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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

työjärjestykseen tehtävistä muutoksista sisäisten menettelyiden mukauttamiseksi 
yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamisesta aiheutuviin vaatimuksiin
(2005/2238(REG))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen työjärjestyksen muuttamiseksi (B6-0582/2005),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: ”Yhteisön Lissabon-ohjelman 
toteuttaminen: strategia sääntely-ympäristön yksinkertaistamiseksi” (KOM(2005)0535),

– ottaa huomioon 15. ja 16. kesäkuuta kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 
päätelmät ja erityisesti niiden 41 kohdan,

– ottaa huomioon 16. toukokuuta 2006 antamansa päätöslauselman sääntely-ympäristön 
yksinkertaistamisstrategiasta1,

– ottaa huomioon 16. toukokuuta 2006 antamansa päätöslauselman vireillä olevien 
lainsäädäntöehdotusten seulonnan tuloksista2,

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: ”Strateginen katsaus: sääntelyn 
parantaminen Euroopan unionissa” (KOM(2006)0689),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 201 ja 202 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0000/2006),

A. ottaa huomioon, että parlamentti edellä mainitussa 16. toukokuuta 2006 antamassaan 
päätöslauselmassa sääntely-ympäristön yksinkertaistamisstrategiasta (21 kohta) sitoutui 
"harkitsemaan omien sisäisten lainsäädäntömenettelyjen ja lainsäädäntöteknisten 
välineiden parantamista yksinkertaistamisprosessin vauhdittamiseksi, 
primaarioikeudessa vahvistettuja menettelyjä, tässä tapauksessa nimenomaisesti EY:n 
perustamissopimusta samalla noudattaen",

B. ottaa huomioon, että kodifiointi ja uudelleenlaatiminen kuuluvat tärkeimpiin välineisiin 
yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamisessa, joka on osa kasvua ja työllisyyttä 
Euroopassa edistävää uutta Lissabonin strategiaa, 

C. ottaa huomioon, että työjärjestys sisältää yhden kodifiointia koskevan määräyksen, jota 
olisi tarkistettava, mutta ei yhtään uudelleenlaatimista koskevaa määräystä,

  
1 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0205.
2 Kyseisenä päivänä hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0206.
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D. toteaa, että parlamentti haluaa menettelyjään uudelleen tarkastelemalla ja selventämällä 
omalta osaltaan osallistua toden teolla yksinkertaistamispyrkimyksiin ja kannustaa 
komissiota tekemään enemmän sen suuntaisia ehdotuksia,

E. toteaa, että on toivottavaa, että neuvosto ryhtyy samankaltaisiin toimiin,

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. muistuttaa, että kyseiset muutokset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson 
ensimmäisenä päivänä;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Nykyinen teksti Tarkistukset

Tarkistus 1
80 artikla

1. Kun komission ehdotus yhteisön 
lainsäädännön kodifioimiseksi on annettu 
parlamentille, se lähetetään oikeudellisista 
asioista vastaavan valiokunnan 
käsiteltäväksi. Jos todetaan, että ehdotus 
ei aiheuta sisällöllisiä muutoksia 
voimassa olevaan yhteisön 
lainsäädäntöön, noudatetaan 
43 artiklassa määrättyä menettelyä.

1. Kun komission ehdotus yhteisön 
lainsäädännön kodifioimiseksi on annettu 
parlamentille, se lähetetään oikeudellisista 
asioista vastaavan valiokunnan 
käsiteltäväksi. Valiokunta tarkastelee 
ehdotusta varmistaakseen, että kyseessä 
on pelkkä kodifiointi ilman sisällöllisiä 
muutoksia.  Nopeutetusta menetelmästä 
säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi
20 päivänä joulukuuta 1994 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 4 kohdan 
mukaisesti tämä tarkastelu pohjautuu 
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission oikeudellisisten yksikköjen 
edustajista koostuvan neuvoa-antavan 
ryhmän lausuntoon.  

2. Asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja tai kyseisen valiokunnan 
nimeämä esittelijä voi osallistua 
kodifiointia koskevan ehdotuksen 
käsittelyyn ja tarkastamiseen. Asiasta 
vastaava valiokunta antaa tarvittaessa 
lausuntonsa etukäteen.

2. Oikeudellisista asioista vastaava 
valiokunta voi pyytää asiasta vastaavaa 
valiokuntaa käsittelemään asiaa ja 
antamaan lausunnon kodifioinnin 
aiheellisuudesta. 

3. Sen estämättä mitä 43 artiklan 
3 kohdassa määrätään, yksinkertaistettua 
menettelyä ei sovelleta virallista 
kodifiointia koskevaan ehdotukseen, jos 

3. Jos oikeudellisista asioista vastaava 
valiokunta katsoo, että ehdotus ei aiheuta 
sisällöllisiä muutoksia yhteisön 
lainsäädäntöön, valiokunta esittää, että 
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oikeudellisista asioista vastaavan 
valiokunnan tai asiasta vastaavan 
valiokunnan jäsenten enemmistö 
vastustaa kyseistä menettelyä.

parlamentti hyväksyy ehdotuksen 
kertaäänestyksessä. Tarkistuksia ei tällöin 
voida jättää käsiteltäväksi.

4. Jos oikeudellisista asioista vastaava 
valiokunta katsoo, että ehdotettu 
kodifiointi täyttää 3 kohdassa esitetyn 
vaatimuksen, mutta asiasta vastaavan 
valiokunnan lausunnon perusteella 
päätyy siihen johtopäätökseen, että 
kodifiointi ei ole aiheellinen muun 
muassa kyseisiin säädöksiin tällä välin 
tehtyjen uusien muutosten vuoksi, 
valiokunta pyytää parlamentin 
puhemiestä kehottamaan komissiota 
antamaan puhemiehen asettamassa 
määräajassa lausuman mahdollisuudesta 
muuttaa ehdotusta.  Jos komissio 
ilmoittaa, että se ei aio muuttaa 
ehdotustaan, tai kun asetettu määräaika 
on mennyt umpeen, oikeudellisista 
asioista vastaava valiokunta voi esittää 
ehdotuksen hylkäämistä.
5. Jos oikeudellisista asioista vastaava 
valiokunta katsoo, että ehdotus aiheuttaa 
sisällöllisen muutoksen yhteisön 
lainsäädäntöön, valiokunta esittää 
ehdotuksen hylkäämistä.
___________________
1 EYVL C 102, 4.4. 1996, s. 2.

Perustelu

Tekemällä ehdotetun tarkistuksen kodifiointia koskevaan työjärjestyksen artiklaan parlamentti 
tehostaa menettelyjään ja yhdenmukaistaa ne komissiolle ja neuvostolle tällä alalla 
antamiensa sitoumusten kanssa, kannustaa komissiota esittämään entistä useampia 
kodifiointia koskevia ehdotuksia ja osallistuu näin pyrkimyksiin yhteisön lainsäädännön 
yksinkertaistamiseksi.

Artiklan nykyisessä versiossa on todellakin monia heikkouksia.

Sen ensimmäisessä kohdassa viitataan 43 artiklan yksinkertaistettuun menettelyyn 
kokonaisuudessaan. Kyseisen artiklan toisessa kohdassa kuitenkin määrätään, että 
"vaihtoehtoisesti" asiaa käsittelevän valiokunnan puheenjohtaja tai esittelijä ”laatii 
tarkistuksia, jotka ilmentävät valiokunnassa käytyä keskustelua”. Lisäksi 43 artiklan kahden 
ensimmäisen kohdan lopussa viitataan 131 artiklan, ”menettely täysistunnossa ilman 
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tarkistuksia ja keskustelua”, ensimmäisen kohdan toiseen alakohtaan, jossa säädetään 
mahdollisuudesta sallia tarkistusten jättäminen täysistunnossa.

Tällainen mahdollisuus on kodifioinnin perusajatuksen vastainen eikä ole yhteensoveltuva 
alalla olemassa olevan toimielinten välisen sopimuksen kanssa, etenkään sen 6 ja 8 kohdan 
kanssa, joista voidaan päätellä, että parlamentti ja neuvosto halusivat sitoutua olemaan 
tekemättä sisällöllisiä muutoksia kodifiointiehdotukseen.

Parlamentti voi sisäisen organisaatiovaltansa ansiosta rajoittaa itseään sitoutumalla 
olemaan jättämättä tarkistuksia, kun kyseessä on kodifiointia koskeva ehdotus, joka ei aiheuta 
asiasisällön muutoksia, ilman että se luopuisi samalla käyttämästä ”sille tällä sopimuksella 
annettuja valtuuksia”1 ”normaalin” lainsäädäntömenettelyn puitteissa2.

Tästä määrätään tarkistetun version 3 kohdassa, jossa ilmaistaan vastedes kyseinen periaate 
tavalla, joka poissulkee kaikki väärinkäsitykset.

Siinä tapauksessa, että oikeudellisista asioista vastaava valiokunta tulee siihen 
johtopäätökseen, että komission kodifiointiehdotus aiheuttaa yhteisön lainsäädäntöön 
sisällöllisiä muutoksia, johdonmukaisin ratkaisu yksinkertaistamisstrategian puitteissa on 
tekstin hylkääminen.

Jos komissio ei todellakaan ole noudattanut ehdotuksessaan kodifiointisääntöjä, on järkevintä 
palauttaa ehdotus sille ja pyytää komissiota tarkastelemaan sitä uudestaan (joko esittämään 
oikein laadittu kodifiointiteksti tai sen tilalla uudelleenlaadittu teksti, jos sisällölliset 
muutokset ovat tarpeen).

Tarkistus 2
80 a artikla (uusi)

80 a artikla
Uudelleenlaatiminen

1. Kun komission ehdotus sellaisen 
säädöksen hyväksymisestä, jolla 
aikaisempaan säädökseen tai useampiin 
aikaisempiin säädöksiin tehtävät 
sisällölliset muutokset ja 
muuttumattomina säilyvät säännökset 
yhdistetään samaan tekstiin 
(uudelleenlaatimista koskeva ehdotus), on 
annettu parlamentille, se lähetetään 
oikeudellisista asioista vastaavan 
valiokunnan käsiteltäväksi. Valiokunta 
tarkastelee ehdotusta varmistaakseen, että 

  
1 EY:n perustamissopimuksen 189 ja 192 artiklat.
2 EY:n perustamissopimuksen 251 artikla.
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se ei aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia 
kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity. 
Säädösten uudelleenlaatimistekniikan 
järjestelmällisestä käytöstä 28 päivänä 
marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten 
välisen sopimuksen1 9 kohdan mukaisesti 
tämä tarkastelu pohjautuu Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
oikeudellisisten yksikköjen edustajista 
koostuvan neuvoa-antavan ryhmän 
lausuntoon.  
2. Jos oikeudellisista asioista vastaava 
valiokunta katsoo, että ehdotus ei aiheuta 
muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, 
jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, 
valiokunta ilmoittaa tästä parlamentin 
puhemiehelle, joka lähettää ehdotuksen 
40 artiklan mukaisesti asiasta vastaavan 
valiokunnan käsiteltäväksi normaalin 
menettelyn mukaisesti.
Tässä tapauksessa, 150 ja 151 artiklassa 
asetettujen rajoitusten lisäksi, ehdotusta 
koskevia tarkistuksia voidaan ottaa 
käsiteltäväksi vain, jos ne kohdistuvat 
sisällöllisiä muutoksia sisältäviin 
ehdotuksen kohtiin. Tarkistuksia, jotka 
koskevat muuttumattomina säilyviä 
säännöksiä, ei voida ottaa käsiteltäväksi.
3. Asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja tai puhemies voi kuitenkin 
sallia tapauskohtaisesti tällaisia 
tarkistuksia, jos hän katsoo, että se on 
tarpeen välttämättömistä syistä, jotka 
koskevat tekstin johdonmukaisuutta tai 
parlamentin tarkistusten yhteyttä 
ehdotuksella tehtäviin sisällöllisiin 
muutoksiin. 
4. Jos oikeudellisista asioista vastaava 
valiokunta katsoo, että ehdotus aiheuttaa 
muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, 
jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, 
valiokunta esittää ehdotuksen 
hylkäämistä.
_________________
1 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Perustelu

Tämä uusi määräys on organisoitu kodifiointia koskevan 80 artiklan mallin mukaisesti. 
Uudelleenlaatimista koskevan ehdotuksen tarkastelu jakautuu oikeudellisista asioista 
vastaavan valiokunnan ja asiasta vastaavan valiokunnan välille tekstin kahtia jakavaa 
”kodifioinnin” ja ”uudistamisen” välistä rajaa mukaillen. Tämä jako on esitetty komission 
ehdotuksessa teknisesti siten, että muutetut osat ovat harmaalla ja muuttumattomat kohdat 
valkoisella.

Oikeudellisista asioista vastaavan valiokunnan tarkastelee tekstiä ensin varmistaakseen, että 
komissio esittänyt nämä kaksi elementtiä riittävän selkeästi ja toimielinten välisessä 
sopimuksessa1 asetettujen vaatimusten mukaisesti sekä varmistaa, että säännökset, joiden 
komissio on katsonut säilyvän muuttumattomina, eivät aiheuta tosiasiassa sisällöllisiä 
muutoksia.

Asiasta vastaava valiokunta tutkii tämän jälkeen perusteellisesti tekstin kohdat, joihin on tehty 
muutoksia, eli täysin uudet säännökset sekä olemassa olevat muutetut säännökset ja poistetut 
säännökset.

Näiden kahden toimen välisen sekaannuksen tai ristiin menemisen riskien välttämiseksi 
ehdotetaan, että valiokunnat käsittelevät ehdotuksen peräkkäisesti.

Tämä mahdollistaa myös ensimmäisen vaiheen aikana ehdotuksen muotoiluun tehtyjen 
mahdollisten parannusten huomioon ottamisen toisessa vaiheessa.

Kokemus on kuitenkin osoittanut, että uudelleenlaatimista koskevan ehdotuksen kodifioivan ja 
uudistavan osion välisen rajan asettaminen, vaikka ero onkin teoriassa selkeä ja 
johdonmukainen, voi toisinaan olla ongelmallista valiokuntien käytännön työssä ja se voi 
johtaa keskusteluihin siitä, voidaanko tietty tarkistus ottaa käsiteltäväksi vai ei.  Tästä johtuen 
muuttumattomina säilyvät säännökset olisi tietyissä tapauksissa voitava ottaa tarkasteluun. 
Tuoreessa yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamista koskevassa päätöslauselmassaan2

parlamentti ilmaisee asian seuraavasti:

"Euroopan parlamentti [...] ymmärtää, että uudelleenlaadinnan tehokkuuden varmistamiseksi 
Euroopan parlamentin ja neuvoston on periaatteessa pidätyttävä kodifioitujen osuuksien 
muuttamisesta; [...] pitää kuitenkin tarkoituksenmukaisena poikkeusmenettelyä kodifioidun 
osuuden muuttamiseksi, kun muuttaminen on tarpeen välttämättömistä syistä, jotka koskevat 
johdonmukaisuutta tai yhteyttä muutettavaan osuuteen3;"

3 kohdassa tarkoitetussa erityismenettelyssä valiokunnan puheenjohtajalle tai tilanteen 
mukaan puhemiehelle myönnetään oikeus sallia tarkistuksia jätettävän tapauskohtaisesti, 
mikä vastaa heidän perinteistä rooliaan, jossa he "päättävät tarkistusten ottamisesta 
käsiteltäväksi".  

  
1 Uudelleenlaatimista koskevan sopimuksen 6 ja 7 kohdat.
2 Sääntely-ympäristön yksinkertaistamisstrategiasta 16. toukokuuta 2006 annettu päätöslauselma, joka perustuu 
oikeudellisten asioiden valiokunnan mietintöön A6-0080/2006 (Garganin mietintö).
3 16 kohta.
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Lopuksi siinä tapauksessa, että oikeudellisista asioista vastaava valiokunta tulee siihen 
johtopäätökseen, että komissio ei ole noudattanut uudelleenlaatimista koskevia sääntöjä, 
suositellaan samaa ratkaisua kuin 80 artiklassa eli tekstin hylkäämistä.
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PERUSTELUT

Richard Corbettin tehtyä ehdotuksen työjärjestyksen 80 artiklan, Kodifiointi, muuttamiseksi1

AFCO-valiokunnalle myönnettiin lupa laatia mietintö työjärjestyksen muuttamisesta 
parlamentin sisäisten menettelyiden mukauttamiseksi yhteisön lainsäädännön 
yksinkertaistamisesta aiheutuviin vaatimuksiin2.

Tämä menettelytapa on osa parlamentin vastausta komission viimeisimpään 
yksinkertaistamista koskevaan aloitteeseen3.

Parlamentti on sitoutunut ”harkitsemaan omien sisäisten lainsäädäntömenettelyjen ja 
lainsäädäntöteknisten välineiden parantamista yksinkertaistamisprosessin vauhdittamiseksi, 
primaarioikeudessa vahvistettuja menettelyjä, tässä tapauksessa nimenomaisesti EY:n 
perustamissopimusta samalla noudattaen”4.  

On tarpeen tarkistaa työjärjestyksen kodifiointia koskeva säännös eli 80 artikla ja ottaa 
käyttöön nykyisistä yksinkertaistetuista tai nopeutetuista menettelyistä eroava erityinen 
menettely, tämä sekä kodifioinnin erityisvaatimuksiin vastaamiseksi että niiden velvoitteiden 
saattamiseksi osaksi työjärjestystä, jotka parlamentti on hyväksynyt toimielinten välisissä 
sopimuksissa.

Lisäksi on aiheellista sisällyttää uudelleenlaatimistekniikka työjärjestykseen säätämällä myös 
tähän tarkoitukseen erityinen kodifiointimenettelyyn pohjautuva menettely.

On merkillistä, että uudelleenlaatimista ei ole missään vaiheessa sitten sen virallistamisen 
komission, parlamentin ja neuvoston välisessä sopimuksessa vuonna 2001 sisällytetty 
työjärjestykseen.  Ilmeisesti tätä ei ole pidetty tarpeellisena tai edes hyödyllisenä. Niinpä 
sopimuksessa määrätyt uudelleenlaatimistekniikan käyttöä koskevat säännöt eivät sisälly 
työjärjestykseen, vaikka todellisuudessa ne muodostavat menettelyn, joka kuuluu 
työjärjestyksen 11 luvun ”muut menettelyt” piiriin.

Erityisen uudelleenlaatimista koskevan määräyksen käyttöönotto täyttää tämän aukon ja 
pyrkii, kuten kodifiointia koskevan 80 artiklan tarkistuskin, selkeyttämään parlamentin 
menettelyjä sekä – viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä – rohkaisemaan komissiota 
laatimaan useampia uudelleenlaatimista koskevia ehdotuksia, edesauttaen näin osaltaan 
yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamista.

Työjärjestyksen tasolla on annettava vastaus kysymykseen, joka esiintyy toisinaan 
uudelleenlaatimista koskevien ehdotusten tarkastelun yhteydessä, eli missä määrin tällaisen 
ehdotuksen kodifioitavaan osioon voidaan tehdä muutoksia tarkistuksilla. 

  
1 B6-0582/2005, 26.10.2005.
2 Istunnon pöytäkirja, 15.12.2005.
3 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle: Yhteisön Lissabon-ohjelman toteuttaminen: strategia sääntely-ympäristön yksinkertaistamiseksi 
KOM(2005)0535 lopull., 25.10.2005.
4 Euroopan parlamentin 16.5.2006 sääntely-ympäristön yksinkertaistamisstrategiasta antaman päätöslauselman 
21 kohta.
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Esittelijä ehdotti alkajaisiksi työasiakirjan muodossa viittä eri vaihtoehtoa tämän ongelman 
ratkaisemiseksi. Uuden artiklan 4 kohdassa esitetty ratkaisu vaikuttaa esittelijän mielestä 
sopivammalta ottaen huomioon sekä joustavuuden tarve tietyissä erityistilanteissa että halu 
välttää liian monimutkaisia menettelyjä. Samalla kuitenkin kunnioitetaan valiokunnan 
puheenjohtajan ja puhemiehen perinteistä asemaa.
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