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LÜHISELGITUS

Käesoleva arvamuse esitaja on vastutava komisjoni raportööri käsitlusviisiga üldiselt nõus.
Üks Euroopa Parlamendi põhikohustusi on täiustada parlamendi menetlusi ja õigusloomega
seotud sisemisi menetlusviise, kiirendamaks lihtsustamisega seotud aktide menetlemist.

See püüdlus ei tohi siiski viia kõrvalekaldumiseni esmastes õigusaktides sätestatud 
menetlustest, eriti kaasotsustamismenetlusest, milles parlamendil on tema demokraatliku 
panuse tõttu ELi otsustamisprotsessi äärmiselt oluline roll. Lühidalt öeldes peavad kõik 
parlamendi sisemenetlustesse tehtavad muudatused olema kooskõlas asutamislepingute 
asjakohaste sätetega.

Seepärast soovitab käesoleva arvamuse esitaja teha parlamendi kodukorras teatavad 
muudatused, mida peaks arvesse võtma kindlustamaks, et lihtsustamise eesmärgid on piisavalt 
usaldusväärsed ja lihtsal viisil saavutatavad.

Pidades silmas kõigi asjaomaste sidusrühmade poolt lihtsustamisprotsessi suhtes võetud 
kohustusi, tundub artikli 80 uus läbivaatamine olevat kodifitseerimise kinnitusmehhanismi 
tõhustamiseks vajalik. Muudetud artikkel 80 võimaldab õiguskomisjonil kontrollida 
kodifitseerimise ettepaneku kehtivusala ja suunata see otse täiskogule, kui ettepanek ei sisalda 
mingeid sisulisi muudatusi. Kui see siiski sisaldab sisulisi muudatusi, teeb õiguskomisjon 
ettepaneku komisjoni ettepanek tagasi lükata. 

Uus artikkel 80 a tuleks kehtestada selleks, et sätestada erimenetlus õigusaktide uuesti 
sõnastamiseks. Nagu Euroopa Parlamendi resolutsioonis õiguskeskkonna lihtsustamise 
strateegia kohta juba märgitud, on uuesti sõnastamine kodifitseerimise kõrval üks peamisi 
vahendeid ühenduse õigustiku lihtsustamiseks ja seda tuleks võimalikult laialdaselt 
rakendada.

Uus artikkel 80 a annab õiguskomisjonile seega volituse kontrollida kõiki uuesti sõnastamise 
ettepanekuid. Iga ettepanek saadetakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile, kellel on 
sõltuvalt õiguskomisjoni kontrolli tulemustest konkreetsed võimalused muudatusettepanekute 
tegemiseks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Praegune tekst Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 80 lõige 1
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1. Kui Euroopa Komisjon esitab 
parlamendile ühenduse õiguse ametliku 
kodifitseerimise ettepaneku, edastatakse see 
õigusasjade eest vastutavale komisjonile.
Eeldades, et on tehtud kindlaks, et see 
ettepanek ei too endaga kaasa ühenduse 
õiguse sisulist muutmist, kohaldatakse 
ettepaneku suhtes artiklis 43 sätestatud 
menetlust.

1. Kui Euroopa Komisjon esitab 
parlamendile ühenduse õiguse ametliku 
kodifitseerimise ettepaneku, edastatakse see 
õigusasjade eest vastutavale komisjonile.
Viimane kontrollib ettepanekut 
tuvastamaks, et tegu on üksnes 
kodifitseerimisega, mitte sisuliste 
muudatustega.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on lihtsustada kodifitseerimise ettepanekute 
õiguskomisjonis menetlemist selgema teksti ja täpsema menetluskorra abil, kuna artiklile 43 
tehtava viite väljajätmine kaotab mittevajaliku keerukuse komisjoni tasandil ja ei muuda 
samas täiskogu praegusi eelisõigusi. Selle tulemusel on menetluse esimene, õiguskomisjonis 
läbitav etapp lihtsam ja tulemuslikum.

Muudatusettepanek 2
Artikli 80 lõige 2

2. Vastutava komisjoni esimees või 
komisjoni poolt nimetatud raportöör võib 
osaleda kodifitseerimise ettepaneku 
kontrollimisel ja arutamisel. Vajaduse 
korral võib vastutav komisjon esitada oma 
arvamuse ka enne seda.

2. Õigusasjade eest vastutav komisjon võib 
paluda ettepaneku läbivaatamise eest 
vastutava komisjoni arvamust.

Selgitus

Muudatus käsitleb õiguskomisjoni võimalust paluda kodifitseerimise ettepaneku kontrollimise 
käigus vastutava komisjoni arvamust kui üht hindamiselementi. Käesolev muudatusettepanek 
kajastab praegu praktikas rakendatavat tava ja võimaldab vastutaval komisjonil igal juhul 
sekkuda arvamusega, kui seda taotletakse. Selle tulemusel on menetluse esimene, 
õiguskomisjonis läbitav etapp lihtsam ja täpsem.

Muudatusettepanek 3
Artikli 80 lõige 3

3. Artikli 43 lõiget 3 ei kohaldata; 
lihtsustatud menetlust ametliku 
kodifitseerimise ettepaneku puhul ei 
rakendata juhul, kui enamus õigusasjade 
eest vastutava komisjoni või muu vastutava 
komisjoni liikmetest on lihtsustatud 

3. Kui õigusasjade eest vastutav komisjon 
otsustab, et ettepanek ei muuda ühenduse 
õigusakte sisuliselt, saadab ta ettepaneku 
heakskiitmiseks parlamendile 
tervikhääletusega ja ettepanekuid teksti 
muutmiseks vastu ei võeta.
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menetluse rakendamise vastu.
Selgitus

Artiklid 43 ja 131, milles käsitletakse vastavalt lihtsustatud menetlust ja menetlust parlamendi 
istungil ilma muudatusettepanekute ja aruteluta, sisaldavad sätteid, mis võimaldavad 
ettepanekut muuta. Siiski on iga selline võimalus vastuolus kogu kodifitseerimise mõistega ja 
see ei ole kooskõlas asjaga seotud kehtiva institutsioonidevahelise kokkuleppega, eelkõige 
selle lõikega 6, millest võib järeldada, et parlament ja nõukogu tahavad võtta endale 
kohustuse, et nad ei tee sisulisi muudatusi kodifitseerimise ettepanekutesse.

Muudatusettepanek 4
Artikli 80 lõige 3 a (uus)

3 a. Kui õigusasjade eest vastutav komisjon 
otsustab, et ettepanek muudab ühenduse 
õigusakte sisuliselt, teeb ta ettepaneku 
ettepanek tagasi lükata.

Selgitus

Ettepaneku tagasilükkamine oleks mõistlikum lahendus kui tavamenetluse juurde 
tagasipöördumine. Kui komisjoni ettepanek ei vasta kodifitseerimise eeskirjadele, on seoses 
lihtsustamisega kindlasti loogilisem saata ettepanek komisjonile tagasi ja paluda see veel 
kord läbi mõelda (näiteks asendades selle uuesti sõnastatud ettepanekuga), mitte koormata 
parlamenti lisatööga.

Muudatusettepanek 5
Artikkel 80 a (uus)

Artikkel 80 a
Uuesti sõnastamine

1. Kui komisjon esitab parlamendile 
ettepaneku ühenduse õigusaktide ametliku 
uuesti sõnastamise kohta, saadetakse see 
kontrollimiseks õigusasjade eest 
vastutavale komisjonile. Ettepanek 
ühenduse õigusaktide ametliku uuesti 
sõnastamise kohta on ettepanek 
üksiktekstist koosneva õigusakti 
vastuvõtmiseks, mis muudab kehtivaid 
õigusakte sisuliselt ja samas kodifitseerib 
nimetatud õigusaktide neid sätteid, mis 
muutmisele ei kuulu. Uus õigusakt asendab 
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ja tühistab varasemad õigusaktid.
2. Kui õigusasjade eest vastutav komisjon 
otsustab, et ettepanekus ei sisaldu muid 
sisulisi muudatusi ühenduse õigusaktidesse 
kui need, mis on ettepanekus endas 
sisuliste muudatustena selgelt määratletud, 
teatab ta sellest presidendile, kes artikli 40 
alusel saadab kõnealuse küsimuse 
vastutavale komisjonile läbivaatamiseks 
õigusloomega seotud ettepanekute 
tavamenetluse korras. Sel juhul ning 
artiklites 150 ja 151 sätestatud tingimustel 
on vastuvõetavad üksnes need 
muudatusettepanekud, mida tehakse 
sisulisi muudatusi sisaldavate ettepaneku 
osade kohta. Muudatusettepanekud nende 
sätete kohta, mis muutmisele ei kuulu, ei 
ole seetõttu vastuvõetavad.
3. Sellised üksikliikmete poolt esitatavad 
muudatusettepanekud võib vastutava 
komisjoni esimees siiski vastu võtta juhul, 
kui see on objektiivselt vajalik 
ettepanekuga sisuliselt muudetava teksti 
järjepidevuse huvides. Sama reegel kehtib 
mutatis mutandis täiskogu istungitel.
4. Kui õigusasjade eest vastutav komisjon 
otsustab, et ettepanek sisaldab ühenduse 
õigusaktides tehtavaid muid sisulisi 
muudatusi kui need, mis on ettepanekus 
endas sisuliste muudatustena selgelt 
määratletud, teeb ta ettepaneku ettepanek 
tagasi lükata.

Selgitus

Ettepaneku tagasilükkamine oleks mõistlikum lahendus kui tavamenetluse juurde 
tagasipöördumine. Kui komisjoni ettepanek ei vasta kodifitseerimise eeskirjadele, on seoses 
lihtsustamisega kindlasti loogilisem saata ettepanek komisjonile tagasi ja paluda see veel 
kord läbi mõelda (näiteks asendades selle uuesti sõnastatud ettepanekuga), mitte koormata 
parlamenti lisatööga.
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