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 ET 

ETTEPANEKUD 

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 

järgmised ettepanekud: 

1. toonitab, et EL loodi kui õigusriigil ja inimõiguste austamisel rajanev liit (ELi lepingu 

artikkel 2); rõhutab, et hoolikas järelevalve liikmesriikide ja ELi institutsioonide 

tegevuse ja tegematajätmiste üle on äärmiselt tähtis; 

2. rõhutab, et ELi õiguse tõhus rakendamine on oluline, et suurendada kodanike usaldust 

ELi poliitika ja institutsioonide vastu; tuletab meelde, et Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklis 197 on sellega seoses sätestatud, et „liidu õiguse tõhusat rakendamist 

liikmesriikides, mis on oluline liidu nõuetekohase toimimise seisukohast, käsitatakse 

ühise huvina“; on seisukohal, et liidu kodanikud usaldavad liidu õigust, kui seda 

liikmesriikides tulemuslikult rakendatakse; 

3. tunnistab, et esmane vastutus ELi õiguse nõuetekohase rakendamise ja kohaldamise eest 

lasub liikmesriikidel; märgib siiski, et see ei vabasta ELi institutsioone nende 

kohustusest austada ELi esmast õigust, eelkõige siis, kui nad loovad ELi teisest õigust; 

4. peab tervitatavaks käesolevat esimest ELi õiguse kohaldamise järelevalve aruannet 

pärast parema õigusloome tegevuskava jõustumist 2015. aastal; tuletab meelde, et 

parema õigusloome põhimõte hõlmab nõuet tõendada ELi tasandil õigusloomega 

tegelemise vajadust viisil, mis on rangelt proportsionaalne seadusandliku meetme 

eesmärkidega, ja tagada õigusloome korrektne rakendamine õigel tasandil; rõhutab 

seetõttu, et ELi õiguse kohaldamise tõhusamaks kontrollimiseks on äärmiselt tähtis 

kaitsta pädevuste andmise, subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid, mis on 

sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 5, samuti õiguskindlust ja võrdsust seaduse 

ees; 

5. peab kahetsusväärseks, et ELi õigusaktide õigeaegne ja nõuetekohane kohaldamine 

liikmesriikides on endiselt tõsine probleem, mida näitab rikkumismenetluste suur arv; 

peab kahetsusväärseks käesolevast aruandest ilmsiks tulevat negatiivsete suundumuste 

kõrget näitajat, eelkõige rikkumismenetluste algatamiste arvu märgatavat kasvu (mida 

on 67,5% rohkem kui eelmisel aastal ja mis on viimase viie aasta kõrgeim näitaja), 

samuti registreeritud kaebuste arvu kasvu ja lahenduste arvu vähenemist; märgib, et 

2016. aasta lõpus pooleli olnud rikkumismenetluste jaotuse kohaselt oli neli 

poliitikavaldkonda, kus seoses ülevõtmisega oli liikmesriikide vastu algatatud kõige 

rohkem rikkumismenetlusi: siseturg, keskkond, finantsstabiilsus, finantsteenused ja 

kapitaliturgude liit ning liikuvus ja transport;  

6. märgib, et komisjoni kohustus läheneda strateegilisemalt ELi õiguse jõustamisele, tõi 

hiljuti kaasa poliitilistel põhjustel rikkumismenetluste lõpetamise; palub seetõttu, et 

komisjon selgitaks järgnevates järelevalve aruannetes oma selliste otsuste tagamaid; 

7. peab tervitatavaks mehhanismi EU Pilot uute toimikute arvu vähenemist madalaima 

tasemeni alates 2011. aastast; võtab teadmiseks komisjoni eesmärgi kasutada vastavalt 

komisjoni teatisele: „ELi õigus: „ “parema kohaldamisega paremad tulemused“1 

                                                 
1 C(2016)8600, ELT C 18, 19.1.2017, lk 10.  



 

PE618.186v02-00 4/7 AD\1149079ET.docx 

ET 

mehhanismi EU Pilot ainult juhul, kui see annab rikkumise lahendamise protsessis 

tõhusat lisaväärtust; rõhutab siiski, et mehhanism EU Pilot on õigusliku staatuseta 

töövahend ja see annab komisjonile kaalutlusõiguse, mis ei vasta läbipaistvuse ja 

aruandluskohustuse nõuetekohastele normidele; on seisukohal, et need puudused saaks 

lahendada, kui võtta vastu määrus, mis muudaks selgemaks üksikute kaebuse esitajate 

ning komisjoni juriidilised õigused ja kohustused; 

8. peab tervitatavaks asjaolu, et aruandes tunnustatakse parlamendi rolli komisjoni 

tähelepanu juhtimisel ELi õiguse kohaldamise puudustele liikmesriikides, kasutades 

selleks parlamendi küsimusi ja petitsioone; juhib tähelepanu sellele, et riikide 

parlamentide järelevalve oma valitsuste üle (kui viimased on kaasatud 

õigusloomeprotsessi) aitab tulemuslikumalt kohaldada ELi õigusakte, nagu on 

sätestatud aluslepingutes; 

9. rõhutab, et õigusaktide väljatöötamisel ja kohaldamisel ELi institutsioonide poolt on 

lisaks väga olulisel kohal ka läbipaistvus ja aruandekohustus, mis tähendab, et ELi 

õigusaktid peavad olema selged, arusaadavad, järjepidevad, täpsed ja kodanikele 

koheselt kättesaadavad, võttes samas arvesse ka Euroopa Liidu Kohtu praktikat, mis 

rõhutab, et ELi õigusnormid peavad olema prognoositavad2; 

10. toonitab, et ELi kodanikel peab olema õigus olla esimene, kellele antakse selgel, 

kergesti kättesaadaval ja läbipaistval moel ning õigeaegselt teada, kas ja millised 

siseriiklikud õigusnormid on ELi õigusaktide ülevõtmisel vastu võetud ning millised 

riigiasutused vastutavad nende nõuetekohase rakendamise eest; tunnustab 

sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna organisatsioonide olulist rolli ELi õigusnormide 

jälgimisel ja õiguskaitse suurendamisel; 

11. tuletab meelde paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe sätet, 

milles palutakse, et kui liikmesriigid soovivad ELi direktiivide üle võtmisel riigi 

õigusesse lisada elemente, mis ei ole mingil moel liidu õigusega seotud, teeksid nad 

need lisandused äratuntavaks kas riikliku rakendusmeetme või lisadokumentide abil; 

12. väljendab muret asjaolu pärast, et arvestades paljude direktiivide esialgseid tõlkeid ELi 

ametlikesse keeltesse, on tõenäoline, et eri keeleversioonides tõlgendatakse vastavaid 

tekste erinevalt ja see toob kaasa erinevused nende ülevõtmisel liikmesriikides; taunib 

seetõttu asjaolu, et selliseid erinevusi direktiivide ülevõtmisel ja õiguslikes tõlgendustes 

ei saa tuvastada süstemaatiliselt, vaid üksnes siis, kui selle on oma otsuses selgitanud 

Euroopa Liidu Kohus;  

13. tuletab meelde, et riikide parlamentidel on oluline osa nii ELi õigusaktide eelnõude 

õigusloome-eelses kui ka liikmesriikides ELi õigusaktide nõuetekohase rakendamise 

jälgimises; palub riikide parlamentidel jätkata aktiivselt selle ülesande täitmist; 

14. palub, et komisjon jälgiks tõhusalt, et liikmesriikide kohtud täidaksid kohustust taotleda 

Euroopa Liidu Kohtu eelotsust, nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklis 267; palub seetõttu komisjonil kaaluda võimalust luua selline register, mis 

sisaldab kõiki liikmeriigi kohtu otsuseid, mis on seotud nende ELi õigusaktide 

                                                 
2 Euroopa Liidu Kohtu 10. septembri 2009. aasta otsus kohtuasjas Plantanol GmbH & Co.KG vs. Hauptzollamt 

Darmstadt, C-201/08, ECLI:EU:C:2009:539, punkt 46. 
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tõlgendamisega, mille kohta ei ole taotletud Euroopa Liidu Kohtu eelotsust; 

15. rõhutab läbipaistvuse põhimõtet, mis sisaldub ELi aluslepingutes, ja ELi kodanike 

õigust õiguskaitsele ja heale haldusele, nagu on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste 

harta artiklites 41 ja 47; juhib tähelepanu, et nende õiguste ja põhimõtete kohaselt tuleb 

kodanikele tagada asjakohane ja lihtne juurdepääs neid puudutavate õigusaktide 

eelnõudele; tuletab meelde, et need õigused ja põhimõtted peaksid olema väga tähtsad 

ka liikmesriikidele, kui nad esitavad eelnõusid ELi õigusaktide rakendamiseks; 

16. nõuab, et kõik ELi institutsioonid, mis on seotud õigusloome protsessiga, võtaksid 

kooskõlas parema õigusloome tegevuskavaga kohustuse parandada õigusaktide 

koostamise kvaliteeti; tuletab meelde, et kõnealuse eesmärgi saavutamiseks on vaja 

kohandada 1998. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet ühenduse õigusaktide 

koostamise üldiste kvaliteedisuuniste kohta; 

17. peab tervitatavaks komisjoni kohustust aktiivselt abistada liikmesriike õigusaktide 

ülevõtmisel ja rakendamisel, koostades teatavate direktiivide ja määruste jaoks 

rakenduskavad; palub, et komisjon pakuks liikmesriikidele rohkem juhiseid ja abi ning 

kasutaks konkreetseid vahendeid, et saavutada ELi õiguse rakendamisel paremaid 

tulemusi; soovitab komisjonil abistada liikmesriike, kellel on rakendamise ja 

ülevõtmisega probleeme, ning need probleemid asjakohaselt lahendada, samuti 

edendada avalike asutuste institutsioonilist suutlikkust tehnilisel tasandil; 

18. rõhutab, et sotsiaalpartneritel, kodanikuühiskonna organisatsioonidel ja muudel 

sidusrühmadel on oluline roll õigusaktide loomisel, samuti järelevalvel liikmesriikides 

ELi õiguse ülevõtmise ja kohaldamisega seotud puudujääkide üle ning nendest 

teatamisel; soovitab riikide ametiasutustel ja Euroopa institutsioonidel seda rolli veelgi 

suurendada; 

19. tuletab meelde, et Euroopa Parlamendil oleks vaja suuta jälgida ka seda, kuidas 

komisjon rakendab määrusi, nii nagu ta jälgib direktiivide rakendamist komisjoni poolt; 

nõuab seetõttu tungivalt, et ELi institutsioonide koostöö oleks tõhusam ja tulemuslikum, 

nii nagu see on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artikli 13 lõikes 2; kordab palvet 

komisjonile tagada olukord, et edaspidi sisaldaksid ELi õiguse kohaldamise järelevalve 

aastaaruanded ka selgeid andmeid määruste rakendamise kohta; tuletab liikmesriikidele 

meelde kohustust esitada komisjonile riigi õigusaktid, millega määrused üle võetakse 

või millega neid rakendatakse kooskõlas lojaalse koostöö põhimõttega, vastavalt ELi 

lepingu artikli 4 lõikele 3;  

20. kordab üleskutset luua kõigis asjaomastes peadirektoraatides (DG IPOL, DG EXPO ja 

DG EPRS) autonoomne süsteem peamiste parlamendi poolt kaasotsustamismenetluse ja 

seadusandliku tavamenetluse korras vastu võetud ELi õigusnormide mõju 

järelhindamiseks; 

21. kordab, et kõiki ELi institutsioone seovad ELi aluslepingud ja ELi põhiõiguste harta 

isegi siis, kui nad tegutsevad rahvusvaheliste laenuandjate rühmade liikmetena; 

22. palub komisjonil pöörata erilist tähelepanu ELi õigusaktide rakendamise kontrollimisele 

ja kehtestada eeskirjad võitluseks korruptsiooniga, mis otseselt kahjustab siseturu 

toimimist, ning võtta asjakohased meetmed selle nähtuse vastu võitlemiseks.   
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