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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise kohta seoses sisemenetluste kohandamisega 
ühenduse õigusaktide lihtsustamiseks
(2005/2238 (REG))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse kodukorra muutmise ettepanekut (B6-0582/2005);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ühenduse Lissaboni kava rakendamine: 
õiguskeskkonna lihtsustamise strateegia” (KOM(2005)0535);

– võttes arvesse 15. ja 16. juuni 2006. aasta Euroopa Ülemkogu järeldusi, eriti punkti 41;

– võttes arvesse oma 16. mai 2006. aasta resolutsiooni õiguskeskkonna lihtsustamise 
strateegia kohta1;

– võttes arvesse oma 16. mai 2006. aasta resolutsiooni õigusloojale esitatud õigusloomega 
seotud ettepanekute sõelumise tulemuse kohta 2;

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa Liidu parema õigusloome 
strateegiline ülevaade” (KOM(2006)0689);

– võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust (A6-0000/2007),

A. arvestades, et parlament võttis oma ülalmainitud 16. mai 2006. aasta resolutsioonis 
õiguskeskkonna lihtsustamise strateegia kohta (punkt 21) endale kohustuse „kaaluda oma 
õigusloomega seotud sisemiste menetluste ja meetodite parandamist, et 
lihtsustamisprotsesse kiirendada, järgides sealjuures esmastes ühenduse õigusaktides, eriti 
EÜ asutamislepingus sätestatud menetlusi”;

B. arvestades, et kodifitseerimise ja uuesti sõnastamise tehnikad kuuluvad Euroopa 
majanduskasvu ja tööhõive uue Lissaboni strateegia raames käivitatud ühenduse 
õigusaktide lihtsustamise kõige olulisemate instrumentide hulka;

C. arvestades, et kodukord hõlmab kodifitseerimist käsitlevat sätet, mis tuleks üle vaadata, 
kuid ei hõlma ühtegi uuesti sõnastamist käsitlevat sätet;

D. arvestades, et parlament soovib nende menetluste ülevaatamise ja selgitamise abil toetada 
märkimisväärselt lihtsustamisprotsessi ja julgustada komisjoni tegema täiendavaid 
sellesuunalisi ettepanekuid;

  
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0205.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_ TA(2006)0206.
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E. arvestades, et oleks soovitatav, et komisjon viiks läbi samalaadse toimingu,

1. otsustab teha kodukorras järgmised muudatused;

2. tuletab meelde, et nimetatud muudatused jõustuvad järgmise osaistungjärgu esimesel 
päeval;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja 
komisjonile.

Kehtiv tekst Muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikkel 80 

1. Kui Euroopa Komisjon esitab 
parlamendile ühenduse õiguse ametliku
kodifitseerimise ettepaneku, edastatakse 
see õigusasjade eest vastutavale 
komisjonile. Eeldades, et on tehtud 
kindlaks, et see ettepanek ei too endaga 
kaasa ühenduse õiguse sisulist muutmist, 
kohaldatakse ettepaneku suhtes artiklis 43 
sätestatud menetlust.

1. Kui Euroopa Komisjon esitab 
parlamendile ühenduse õiguse 
kodifitseerimise ettepaneku, edastatakse 
see õigusasjade eest vastutavale 
komisjonile. Kõnealune komisjon vaatab 
ettepaneku läbi ja veendub, et see piirdub 
ainult lihtsa kodifitseerimisega ega hõlma 
sisulisi muudatusi. Sellise kontrolli 
aluseks on Euroopa Parlamendi, nõukogu 
ja komisjoni õigustalituste liikmetest 
moodustatud nõuanderühma poolt 20. 
detsembri 1994. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
(õigusaktide tekstide ametliku 
kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi 
kohta1) punkti 4 kohaselt esitatud 
arvamus. 

2. Vastutava komisjoni esimees või 
komisjoni poolt nimetatud raportöör võib
osaleda kodifitseerimise ettepaneku 
kontrollimisel ja arutamisel. Vajaduse 
korral võib vastutav komisjon esitada oma 
arvamuse ka enne seda.

2. Õigusasjade eest vastutav komisjon 
võib vastutaval komisjonil paluda 
teostada kõnealune kontroll, et esitada 
arvamus kodifitseerimise asjakohasuse 
kohta.

3. Artikli 43 lõiget 3 ei kohaldata; 
lihtsustatud menetlust ametliku 
kodifitseerimise ettepaneku puhul ei 
rakendata juhul, kui enamus õigusasjade
eest vastutava komisjoni või muu 
vastutava komisjoni liikmetest on 

3. Kui õigusasjade eest vastutav komisjon 
leiab, et ettepanek ei hõlma ühenduse 
õiguse sisulisi muudatusi, esitab ta 
ettepaneku parlamendile kinnitamiseks 
ühe hääletusega; ettepaneku teksti 
muudatusettepanekud ei ole 

  
1 EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.
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lihtsustatud menetluse rakendamise vastu. vastuvõetavad.

4. Kui õigusasjade eest vastutav komisjon 
leiab, et kodifitseerimisettepanek vastab 
lõikes 3 toodud tingimusele, kuid jõuab 
vastutava komisjoni esitatud arvamuse 
alusel järeldusele, et kodifitseerimine ei 
ole asjakohane asjaomastesse 
õigusaktidesse vahepeal tehtud uute 
muudatuste tõttu, palub ta presidendil 
teha komisjonile ettepanek komisjoni 
määratud tähtaja jooksul ettepaneku 
muutmise võimalusi kajastava 
deklaratsiooni koostamiseks. Kui 
komisjon teatab, et ta ei soovi oma 
ettepanekut muuta või kui ta ei ole 
kindlaksmääratud tähtajaks 
deklaratsiooni esitanud, võib õigusasjade 
eest vastutav komisjon teha ettepaneku 
mainitud ettepanek tagasi lükata.
5. Kui õigusasjade eest vastutav komisjon 
leiab, et ettepanek hõlmab ühenduse 
õiguse sisulist muudatust, teeb ta 
ettepaneku mainitud ettepanek tagasi 
lükata.

Põhjendus

Kodifitseerimise korraldust puudutava artikli läbivaatamise ettepanekuga lihtsustab 
parlament oma menetlusi, viib need vastavusse antud valdkonnas komisjoni ja nõukogu ees 
võetud kohustustega ja julgustab komisjoni esitama täiendavaid ettepanekuid kodifitseerimise 
valdkonnas, toetades seeläbi ühenduse õiguse lihtsustamispüüdeid.

Artikli kehtival redaktsioonil on mitmeid puudusi.

Artikli esimene lõige osutab artiklis 43 sätestatud lihtsustatud menetlusele tervikuna. Kuid 
kõnealuse artikli 43 teises lõikes nähakse „asenduslahendusena” ette, et komisjoni esimees 
või raportöör „töötab välja rea muudatusettepanekuid, mis kajastavad seni komisjonis 
toimunud arutelu”. Lisaks sellele suunab artikkel 43 kahe esimese artikli lõpus artikli 131 
lõike 1 teise lõigu juurde, milles nähakse „parlamendi istungil ilma muudatusettepanekute ja 
aruteluta” toimuva menetluse käigus ette võimalus lubada esitada muudatusettepanekuid 
täiskogu istungi käigus.

Selline võimalus on vastuolus kodifitseerimise mõttega ning ei ole vastavuses antud 
valdkonnas sõlmitud rahvusvahelise kokkuleppega1, eeskätt selle punktidega 6 ja 8, millest 

  
1 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise 
kiirendatud töömeetodi kohta, punkt 4, EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.
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võib aru saada niimoodi, et Euroopa Parlament ja nõukogu soovivad võtta kohustuse, et 
kodifitseerimisettepaneku puhul ei esitata sisulisi muudatusi. 

Parlament võib tänu oma sisemise korralduse pädevusele kohustuda mitte esitama 
muudatusettepanekuid, kui tegemist on sisulisi muudatusi mittehõlmava 
kodifitseerimisettepanekuga, loobumata samas kasutamast „ talle käesoleva lepinguga antud 
volitusi”1, mis hõlmavad „tavalist” seadusandlikku menetlust2. 

Läbivaadatud redaktsiooni artiklis 3 on sama põhimõtet väljendatud selgesõnalisemalt, 
kusjuures välistatakse mis tahes vääritimõistmised.

Kui õigusasjade eest vastutav komisjon jõuab otsusele, et komisjoni kodifitseerimisettepanek 
hõlmab ühenduse õiguse sisulisi muudatusi, on kõige sidusamaks lahenduseks 
lihtsustamisstrateegiat arvesse võttes ettepaneku otsene ja lihtviisiline tagasilükkamine.

Kui komisjon ei ole oma ettepanekuga seoses järginud kodifitseerimiseeskirju, on mõistlik 
ettepanek talle tagasi saata ja paluda ettepanek üle vaadata, (st esitada kas nõuetekohane 
kodifitseerimisettepanek või juhul, kui sisulised muudatused on vajalikud, uuesti sõnastamise 
ettepanek).

Muudatusettepanek 2
Artikkel 80 a (uus) 

Artikkel 80 a
Uuesti sõnastamine

1. Kui Euroopa Komisjon esitab 
parlamendile ühenduse õigusakti 
muudatusettepaneku, mis hõlmab sama 
teksti ulatuses ühe või mitme varasema 
õigusakti sisulist muutmist ja samaaegselt 
mainitud ühe või mitme õigusakti 
teatavate sätete säilitamist (uuesti 
sõnastamise ettepanek), edastatakse see 
ettepanek õigusasjade eest vastutavale 
komisjonile. Kõnealune komisjon vaatab 
ettepaneku läbi ja veendub, et see ei 
hõlma muid sisulisi muudatusi peale 
nende, mis on sellistena välja toodud. 
Sellise kontrolli aluseks on Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
õigustalituste liikmetest moodustatud 
nõuanderühma poolt 28. novembri 2001. 
aasta institutsioonidevaheline kokkuleppe 
õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika 

  
1 EÜ asutamislepingu artiklid 189 ja 192.
2 EÜ asutamislepingu artikkel 251.
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süstemaatilisema kasutamise kohta1, 
punkti 9 kohaselt esitatud arvamus.
2. Kui õigusasjade eest vastutav komisjon 
leiab, et ettepanek ei hõlma muid sisulisi 
muudatusi peale nende, mis on sellistena 
välja toodud, teavitab ta sellest presidenti, 
kes edastab ettepaneku artikli 40 kohaselt 
vastutavale komisjonile tavakorras 
läbivaatamiseks. 
Sel juhul, välja arvatud artiklites 150 ja 
151 sätestatud tingimustel, on ettepaneku 
muudatusettepanekud vastuvõetavad 
ainult juhul, kui need puudutavad 
ettepaneku neid osi, mis sisaldavad 
sisulisi muudatusi, muutmata kujul 
säilivate sätete muudatusettepanekud ei 
ole vastuvõetavad.

3. Sellised muudatused on siiski 
võimalikud, kui need kinnitab igal üksikul 
juhul eraldi vastutava komisjoni esimees 
või president täiskogu istungil, kui nad 
leiavad, et seda nõuavad olulised teksti 
sisemise sidususe nõuded või seosed 
parlamendi poolt sisuliste muudatuste 
ettepaneku muutmiseks tehtavate 
muudatusettepanekute ja muutmata 
jäävate sätete vahel.

4. Kui õigusküsimustes pädev komisjon 
leiab, et ettepanek hõlmab teisi sisulisi 
muudatusi peale nende, mis on sellistena 
välja toodud, teeb ta ettepaneku mainitud 
ettepanek tagasi lükata.

Põhjendus

Selle uue sätte struktuur vastab kodifitseerimist käsitleva artikli 80 struktuurile. Uuesti 
sõnastamise ettepaneku menetlemine on jaotatud õigusasjade eest vastutava komisjoni ja 
sisuliselt vastutava komisjoni vahel lähtuvalt sellest, kas teatavad õigusakti osad on seotud 
„kodifitseerimisega” või on „uudsed”. See jaotus on formaliseeritud komisjoni ettepanekus, 
kus muudetud osad on esitatud halli tooniga ja muutmata osad on jäetud valgeks.
Esmalt vaatleb õigusakti teksti õigusasjade eest vastutav komisjon ja veendub, et komisjon on 
mainitud kaks elementi eristanud piisavalt selgelt ning vastavuses institutsioonidevahelise 
lepinguga sätestatud kriteeriumidega2, ning veendub samuti, et komisjoni muudatused ei 

    
1 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.
2 Kokkulepe uuesti sõnastamise kohta, punktid 6 ja 7.
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hõlma sisulisi muudatusi. 

Seejärel sekkub sisuliselt vastutav komisjon, kes vaatleb õigusakti muudetavaid osi sisulisest 
küljest, hõlmates samaaegselt täiesti uusi sätteid, olemasolevaid, kuid muudetud sätteid ning 
väljajäetud sätteid.

Kahe komisjoni järjestikuse sekkumise eesmärgiks on vältida nende komisjonide ülesannete 
mis tahes segunemise või kattumise ohtu. 
Sel viisil toimides on esimese etapi käigus otstarbekaks peetud ettepaneku esitamismenetluse 
parandusi võimalik arvesse võtta teises etapis.

Kogemus on samas näidanud, et komisjonide tegeliku töö käigus võib kodifitseeriva ja 
uuendusliku osa piiritlemine osutuda mõnikord keeruliseks ja tuua kaasa arutelu ühe või teise 
parandusettepaneku vastuvõetavuse osas. Seetõttu tuleb mõnel juhul vaadelda ka neid sätteid, 
mida ei muudetud. Oma hiljutises resolutsioonis ühenduse õiguse lihtsustamise kohta1

väljendas Euroopa Parlament seda mõtet järgmiselt:

„Euroopa Parlament […] mõistab, et kui soovitakse uuesti sõnastamist tõhusaks muuta, 
peavad Euroopa Parlament ja nõukogu põhimõtteliselt hoiduma õigusaktide kodifitseeritud 
osade muutmisest; […] tunnistab siiski, et peaks olemas olema erimenetlus, mis võimaldaks 
kodifitseeritud osasid vajadusel muuta, et viia see vastavusse või siduda osaga, mida on 
võimalik muuta”2.

Lõikes 3 sätestatud „erandlik menetlus” võimaldab komisjoni esimehel või vajadusel 
presidendil täiskogu istungil lubada muudatuste kinnitamist üksikjuhul, see vastab nende 
tavalistele ülesannetele „parandusettepanekute vastuvõetavuse hindajatena”. 

Ja lõpuks on samalaadselt artikliga 80 sätestatud lahendus olukorra puhul, kus 
õigusküsimuste eest vastutav komisjon jõuab otsusele, et komisjon ei ole järginud uuesti 
sõnastamise eeskirju, selleks lahenduseks on ettepaneku otsene ja lihtviisiline 
tagasilükkamine.

  
1 16. mai 2006. aasta resolutsioon õiguskeskkonna lihtsustamise strateegia kohta, mis põhineb õiguskomisjoni 
raportil A6-80/2006 (Gargani raportil).
2 Lõige 16.
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Pärast seda kui hr Corbett esitas ettepaneku muuta kodukorra artiklit 80, Kodifitseerimine1, 
volitati meie komisjoni välja töötama raport kodukorra võimalike muudatuste kohta, mille 
eesmärgiks on kohandada parlamendi sisemenetlusi ühenduse õigusaktide lihtsustamise 
nõuetega2.

Mainitud muudatused on parlamendi vastuseks komisjoni viimasele algatusele lihtsustamise 
osas3.

Parlament võttis endale kohustuse „kaaluda oma õigusloomega seotud sisemiste menetluste ja 
meetodite parandamist, et lihtsustamisprotsesse kiirendada, järgides sealjuures esmastes 
ühenduse õigusaktides, eriti EÜ asutamislepingus sätestatud menetlusi”4. 

Kodifitseerimist käsitlev kodukorra säte, artikkel 80, tuleks läbi vaadata ja sätestada 
konkreetne menetlus, mis erineks olemasolevatest liht- ja kiirmenetlustest, mis vastaks 
kodifitseerimise spetsiifilistele nõuetele ning kannaks kodukorda üle kohustused, mida 
parlament on endale võtnud rahvusvaheliste kokkulepetega.

Lisaks sellele tuleks kodukorras sätestada uuesti sõnastamise tehnoloogia, nähes ka selleks 
ette konkreetse menetluse, mis põhineb kodifitseerimise menetlusel.

Huvitav on märkida, et pärast seda, kui uuesti sõnastamine 2001. aastal komisjoni, parlamendi 
ja nõukogu ühiskokkuleppega5 formaliseeriti, ei ole seda kordagi kodukorda sisse viidud. 
Ilmselt ei ole seda peetud oluliseks või isegi vajalikuks. Seega ei kajastu kokkuleppes 
kindlaksmääratud uuesti sõnastamise kord kodukorras, kuigi selle näol on sisuliselt tegemist 
„muu menetlusega” kodukorra 11. peatüki tähenduses.

Uuesti sõnastamist käsitleva eraldi sätte kodukorda sissetoomine täidab selle lünga ning selle 
eesmärgiks on samalaadselt kodifitseerimist käsitleva artikli 80 ülevaatamisega Euroopa 
parlamendi menetluste selgitamine; vähetähtsaks ei saa pidada ka komisjoni julgustamist uute 
uuesti sõnastamist puudutavate ettepanekute esitamiseks, mis toetab ühenduse õigusaktide 
lihtsustamisele suunatud lähenemiseviisi.

Kodukorra abil tuleb anda vastus mõnikord uuesti sõnastamise ettepanekute läbivaatamisel 
kerkivale küsimusele, kui suures osas võib sellise ettepaneku kodifitseeriva osa kohta esitada
muudatusettepanekuid.
Raportöör esitas esmalt töödokumendina viis võimalust selle probleemi lahendamiseks. Uue 
artikli lõikes 4 väljapakutud lahendust peab raportöör kõige paremini vastavaks teatavale 

  
1 B6-0582/2005, 26.10.2005.
2 15.12.2005 täiskogu istungi protokoll.
3 Komisjoni 25.10.2005 teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja 
Regioonide Komiteele „Ühenduse Lissaboni kava rakendamine: õiguskeskkonna lihtsustamise strateegia” 
KOM(2005)0535 lõplik.
4 Euroopa Parlamendi 16. mai 2006. aasta resolutsiooni õiguskeskkonna lihtsustamise strateegia kohta, A6-
80/2006, punkt 21.
5 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika 
süstemaatilisema kasutamise kohta, EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.
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paindlikkuse nõudele eriolukordade puhul ning soovile mitte muuta menetlusi ülemääraselt 
keerukateks, kusjuures see lahendus arvestab komisjoni presidendi ja Euroopa Parlamendi 
presidendi traditsiooniliste ülesannetega täiskogu istungil.



PR\636196ET.doc 11/11 PE 380.704v01-00
Freelance-tõlge

ET

EUROOPA PARLAMENDI KODUKORRA MUUTMISE ETTEPANEK
B6-0582/2005

…………………


