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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

strategiasta sääntely-ympäristön yksinkertaistamiseksi
(2006/2006(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 26. lokakuuta 2000 antamansa päätöslauselman komission 
kertomuksista Eurooppa-neuvostolle: "Säädöskäytännön parantaminen 1998 –
yhteinen vastuu" ja "Säädöskäytännön parantaminen 1999"1,

– ottaa huomioon 29. marraskuuta 2001 antamansa päätöslauselman komission 
valkoisesta kirjasta eurooppalaisesta hallintotavasta2,

– ottaa huomioon 8. huhtikuuta 2003 antamansa päätöslauselman komission 
kertomuksista "Säädöskäytännön parantaminen 2000" ja "Säädöskäytännön 
parantaminen 2001"3,

– ottaa huomioon 26. helmikuuta 2004 antamansa päätöslauselman komission 
kertomuksesta "Parempi säädöskäytäntö 2002"4,

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2004 antamansa päätöslauselman komission 
tiedonannoista, jotka koskevat yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamista ja 
parantamista5,

– ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2004 antamansa päätöslauselman yhteisön 
lainsäädännön ja kuulemismenettelyjen vaikutuksen arvioinnista6,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,
– ottaa huomioon oikeudellisen valiokunnan mietinnön ja perussopimus-, työjärjestys- ja 

toimielinasioiden valiokunnan, budjettivaliokunnan, talousarvion 
valvontavaliokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan, ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 
valiokunnan sekä vetoomusvaliokunnan lausunnot (A6-0000/2006),

A. katsoo, että sääntely-ympäristön yksinkertaistaminen on yksi perusedellytyksistä 
pyrittäessä parempaan sääntelyyn, joka puolestaan on kasvun ja työllisyyden 
lisäämisen yleistavoitteen kannalta yksi Euroopan unionin ensisijaisista toimista, 

B. palauttaa mieleen paremmasta lainsäädännöstä toimielinten välillä tehdyn sopimuksen 
mukaiset velvoitteet ja tavoitteet, etenkin ne, jotka liittyvät yhteisön lainsäädännön 
yksinkertaistamiseen ja sen määrän vähentämiseen sekä sen vaikutuksiin 
jäsenvaltioissa, 

  
1 EYVL C 197, 12.7.2001, s. 433.
2 EYVL C 153 E, 27.6.2002, s. 314.
3 EUVL C 64 E, 12.3.2004, s. 135.
4 EUVL C 98 E, 23.4.2004, s. 155.
5 EUVL C 102 E, 28.4.2004, s. 512.
6 EUVL C 104 E, 30.4.2004, s. 146.
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C. palauttaa mieleen komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin viime vuosien 
ponnistelut lainsäädännön yksinkertaistamista koskevien välineiden soveltamisen 
toteuttamiseksi, määrittämiseksi ja parantamiseksi,

D. palauttaa mieleen kodifioinnista ja uudelleenlaadinnasta tehtyjen toimielinten välisten 
sopimusten soveltamisesta saadun kokemuksen ja pitää näitä välineitä yhteisön 
säännöstön yksinkertaistamisen kannalta olennaisen tärkeinä,

E. palauttaa mieleen, että uudelleenlaadinnasta tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 
voimaantulon jälkeen on esitetty vain 12 uudelleenlaadintaehdotusta, joista kaksi on 
julkaistu, kaksi on peruttu ja kahdeksan on vielä käsiteltävänä, ja palauttaa myös 
mieleen, että vaikka on arviolta 2400 säädösperhettä, joita kodifiointi voisi koskea, 
tähän mennessä Euroopan parlamentille on tehty vain 49 kodifiointiehdotusta,

1. on tyytyväinen komission tiedonantoon lainsäädännön yksinkertaistamisesta, 
sitoumukseen esittää säädösten yksinkertaistamisohjelma ja kyseisen ohjelman 
toteuttamiseen liittyvien menetelmien ja tavoitteiden määrittelyyn;

2. on tyytyväinen siihen, että komissio aikoo toteuttaa merkittäviä 
yksinkertaistamisaloitteita vuotuisissa lainsäädäntöohjelmissaan, ja siihen, että 
komissio on ilmoittanut antavansa yhteisön talouden eri osa-alueita koskevia 
täydentäviä tiedonantoja;

3. katsoo, että merkityksensä menettäneiden tai vanhentuneiden säädösten kumoaminen 
on ensisijainen vaatimus, joka komission tulee viipymättä toteuttaa; yhteisön 
säädöksen kumoamisen yhteydessä olisi kuitenkin annettava uusi yhteisön säädös, 
jotta estettäisiin jäsenvaltioita sääntelemästä asioita, joita koskeva sääntely on purettu 
yhteisön tasolla; 

4. ehdottaa, että komissio valvoisi jatkuvasti kansallista lainsäädäntöä, joka jäisi voimaan 
alkuperäisen yhteisön lainsäädännön kumoamisen jälkeen; katsoo, että komission olisi 
syytä lisätä asianomaisiin ehdotuksiinsa tätä asiaa koskeva tarkistuslauseke;

5. katsoo, että kodifiointi ja uudelleenlaadinta ovat yhteisön säännöstön 
yksinkertaistamisen tärkeimmät välineet, ja kannustaa näiden välineiden laajempaan 
käyttöön; katsoo, että uudelleenlaadintaa on käytetty rajoitetusti, mikä johtuu siitä, että 
parlamentin työjärjestystä ei ole riittävästi mukautettu uudelleenlaadintaa koskevaan 
toimielinten väliseen sopimukseen; 

6. on tyytyväinen tähänastisiin yhteisön lainsäädännön kodifioinnissa saavutettuihin 
tuloksiin ja toivoo, että komission toimivaltaiset yksiköt laatisivat uusia, laajempia 
kodifiointiehdotuksia myös sellaisilta aloilta, jotka eivät tähän mennessä ole olleet 
ehdotusten kohteina, kuten erityisesti yhtiöoikeus, teollis- ja tekijänoikeudet sekä 
kuluttajansuoja;

7. katsoo, että jos toimielimet tahtovat todella yksinkertaistaa lainsäädäntöä ja käyttää 
tähän tarkoitukseen uudelleenlaadintaa, uudelleenlaadinnasta toimielinten välillä 
tehtyä sopimusta on sovellettava tiukemmin;

8. ymmärtää, että uudelleenlaadinnan tehokkuuden varmistamiseksi Euroopan 
parlamentin ja neuvoston on periaatteessa pidätyttävä kodifioitujen osuuksien 
muuttamisesta; katsoo, että jos toimielimet tahtovat todella yksinkertaistaa 
lainsäädäntöä ja käyttää tähän tarkoitukseen uudelleenlaadintaa, kodifioituihin
tekstiosuuksiin tulisi säännönmukaisesti soveltaa kodifioinnista tehdyn toimielinten 
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välisen sopimuksen määräyksiä; pitää kuitenkin tarkoituksenmukaisena 
poikkeusmenettelyä kodifioidun osuuden muuttamiseksi, kun muuttaminen on tarpeen 
välttämättömistä syistä, jotka koskevat johdonmukaisuutta tai yhteyttä muutettavaan 
osuuteen;

9. katsoo, että toimielimet voivat harkita, olisiko aiheellista perustaa kodifioinnin ja 
uudelleenlaadinnan rinnalle kolmas toimintatapa yhteisön säädösten 
yksinkertaistamisen helpottamiseksi;

10. katsoo, että uudelleenlaadinnasta tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa olisi 
selvästi määrättävä menettely, jota noudatettaisiin siinä tapauksessa, että kodifioituja 
osia olisi tarpeen muuttaa lainsäädäntöprosessin kuluessa;

11. pyytää komissiota esittämään viipymättä, edellä esitetyt suuntaviivat huomioon ottaen, 
ehdotuksen unionin lainsäädännön laatua sääntelevien toimielinten välisten 
sopimusten uudelleenlaadintaa varten;

12. antaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan tehtäväksi 
arvioida työjärjestykseen tehtäviä muutoksia, joita uudelleenlaadintaa koskevan 
toimielinten välisen sopimuksen tehokas soveltaminen edellyttää, ottaen myös 
huomioon, että työjärjestyksen mukaisiin yksinkertaistettuihin menettelyihin olisi 
turvauduttava useammin;

13. kannattaa yhteis- ja itsesääntelyn käyttöä, mutta muistuttaa komissiota velvoitteesta 
määrittää ehdot ja rajat, joita osapuolten on tässä yhteydessä noudatettava, ja siitä, että 
yhteis- ja itsesääntelyyn on turvauduttava vain mikäli se on ehdottoman tarpeellista ja 
se on tehtävä komission valvonnassa ja ottaen huomioon, että Euroopan parlamentilla 
on oikeus vastustaa kyseistä käytäntöä;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle 
sekä jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille..
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PERUSTELUT
I Johdanto

1. Komission tiedonanto KOM (2005) 535 on yksi komission jo jonkin aikaa sitten 
esittämistä aloitteista yhteisön lainsäädännön laadun parantamiseksi. Sen yleisenä 
tavoitteena on edistää sellaista eurooppalaista sääntely-ympäristöä, joka täyttää selkeät 
ja tiukat lainsäädännölliset kriteerit. Tässä mielessä Lissabonin strategian tavoitteena 
on parantaa unionin säännöstön niitä osa-alueita, jotka vaikuttavat yritysten 
kilpailukykyyn.

Yksi alalla viime aikoina toteutettujen toimien tuloksista on 16.12.2003 allekirjoitettu 
toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä1, jossa tarkastellaan useita 
kysymykseen liittyviä näkökohtia lainsäädäntömenettelyn paremmasta koordinoinnista 
suurempaan avoimuuteen ja ymmärrettävyyteen, vaikutusten arvioinnista yhteisön 
oikeuden siirtämiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä, kodifointi- ja 
yksinkertaistamistekniikoista komiteamenettelyyn tai vaihtoehtoisista 
sääntelymenetelmistä lainsäädännön määrän vähentämiseen.

Yleisemmin voidaan todeta, että komissio on julkaissut viime vuosina lukuisia alaa 
koskevia tiedonantoja ja ehdotuksia2. Parlamentti on puolestaan antanut useissa 
yhteyksissä yhteisön lainsäädännön laatua koskevia lausuntoja3.

2. Myös Euroopan unionin neuvosto on käsitellyt kysymystä laajasti. Neuvosto suhtautui 
28. ja 29.11.2005 käymässään kattavassa keskustelussa myönteisesti 
yksinkertaistamista koskevaan tiedonantoon korostaen tähän tavoitteeseen tähtäävien 
toimien tärkeyttä. Erityisesti neuvosto totesi, että joissakin tapauksissa asetukset 
voivat oikeusvarmuuden ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta olla 
soveliaampia välineitä kuin direktiivit. Neuvosto korostaa joka tapauksessa, että 
päätös sopivimmasta oikeudellisesta menettelystä on tehtävä tapauskohtaisen 
tarkastelun perusteella ja ottaen aina huomioon toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate.

Muissa yhteyksissä neuvosto on korostanut sekä oikeudellisten asiakirjojen 
ymmärrettävyyden merkitystä kansalaisten ja toimijoiden kannalta että kodifioinnin ja 
vaikutusten arvioinnin merkitystä.

  
1 EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.
2 Yleisten tiedonantojen lisäksi komissio on viime aikoina esittänyt aiheeseen liittyviä alakohtaisia tiedonantoja 
maatalouteen, kalastukseen ja ympäristöön liittyvissä asioissa. 
3 Mm. seuraavat päätöslauselmat:
- 26.10.2006 annettu päätöslauselma komission kertomuksesta Säädöskäytännön parantaminen 1998 – yhteinen 
vastuu
- 29.11.2001 annettu päätöslauselma komission valkoisesta kirjasta Eurooppalainen hallintotapa
- 8.4.2003 annettu päätöslauselma komission kertomuksista Säädöskäytännön parantaminen 2000 ja 
Säädöskäytännön parantaminen 2001.
- 26.2.2004 annettu päätöslauselma komission kertomuksesta Säädöskäytännön parantaminen 2002
- 9.3.2004 annettu päätöslauselma yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamista ja parantamista koskevasta 
komission tiedonannosta.
- 20.4.2004 annettu päätöslauselma yhteisön lainsäädännön ja kuulemismenettelyjen vaikutuksesta.
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II Komission tiedonanto

1. Ottaen huomioon, että yksinkertaistamisen tarkoituksena on keventää yhteisön ja 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöjä, tehdä niistä helpommin sovellettavia ja asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta tehokkaampia, komission tarkoitus on 
tiedonannon KOM (2005) 535 perusteella jatkaa tätä prosessia ja kehittää etukäteen 
määriteltyjä periaatteita, jotta yksinkertaistamisprosessi muuttuisi konkreettisemmaksi.

Tiedonanto on tarkoituksenmukaisesti jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa on 
"muokattava yksinkertaistamisohjelma", ja siinä selvitetään, mitä säädöksiä komissio 
aikoo tarkastella uudelleen seuraavien kolmen vuoden aikana niiden 
yksinkertaistamiseksi. Ohjelmasta on yksityiskohtainen selostus tiedonannon liitteessä 
2, ja ohjelmaa tarkistetaan ja ajanmukaistetaan säännöllisesti.

Tämän lisäksi komissio liittää vuosittaisiin työohjelmiin kaikki tärkeimmät 
yksinkertaistamista koskevat aloitteet ja aikoo julkaista joukon muun muassa 
maatalous- ja ympäristöalaa koskevia täydentäviä tiedonantoja. 

2. Tiedonannon toinen osa on yleisluonteisempi. Siinä määritellään yksinkertaistamisen 
tavoitteet sekä sitä koskevat menetelmät ja menettelyt.

Komissio ehdottaa viittä yksinkertaistamisvälinettä: säädösten kumoamista, säätämällä 
tapahtuvaa kodifiointia, uudelleenlaatimista, sääntelymallin muuttamista ja 
tietoteknologian laajempaa käyttöä.

3. Säädösten kumoaminen merkitsee sellaisten vuonna 1957 tai sen jälkeen annettujen 
säädösten poistamista, jotka ovat vuosien aikana menettäneet merkityksensä tai 
vanhentuneet teknisen tai teknologisen kehityksen, Euroopan unionin noudattamien 
politiikkojen kehittymisen, perustamissopimuksen yleisten sääntöjen soveltamisessa 
tapahtuneiden muutosten tai uusien kansainvälisten sääntöjen tai normien johdosta.

4. Säätämällä tapahtuva kodifiointi tarkoittaa menettelyä, jonka mukaisesti kodifioitavat 
säädökset kumotaan tai korvataan yhdellä ainoalla säädöksellä, jossa ei ole 
sisältömuutoksia kumottuihin verrattuna. Tämä tarkoittaa sitä, että konsolidoidusta 
tekstistä laaditaan yksi ainoa johdonmukainen ja ymmärrettävä uusi säädös, jolla 
alkuperäinen säädös ja kaikki siihen tehdyt muutokset korvataan.

Tämän menettelyn käytännön toteutuksen mahdollistaa kaikkien kolmen toimielimen 
oikeudellisten yksiköiden neuvoa-antava ryhmä, jonka tehtävänä on seuloa komission 
ehdotukset ja taata Euroopan parlamentille ja neuvostolle, että ne ovat aitoa 
kodifiointia ja että komissio ei ole tehnyt teksteihin sisältömuutoksia.

Kodifiointiprosessiin kuuluu kaikkien vanhentuneiden säännösten poistaminen, 
terminologian yhdenmukaistaminen uudessa säädöksessä sekä tämän johdanto-osan 
laatiminen. Tällaisen menettelyn ansiosta lainsäädännön määrää on mahdollista 
vähentää sisältöä muuttamatta.

5. Uudelleenlaatiminen on prosessi, jonka avulla uusi oikeudellisesti sitova säädös, jolla 
kumotaan ja korvataan aiemmat säädökset, sisältää sekä lainsäädännön poliittiseen 
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sisältöön tehdyt muutokset että muiden, ennallaan säilytettävien säännösten 
kodifioinnin.

Uudelleenlaatiminen mahdollistaa säädösten saattamisen ajan tasalle niiden sisältöön 
tehtävien muutosten kautta sekä toisinaan hajanaisten säädösten kodifioinnin ja 
helpottaa näin lainsäädännön ymmärtämistä ja yksinkertaistamista.

Uudelleenlaatimista sääntelee 28.11.2001 tehty toimielinten välinen sopimus1.

6. Sääntelymallin muuttaminen toimii kahteen suuntaan. Se antaa muun muassa 
paremmat mahdollisuudet vaihtoehtoisten sääntelymenetelmien, kuten yhteissääntelyn 
tai itsesääntelyn käyttöön.

Kuten paremmasta lainsäädännöstä tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa 
(kohta 18) todetaan, yhteissääntelyllä tarkoitetaan mekanismia, jonka mukaisesti alan 
toimivaltaiset osapuolet (taloudelliset toimijat, työmarkkinaosapuolet, valtioista 
riippumattomat järjestöt tai yhdistykset) valtuutetaan yhteisön säädöksellä 
toteuttamaan lainsäädäntövallan käyttäjän määrittelemät tavoitteet. 

Itsesääntelyllä sen sijaan tarkoitetaan taloudellisten toimijoiden, 
työmarkkinaosapuolten, valtioista riippumattomien järjestöjen tai yhdistysten 
mahdollisuutta hyväksyä keskenään itseään varten yhteisiä Euroopan tason 
toimintalinjoja (erityisesti käytännesääntöjä tai alakohtaisia sopimuksia) (toimielinten 
välisen sopimuksen kohta 22).

Sääntelymallin muuttaminen liittyy myös asianmukaisen sääntelyvälineen valintaan 
silloin, kun direktiivejä korvataan asetuksilla.

Kuten tiedetään, asetusta voidaan soveltaa välittömästi, ilman vääristymiä, jotka 
aiheutuvat säädöksen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä, ilman 
soveltamissäännön valinnasta johtuvia ristiriitaisuuksia ja ilman tarvetta kansallisen 
lainsäädännön lisäämiseen.

Asetus on näin ollen lainsäädännön yksinkertaistamisen perusväline. Direktiivin 
käyttöä tulisi ehdottaa vain silloin, kun jäsenvaltioille voidaan toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen nojalla antaa laajempi harkintavalta.

7. Tietoteknologian laajempi käyttö antaa mahdollisuuden hyödyntää tehokkaammin 
tietoteknologian huomattavaa potentiaalia. Turvallisilla ja integroiduilla sähköisillä 
viranomaispalveluilla voidaan huomattavasti vähentää hallintokustannuksia, kun 
menettelyt nopeutuvat, paperivirrat vähenevät, lain soveltaminen yhtenäistyy ja 
virheiden riskit pienenevät.

8. Lopuksi komissio pyytää toimielinten ja jäsenvaltioiden tukea 
yksinkertaistamistyössä.

  
1 EYVL C 77/1, 28.3.2002, s. 1.
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III Esittelijän kanta

1. Tämän yksinkertaistamista koskevan mietintöluonnoksen tarkoituksena on vastata 
komission tiedonantoon ja antaa mahdollisesti joitakin ehdotuksia tiedonannossa 
esitettyjen yksinkertaistamismenetelmien tehostamiseksi.

2. Esittelijä pitää kumoamismenettelyä asianmukaisena.
Näyttää järkevältä, että ei ainoastaan kannateta vaan myös vaaditaan sitä, että 
komissio ehdottaa tarpeettomien tai vanhentuneiden säädösten kumoamista.

Komissiolle olisi kuitenkin tähdennettävä, että tällaisissa tapauksissa yhteisön 
lainsäädännön kumoamisen jälkeen on annettava uusi yhteisön säädös, joka 
ennaltaehkäisyä koskevan teorian perusteella estäisi jäsenvaltioita säätämästä asioista, 
joita koskevaa sääntelyä on purettu yhteisön tasolla. Komission on tästä syystä 
toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä tätä varten.

Komission ajatus tarkistuslausekkeen sisällyttämisestä omiin säädösehdotuksiinsa 
vaikuttaa mielenkiintoiselta, ja alustavan tarkastelun perusteella Euroopan parlamentti 
voisi tukea sitä.

3. Esittelijä toteaa tämän jälkeen arvostavansa suuresti kodifiointia, koska tällä 
menetelmällä saadaan aikaan helppolukuisempia ja oikeudellisesti varmoja 
säädöstekstejä ja se on näin ollen tärkeimpiä yksinkertaistamisvälineitä.

On olemassa noin 2400 säädösperhettä, joita kodifiointi saattaa koskea, mutta 
Euroopan parlamentti on käsitellyt tähän mennessä vain 49 kodifiointiehdotusta, jotka 
ovat koskeneet pääasiassa maatalousalaa tai muita erittäin alakohtaisia politiikkoja. On 
toivottavaa, että kahtena seuraavana vuonna kodifioinnilla puututtaisiin talouden 
ratkaisevan tärkeisiin osatekijöihin, joihin kuuluvat yhtiöoikeus, teollis- ja 
tekijänoikeudet tai kuluttajansuojelu. Komissiota on arvosteltava tämän tekniikan 
käytössä ilmenevästä kunnianhimon puutteesta. Komission on annettava hankkeelle 
poliittinen sysäys, jotta kodifioinnissa pantaisiin etusijalle yritysten kilpailukyvyn 
keskeiset tekijät ja kansalaisten edut.

4. Säädösten uudelleenlaatiminen on todennäköisesti merkittävin 
yksinkertaistamisväline, ja sen käyttöä olisi kannustettava laajasti. Komission 
säädösaloitteet sellaisilla aloilla kuin sisämarkkinat ja ympäristö voisivat esimerkiksi 
olla uudelleenlaatimista koskevia ehdotuksia.

Usein kuitenkin tämän välineen kaksinainen luonne – aikaisemman uudella 
säädöksellä kumottavan säädöksen kodifiointi ja muuttaminen – tekee tämän tekniikan 
hyvin monimutkaiseksi. Tämä selittää sen, miksi komissio turvautuu siihen harvoin ja 
on pikemminkin osoittanut suosivansa perinteisempiä aloitteita, kuten yksinkertaisia 
muutoksia ja lisäyksiä voimassa oleviin säädöksiin.

Itse asiassa ainoastaan kaksitoista uudelleenlaatimisehdotusta on esitetty 
uudelleenlaatimisesta vuonna 2002 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 
mukaisesti: kaksi niistä johti julkaisemiseen, kaksi peruttiin ja kahdeksan käsittely on 
vielä kesken. On vaikea ymmärtää, miksi tärkeintä yksinkertaistamisvälinettä 
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käytetään niin harvoin. Tämä on niitä seikkoja, joihin Euroopan parlamentti voisi 
puuttua.

Esittelijä katsoo, että uudelleenlaatimista on käytetty vähän ja että tämä johtuu siitä, 
että parlamentin työjärjestystä ei ole riittävästi mukautettu toimielinten väliseen 
sopimukseen, jolla uudelleenlaatimisesta määrätään.

Lisäksi Euroopan parlamentti voisi kehottaa komissiota soveltamaan säädösten 
uudelleenlaatimisesta tehtyä toimielinten välistä sopimusta tiukemmin erityisesti siltä 
osin, että olisi pidettävä enemmän erillään kodifioitava osa, johon olisi selvästi 
sovellettava kodifioinnista vuonna 1994 tehtyä toimielinten välistä sopimusta1, 
sisältömuutokset ja pelkästään teknisluonteiset tai sanamuotoa koskevat mukautukset 
(uudelleenlaatimista koskevan toimielinten välisen sopimuksen 4 kohdan kolmas 
luetelmakohta).

Sen lisäksi, että pidetään sisällöltään muutetut osat erillään kodifioiduista osista, 
voitaisiin kodifioinnin ja uudelleenlaatimisen ohella määritellä kolmas 
toimenpideryhmä, jonka tarkoituksena olisi tarvittaessa helpottaa yhteisön säädösten 
yksinkertaistamista. Tämä kolmas ryhmä voisi käsittää esimerkiksi sanamuotoa 
koskevat tai teknisluonteiset mukautukset, joihin viitataan edellä mainitun toimielinten 
välisen sopimuksen 4 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa. Kyseisiä muutoksia tai 
teknisluonteisia mukautuksia tarkasteltaisiin neuvoa-antavassa ryhmässä (kodifiointia 
koskevan toimielinten välisen sopimuksen 4 kohta), joka osoittaisi, että mainitut 
muutokset ja mukautukset ovat poliittisesti neutraaleja, kuten jo tapahtuu 
kodifiointiprosessien osalta.

Lisäksi olisi aiheellista tarkastella perusteellisesti sitä, onko Euroopan parlamentissa ja 
neuvostossa mahdollista ottaa käyttöön nopeutettu menettely uudelleenlaatimista 
varten siten, että säilytetään yhteisön tavanomainen lainsäädäntömenettely mutta 
otetaan esimerkiksi käyttöön menettely, jossa asiaa tarkastellaan ainoastaan yhdessä 
Euroopan parlamentin valiokunnassa, tai määrätään, että toimivaltaisen valiokunnan 
olisi annettava etukäteen lausunto siitä, sovelletaanko yksinkertaistettua menettelyä 
(josta määrätään työjärjestyksessä) uudelleenlaatimista koskevaan ehdotukseen vai ei.

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 36 kohdassa 
määrätään, että lainsäädäntövallan käyttäjien on muutettava omia työmenetelmiään 
luomalla ad hoc -rakenteita, joiden tehtävänä on lainsäädännön yksinkertaistaminen. 
Uudelleenlaatimista koskevan toimielinten välisen sopimuksen uudistaminen (uusi 
toimielinten välinen sopimus tai parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten 
välisen sopimuksen muuttaminen) voisi käsittää nämä ad hoc -menettelyt.

Joka tapauksessa uudelleenlaatimisen tärkeys yksinkertaistamisvälineenä edellyttäisi 
sekä sitä, että toimielinten välisen sopimuksen ja uudelleenlaatimisen vähäisen käytön 
syitä tarkastellaan parlamentissa että sitä, että toimielimet kantavat oman vastuunsa.

Varsinkin jos tämän välineen tehokkuutta todella pidetään suotavana, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston olisi hyväksyttävä kodifiointia koskevan toimielinten välisen 

  
1 EYVL C, 4.4.1996, s. 2.
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sopimuksen soveltamisesta johtuvat rajoitukset ja pidättäydyttävä muuttamasta 
kodifioituja osia uudelleenlaatimisen yhteydessä (kuten käy ilmi edellä mainitun 
toimielinten välisen sopimuksen 8 kohdasta). Tähän velvoitteeseen voisi liittyä 
poikkeusmenettely kodifioidun osan muuttamiseksi, kun se on välttämätöntä 
johdonmukaisuuden aikaansaamiseksi muutettavan osan kanssa. Tämä merkitsee 
luonnollisesti uudelleenlaatimista koskevan toimielinten välisen sopimuksen 8 kohdan 
muuttamista; kyseisessä kohdassa ei tällä hetkellä anneta mahdollisuutta muutoksen 
tekemiseen.

5. Sääntelymallin muuttamisen ja erityisesti yhteissääntelyn osalta Euroopan 
parlamentti ilmaisi selvästi kantansa yhteisön sääntelyn yksinkertaistamista ja 
parantamista koskevasta komission tiedonannosta 9.3.2004 annetussa 
päätöslauselmassa, jossa se korosti oikeuttaan vastustaa yhteissääntelyn puitteissa 
tehdyn vapaaehtoisen sopimuksen voimaantuloa.

On selvää, että komissio voi turvautua yhteissääntelyyn ja itsesääntelyyn vain suurta 
varovaisuutta noudattaen ja aina parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten 
välisen sopimuksen luomissa oikeudellisissa puitteissa. Joka tapauksessa kyseisessä 
toimielinten välisessä sopimuksessa määrätään sopimusluonnosten toimittamisesta 
lainsäädäntövallan käyttäjälle.

Komission ehdotus yhteissääntelyn ulottamisesta koskemaan taloudellisen toiminnan 
tärkeitä aloja (kuten esimerkiksi palvelusektoria) vaikuttaa täysin järkevältä. On 
tärkeää, että komissio panee täytäntöön yhteisön parempaa sääntelyä koskevan 
toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti että se sitoutuu selkeyttämään 
säädösehdotuksessa edellytykset ja rajoitukset, joita noudattaen osapuolet voivat tehdä 
vapaaehtoisia sopimuksia.

6. Direktiivien korvaaminen asetuksilla on erittäin keskeisellä sijalla lainsäädännön 
yksinkertaistamisessa, koska se poistaa ongelmat, joita ilmenee saattamisessa osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, ja vähentää huomattavasti sääntelyvälineiden määrää, 
kunhan siihen turvaudutaan varovaisuutta noudattaen ja jäsenvaltioiden toimivaltaa 
rajoittamatta.

7. Esittelijä ei vastusta komission ehdotusta kaikkien tietotekniikan tarjoamien 
mahdollisuuksien hyödyntämisestä parhaalla mahdollisella tavalla. Parlamentti voi 
edistää uusia online-hallintopalveluja koskevia toimintasuunnitelmia ja tukea lisäksi 
säädösehdotuksia, joilla muutetaan menettelyjä uusien teknologioiden 
sisällyttämiseksi niihin.

8. Kaiken kaikkiaan vaikuttaa aiheelliselta olla tyytyväinen siihen, että komissio on 
sitoutunut kehittämään edelleen lainsäädännön yksinkertaistamista koskevaa 
strategiaansa, ja – pidettäköön tämä aina mielessä – kansalaisten etua ajatellen, jotta 
nämä hyötyisivät paremmin toimivista toimielimistä ja tehokkaammista 
sääntelyvälineistä.

Komission olisi kuitenkin otettava huomioon edellä olevat huomautukset ja pyrittävä 
suurempaan tarkkuuteen pyrkiessään parantamaan perustamissopimusten mukaisiin 
sääntelymenettelyihin liittyviä yksinkertaistamismenetelmiä. Uudelleenlaatimista koskevan 
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toimielinten välisen sopimuksen tarkistus, kuten edellä useaan kertaan todetaan, voisi ehkä 
merkittävästi tehostaa yksinkertaistamisessa käytettyjä välineitä ja parantaa siinä saavutettuja 
tuloksia.

Esittelijä katsoo lopuksi aiheelliseksi pyytää, että komissio esittäisi edellä esitetyt suuntaviivat 
huomioon ottaen viipymättä ehdotuksen niiden toimielinten välisten sopimusten 
uudelleenlaatimisesta, joilla säännellään unionin lainsäädännön laatua. 


