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EHDOTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- sekä toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että ”sääntely-ympäristön yksinkertaistamista” (yksinkertaistamista) 
koskevat aloitteet ovat olleet toimielinten esityslistalla jo yli kymmenen vuoden ajan ja 
että nämä aloitteet ovat saaneet toisistaan poikkeavia muotoja ja suuntauksia,

B. ottaa huomioon, että komissio 25. lokakuuta 2005 antamassaan tiedonannossa ”Yhteisön 
Lissabon-ohjelman toteuttaminen - strategia sääntely-ympäristön yksinkertaistamiseksi” 
(KOM(2005)0535) katsoo aivan oikeutetusti, että yksinkertaistaminen ei niinkään ole 
kodifioinnista, uudelleen laatimisesta tai kumoamisesta erillinen lainsäädäntötekninen 
väline vaan kokonaisvaltainen toimenpide, joka käsittää edellä mainitut välineet ja jonka 
tarkoituksena on tehdä yhteisön normeista ja kansallisista normeista helpommin 
sovellettavia ja näin ollen kustannuksiltaan alhaisempia,

C. katsoo, että tämä toimenpide on komissiolle Lissabonin strategiaa hyödyntävä väline,

D. katsoo, että tällaisessa toimenpiteessä tarvitaan alan yhteistyötä paitsi unionin 
toimielinten välillä myös toimielinten ja kansallisten viranomaisten välillä,

E. ottaa huomioon, että komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin oikeudelliset yksiköt 
ovat äskettäin arvioineet lainsäädäntötekstien uudelleen laatimista koskevia kyseisten 
kolmen toimielimen kokeiluja raportissa, jossa tuotiin kokeiluista esille tiettyjä 
alkuvaiheen ongelmia, mutta myös tulevaisuuden kannalta hyödyllistä kokemusta1,

F. katsoo, että yksinkertaistamisaloitteet, joihin on ryhdytty helmikuussa 2003 
käynnistyneen toisen yksinkertaistamisohjelman yhteydessä (KOM(2003)0071), ovat 
olleet luonteeltaan ja laajuudeltaan toisistaan hyvin poikkeavia vaihdellen direktiivien 
yksittäisistä tarkastuksista kokonaisen sektorin normatiiviseen uudelleenjärjestelyyn, 
mikä tekee menettelytapoja koskevan lähestymistavan yhdenmukaistamisesta vaikeaa,

1. korostaa, että jos joillakin aloilla on ”ylisääntelyä”, se johtuu suurelta osin jäsenvaltioiden 
lainsäädännöllisistä toimista, ja katsoo näin ollen, että jos yhteisön säännöksiä kumotaan, 
on myös vastaavat kansalliset säännökset kumottava;

2. on yllättynyt siitä, että lainsäädäntövallan siirtämistä koskevan nykyisen järjestelmän 
(komitologiajärjestelmä) uudistaminen mainitaan edellä mainitussa komission 
tiedonannossa vain lyhyesti 2, vaikka tällaisella uudistuksella voitaisiin edesauttaa 
huomattavasti yhteisön johdetun oikeuden yksinkertaistamista antaen komissiolle 
mahdollisuus hyväksyä soveltamismääräyksiä nopeampia menettelyjä käyttäen;

  
1 Arviointiraportti säädösten uudelleenlaatimisen tekniikan järjestelmällistä käyttöä koskevan toimielinten 
välisen sopimuksen soveltamisesta, 21. syyskuuta 2005.
2 Kohdan 3.d lopussa.
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3. toteaa, että vuodesta 2003 lähtien toteutettujen yksinkertaistamisaloitteiden 
onnistumisaste ei ole ollut huono ja että menettelyjen keskimääräinen kesto ei ole 
liioiteltu käsiteltävän aihepiirin moninaisuus huomioiden 3;

4. huomauttaa kuitenkin, että tämän ajankohdan jälkeen käynnistettyjen 
yksinkertaistamisaloitteiden määrä on ollut vähäinen ja että yhteisön säännöstön määrän 
rajoittamista koskevat alkuperäiset tavoitteet ovat vielä kaukana;

5. huomauttaa lisäksi, että yksinkertaistamista koskevan strategian yhteydessä käytettyjä 
tiettyjä välineitä ohjaavia menettelyjä ja erityisesti uudelleenlaatimista koskevaa 
menettelyä voitaisiin selkeyttää kunkin toimielimen toimivaltuuksien osalta, jotta 
vältyttäisiin menettelytapakiistoilta ja näistä mahdollisesti seurauksena olevilta 
umpikujilta;

6. ilmoittaa olevansa valmis lisäämään ponnisteluja, joihin kolmen toimielimen on yhdessä 
ryhdyttävä yksinkertaistamisprosessin vauhdittamiseksi;

7. sitoutuu osaltaan harkitsemaan omien sisäisten lainsäädäntömenettelyjen ja 
lainsäädäntöteknisten välineiden parantamista yksinkertaistamisprosessin 
vauhdittamiseksi, primaarioikeuden menettelyjä ja nimenomaisesti tässä tapauksessa 
Euroopan yhteisön perustamissopimusta samalla noudattaen;

8. katsoo, että ensimmäinen askel tällaisessa toimenpiteessä on analysoida vuoden 2003 
jälkeen käynnistettyjä yksinkertaistamisaloitteita; katsoo lisäksi, että tällainen analyysi 
antaa mahdollisuuden parantaa Euroopan parlamentissa sovellettavia välineitä ja 
menettelyjä;

9. kehottaa puhemiestä antamaan asiasta vastaavan valiokunnan tehtäväksi käsitellä 
Euroopan parlamentin työjärjestykseen tehtäviä mahdollisia muutoksia.

  
3 Komissio ilmoittaa edellä mainitun tiedonannon sivulla 26 alalaidan huomautuksessa, että vuonna 2003 
käynnistetyn yksinkertaistamisohjelman yhteydessä jätetyistä lainsäädäntöehdotuksista 15 on edelleen 
lainsäädäntövaltaa käyttävän toimielimen käsittelyssä. Yksiköiden parhaillaan tekeillä olevassa päivityksessä 
mainitaan, että yli puolet näistä on hyväksytty tai hyväksyttävänä.


