusest, et 
seadusandlik ettepanek on vastuolus 
subsidiaarsuse põhimõttega, võib selle 
vastu võtta muutmata kujul, nagu juhtus 
ettepanekuga asutada Euroopa 
Prokuratuur;

Or. it
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7. rõhutab Lissaboni lepinguga 
liikmesriikide parlamentidele antud rolli ja 
toonitab, et lisaks rollile, mida täidavad 
parlamendid subsidiaarsus- ja 
proportsioonipõhimõtte austamise 
järgimisel, saavad parlamendid anda, ja ka 
annavad, omapoolse panuse poliitilise 
dialoogi raames; on seisukohal, et 
liikmesriikide parlamentide aktiivne roll 
ministrite nõukogu liikmete juhtimisel ning 
Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide 

7. rõhutab Lissaboni lepinguga 
liikmesriikide parlamentidele antud rolli ja 
toonitab, et lisaks rollile, mida täidavad 
parlamendid subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte austamise 
järgimisel, saavad parlamendid anda, ja ka 
annavad, omapoolse panuse poliitilise 
dialoogi raames; on seisukohal, et 
liikmesriikide parlamentide aktiivne roll 
ministrite nõukogu liikmete juhtimisel ning 
Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide 
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parlamentide vahelises koostöös võib 
aidata luua asjaliku parlamentaarse 
vastukaalu täidesaatva võimu teostamisele 
ELi toimimises.

parlamentide vahelises koostöös võib 
aidata luua asjaliku parlamentaarse 
vastukaalu täidesaatva võimu teostamisele 
ELi toimimises. Osutab ühtlasi protokolli 
nr 2 artikli 7 lõike 2 kohastele 
liikmesriikide parlamentide põhjendatud 
arvamustele tuginedes asjaolule, et ELi 
toimimise lepingu artikli 290 kohase 
delegeerimise lai reguleerimisala 
kavandatavates õigusaktides ei luba 
hinnata seda, kas seadusandlik tegelikkus 
on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega 
või mitte;

Or. en


