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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

õiguskeskkonna lihtsustamise strateegia kohta
(2006/2006(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 26. oktoobri 2000. aasta resolutsiooni komisjoni aruande kohta 
Euroopa Nõukogule: Parem õigusloome 1998 – jagatud vastutus ... ja parem õigusloome
19991;

– võttes arvesse oma 29. novembri 2001. aasta resolutsiooni komisjoni Euroopa valitsemise 
valge raamatu kohta2;

– võttes arvesse oma 8. aprilli 2003. aasta resolutsiooni komisjoni aruannete kohta parema 
õigusloome 2000 ja parema õigusloome 2001 kohta3;

– võttes arvesse oma 26. veebruari 2004. aasta resolutsiooni komisjoni aruande „Parem 
õigusloome 2002” kohta4;

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2004. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta ühenduse 
õiguskeskkonna lihtsustamise ja parandamise kohta5;

– võttes arvesse oma 20. aprilli 2004. aasta resolutsiooni ühenduse õigusaktide ja 
nõuandemenetluse mõju hindamise kohta6;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja põhiseaduskomisjoni, eelarvekomisjoni, 
eelarvekontrollikomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni, keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjoni, maaelu arengu komisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, 
õiguskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning 
petitsioonikomisjoni arvamusi (A6-0000/2006),

A. arvestades, et õiguskeskkonna lihtsustamine on üks võtmestaadiume parema õigusloome 
saavutamise eesmärgil, mis on ise liidu prioriteediks majanduskasvu ja tööhõive ulatusliku 
edendamise eesmärgil;

B. võttes arvesse kohustusi ja eesmärke, mis on sätestatud institutsioonidevahelises 
kokkuleppes parema õigusloome kohta, eelkõige neid, mille eesmärgiks on lihtsustada ja 
vähendada ühenduse õigusaktide mahtu ning neid, mis on seotud ühenduse õigusaktide 
mõjuga liikmesriikides;

  
1 EÜT C 197, 12.7.2001, lk 433.
2 ELT C 153 E, 27.6.2002, lk 314.
3 ELT C 64 E, 12.3.2004, lk 135.
4 ELT C 98 E, 23.4.2004, lk 155.
5 ELT C 102 E, 28.4.2004, lk 512.
6 ELT C 104 E, 30.4.2004, lk 146.



PE 369.937v01-00 4/11 PR\601435ET.doc
Freelance-tõlge

ET

C. võttes arvesse komisjoni, nõukogu ja Euroopa Parlamendi viimaste aastate piiramatuid 
jõupingutusi kutsuda esile, määratleda ja parandada õigusaktide lihtsustamise meetodite 
rakendamist;

D. võttes arvesse omandatud kogemusi institutsioonidevaheliste kokkulepete rakendamisel 
kodifitseerimise ja ümbersõnastamise kohta ning pidades neid vahendeid oluliseks 
ühenduse õigustiku lihtsustamisel;

E. arvestades, et alates institutsioonidevahelise kokkuleppe jõustumisest uuesti sõnastamise 
kohta, on esitatud vaid 12 ettepanekut uuesti sõnastamise kohta, millest 2 tõid lõpuks 
kaasa tulenevate õigusaktide avaldamise, 2 on tagasi võetud ja 8 on veel menetluses; ja 
arvestades, et võrreldes umbes 2400 õigusaktide haruga, millele menetlus võib olla 
kohaldatav, on parlamendile seni esitatud ainult 49 ettepanekut kodifitseerimise kohta,

1. tervitab komisjoni ettepanekut õigusraamistiku lihtsustamise kohta, kohustust esitada 
programm õigusaktide lihtsustamiseks ning meetodeid ja sihtmärke, mis on sätestatud 
kõnealuse programmi tegelikuks elluviimiseks;

2. tervitab asjaolu, et komisjon kavatseb oma iga-aastastesse õigusaktide programmidesse 
kaasata suuri lihtsustamisalaseid algatusi ning teadet, et komisjon esitab täiendavaid teatisi 
ühenduse majanduse erinevate sektorite hõlmamiseks;

3. On seisukohal, et ebaoluliste ja aegunud õigusaktide tühistamine on prioriteetne nõue, 
mida komisjon peab viivitamata järgima; leiab siiski, et ühenduse õigusaktide tühistamisel 
nendel alustel tuleb samaaegselt paika panna ühenduse õigusakt takistamaks 
liikmesriikidel reguleerida küsimusi, mis on ühenduse tasandil reguleerimata;

4. teeb ettepaneku, et komisjon teostaks pidevat järelevalvet selliste siseriiklike õigusaktide 
üle, mis võivad endiselt jõusse jääda pärast seda, kui ühenduse õigusaktid, millest need 
tulenesid, on tühistatud; leiab, et komisjon peaks oma ettepanekutesse lisama asjakohaseid 
läbivaatamisklausleid;

5. leiab, et kodifitseerimine ja uuesti sõnastamine on peamised vahendid ühenduse õigustiku 
lihtsustamiseks ning ärgitab nende laialdasemale kasutamisele; usub, et uuesti sõnastamist 
on kasutatud vaid piiratud määral ning see tuleneb suutmatusest parlamendi kodukorda 
uuesti sõnastamist reguleerivale institutsioonidevahelisele kokkuleppele piisavalt täpselt 
üle kanda;

6. avaldab kiitust seni saavutatud tulemuste eest ühenduse õigusaktide kodifitseerimise abil 
ja loodab, et asjaomased komisjoniüksused koostavad laiaulatuslikumaid uusi 
kodifitseerimisalaseid ettepanekuid, laienedes ka seni hõlmamata sektoritele, eelkõige 
äriühinguõigusele, intellektuaalsele omandile ja tarbijakaitsele;

7. leiab, et kui institutsioonid siiralt soovivad õigusakte lihtsustada ja sel eesmärgil uuesti 
sõnastamist rakendada, tuleks institutsioonidevahelist kokkulepet uuesti sõnastamise 
kohta süsteemsemalt kohaldada;

8. saab aru, et kui eesmärk on uuesti sõnastamine tõhusaks muuta, peavad parlament ja 
nõukogu põhimõtteliselt hoiduma õigusaktide kodifitseeritud osade muutmisest; usub, et 
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kui institutsioonid siiralt soovivad õigusakte lihtsustada ja sel eesmärgil uuesti sõnastamist 
rakendada, peaks õigusakti kodifitseeritud osadele reeglina kohaldama 
institutsioonidevahelises kokkuleppes kehtestatud kodifitseerimisalaseid sätteid; tunnistab 
siiski, et peaks olema erimenetlus võimaldamaks vajadusel kodifitseeritud osade 
muutmist, et viia see vastavusse või siduda see osaga, mida on võimalik muuta;

9. leiab, et institutsioonid võiksid otstarbekalt määratleda, kas kolmandat tüüpi toimingut 
võiks ette näha, lisaks kodifitseerimisele ja uuesti sõnastamisele, et võimaldada 
asjakohaseid meetmeid ühenduse õigusaktide lihtsustamiseks;

10. leiab, et institutsioonidevaheline kokkulepe uuesti sõnastamise kohta peaks määratlema 
menetluse, mida tuleks järgida juhtudel, mille puhul seadusandliku menetluse käigus 
osutub vajalikuks muuta õigusakti kodifitseeritud osasid;

11. kutsub komisjoni üles, võttes arvesse ülalpool sätestatud suuniseid, esitama viivitamata 
ettepanek eesmärgiga uuesti sõnastada institutsioonidevahelised kokkulepped, mis 
reguleerivad Euroopa Liidu õigusaktide kvaliteeti;

12. teeb põhiseaduskomisjonile ülesandeks määratleda, milliseid muudatusi võiks teha 
kodukorda võimaldamaks uuesti sõnastamise kokkuleppe tegelikku rakendamist, 
muuhulgas ka eesmärgiga kasutada paremini ära kodukorras sätestatud lihtsustatud 
menetlused;

13. toetab kaasreguleerimise ja iseregulatsiooni tavasid, kuid juhib tähelepanu sellele, et 
komisjonil tuleb sätestada tingimused ja piirangud, mida pooled peavad järgima 
ülaltoodud tavasid rakendades ning neid tuleks igal juhul kasutada üksnes rangelt vajalikel 
juhtudel, komisjoni järelevalve all ning piiramata parlamendi õigust nende kasutusele 
vastuväiteid esitada;

14. annab presidendile korralduse edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, 
samuti liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

I. Sissejuhatus

1. Komisjoni teatis KOM(2005)0535 tuleneb algatusest, mida komisjon on pikka aega 
järginud eesmärgiga parandada ühenduse õigusaktide kvaliteeti. Üldeesmärgiks on aidata luua 
Euroopa õiguslik keskkond, mis vastab õigusloomega seotud õiguskindluse ja ranguse 
kriteeriumidele. Seetõttu on Lissaboni strateegia eemärgiks parendada ühenduse õigustiku 
elemente, mis mõjutavad tööstuslikku konkurentsivõimet.

Hiljutised jõupingutused nimetatud valdkonnas on kaasa toonud institutsioonidevahelise 
kokkuleppe „Parem õigusloome“, mis allkirjastati 16. detsembril 2003. aastal1, mis hõlmab 
erinevaid kõne all olevaid aspekte alates õigusloomega soetud protsessi paremast 
koordineerimisest kuni suurema läbipaistvuse ja ligipääsetavuseni, mõjude analüüsi ning 
ühenduse õigusaktide ülevõtmist, tööviiside ja komiteemenetluse kodifitseerimist ja 
lihtsustamist, ning alternatiivseid regulatsioonimeetodeid ning õigusaktide arvu vähendamist.

Üldisemas mõttes, on komisjon viimase paari aasta jooksul ülaltoodud teemadel palju 
teatiseid ja ettepanekuid esitanud2. Parlament on omalt poolt avaldanud korduvalt oma 
seisukohta ühenduse õigusaktidega seonduvate probleemide kohta3.

2. Ka nõukogu on nimetatud teemaga pikalt tegelenud. Laiahaardelisel arutelul 28. ja 29. 
novembril 2005. aastal tervitas ta teatist lihtsustamise kohta ning kinnitas uuesti sellel 
eesmärgil tehtavate jõupingutuste tähtsust. Eeskätt tunnustas ta, et teatavates tingimustes 
peaksid määrused tõestama, et need on kohasemad meetmed kui direktiivid ulatuses, milles 
neil võib olla suurem õiguskindlus ning kus nad võivad hõlbustada siseturu takistamatut 
toimimist. Igal juhul rõhutab nõukogu, et õige õigusalane lähenemine tuleb määratleda iga 
juhtumi puhul eraldi, samas pöörates pidevalt tähelepanu subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtetele.

Muudel juhtudel on nõukogu jälginud, et arusaadavad õigusaktid on äärmiselt tähtsad 
kodanike ja majandusringkondade jaoks ning on viidanud kodifitseerimisele ja mõjude 
analüüsile omistatud rolli tähtsusele.

  
1 ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.
2 Lisaks üldistele teatistele esitas komisjon hiljuti konkreetsed teatised, mis on seotud laiema teemaga, hõlmates 
põllumajanduse, kalanduse ja keskkonna valdkonda.
3 Tunnistada järgmisi resolutsioone:
- 26. oktoobri 2000. aasta resolutsioon komisjoni aruande kohta …: „Parem õigusloome 1998 – jagatud 
vastutus“,
- 29. novembri 2001. aasta resolutsioon komisjoni Euroopa valitsemisega seotud valge raamatu kohta,
- 8. aprilli 2003. aasta resolutsioon komisjoni aruande kohta “Parem õigusloome 2000” ja “Parem õigusloome 
2001”,
- 26. veebruari 2004. aasta resolutsioon komisjoni aruande kohta „Parem õigusloome 2002“,
- 9. märtsi 2004. aasta resolutsioon komisjoni teatise kohta ”Ühenduse reguleeriva keskkonna lihtsustamine ja 
täiustamine”,
- 20. aprilli 2004. aasta resolutsioon ühenduse õigusaktide ja nõuandemenetluse mõju kohta.



PR\601435ET.doc 7/11 PE 369.937v01-00
Freelance-tõlge

ET

II. Komisjoni teatis1. Võttes arvesse, et lihtsustamise eesmärgiks on muuta ühenduse ja 
siseriiklikud õigusaktid vähem koormavaks, lihtsamalt jõustatavaks ning seega tõhusamaks, 
saavutades määratud eesmärgid, otsib komisjon võimalusi, kuidas teatise KOM(2005)0535 
abil toimida edasi valitud teel ning tugineda varem rajatud põhimõtetele, et täpsustada 
lihtsustamise protsessi.
Põhimõtteliselt on teatis jagatud kahte ossa. Esimene osa koosneb paindlikust 
lihtsustamisprogrammist ning näitab, milliseid õigusakte komisjon soovib läbi vaadata 
järgmise kolme aasta jooksul seoses lihtsustamise eesmärgiga. Programmi on kirjeldatud 
üksikasjalikumalt teatise 2. lisas ning vaadatakse korrapäraselt üle ning ajakohastatakse.

Komisjon soovib lisada kõik peamised lihtsustamisega seotud algatused oma iga-aastastele 
tööprogrammidele ning kavatseb avaldada teatud hulgal lisateatisi, et hõlmata 
põllumajanduse, keskkonna ja muid valdkondi.

2. Teatise teine osa, mis on üldisem, sätestab eesmärgid, meetodid ja korra seoses 
lihtsustamisega.

Komisjon teeb ettepaneku lihtsustada õigusakte viiel moel: kehtetuks tunnistamine, 
kodifitseerimine, uuesti sõnastamine, regulatiivse lähenemisviisi muutmine ning 
infotehnoloogia laialdasem kasutamine.

3. Täpsemalt, kehtetuks tunnistamine hõlmab ühele poole saamist nende õigusaktidega, mis 
on vastu võetud alates 1957. aastast, mis aastate jooksul on osutunud ebaoluliseks või 
iganenuks seoses tehnilise või tehnoloogilise edenemisega, arengutega Euroopa Liidu 
poliitikas, muudatustega EÜ asutamislepingu üldeeskirjades või rahvusvahelistes reeglite 
loomises või standardimises.

4. Kodifitseerimine – menetlus, mille kohaselt õigusaktid, mida tuleb kodifitseerida, 
tühistatakse ja asendatakse ühe õigusaktiga, millega ei kaasne sisulisi muutusi. Seega 
muudetakse konsolideeritud tekst ümber üheks õigusaktiks – ühtseks ja mõistetavaks uueks 
tekstiks, mis ametlikult asendab esialgset õigusakti ja kõiki selle hilisemaid muudatusi.

Praktilisel tasandil toimib kodifitseerimine nõuandva töörühma abil, mille liikmeteks on 
kolme institutsiooni õigusteenused, mille ülesandeks komisjoni ettepanekute läbivaatamine ja 
tagamine parlamendile ja nõukogule, et need tõesti küünivad kodifitseerimiseni ning komisjon 
pole tekste oluliselt muutnud.

Aegunud sätete täielik väljajätmine, uues õigusaktis kasutatava terminoloogia ühtlustamine 
ning selle preambuli koostamine kuuluvad kõik kodifitseerimise pealkirja alla, mis võimaldab 
vähendada õigusaktide mahtu, jättes selle sisu muutumatuks.

5. Uuesti sõnastamine – menetlus, mille puhul õiguslikult siduv uus õigusakt, millega 
tühistatakse õigusaktid, mida see asendab, ühest küljest muudab õigusaktide sisulist poliitika 
elementi ja teiseks kodifitseerib muud sätted, mis peavad jääma muutumatuks.Lisaks sellele, 
et uuesti sõnastamise meetod võimaldab õigusakte uuendada, muutes nende sisu, on seda 
võimalik kasutada ka kohati lohisevate õigusloomega seotud tekstide kodifitseerimiseks:
seega aitab see õigusakte lihtsustada ja muudab need kergemini mõistetavaks.
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Uuesti sõnastamist reguleerib 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe1.

6. Regulatiivse lähenemisviisi muutmine toimib kahesuunaliselt. Esiteks pakub see laiemat 
reguleerimisala alternatiivsetele regulatiivmeetoditele nagu kaasreguleerimine ja 
iseregulatsioon.Kaasreguleerimine, nagu see on määratletud institutsioonidevahelises 
kokkuleppes parema õigusloome kohta (punkt 18), on „mehhanism, mille alusel ühenduse 
õigusakt usaldab seadusandja poolt määratletud eesmärkide saavutamise pooltele, keda 
kõnealuses valdkonnas tunnustatakse (näiteks ettevõtjad, sotsiaalpartnerid, valitsusvälised 
organisatsioonid või ühendused)”.
Iseregulatsioon seevastu tähistab „ettevõtjate, sotsiaalpartnerite, valitsusväliste 
organisatsioonide või ühenduste võimalust võtta omavahel ja enda tarbeks vastu suuniseid 
Euroopa tasandil (eelkõige tegevusjuhised või valdkondlikud lepingud)” (ülalmainitud 
institutsioonidevahelise kokkuleppe punkt 22).

Teiseks, regulatiivse lähenemisviisi muutmine kohaldatakse õige õigusakti valikule, mis 
tähendab, et direktiivid asendatakse määrustega.

Üldteada on asjaolu, et määrus on otseselt kohaldatav, ülevõtmisest tulenevate moonutusteta, 
rakendusmeetme valikul tekkivate lahknevusteta ning vajaduseta lisada riiklike õigusaktide 
kogusse.

Eelnevat arvestades mängivad määrused lihtsustamisel olulist rolli. Direktiive tuleks esitada 
vaid juhul, kui subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtted osutavad sellele, et 
liikmesriikidele tuleks võimaldada laiaulatuslikumat valikuvabadust.

7. Kui infotehnoloogiat kasutatakse rohkem, on võimalik selle potentsiaali tõhusamalt ära 
kasutada. Turvaline integreeritud e-valitsus võib aidata vähendada kasutut bürokraatiat, 
kiirendades menetlusi, vähendades paberikulu, muutes õigusaktide jõustamise ühtsemaks ning 
vähendades vigade ohtu.

8. Komisjon lõpetab, paludes institutsioonidelt ja liikmesriikidelt toetust lihtsustamise 
töödele.

III. Raportööri seisukoht

1. Käesoleva raporti projekti eesmärgiks lihtsustamise kohta on vastata komisjoni teatisele ja 
võimaluse korral esitada ettepanekuid välja pakutud lihtsustamismeetodite tõhususe 
parandamiseks.

2. Eelkõige saab teie ettekandja tühistamismeetodi üksnes heaks kiita.

Näib loogiline mitte üksnes toetada, vaid tõesti ka nõuda, et komisjon teeks ettepaneku 
tühistada õigusaktid, mis on muutunud ebaoluliseks või aegunuks.

Komisjoni tähelepanu tuleks siiski tõmmata asjaolule, et sellistel juhtudel osutub lisaks 
ühenduse õigusaktide tühistamisele vajalikuks ka vastu võtta uus ühenduse õigusakt, mis 
toimides vastavalt eelostuõiguse teooriale, tagaks selle, et liikmesriigid ei reguleeriks selliseid 
küsimusi, mis on ühenduse tasandil reguleerimata. Seega peaks komisjon astuma vajalikke 

  
1 EÜT C 77, 28.03.2002, lk 1.
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samme selle eesmärgi saavutamiseks.

Komisjoni idee kaasata oma seadusandlikesse ettepanekutesse läbivaatamisklausleid näib 
huvitav ja esialgne läbivaatus osutab, et parlament võiks selle kinnitada.

3. Samuti pooldab teie raportöör suuresti kodifitseerimist, sest selle meetodiga toodetakse 
mõistetavaid ja õiguskindlaid tekste ning on seetõttu üks peamistest lihtsustamisvahenditest.

Eksisteerib umbes 2400 õigusaktide liiki, mille puhul oleks seda meetodit võimalik kasutada, 
kuid sellest olenemata on parlament seni käsitlenud vaid 49 kodifitseerimisalast ettepanekut, 
mis on peamiselt seotud põllumajandussektori või muude väga spetsiifiliste poliitikatega.
Tuleb loota, et järgmise kahe aasta jooksul on kodifitseerimist märgata majanduslikes 
põhivaldkondades nagu äriühinguõigus, intellektuaalne omand ja tarbijakaitse. Komisjon on 
ära teeninud kriitika ambitsiooni puudumise eest käesoleva meetodi rakendamisel. Komisjon 
peab asuma poliitiliselt juhtpositsioonile nii, et tööstuslikule konkurentsivõimele ja kodanike 
huvidele kesksete küsimuste kodifitseerimist saaks käsitleda prioriteedina.

4. Uuesti sõnastamine on tõenäoliselt kõige olulisem lihtsustamisvahend ja selle kasutamist 
tuleks ulatuslikult julgustada. Komisjoni seadusandlikud algatused, mis on seotud näiteks 
siseturu või keskkonnaga, võiksid võtta uuesti sõnastatud ettepanekute kuju.

Sageli muudab uuesti sõnastamise kahekordne olemus (varasem õigusakt kodifitseeritakse ja 
muudetakse ning seejärel tühistatakse uue õigusaktiga) selle siiski eriti keeruliseks meetodiks.
See selgitab, miks komisjon seda harva rakendab ja on tõepoolest eelistanud 
traditsioonilisemat tüüpi algatusi, nagu üksnes muudatusettepanekud või täiendused 
jõusolevatesse õigusaktidesse.

Teadaolevalt on esitatud ainult kaksteist uuesti sõnastamist vastavalt 2002. aasta uuesti 
sõnastamist käsitlevale institutsioonidevahelisele kokkuleppele: kaks nende seast lõpuks 
avaldati, kaks on tagasi võetud ja kaheksa on endiselt menetluses. On raske mõista, miks 
peamist lihtsustamisvahendit nii harva kasutatakse. See on üks kohti, millega seoses 
parlament võiks meetmeid võtta.

Ettekandja leiab, et uuesti sõnastamist on kasutatud vaid piiratud määral ja see tuleneb 
suutmatusest parlamendi kodukorda asjakohasele institutsioonidevahelisele kokkuleppele 
piisavalt täpselt üle kanda.

Euroopa Parlament võiks samuti kutsuda komisjoni üles kohaldama uuestisõnastamist 
käsitlevat IIAd, eelkõige selleks, et teha selgemat vahet õigusakti kodifitseeritud osa – mille 
suhtes tuleks ilmselt kohaldada 1994. aasta IIAd kodifitseerimise kohta1 – sisuliste 
muudatuste ja “puhtalt formaalsete või toimetaja tehtud muudatuste” vahel (ümbersõnastamist 
käsitleva IIA punkti 4 kolmas taane).

Lisaks sisuliselt muudetud osade ja kodifitseeritud osade eristamisele võib olla võimalik näha 
ette kolmanda kategooria toimingud, mis eksisteerivad koos kodifitseerimise ja uuesti 
sõnastamisega, et anda kohased vahendid ühenduse õigusaktide lihtsustamiseks. See kolmas 
kategooria võiks sisaldada eelmises lõigus mainitud IIA punkti 4 kolmandas taandes osutatud 

  
1 EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.
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IIA formaalseid või toimetaja tehtud muudatusi. Sedalaadi formaalsed muudatused või 
kohandused vaatab läbi konsultatiivtöörühm (kodifitseerimist käsitleva IIA punkt 4), kes teeb 
kindlaks, et need on poliitiliselt neutraalsed, järgides juba kodifitseerimismenetlustele 
kohaldatavaid tavasid.

Lisaks sellele oleks soovitatav määrata, kas Euroopa Parlament ja nõukogu võiksid 
ümbersõnastamiseks kasutusele võtta kiirmenetlused, halvendamata sellega muidugi 
ühenduse normaalset seadusandlikku protsessi, vaid nähes selle asemel ette menetluse, milles 
ümbersõnastamist arutaks näiteks üks parlamendikomisjon, või sätestades, et vastutav 
komisjon peab kõigepealt otsustama, kas uuesti sõnastamise ettepanekule tuleks kohaldada 
lihtsustatud menetlust (nagu kodukorras ette nähtud).

Paremat õigusloomet käsitleva IIA punkt 36 kutsub seadusandlikke organeid üles oma 
töömeetodeid muutma, seades sisse õigusloome lihtsustamisega seotud sihtmehhanismi.
Uuesti sõnastamist käsitleva IIA läbivaatamine (või uus IIA või paremat õigusloomet 
käsitleva IIA muutmine) võiksid hõlmata selliseid sihtmenetlusi. 

Arvestades, et uuesti sõnastamine on niivõrd oluline lihtsustamisvahend, peaks Euroopa 
Parlament igal juhul arutama IIAd ja põhjusi, miks seda nii harva kohaldatakse, ning 
institutsioonid peaksid täitma oma ülesandeid.

Eelkõige – kui ümbersõnastamine tahetakse muuta tulemuslikuks, peaksid Euroopa Parlament 
ja nõukogu aktsepteerima kodifitseerimist käsitleva IIA kohaldamisest tulenevaid piiranguid 
ning hoiduma kodifitseeritud sätete muutmisest õigusakti uuesti sõnastamisel (see järeldus 
tuleneb uuesti sõnastamist käsitleva IIA punktist 8). Sellekohane kohustus peaks vajaduse 
korral käima käsikäes õigusakti kodifitseeritud osa muutmise erimenetlusega, tagamaks 
järjepidevust muudetava osaga. See hõlmaks muidugi uuesti sõnastamist käsitleva IIA punkti 
8 muutmist, mis praegusel kujul keelab sellise menetluse.

5. Mis puutub regulatiivse lähenemisviisi muutmisse ja kaasreguleerimisse, siis väljendas 
Euroopa Parlament oma seisukohta avalikult 9. märtsi 2004. aasta resolutsioonis komisjoni 
teatise (ühenduse õigusloomealase tegevuse lihtsustamise ja parandamise kohta) kohta ning 
kinnitas oma õigust vastutada kaasreguleerimismenetluse teel vastu võetud vabatahtliku 
kokkuleppe jõustumist.

Komisjon peab ilmselgelt olema kaasreguleerimisele ja isereguleerimisele tuginedes väga 
ettevaatlik ning lähtuma alati paremat õigusloomet käsitleva IIA tugiraamistikust, milles 
sätestatakse igal juhul, et kokkulepete projektid tuleb saata seadusandlikule organile.

Komisjoni ettepanek kaasreguleerimist peamiste majandussektorite (näiteks teenuste) 
hõlmamiseks laiendada tundub igati mõistlik. On väga oluline, et komisjon rakendaks paremat 
õigusloomet käsitleva IIA ja eelkõige võtaks endale kohustuse täpsustada oma õigusloomega 
seotud ettepanekutes, millistel tingimustel ja millistes piirides võivad asjaomased pooled 
vabatahtlikke kokkuleppeid sõlmida.

6. Direktiivide asendamine määrustega on õigusloome lihtsustamiseks äärmiselt oluline, sest 
see kõrvaldab ülevõtmisprobleemid ja aitab märgatavalt vähendada õigusaktide mahtu, 
tingimusel et menetlust kasutatakse ettevaatlikult ning liikmesriikide volitustesse sekkumata.
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7. Raportöör ei ole vastu komisjoni ettepanekule kasutada täielikult infotehnoloogia 
potentsiaali. Euroopa Parlament võib menetluste avamiseks uutele tehnoloogiatele toetada nii 
eelseisvat e-valitsuse tegevuskava kui ka õigusloomega seotud ettepanekuid.

8. Lühidalt öeldes tuleks komisjonile avaldada heakskiitu tema pühendumise eest tööle 
õigusloomekeskkonna lihtsustamise strateegia kallal, et – ja seda ei tohiks mingil juhul 
unustada – edendada kodanike huve ning muuta institutsioonid tõhusamaks ja õigusaktid 
tulemuslikumaks.

Kuid ta peaks võtma kuulda eespool esitatud märkusi ja püüdma olla seoses 
lihtsustamismeetoditesse tehtavate täiendustega täpsem, rikkumata asutamislepingus 
sätestatud seadusandlikke menetlusi. Nagu on mitu korda mainitud, võib uuesti sõnastamist 
käsitleva IIA läbivaatamine anda lihtsustamisele võimsa stiimuli nii seoses vahendite kui ka 
tulemusega.

Lõpuks peab raportöör õigeks kutsuda komisjoni – võttes arvesse eespool sätestatud suuniseid 
– üles esitama viivitamata ettepaneku liidu õigusaktide kvaliteeti reguleerivate 
institutsioonidevaheliste kokkulepete uuesti sõnastamiseks.


