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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

seadusandlike volituste delegeerimise järelmeetmete ja liikmesriikide kontrolli kohta 
komisjoni rakendamisvolituste täitmise üle
(2012/2323(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 290 ja 291,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrust (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes1,

– võttes arvesse ühist seisukohta delegeeritud õigusaktide kohta, mille kiitis 3. märtsil 2011 
heaks esimeeste konverents,

– võttes arvesse viimast Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete 
raamkokkulepet2, eriti selle 1. lisa punkti 15,

– võttes arvesse Euroopa Kohtu 5. septembri 2012. aasta otsust kohtuasjas
C-355/10, Euroopa Parlament vs. nõukogu (seni avaldamata) ja pooleliolev kohtuasi C-
427/12, Euroopa Parlament ja nõukogu vs. Euroopa Liit,

– võttes arvesse oma 5. mai 2010. aasta resolutsiooni õigusaktide delegeerimise volituste 
kohta3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi 8. veebruari 2013. aasta kirja nõukogu 
eesistujale nõukogu edutuse kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse õiguskomisjon raportit ning arengukomisjoni, majandus- ja 
rahanduskomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, transpordi- ja
turismikomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, kalanduskomisjoni ning
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A7 0000/2013),

A. arvestades Lissaboni lepinguga Euroopa Parlamendile ja nõukogule (edaspidi 
„seadusandja”) antud võimalust delegeerida osa oma volitusi komisjonile õigusaktiga
(edaspidi „alusakt”), kusjuures delegeerimine on keerukas toiming, millega tehakse 
komisjonile ülesandeks teostada võimu, mis on lahutamatult seotud seadusandja enda
ülesannetega, kusjuures delegeerimise otsustamine peab seega alati olema seadusandja 
vaba valik; arvestades, et vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale on kavandatud
valdkonnaga seotud eeskirjade vastuvõtmine seadusandja pädevuses; seetõttu võimaldab

                                               
1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.
2 ELT L 304, 20.11.2010, lk 47.
3 ELT C 81 E, 15.3.2011, lk 6.
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delegeeritud õigus vaid täiendada või muuta õigusaktide mitteolemuslikke osi, kusjuures 
komisjoni poolt selles kontekstis vastu võetud delegeeritud õigusaktid ei ole 
üldkohaldatavad seadusandlikud aktid, ning arvestades, et alusaktis määratakse 
sõnaselgelt kindlaks delegeerimise eesmärgid, sisu, ulatus ja kestus ning kehtestatakse
tingimused, mille korral delegeerimist lubatakse;

B. arvestades, et seadusandliku võimu delegeerimise suhtes kohaldatava praktilise korralduse
ja kokkulepitud selgituste ja eelistuste sätestamiseks vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 290 võtsid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon vastu ühise
seisukoha delegeeritud õigusaktide kohta, et tagada delegeeritud volituste sujuv
teostamine ja võimupiiride tõhus kontrollimine Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt;

C. arvestades, et aluslepingud näevad ette, et liikmesriigid peavad vastu võtma kõik 
siseriikliku õiguse meetmed, mis on vajalikud liidu õiguslikult siduvate aktide 
rakendamiseks, ning kui liidu õiguslikult siduvate aktide rakendamiseks on siiski vaja 
ühetaolisi tingimusi, antakse nende õigusaktide alusel rakendamisvolitused komisjonile (ja 
teatud põhjendatud erijuhtudel nõukogule), nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 291; arvestades seda, et alusaktis nähakse ette komisjoni rakendusaktide 
kontrollimine liikmesriikide poolt, tuleks kõnealuste õigusaktidega komisjonile anda 
rakendamisvolitused vastavalt määrusele (EL) nr 182/2011; arvestades, et peamine
kohustus, mille komisjon on esitanud nimetatud määrusele lisatud avalduses, on õigustiku, 
sealhulgas kontrolliga regulatiivmenetlusele viitavate alusaktide kiire vastavusse viimine 
delegeeritud ja rakendusaktide uue süsteemiga praeguse ametiaja jooksul; 

D. arvestades, et seadusandja määrab iga juhtumi korral kindlaks iga õigusakti detailsuse ja
ka selle, kas delegeerida volitused komisjonile eesmärgiga võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, samuti volituste vajalikkuse õigusakti rakendamise ühtsete tingimuste
tagamiseks, kusjuures need delegeeritud või rakendusvolitused ei ole kunagi
kohustuslikud; arvestades, et kõnealust delegeerimist tuleks kasutada juhul, kui on vaja
paindlikkust ja tõhusust, mida ei saa tagada seadusandliku tavamenetluse raames; 
arvestades, et otsus õiguste delegeerimise või rakendusvolituste kohta peab põhinema
objektiivsetel asjaoludel, mis peavad võimaldama kohaldatud lahenduse kohtulikku 
läbivaatamist;

E. arvestades, et seadusandlikel läbirääkimistel on paljude teemade käsitlemisel ilmnenud, et 
institutsioonid tõlgendavad teatud küsimusi erinevalt; arvestades, et vastavalt kodukorra 
artiklile 37a võivad Euroopa Parlamendi komisjonid küsida õiguskomisjoni arvamust
delegeeritud õigusakte sisaldava ettepaneku menetlemisel; arvestades, et esimeeste 
konverents kiitis 13. jaanuaril 2012 heaks ühised seisukohad ja kiitis 19. aprillil 2012
heaks horisontaalse lähenemisviisi, mida peavad järgima üksikud komisjonid eesmärgiga 
ületada lahkarvamused; arvestades, et Euroopa Parlamendi ühised seisukohad peaksid 
olema ühe sammu võrra eespool, milleks tuleb Euroopa Parlamendil määratleda oma
kriteeriumid ELi toimimise lepingu artiklite 290 ja 291 kohaldamiseks ning püüda jõuda 
nõukogu ja komisjoniga nende kriteeriumide suhtes kokkuleppele; 

1. on seisukohal, et Euroopa Parlament peab ELi toimimise lepingu artiklite 290 ja 291 
kohaldamisel järgima järgmisi kriteeriume:
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 meetme siduva või mittesiduva iseloomu üle otsustamisel tuleb lähtuda selle olemusest ja 
sisust. ELi toimimise lepingu artikkel 290 võimaldab delegeerida volitusi ainult
õiguslikult siduvate meetmete kohaldamiseks;

 komisjon võib õigusakte muuta ainult delegeeritud õigusaktide kaudu. See hõlmab ka 
lisade muudatusi, kuna lisad on õigusakti lahutamatu osa. Lisasid ei tohi lisada ega välja 
jätta, et delegeeritud õigusakte rakendada või nende rakendamist tõkestada. Kui 
seadusandja leiab, et tekst peaks olema alusakti lahutamatu osa, võib ta selle teksti lisada 
lisana;

 õigusaktis sätestatud kohustuste sisu täpsustamise meetmete eesmärk on alusakti 
täiendada, lisades vähem olulisi sätteid; 

 meetmeid, mis on seotud prioriteetide, eesmärkide või oodatavate tulemuste valimisega, 
tuleks vastu võtta delegeeritud õigusaktide kaudu, kui seadusandja otsustab neid 
õigusaktis mitte käsitleda;

 meetmed, mille eesmärk on kehtestada (täiendavad) tingimused, kriteeriumid või 
kohustuslikud nõuded – mille täitmise peavad tagada liikmesriigid või muud isikud või 
üksused, keda õigusaktid otseselt puudutavad –, muudavad oma olemuse tõttu õigusaktide 
sisu ja lisavad uusi üldkohaldatavaid õigusnorme. Seega võib selliseid täiendavaid 
õigusnorme või kriteeriume sätestada ainult delegeeritud õigusakti kaudu; seevastu 
alusaktis (või tulevikus delegeeritud õigusaktis) juba sätestatud õigusnormide või 
kriteeriumide rakendamine, muutmata sisuliselt neist tulenevaid õigusi või kohustusi ja 
tegemata täiendavaid poliitilisi valikuid, toimub rakendusaktide kaudu; 

 teatavatel tingimustel on komisjonil õigus vastu võtta täiendavaid siduvaid üldise 
iseloomuga eeskirju, mis mõjutavad oluliselt alusaktis sätestatud õigusi või kohustusi. 
Need meetmed on oma olemuselt alusaktis sätestatud meetmete täienduseks, määratledes 
liidu poliitika täpsemalt. Seda võib teha ainult delegeeritud õigusaktide kaudu;

 meede, mis määrab kindlaks, millist alusakti kohast teavet tuleb esitada (s.o teabe täpne 
sisu), üldiselt täiendab teavitamise kohustust ja seda peaks rakendama delegeeritud 
õigusaktide kaudu; 

 meede, mis määrab kindlaks teabe esitamise korra (st vormingu), ei ole üldiselt 
teavitamiskohustuse täiendus. Seevastu võimaldab selline meede ühtset rakendamist. Seda 
meedet võib üldjuhul rakendada ainult delegeeritud õigusaktide kaudu;

 meede, millega kehtestatakse kord (st millegi teostamise või jõustamise viis), võib olla kas 
delegeeritud või rakendusakt (või isegi mõni alusakti oluline osa), sõltuvalt sisust, 
kontekstist ja alusakti sätete iseloomust; meetmed, millega kehtestatakse menetluste 
üksikasjad, et tagada alusaktis sätestatud kohustuse ühtsed rakendustingimused, peaksid 
üldjuhul olema rakendusmeetmed;

 menetluskorra käsitlemisel võib volituste andmise meetodite (st millegi tegemise viis, eriti 
regulaarsete ja süstemaatiliste tegevuste korral) või metoodika (st meetodite 
kindlaksmääramise eeskirjad) määratlemiseks viia delegeeritud või rakendusaktide 
kehtestamiseni, sõltuvalt sisust ja kontekstist;

 üldiselt tuleks delegeeritud õigusakte kasutada juhul, kui alusaktis on komisjonile jäetud 
märkimisväärne kaalutlusõigus, täiendades alusaktis sätestatud õigusraamistikku;

 lubade väljastamine võib olla üldkohaldatav meede. Nii on see näiteks juhul, kui otsused 
hõlmavad toidule, kosmeetikatoodetele jne teatud ainete lisamise lubamist või keelamist. 
Need otsused on üldised, sest need käsitlevad kõiki ettevõtjaid, kes soovivad sellist ainet 
kasutada. Sellistel juhtudel, kui komisjoni otsus põhineb täielikult alusakti kriteeriumidel, 
tuleks see sätestada rakendusaktiga, eeldusel et seadusandja ei ole otsustanud käsitleda 
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lubade andmist alusakti lahutamatu osana lisa kujul. Uue normatiivse sisu lisandumisel, 
mis mõjutab õigusi ja kohustusi sisuliselt, lisades seega alusaktile täiendavalt teisese 
poliitilise suunitluse või poliitilisi valikuid, peaks see olema delegeeritud õigusakt;

 õigusaktiga võib delegeerida komisjonile ainult õiguse võtta vastu muid kui 
üldkohaldatavaid seadusandlikke akte. Seega ei või iseseisvalt kohaldatavaid meetmeid 
delegeeritud õigusaktide kaudu vastu võtta. Üldine õigusakt on selline õigusakt, millega 
kehtestatakse õigusnormid, mida kavatsetakse kohaldada määramata arvu sihtrühmade 
suhtes;

 rakendusaktidega ei tohi laiendada poliitilist suunitlust ja komisjonile antud volitused ei 
tohi komisjonile jätta märkimisväärset kaalutlusõigust;

 meetmed, mis eeldavad alusaktiga kehtestatud eeskirjadest ajutist kõrvalekaldumist, mida 
kohaldatakse konkreetses olukorras teatavatel selgelt määratletud tingimustel ja piiratud 
aja jooksul, ei muuda ega täienda alusakti. Seetõttu tuleks need vastu võtta rakendusaktide 
kaudu. Kui meetmed eeldavad aga püsivamat kõrvalekaldumist alusaktiga kehtestatud 
õigusnormidest piiratud ajast pikemaks ajaks, tuleb need vastu võtta delegeeritud 
õigusaktide kaudu;

2. nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu alustaksid läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga, 
et jõuda kokkuleppele eespool nimetatud kriteeriumide osas; on seisukohal, et seda on 
võimalik saavutada paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe 
läbivaatamise raames, mis hõlmaks selliseid kriteeriume;

3. väljendab tõsist muret selle pärast, et ELi õigustikku on neli aastat pärast Lissaboni 
lepingu jõustumist sellega ühtlustatud ainult osaliselt; kutsub komisjoni üles esitama 
läbimõeldud ettepanekuid ühtlustamiseks; kutsub nõukogu eesistujat üles tegema kõik 
endast oleneva edu saavutamiseks praegu nõukogus takerdunud kõneluste pakettide osas, 
sealhulgas põllumajanduse ja kalanduse valdkonnas esitatud ettepanekud; on seisukohal, 
et vähemalt kõik varem kontrolliga regulatiivmenetluse raames käsitletud juhtumid 
peaksid nüüd olema kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290;

4. väljendab muret, et hoolimata asjaolust, et kõigi poliitiliste elementide süstemaatiline 
koondamine alusakti võib teatud juhtudel olla hea lahendus, võib see mõnes olukorras 
teha võimatuks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kui õigusloomeprotsessi 
ratsionaliseerimise väärtusliku vahendi kasutamise, mis on selle sätte algne eesmärk;

5. julgustab Euroopa Parlamendi komisjone oma vastutusvaldkondade piires tähelepanelikult 
jälgima delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide kasutamist;

6. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikide parlamentidele.
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Käesoleva raporti eesmärk on anda ülevaade ELi toimimise lepingu artiklite 290 ja 291 
praktilisest kohaldamisest ning anda raportööridele mitmeid praktilisi suuniseid delegeeritud 
ja rakendusaktide käsitluse kohta. Parlamendis on 18. juuli 2013. aasta seisuga menetletud 69 
delegeeritud õigusakti (4 õigusakti 2010. aastal, 7 õigusakti 2011. aastal, 38 õigusakti 2012. 
aastal ja 2013. aastal seni 20 õigusakti), sh 64 delegeeritud määrust, 2 delegeeritud direktiivi 
ja 3 delegeeritud otsust, ning ükski kaasseadusandja ei ole delegeeritud õigusaktide suhtes 
seni vastuväiteid esitanud.

Suured lootused, mis olid seotud seadusandliku võimu delegeerimise ja rakendusaktide 
määrust käsitlevate 2010. ning 2011. aasta raportitega, mille raportöör ma olin, ei ole täitunud 
nii, nagu seda oodati. Need vahendid olid mõeldud teiseste õigusaktide kaasseadusandjate 
poolse kontrolli parandamiseks, tugevdades seeläbi nende õigusaktide demokraatlikku 
legitiimsust. Samuti oli nende eesmärk õigusloome tõhustamine ja lihtsustamine Euroopa 
tasandil.

Käesoleva raporti ettevalmistamiseks tuli kokku haldamisega tegelev projektimeeskond, mis 
koosneb arvamusi esitavate komisjonide administraatoritest ja asjaomastest parlamendi 
teenistustest, valmistati ette töödokument, milles kirjeldati peamisi küsimusi, mida võib 
üldjoontes jagada kahte järgmisse eri valdkonda. 

1. Vajadus valida, kas kasutada delegeeritud õigusakti või rakendusakti, tekitab raskusi 
paljudel nõupidamistel, kus käsitletakse komisjoni uusi seadusandlikke ettepanekuid ja 
ettepanekuid kehtivate õigusaktide vastavusse viimise kohta Lissaboni lepinguga. 

2. Esile on kerkinud mitu probleemi, mis on seotud delegeeritud õigusaktide ja 
rakendusaktide eelnõude ettevalmistamise ja vastuvõtmisega komisjonis ning nende 
käsitlemisega Euroopa Parlamendis, sealhulgas eri viisid, kuidas parlament kasutab 
oma kontrollivolitusi, ekspertide kaasamine ning tõhusa ja tulemusliku teabevoo 
loomine institutsioonide vahel ja parlamendis.

Delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide piiritlemine ning õigete ja kõige sobivamate sätete 
valimine, mis tuleb alusakti lisada, on küsimused, mis on enamiku õigusaktide ettepanekute 
üle toimuvate nõupidamiste lahutamatu osa. Seetõttu esitan mitmeid praktilisi ettepanekuid 
Euroopa Parlamendi õiguste kaitseks ja liikmetele ja töötajatele mõeldud suunisteks, võttes 
arvesse parlamendi erinevaid seisukohti, esimeeste konverentsil kinnitatud horisontaalset 
lähenemisviisi ja Euroopa Parlamendi teenistuste poolt läbi viidud regulaarseid kontrollimisi.

Sellega seoses on oluline, et parlamendikomisjonid kasutaksid rohkem võimalust küsida 
kodukorra artiklis 37a antud võimaluse kohaselt õiguskomisjoni arvamust delegeeritud 
õigusaktide kasutamise kohta.

Käesoleva raporti lõppeesmärk on tugevdada nii haldus- kui ka poliitilisel tasandil ELi 
institutsioonides tehtavat tööd, keskendudes eelkõige kaasseadusandjatele ja komisjonile, 
delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktidega seotud küsimustele viimase nelja aasta jooksul, 
ning sillutada teed kõnealuste küsimuste käsitlemisele 2003. aasta paremat õigusloomet 
käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe eeloleva läbivaatamise käigus.


