
PR\820541ET.doc PE443.023v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

2010/2076(INI)

18.6.2010

RAPORTI PROJEKT
26. aastaaruanne Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2008)
(2010/2076(INI))

Õiguskomisjon

Raportöör: Eva Lichtenberger



PE443.023v01-00 2/6 PR\820541ET.doc

ET

PR_INI_art119-1

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK............................................3

SELETUSKIRI ......................................................................................................................6



PR\820541ET.doc 3/6 PE443.023v01-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

26. aastaaruande kohta Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2008)
(2010/2076(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni aruannet „EU Pilot Evaluation Report” (KOM(2010)0070;

– võttes arvesse komisjoni 25. aastaaruannet ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve 
kohta (2007) (KOM(2008)0777);

– võttes arvesse komisjoni talituste töödokumente (SEK(2009)1683, SEK(2009)1684, 
SEK(2009)1685 ja SEK(2010)0182);

– võttes arvesse komisjoni 5. septembri 2007. aasta teatist „Tulemuslik Euroopa – ühenduse 
õiguse kohaldamine” (KOM(2007)0502);

– võttes arvesse komisjoni 20. märtsi 2002. aasta teatist „Suhted kaebuse esitajaga seoses 
ühenduse õiguse rikkumistega” (KOM(2002)0141);

– võttes arvesse oma 21. veebruari 2008. aasta resolutsiooni komisjoni 23. aastaaruande 
ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve (2005) kohta1;

– võttes arvesse kodukorra artikli 119 lõiget 1;

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning 
petitsioonikomisjoni arvamusi (A7-0000/2010),

1. avaldab kahetsust, et komisjon ei ole vastanud Euroopa Parlamendi varasemates 
resolutsioonides ja eelkõige eespool nimetatud 21. veebruari 2008. aasta resolutsioonis 
esitatud küsimustele; märgib, et läbipaistvuses, eriti projekti EU Pilot ja inimressursside 
osas, ei ole paranemist toimunud;

2. märgib, et komisjon püüab projekti EU Pilot abil tõhustada kohustuste võtmist, koostööd 
ja partnerlust komisjoni ja liikmesriikide vahel2 ning arutab tihedas koostöös riikide 
valitsustega, kuidas tuleks Euroopa Liidu õigust kohaldada; on seisukohal, et järelikult on 
projekt valitsustevahelise koostöö vorm, mis asendab Euroopa Liidu lepingu artikliga 17 
komisjonile pandud kohustuse tagada aluslepingute ja institutsioonide poolt aluslepingute 
alusel võetud meetmete rakendamine;

3. märgib, et ühest küljest maalitakse pilt kodanikest, kellel on oluline roll ELi õiguse 
järgimise tagamisel kohapeal3, kuid teisest küljest – projektis EU Pilot – on neile edasistes 
järelevalvemenetlustes veel väiksem roll antud; on seisukohal, et see ei ole kooskõlas 
aluslepingute pidulike deklaratsioonidega, et „otsused tehakse nii avalikult kui võimalik ja 

                                               
1 ELT C 184E, 6.8.2009, lk 63.
2 Projekti EU Pilot hindamisaruanne, lk 2.
3 Komisjoni 2002. aasta teatis, lk 5: „Komisjon on pidevalt rõhutanud kaebuse esitaja suurt tähtsust ühenduse 
õiguse rikkumiste tuvastamisel.“
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nii kodanikulähedaselt kui võimalik“ (Euroopa Liidu lepingu artikkel 1), et „liidu 
institutsioonid … teevad oma tööd võimalikult avalikult” (Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikkel 15) ja et „Liit järgib kogu oma tegevuses oma kodanike võrdsuse 
põhimõtet, mille kohaselt kohtlevad liidu institutsioonid, organid ja asutused kodanikke 
võrdselt” (Euroopa Liidu lepingu artikkel 9);

4. on arvamusel, et praegusel kujul ei anna komisjoni aastaaruanded Euroopa Liidu õiguse 
kohaldamise järelevalve kohta kodanikele ega teistele institutsioonidele piisavalt teavet 
ELi õiguse kohaldamise tegeliku olukorra kohta, sest komisjon viitab ainult selliste 
liikmesriikide vastu algatatud ametlikele menetlustele, kes ei ole ELi õigust oma riigi 
õigussüsteemi üle võtnud; on siiski seisukohal, et oleks vägagi kodanike ja parlamendi 
huvides, kui komisjon annaks neile teavet rikkumismenetluste algatamise kohta ELi 
õiguse ebaõige või puuduliku ülevõtmise tõttu ja lisab sellele rikkumise üksikasjad;

5. palub komisjonil võtta vastu Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 298 sätestatud uue 
õigusliku aluse kohase määruse kujul nn menetluskord, milles on määratletud 
rikkumismenetluse eri aspektid, näiteks teatised, tähtajad, õigus olla ära kuulatud, 
põhjuste märkimise kohustus jne, et tugevdada kodanike õigusi ja lisada läbipaistvust; 
tuletab komisjonile meelde, et 2002. aasta teatis on sellise menetluskorra koostamise tähtis 
lähtekoht;

6. tuletab meelde, et õiguskomisjon kiitis hiljuti ühehäälselt heaks kirja avalduste esitajate 
seisukohtade toetuseks, milles nõutakse ELi õiguse järelevalve ja täitmise standardse 
halduskorra vastuvõtmist, milles tunnistatakse komisjoni kaalutlusõigust otsustada, millal 
ja kelle vastu menetlusi algatada, kuid see kaalutlusõigus piirduks heade haldustavadega1;

7. tuletab meelde parlamendi 9. veebruari 2010 resolutsiooni Euroopa Parlamendi ja 
komisjoni vahelise läbivaadatud raamkokkuleppe kohta järgmiseks 
õigusloomeperioodiks2, milles ta palub komisjonil teha parlamendile kättesaadavaks 
kokkuvõtliku teabe kõikide rikkumismenetluste ametlikust teatest ning kui parlament 
soovib,  siis rikkumismenetlusega seotud küsimused3; 

8. palub komisjonil anda parlamendile asjakohased andmed, mille alusel saaks teha analüüsi 
lisandväärtuse kohta, mille projekt EU Pilot annab kehtivale rikkumisasjade 
haldamisprotsessile ja mis põhjendaks projekti pikendamist; on seisukohal, et need 
andmed võimaldaksid parlamendil näiteks kontrollida, kas liikmesriigile konkreetse 
juhtumi lahendamiseks antud kümme nädalat ei ole veelgi kaugemale lükanud 
rikkumismenetluse algatamist, mille kestus on juba praegu erakordselt pikk ja 
ebamäärane;

9. palub komisjonil eraldada piisavad vahendid, et oleks võimalik ELi õiguse rakendamise 
üle täielikku järelevalvet teha, algatada oma uurimisi ja välja töötada prioriteedid 

                                               
1 „Kaalutlusõigus võib kaasaegses halduses olla vajalik pahe; absoluutne kaalutlusõigus 
läbipaistvuse absoluutse puudumisega on siiski põhimõtteliselt vastuolus õigusriigi 
põhimõtetega” – Frassoni raport (2005/2150(INI)) komisjoni 21. ja 22. aastaaruande kohta 
ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2003. ja 2004), seletuskirja lk 17.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0009.
3 Samas, lõike 3 alapunkti e punkt 5.
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tugevamate ja süstemaatilisemate meetmete jaoks; palub komisjonil anda parlamendile, 
nagu parlament on seda korduvalt nõudnud, selged ja põhjalikud andmed eri 
peadirektoraatidele rikkumisjuhtumite menetlemiseks ja projektile EU Pilot eraldatavate 
vahendite kohta; tuletab komisjonile meelde, et parlament on võtnud endale kohustuse 
toetada komisjoni suuremate eelarveassigneeringutega vahendite suurendamiseks;

10. tuletab meelde nõukogu lubadust ergutada liikmesriike koostama ja avaldama tabeleid, 
mis näitlikustavad seost direktiivide ja siseriiklike ülevõtmismeetmete vahel; rõhutab, et 
need tabelid on olulised, et võimaldada komisjonil teostada tõhusat järelevalvet 
rakendusmeetmete üle kõigis liikmesriikides; 

11. märgib, et riiklikel kohtutel on Euroopa Liidu õiguse kohaldamisel oluline roll ning toetab 
täielikult ELi jõupingutusi parandada ja koordineerida liikmesriikide kohtunike, 
juriidilistel ametikohtadel töötajate, ametnike ja avalike teenistujate õigusalast koolitust;

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Euroopa Kohtule, Euroopa ombudsmanile ja liikmesriikide parlamentidele.
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Käesolevas raportis hinnatakse komisjoni järelevalvet Euroopa Liidu õiguse kohaldamise 
järelevalve üle 2008. aastal. Tähelepanu keskmes on komisjoni „EU Pilot Evaluation Report”, 
milles komisjon teeb ettepaneku hinnata projekti EU Pilot tulemusi, kui projekti käivitumisest 
on möödunud 22 kuud. Raportöör tõstatab mõningad põhiküsimused projekti EU Pilot 
toimimise kohta ja kodanike rolli kohta liidu õiguse järgimise tagamisel kohapeal. Ta palub 
komisjonil esitada asjakohased andmed, et saaks analüüsida, kas projekt EU Pilot annab 
lisandväärtuse kehtivale rikkumisprotsessile1. Samuti soovitab raportöör paluda komisjonil 
esitada ettepanek võtta vastu nn menetluskord Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 298 
sätestatud uue õigusliku aluse kohase määrusena, et oleks tagatud kodanike õigused ja 
läbipaistvus. 

                                               
1 Ulatuslikku arutelu parlamendi seisukohtadest projekti EU Pilot toimimise kohta võib lugeda Melanie Smithi 
artiklist „Enforcement, monitoring, verification, outsourcing; the decline of the infringement process” (2008) 33 
European Law Review 777. 


