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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija yhtyy yleisesti ottaen asiasta vastaavan valiokunnan esittelijän omaksumaan 
lähestymistapaan. Yksi Euroopan parlamentin ensisijaisista velvoitteista on parantaa 
menettelyjään ja sisäisiä lainsäädäntötekniikoitaan, jotta yksinkertaistamiseen tähtäävien 
säädösten käsittelymenettelyä voidaan nopeuttaa.

Nämä pyrkimykset eivät kuitenkaan saa johtaa siihen, että poiketaan primaarioikeudessa
vahvistetuista menettelyistä, erityisesti yhteispäätösmenettelystä, jossa parlamentin rooli on 
mitä tärkein, koska se tuo demokraattisen panoksen EU:n lainsäädäntöprosessiin. Lyhyesti 
tämä tarkoittaa, että parlamentin sisäisiin menettelyihin tehtävien muutosten on noudatettava 
perussopimusten kyseisiä määräyksiä.

Valmistelija ehdottaa siksi työjärjestykseen eräitä muutoksia, jotka olisi otettava huomioon, 
jotta varmistetaan, että yksinkertaistamistavoitteet ovat riittävän uskottavia ja yksinkertaisia 
saavutettaviksi.

Työjärjestyksen 80 artiklan tarkistaminen vaikuttaa tarpeelliselta, jotta voidaan 
yksinkertaistaa kodifiointien hyväksymismekanismia, kun otetaan huomioon kaikkien 
osapuolten antamat yksinkertaistamisprosessia koskevat sitoumukset. Tarkistettu 80 artikla 
antaa oikeudellisten asioiden valiokunnalle mahdollisuuden tarkastella kodifiointiehdotuksen 
laajuutta ja välittää se suoraan täysistunnolle, jos se ei aiheuta sisällöllisiä muutoksia. Jos se 
aiheuttaa muutoksia, valiokunta ehdottaa komission ehdotuksen hylkäämistä.

Lisäksi olisi otettava käyttöön uusi 80 a artikla, jotta voidaan määrätä säädösten 
uudelleenlaatimiseen käytettävästä erityisestä menettelystä. Kuten EP:n päätöslauselmassa 
sääntely-ympäristön yksinkertaistamisstrategiasta todettiin, uudelleenlaatiminen on 
kodifioinnin ohella yksi ensisijaisista tavoista yksinkertaistaa yhteisön säännöstöä, ja sitä olisi 
käytettävä mahdollisimman laajasti.

Uusi 80 a artikla antaa siten oikeudellisten asioiden valiokunnalle valtuudet tarkastella kaikkia 
uudelleenlaatimista koskevia ehdotuksia. Kukin ehdotus välitetään käsiteltäväksi asiasta 
vastaavaan valiokuntaan, jonka tarkistusvaltuudet vaihtelevat oikeudellisten asioiden 
valiokunnan tarkastelun tulosten mukaan.
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TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Nykyinen teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
80 artiklan 1 kohta

1. Kun komission ehdotus yhteisön 
lainsäädännön kodifioimiseksi on annettu 
parlamentille, se lähetetään oikeudellisista 
asioista vastaavan valiokunnan 
käsiteltäväksi. Jos todetaan, että ehdotus ei 
aiheuta sisällöllisiä muutoksia voimassa 
olevaan yhteisön lainsäädäntöön, 
noudatetaan 43 artiklassa määrättyä 
menettelyä.

1. Kun komission ehdotus yhteisön 
lainsäädännön kodifioimiseksi on annettu 
parlamentille, se lähetetään oikeudellisista 
asioista vastaavan valiokunnan 
käsiteltäväksi. Valiokunta tutkii ehdotuksen 
varmistaakseen, että kyseessä on pelkkä 
kodifiointi, joka ei aiheuta sisällöllisiä 
muutoksia.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yksinkertaistamaan kodifiointiehdotusten käsittelyä oikeudellisten 
asioiden valiokunnassa. Tähän pyritään selkeämmällä tekstillä ja suoraviivaisemmalla 
menettelyllä, koska poistamalla viittaus 43 artiklaan vältetään tarpeeton monimutkaisuus 
valiokunnan tasolla ja samalla jätetään täysistunnon nykyinen toimivalta entiselleen. Tällä 
yksinkertaistetaan ja tehostetaan menettelyn ensimmäistä vaihetta, joka tapahtuu 
oikeudellisten asioiden valiokunnassa.

Tarkistus 2
80 artiklan 2 kohta

2. Asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja tai kyseisen valiokunnan 
nimeämä esittelijä voi osallistua 
kodifiointia koskevan ehdotuksen 
käsittelyyn ja tarkastamiseen. Asiasta 
vastaava valiokunta antaa tarvittaessa 
lausuntonsa etukäteen.

2. Oikeudellisista asioista vastaava
valiokunta voi pyytää asiasta vastaavalta 
valiokunnalta lausuntoa.

Perustelu

Ehdotettu muutos koskee oikeudellisten asioiden valiokunnan mahdollisuutta pyytää asiasta 
vastaavalta valiokunnalta lausuntoa osana arviointia, kun se tarkastelee kodifiointiehdotusta. 
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Tällä tarkistuksella otetaan huomioon nykyisin noudatettu käytäntö ja jätetään joka 
tapauksessa asiasta vastaavalle valiokunnalle mahdollisuus antaa pyynnöstä lausunto. Tällä 
yksinkertaistetaan ja tehostetaan menettelyn ensimmäistä vaihetta, joka tapahtuu 
oikeudellisten asioiden valiokunnassa.

Tarkistus 3
80 artiklan 3 kohta

3. Sen estämättä mitä 43 artiklan 
3 kohdassa määrätään, yksinkertaistettua 
menettelyä ei sovelleta virallista 
kodifiointia koskevaan ehdotukseen, jos 
oikeudellisista asioista vastaavan 
valiokunnan tai asiasta vastaavan 
valiokunnan jäsenten enemmistö vastustaa 
kyseistä menettelyä.

3. Jos oikeudellisista asioista vastaava 
valiokunta toteaa, että ehdotus ei aiheuta 
sisällöllisiä muutoksia yhteisön 
lainsäädäntöön, valiokunta esittää 
ehdotuksen parlamentille hyväksyttäväksi 
yhdessä äänestyksessä. Tarkistuksia ei 
voida jättää käsiteltäväksi.

Perustelu

43 ja 131 artiklassa määrätään "yksinkertaistetun menettelyn" ja "menettelyn täysistunnossa 
ilman tarkistuksia ja keskustelua" puitteissa mahdollisuudesta sallia ehdotusta koskevien 
tarkistusten esittäminen. Tämä mahdollisuus on kuitenkin ristiriidassa kodifiointia koskevan 
ajatuksen kanssa eikä se ole yhteensopiva asiaa koskevan toimielinten välisen sopimuksen ja 
etenkään sen 6 kohdan kanssa, mistä voi päätellä, että parlamentti ja neuvosto haluavat 
sitoutua siihen, etteivät ne tee sisällöllisiä muutoksia kodifiointia koskevaan ehdotukseen.

Tarkistus 4
80 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jos oikeudellisista asioista vastaava 
valiokunta toteaa, että ehdotus aiheuttaa
sisällöllisiä muutoksia yhteisön 
lainsäädäntöön, se esittää ehdotuksen 
hylkäämistä.

Perustelu

Ehdotuksen hylkääminen olisi järkevämpi ratkaisu kuin tavanomaiseen menettelyyn 
turvautuminen. Jos komission ehdotus ei noudata kodifiointisääntöjä, on yksinkertaistamisen 
nimissä toki loogisempaa palauttaa ehdotus komissioon ja pyytää sitä "tarkistamaan" 
ehdotustaan (esimerkiksi korvaamalla se uudelleenlaatimisehdotuksella) kuin kuormittaa 
parlamenttia lisätyöllä.
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Tarkistus 5
80 a artikla (uusi)

80 a artikla
Uudelleenlaatiminen

1. Kun komission ehdotus yhteisön 
lainsäädännön uudelleenlaatimiseksi on 
annettu parlamentille, se lähetetään 
oikeudellisista asioista vastaavan 
valiokunnan käsiteltäväksi. Yhteisön 
lainsäädännön uudelleenlaatimista 
koskevalla ehdotuksella tarkoitetaan 
ehdotusta hyväksyttäväksi säädökseksi, 
joka sisältää yhtenäisen tekstin, joka 
aiheuttaa sisällöllisiä muutoksia nykyisiin 
säädöksiin ja jolla samanaikaisesti 
kodifioidaan ne näihin säädöksiin 
sisältyvät säännökset, joiden on määrä 
säilyä muuttumattomina. Uusi säädös 
korvaa ja kumoaa aikaisemmat säädökset.
2. Jos oikeudellisista asioista vastaava 
valiokunta toteaa, että ehdotus ei aiheuta 
yhteisön lainsäädäntöön muita sisällöllisiä 
muutoksia kuin ne, jotka on selvästi 
yksilöity sellaisiksi itse ehdotuksessa, se 
ilmoittaa asiasta puhemiehelle, joka 
lähettää kyseisen ehdotuksen 40 artiklan 
mukaisesti asiasta vastaavan valiokunnan 
käsiteltäväksi, jotta sitä voidaan tarkastella 
lainsäädäntöehdotuksia koskevan 
tavanomaisen menettelyn mukaisesti. Tässä 
tapauksessa ja 150 ja 151 artiklassa 
määrättyjen ehtojen mukaisesti 
ehdotukseen voidaan esittää tarkistuksia 
ainoastaan, jos ne koskevat niitä 
ehdotuksen osia, jotka sisältävät 
sisällöllisiä muutoksia. Ennallaan säilyviä 
säännöksiä koskevia tarkistuksia ei siten 
voida ottaa käsiteltäviksi.
3. Asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja voi kuitenkin ottaa 
käsiteltäväksi tällaisia yksittäisten jäsenten 
esittämiä tarkistuksia, jos ehdotuksen 
sisällöllisiin muutoksiin liittyvät 
objektiiviset johdonmukaisuussyyt sitä 
edellyttävät. Sama sääntö koskee soveltuvin 
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osin täysistuntoja.
4. Jos oikeudellisista asioista vastaava 
valiokunta toteaa, että ehdotus aiheuttaa 
yhteisön lainsäädäntöön muita sisällöllisiä 
muutoksia kuin ne, jotka on selvästi 
yksilöity sellaisiksi itse ehdotuksessa, se 
esittää ehdotuksen hylkäämistä.

Perustelu

Ehdotuksen hylkääminen olisi järkevämpi ratkaisu kuin tavanomaiseen menettelyyn 
turvautuminen. Jos komission ehdotus ei noudata kodifiointisääntöjä, on yksinkertaistamisen 
nimissä toki loogisempaa palauttaa ehdotus komissioon ja pyytää sitä "tarkistamaan" 
ehdotustaan (esimerkiksi korvaamalla se asianmukaisella uudelleenlaatimisehdotuksella) 
kuin kuormittaa parlamenttia lisätyöllä.
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