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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et õiguskeskkonna lihtsustamise (edaspidi "lihtsustamine") alased algatused 
kuuluvad erineval kujul ja erinevate suundade raames institutsioonide päevakorda juba 
rohkem kui kümme aastat; 

B. arvestades, et komisjon tutvustab oma 25. oktoobri 2005. aasta teatises "Ühenduse 
Lissaboni kava rakendamine: õiguskeskkonna lihtsustamise strateegia" 
(KOM(2005)0535) põhjendatult lihtsustamist mitte kui eraldiseisvat õigusloomega seotud 
konsolideerimise, uuesti sõnastamise või lihtsa lühendamise tehnikat, vaid kui neid 
vahendeid hõlmavat üldist lähenemist, mille eesmärk on ühenduse ja siseriiklike 
standardite lihtsam ja seega odavam kohaldamine;

C. arvestades, et nimetatud lähenemine on komisjoni jaoks Lissaboni strateegiat teeniv 
vahend; 

D. arvestades, et nimetatud lähenemine eeldab esmalt Euroopa institutsioonide vahelist ning 
seejärel institutsioonide ja riigivõimude vahelist partnerlust antud valdkonnas;

E. arvestades, et komisjoni, nõukogu ja parlamendi õigusteenistuste aruandes hinnati hiljuti 
kolme institutsiooni kogemusi õigusloomega seotud tekstide uuesti sõnastamisel, 
rõhutades teatud "kasvuraskusi", kuid ka teatud tuleviku seisukohast vajalikke 
õppetunde1;

F. arvestades, et 2003. aasta veebruaris käivitatud teise lihtsustamisprogrammi 
(KOM(2003)0071) raames tehtud lihtsustamisalgatused on olnud väga erineva sisu ja 
mõõtmetega, ulatudes direktiivide üksikasjalikust läbivaatamisest kuni kogu sektori 
õigusloomega seotud muutmiseni, mis muudab raskeks menetlusega seotud lähenemise 
ühtlustamise; 

1. rõhutab, et liigne õigusloome teatud valdkondades on suures osas tingitud liikmesriikide 
õigusloomega seotud tegevusest, ja et seetõttu peab ühenduse eeskirjade tagasivõtmisega 
kaasnema ka vastavate siseriiklike eeskirjade tagasivõtmine;

2. on üllatunud, et eespool nimetatud komisjoni teatises on õigusloomega seotud ülesannete 
delegeerimise praeguse süsteemi (komiteemenetluste süsteem) reformimise küsimust 
tõstatatud vaid lühidalt ja teisejärguliselt2, isegi kui niisugune reform võiks aidata 
märkimisväärselt kaasa ühenduse teiseste õigusaktide lihtsustamisele, võimaldades 
komisjonil võtta vastu rakendusmeetmeid kiiremate menetluste abil;

3. märgib, et alates 2003. aastast läbi viidud lihtsustamisalgatuste õnnestumise määr ei 
valmista pettumust, ja et menetluste keskmine kestus ei ole valdkondade keerukust 

  
1 21. septembri 2005. aasta kohaldamise hindamise aruanne, mis käsitleb institutsioonidevahelist kokkulepet 
õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta.
2 3. osa punkti d lõpp.
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arvesse võttes liiga pikk3;

4. märgib sellegipoolest, et alates nimetatud kuupäevast on tehtud väga vähe 
lihtsustamisalgatusi, ja et ollakse kaugel algselt kehtestatud eesmärkidest ühenduse 
acquis mahu vähendamise osas; 

5. märgib samuti, et teatud vahendite puhul lihtsustamisstrateegia, ja eriti uuesti sõnastamise 
raames kasutatavaid menetlusi tuleks selgitada iga institutsiooni pädevuse seisukohast, et 
vältida menetlusega seotud vaidlusi ja vaidlustest tuleneda võivaid katkestusi;

6. teatab oma valmisolekust aidata rohkem kaasa kolme institutsiooni ühistele pingutustele 
lihtsustamisprotsessi käivitamiseks;

7. võtab omalt poolt kohustuse arutleda oma õigusloomega seotud sisemenetluste ja -
tehnoloogia parandamise üle, et kiirendada lihtsustamisprotsesse, austades esmastes 
õigusaktides, eriti Euroopa Ühenduse asutamislepingus sätestatud menetlusi;

8. on arvamusel, et niisuguse lähenemise puhul tuleb lähtuda alates 2003. aastast tehtud 
lihtsustamisalgatuste analüüsist, mis võimaldab omakorda parlamendis kohaldatava 
tehnoloogia ja menetluste parandamise võimaluste levitamist;

9. teeb presidendile ülesandeks saata pädevale komisjonile läbivaatamiseks tagasi Euroopa 
Parlamendi kodukorda tehtavate võimalike muudatuste küsimus.

  
3 Komisjon märgib oma eespool nimetatud teatise joonealuses märkuses 26, et "viisteist 2003. aasta 
lihtsustusprogrammi raames esitatud seadusandlikku ettepanekut on endiselt seadusandja menetluses". Hetkel 
teenistuste poolt läbi viidav ajakohastamine näitab, et edaspidi võetakse vastu või on juba vastuvõtmisel rohkem 
kui pooled. 


