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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

komission valmisteluasiakirjasta ”Ensimmäinen välikertomus sääntely-ympäristön 
yksinkertaistamisstrategian edistymisestä”
(****/****(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 16. joulukuuta 2003 allekirjoitetun toimielinten välisen sopimuksen 
paremmasta lainsäädännöstä1,

– ottaa huomioon 26. lokakuuta 2000 antamansa päätöslauselman komission kertomuksista 
Eurooppa-neuvostolle: ”Säädöskäytännön parantaminen 1998 – yhteinen vastuu” ja 
”Säädöskäytännön parantaminen 1999”2,

− ottaa huomioon 29. marraskuuta 2001 antamansa päätöslauselman komission valkoisesta 
kirjasta ”Eurooppalainen hallintotapa”3,

− ottaa huomioon 8. huhtikuuta 2003 antamansa päätöslauselman komission kertomuksesta 
Eurooppa-neuvostolle ”Säädöskäytännön parantaminen 2000” sekä komission 
kertomuksesta Eurooppa-neuvostolle ”Säädöskäytännön parantaminen 2001”4,

− ottaa huomioon 26. helmikuuta 2004 antamansa päätöslauselman komission 
kertomuksesta ”Parempi säädöskäytäntö 2002”5,

− ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2004 antamansa päätöslauselman komission 
tiedonannoista, jotka koskevat yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamista ja 
parantamista6,

– ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2004 antamansa päätöslauselman yhteisön lainsäädännön 
ja kuulemismenettelyjen vaikutusten arvioinnista7,

– ottaa huomioon 16. toukokuuta 2006 antamansa päätöslauselman sääntely-ympäristön 
yksinkertaistamisstrategiasta8,

– ottaa huomioon 16. toukokuuta 2006 antamansa päätöslauselman paremmasta 
säädöskäytännöstä 2004: toissijaisuusperiaatteen soveltaminen – 12. vuosikertomus9,

  
1 EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.
2 EYVL C 197, 12.7.2001, s. 433.
3 EYVL C 153 E, 27.6.2002, s. 314.
4 EUVL C 64 E, 12.3.2004, s. 135.
5 EUVL C 98 E, 23.4.2004, s. 155.
6 EUVL C 102 E, 28.4.2004, s. 512.
7 EUVL C 104 E, 30.4.2004, s. 146.
8 EUVL C 297 E, 7.12.2006, s. 136.
9 EUVL C 297 E, 7.12.2006, s. 128.
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– ottaa huomioon 16. toukokuuta 2006 antamansa päätöslauselman vireillä olevien 
lainsäädäntöehdotusten seulonnan tuloksista1,

– ottaa huomioon komission 14. marraskuuta 2006 antaman valmisteluasiakirjan 
”Ensimmäinen välikertomus sääntely-ympäristön yksinkertaistamisstrategian 
edistymisestä” (KOM(2006) 690),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6–0000/2007),

A. ottaa huomioon, että komissio, neuvosto sekä Euroopan parlamentti ovat nykyisin 
järjestelmällisesti sitoutuneita luomaan, toteuttamaan ja parantamaan välineitä 
lainsäädännön yksinkertaistamiseksi,

B. katsoo, että sääntely-ympäristön yksinkertaistaminen takaa lainsäädännön selkeyden, 
tehokkuuden ja laadun, mikä on ehdoton edellytys säädöskäytännön parantamista 
koskevan tavoitteen toteuttamiselle, joka puolestaan on yksi Euroopan unionin 
ensisijaisista toimista kasvun ja työllisyyden korkean tason varmistamiseksi,

C. ottaa huomioon, että yksi yksinkertaistamisen tärkeimmistä tuloksista on 
yksinkertaistamisen ulottaminen vähitellen kaikille aloille, joita Euroopan unionissa 
säädellään yhteisön lainsäädännöllä,

D. ottaa huomioon paremmasta lainsäädännöstä tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa 
määritetyt velvoitteet ja tavoitteet, etenkin ne, jotka liittyvät yhteisön lainsäädännön 
yksinkertaistamiseen, sen määrän vähentämiseen sekä sen vaikutuksiin jäsenvaltioissa,

E. toteaa, että komission valmisteluasiakirja on ”jatkoa 25. lokakuuta 2005 annetulle 
tiedonannolle KOM(2005) 535 ”Yhteisön Lissabon-ohjelman toteuttaminen: Strategia 
sääntely-ympäristön yksinkertaistamiseksi”,

F. ottaa huomioon, että kyseinen asiakirja käsittää päivitetyn version kaudella 2006–2009 
toteutettavasta muokattavasta yksinkertaistamisohjelmasta, joka sisältää sekä muodon 
yksinkertaistamiseen liittyviä toimenpiteitä, joista 43 koskee uudelleenlaatimista, 12 
kodifiointia, 8 kumoamista, että 46 sisällön yksinkertaistamistoimenpidettä, jotka 
katsotaan yleisesti lainsäädännön ”tarkistamiseksi”,

G. ottaa huomioon, että kyseisten yksinkertaistamistoimien lisäksi on tehty noin 500 uutta 
lainsäädäntöaloitetta (joista 200 vuodeksi 2007), jotka luetellaan pelkästään kodifiointia 
koskevassa muokattavassa ohjelmassa,

H. toteaa, että komission mukaan ohjelma on vain viitteellinen, sillä kodifiointihankkeen 
valmistuminen riippuu siitä, ovatko kodifioitavat säädökset saatavana kaikilla kielillä, ja 
että komission mukaan kodifiointia tulee lykätä, jos säädöksiin on määrä tehdä uusia 
muutoksia, koska muokattavassa ohjelmassa käsiteltävien säädösten järjestys riippuu 
näistä kahdesta tekijästä,

I. ottaa huomioon komission valmisteluasiakirjassa tekemän ehdotuksen, jonka mukaan se 

  
1 EUVL C 297 E, 7.12.2006, s. 140.
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ottaisi tavaksi selittää yksinkertaistamisehdotusten tavoitteet perinpohjaisemmin 
antamiinsa ehdotuksiin sisältyvässä perusteluosiossa,

J. ottaa huomioon, että yksinkertaistamisaloitteiden onnistuminen edellyttää luotettavia 
menetelmiä, joita voidaan parantaa kuulemalla kaikkia sidosryhmiä sekä kehittämällä 
alakohtaisia analyyseja, tehostettua yhteistyötä komission Euroopan parlamentin ja 
neuvoston välillä sekä yhteissääntelyn ja itsesääntelyn käytön lisäämistä,

K. katsoo, että Euroopan tasolla toteutettavaa yksinkertaistamista on täydennettävä 
asianmukaisilla kansallisen tason yksinkertaistamistoimilla, jotta kansalliset säädökset tai 
tekniset esteet eivät vaarantaisi yhteisön tason yksinkertaistamisen tuomia etuja,

1. panee tyytyväisenä merkille, että yksinkertaistamisaloitteet on kirjattu ensimmäistä kertaa 
mukaan komission vuoden 2007 lainsäädäntö- ja työohjelmaan, mikä osoittaa, että 
yksinkertaistamisstrategiaa pidetään poliittisesti ensisijaisen tärkeänä asiana;

2. pyytää komissiota kirjaamaan jatkossa yksinkertaistamisaloitteet järjestelmällisesti 
lainsäädäntö- ja työohjelmaansa; ilmoittamaan samassa yhteydessä, millaiseen 
tärkeysjärjestykseen se aikoo aloitteet asettaa, sekä tämän toteuttamiseksi tarkentamaan 
vuosittaisessa toimintastrategiassaan, mitkä yksinkertaistamisehdotukset ovat mukana 
vuotuisen lainsäädäntöohjelman alussa; estämään sellaisten asiakirjojen leviämisen, jotka 
sisältävät luetteloita yksinkertaistamisaloitteista, jotta viitekehys olisi mahdollisimman 
täsmällinen;

3. pitää tervetulleena komission pyrkimyksiä vahvistaa yhteisön säännöstön kodifiointia, 
joka on tärkeä ja perustavaa laatua oleva toimenpide sääntely-ympäristön 
yksinkertaistamiseksi; 

4. kehottaa komissiota puuttumaan mahdollisimman nopeasti asiakirjojen kääntämistä 
koskeviin ongelmiin ja estämään sen, että uusien lainsäädäntöehdotusten antaminen 
vaikuttaa kielteisesti kodifiointialoitteisiin tai hankaloittaa muuten 
yksinkertaistamismenettelyä; korostaa, että komission on oltava toimissaan 
johdonmukainen, eikä sen siten tule sisällyttää lainsäädäntö- ja työohjelmaansa sellaisia 
aloja koskevia kodifiointihankkeita, joista se aikoo antaa lainsäädäntöehdotuksen;

5. ehdottaa komissiolle, että se valitsisi lopullisesti uudelleenlaatimisen tavanomaiseksi 
lainsäädäntötekniikaksi, jotta jokaisesta aloitteesta olisi saatavana koko teksti, silloinkin 
kun on kyse täsmällisistä muutoksista, ja että se osoittaisi selvästi, mitkä osat ovat uusia ja 
mitkä osat on säilytetty ennallaan, mikä parantaisi yhteisön lainsäädännön luettavuutta ja 
avoimuutta;

6. kehottaa lisäksi komissiota pitämään mielessä, että jos uudelleenlaatiminen ei ole 
mahdollista, kyseisen lainsäädäntöalan kodifiointi tulisi omaksua kuuden kuukauden 
kuluessa tavanomaiseksi lainsäädäntömenettelyksi; katsoo, että edellä mainitun 
toimielinten välisen sopimuksen mukaan parlamentti voi luoda yhdessä neuvoston ja 
komission kanssa erityisiä ad hoc -rakenteita, joilla pyritään ainoastaan edistämään 
yksinkertaistamista; 

7. panee tyytyväisenä merkille, että komissio on osoittanut olevansa sitoutunut luomaan 
luotettavia menetelmiä yksinkertaistamisen toteuttamiseksi; kehottaa näin ollen 
komissiota painottamaan sidosryhmien kuulemista esimerkiksi ulottamalla lokakuun 2005 
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jälkeen maatalouden ja kalastuksen alalla tehdyt aloitteet muille aloille sekä vahvistamalla 
toimia, joita se aikoo tässä yhteydessä toteuttaa yhtiöoikeuden ja tekijänoikeuksien alalla; 
kannustaa komissiota syventämään alakohtaisia analyyseja sekä yhteisön lainsäädäntöön 
liittyvän hallinnollisen taakan arviointia;

8. kehottaa komissiota olemaan sisällyttämättä lainsäädäntöehdotuksiinsa tiivistelmää 
kulloinkin kyseessä olevasta ehdotuksesta; katsoo, että aloite voi itse asiassa osoittautua 
haitalliseksi, koska ehdotuksen luettavuuden helpottamisen sijasta se saattaakin vaikeuttaa 
sitä sisältäen tekstiä, jolla voi olla seurauksia ehdotuksen varsinaisen lainsäädäntöosan 
tulkinnan kannalta;

9. muistuttaa komissiota, että tiivistelmän laatiminen voi olla perusteltua silloin, kun on kyse 
luonteeltaan kerronnallisesta tekstistä, kuten tiedonannosta, mutta että tämä ei pidä 
paikkaansa säädösteksteissä, kuten asetuksissa tai direktiiveissä, sillä asian tiivistäminen 
ilmaisemalla vain olennaisimmat seikat, kuten tiivistelmässä on tapana tehdä, voi 
hälventää kyseisen lainsäädäntövälineen todellista merkitystä tai jopa kumota sen;

10. korostaa unionin toimielinten välisen yhteistyön merkitystä, sillä yhteistyö on olennainen 
edellytys koko yksinkertaistamisstrategian onnistumiselle; tuo esiin osoituksen omasta 
hyvästä tahdostaan tehdä työjärjestykseen muutoksia, joilla pyritään helpottamaan 
kodifiointien hyväksymismenettelyä sekä ottamaan käyttöön ad hoc -menettely 
lainsäädännön uudelleenlaatimista varten;

11. vahvistaa, että perinteisten lainsäädäntövälineiden on säilyttävä jatkossakin tavanomaisina 
keinoina saavuttaa perustamissopimuksissa määritellyt tavoitteet; katsoo, että 
yhteissääntely ja itsesääntely voivat täydentää hyödyllisellä tavalla olemassa olevia 
sääntelytoimenpiteitä, kun niillä saadaan aikaan parannuksia, jotka ovat vastaavia tai 
laajempia kuin lainsäädännöllä aikaansaatavat parannukset; korostaa, että mihin tahansa 
muuhun sääntelytoimenpiteeseen turvauduttaessa on noudatettava paremmasta 
lainsäädännöstä tehtyä toimielinten välistä sopimusta; muistuttaa, että komissiolla on 
velvollisuus määrittää ehdot ja rajat, joita osapuolten on näitä toimenpiteitä toteuttaessaan 
noudatettava, ja että joka tapauksessa, vaikka niitä voidaan soveltaa komission 
valvonnassa, Euroopan parlamentilla on oikeus vastustaa niiden käyttöä;

12. kehottaa komissiota tekemään kaiken mahdollisen, jotta kansallisella tason säännöt tai 
tekniset esteet eivät vaaranna unionin tasolla toteutettavaa yksinkertaistamisprosessia; 
pyytää komissiota ohjaamaan ja seuraamaan prosessia myös kansallisella tasolla 
esimerkiksi toimimalla keskuksena, joka kerää ja levittää sekä unionin tasolla että 
jäsenvaltioissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

I. Johdanto

Komission 25. lokakuuta 2005 antamassa tiedonannossa ”Yhteisön Lissabon-ohjelman 
toteuttaminen: Strategia sääntely-ympäristön yksinkertaistamiseksi” (KOM(2005) 535) 
esitellään uusia keinoja parantaa yhteisön säännöstön laatua ja tehokkuutta (jotka liittyvät 
säädöskäytännön parantamiseen). Tavoitteena on erityisesti päästä eroon turhista 
hallinnollisista taakoista, jotka haittaavat sisämarkkinoiden toimintaa.

Tiedonannossa kuvaillaan tärkeimpiä yksinkertaistamistekniikoita ja ilmoitetaan 
99 aloitteesta, joilla pyritään parantamaan lainsäädännön laatua kaudella 2005–2008. Aloitteet 
käsittivät 11 kodifiointiehdotusta, 51 uudelleenlaatimisehdotusta, 7 kumoamisehdotusta sekä 
30 muuta ehdotusta, jotka eivät kuuluneet kyseisiin ryhmiin, mutta joilla pyritään myös 
yksinkertaistamaan sääntely-ympäristöä (sisällön yksinkertaistaminen).

Muistutettakoon, että kodifioinnilla tarkoitetaan menettelyä, jossa kodifioitavat säädökset 
kumotaan ja korvataan yhdellä säädöksellä muuttamatta säädösten sisältöä. Tämä tarkoittaa 
siis sitä, että konsolidoitu teksti laaditaan uudelleen yhdeksi uudeksi, johdonmukaiseksi sekä 
ymmärrettäväksi säädökseksi, joka korvaa muodollisesti alkuperäisen säädöksen sekä siihen 
jälkikäteen tehdyt muutokset1.

Uudelleenlaatiminen on prosessi, jonka avulla uuteen oikeudellisesti sitovaan säädökseen, 
jolla kumotaan ja korvataan aiemmat säädökset, voidaan sisällyttää sekä lainsäädännön 
poliittiseen sisältöön tehdyt muutokset että muiden, ennallaan pidettävien säännösten 
kodifiointi. Uudelleenlaatimista säännellään 28. marraskuuta 2001 allekirjoitetulla 
toimielinten välisellä sopimuksella2.

Kumoaminen puolestaan tarkoittaa sellaisten vuoden 1957 jälkeen annettujen säädösten 
poistamista, jotka ovat vuosien saatossa menettäneet merkityksensä tai vanhentuneet teknisen 
tai teknologisen kehityksen, Euroopan unionin toteuttamien politiikkojen kehittymisen, 
perustamissopimuksen yleisten sääntöjen soveltamisessa tapahtuneiden muutosten tai 
kansainvälisten sääntöjen tai normien kehittymisen johdosta.

Kuten tiedetään, yksinkertaistamista käsitellään 16. joulukuuta 2003 allekirjoitetussa, 
parempaa lainsäädäntöä koskevassa toimielinten välisessä sopimuksessa.3 Tekstissä 

  
1 Menettelyn käytännön toteutuksen mahdollistaa kolmen toimielimen oikeudellisten yksiköiden neuvoa-antava 
ryhmä, jonka tehtävänä on tutkia tarkasti komission ehdotukset ja taata Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
että ehdotuksissa on kyse aidosta kodifioinnista ja että komissio ei ole tehnyt teksteihin sisällöllisiä muutoksia. 
Kodifiointiprosessiin kuuluu kaikkien vanhentuneiden säännösten poistaminen, terminologian 
yhdenmukaistaminen uudessa säädöksessä sekä säädöksen johdanto-osan laatiminen. Kyseisen menettelyn 
ansiosta lainsäädännön määrää on mahdollista vähentää sisältöä muuttamatta. Perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunta seuloo parhaillaan Euroopan parlamentin työjärjestykseen tehtäviä muutoksia, jotka 
helpottaisivat yksinkertaistamismenettelyjen käyttöä. Oikeudellisten asioiden valiokunta hyväksyi asiaa 
koskevan lausunnon 20. joulukuuta 2006.
2 Toimielinten välinen sopimus, tehty 28. marraskuuta 2001, säädösten uudelleenlaatimisen tekniikan 
järjestelmällistä käytöstä (EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1). Uudelleenlaatimisen tekniikka mahdollistaa samalla 
sekä säädösten päivittämisen sisällöllisten muutosten avulla että usein toisistaan erillään olevien säädöstekstien 
kodifioinnin, mikä helpottaa lainsäädännön ymmärtämistä ja yksinkertaistamista.
3 EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.
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tarkastellaan useita asiaan liittyviä näkökohtia (lainsäädäntömenettelyn parempi koordinointi, 
avoimuuden ja saatavuuden lisääminen, vaikutusten arvioinnit, yhteisön lainsäädännön 
siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä, kodifiointi- ja yksinkertaistamistekniikat ja 
komiteamenettely, vaihtoehtoiset sääntelymenettelyt sekä lainsäädännön määrän 
vähentäminen). 

II. Viimeaikainen kehitys

Komissio hyväksyi 14. marraskuuta 2006 valmisteluasiakirjan ”Ensimmäinen välikertomus 
sääntely-ympäristön yksinkertaistamisstrategian edistymisestä” (KOM(2006) 690), joka on 
jatkoa edellä mainitulle tiedonannolle (KOM(2005) 535).

Asiakirjassa arvioidaan muokattavan yksinkertaistamisohjelman toteuttamisessa saavutettua 
edistystä lokakuun 2005 jälkeen sekä esitellään joitakin uusia aloitteita, joilla ohjelmaa 
täydennetään kaudella 2006–2009. Yksi yksinkertaistamisen tärkeimmistä tuloksista on se, 
että yksinkertaistaminen ulotetaan vähitellen kaikille aloille, joita Euroopan unionissa 
säännellään yhteisön lainsäädännöllä. Muokattavan yksinkertaistamisohjelman uusitussa 
versiossa esitellään esimerkiksi toimia, joilla yksinkertaistaan muotoa. Niistä 43 koskee 
uudelleenlaatimista, 12 kodifiointia ja 8 kumoamista. Lisäksi asiakirjassa mainitaan 46 muuta 
toimenpidettä, joilla yksinkertaistetaan sisältöä. Kyseisten yksinkertaistamistoimien lisäksi se 
sisältää noin 500 uutta lainsäädäntöaloitetta (joista 200 vuodeksi 2007), jotka luetellaan 
pelkästään kodifiointia koskevassa muokattavassa ohjelmassa.

Ensimmäisessä kertomuksessa käsitellään myös tekijöitä, joilla taataan 
yksinkertaistamisaloitteiden onnistuminen. Näitä ovat esimerkiksi luotettavat menetelmät, 
joita voidaan parantaa kuulemalla kaikkia sidosryhmiä sekä kehittämällä alakohtaisia 
analyyseja, tehostettu yhteistyö Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä sekä 
yhteissääntelyn ja itsesääntelyn käytön lisääminen. Lisäksi tuodaan esiin, että toteuttamalla 
asianmukaisia yksinkertaistamistoimia kansallisella tasolla voidaan varmistaa, etteivät 
kansalliset säädökset tai tekniset esteet vaaranna yhteisön tason yksinkertaistamisen tuomia 
etuja.

III. Ongelmakohdat ja esittelijän kanta

On huomattava, että yksinkertaistamisehdotukset on kirjattu vuonna 2007 ensimmäistä kertaa 
komission vuotuiseen lainsäädäntö- ja työohjelmaan. Tämä on selkeä osoitus siitä, että 
yksinkertaistamisstrategiaa pidetään poliittisesti ensisijaisena asiana. Muistutettakoon lisäksi, 
että yhteisenä tavoitteena on vähentää yleisesti kansallisen tason sekä yhteisön lainsäädännön 
määrää 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä.

On kuitenkin painotettava sitä, että komission tulisi
– kirjata jatkossa järjestelmällisesti yksinkertaistamisaloitteet lainsäädäntö- ja 

työohjelmaansa
– ilmoittaa samassa yhteydessä, millaiseen tärkeysjärjestykseen se aikoo aloitteet asettaa
– estää sellaisten asiakirjojen leviämisen, jotka sisältävät luetteloita 

yksinkertaistamisaloitteista, jotta viitekehys olisi mahdollisimman täsmällinen.
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Komission asiakirjassa kerrotaan kodifiointiehdotuksista, että vielä kääntämättä olevien 
säädösten kääntämistä unionin uusille kielille on jo ryhdytty vauhdittamaan. Töiden 
kertyminen johtuu siitä, että kodifioitujen tekstien käännökset kyseisille kielille ovat 
viivästyneet. Asiakirjassa täsmennetään myös, että kodifiointiohjelma on vain viitteellinen, 
sillä sen toteuttaminen riippuu siitä, ovatko kodifioitavat säädökset saatavana kaikilla kielillä 
bulgaria sekä romania mukaan luettuina. Kodifiointia on myös lykättävä, jos säädöksiin on 
määrä tehdä uusia muutoksia. Komissio täsmentää, että ohjelmassa käsiteltävien säädösten 
järjestys riippuu näistä kahdesta tekijästä.

Lukuun ottamatta käännöksiin liittyviä ongelmia, jotka voidaan hyväksyä, vaikkakin 
komission tulisi puuttua niihin mahdollisimman nopeasti, uusilla säädöksillä ei saa olla 
sellaisia vaikutuksia kodifiointialoitteisiin, jotka haittaisivat yksinkertaistamisprosessia. 
Koska komissiolla on yksinomainen oikeus tehdä lainsäädäntöaloitteita ensimmäiseen pilariin 
kuuluvissa asioissa, on aivan selvää, että komission on oltava kirjaamatta lainsäädäntö- ja 
työohjelmaansa sellaisia aloja koskevia kodifiointihankkeita, joista se aikoo antaa uusia 
lainsäädäntöehdotuksia. Komission on tässä noudatettava itselleen asettamaansa vaatimusta, 
jonka mukaan se toimii johdonmukaisesti yksinkertaistamistavoitteita toteuttaessaan.

Tässä yhteydessä on korostettava mahdollisuutta tehdä uudelleenlaatimisesta kerralla 
tavanomainen lainsäädäntömenettely. Näin säädösteksti olisi aina saatavana 
kokonaisuudessaan, vaikka kyse olisikin täsmällisistä muutoksista. Lisäksi olisi selvästi 
osoitettava, mitkä kohdat ovat uusia ja mitkä kohdat on säilytetty ennallaan. Tällä tavoin 
voitaisiin parantaa yhteisön oikeuden luettavuutta ja lisätä sen avoimuutta.

On pantava tyytyväisenä merkille, että komissio on sitoutunut luomaan luotettavia 
menetelmiä yksinkertaistamisen toteuttamiseksi. Näin ollen mietinnössä kehotetaan 
painottamaan eri sidosryhmien kuulemista esimerkiksi ulottamalla lokakuun 2005 jälkeen 
maatalouden ja kalastuksen alalla tehdyt aloitteet muillekin aloille sekä vahvistamalla toimia, 
joita komissio aikoo tässä yhteydessä toteuttaa yhtiöoikeuden ja tekijänoikeuksien alalla. 
Tässä mielessä alakohtaisista analyyseista sekä yhteisön lainsäädännöstä koituvaa 
hallinnollista taakkaa koskevista arvioinneista on varmasti hyötyä.

Komission valmisteluasiakirjassa ehdotetaan myös, että vahvistetaan käytäntöä laatia alustava 
tiivistelmä. Kyse olisi eräänlaisesta ehdotukseen kuuluvasta perusteluosiosta, jossa 
selitettäisiin tarkemmin yksinkertaistamisehdotusten tavoitteet. Tämä aloite voi kuitenkin 
osoittautua haitalliseksi, sillä ehdotuksen luettavuuden parantamisen sijasta se saattaisikin 
hankaloittaa luettavuutta sisältäen tekstiä (alustavat perustelut), jolla voi olla seurauksia 
varsinaisen lainsäädäntöosan tulkinnan kannalta. Tiivistelmän laatiminen voi siis olla 
perusteltua silloin, kun on kyse luonteeltaan kerronnallisesta tekstistä, kuten tiedonannosta, 
mutta tämä ei pidä paikkaansa säädösteksteissä, kuten asetuksissa tai direktiiveissä, sillä asian 
tiivistäminen ilmaisemalla vain olennaisimmat seikat, kuten tiivistelmässä on tapana tehdä, 
voi hälventää kyseisen lainsäädäntövälineen todellista merkitystä tai jopa kumota sen.

Toimielinten välisen yhteistyön osalta mietinnössä pyritään tuomaan esiin parlamentin hyvä 
tahto, josta kertovat Euroopan parlamentin työjärjestykseen mahdollisesti tehtävät muutokset, 
joilla pyritään helpottamaan kodifiointien hyväksymismenettelyä (80 artikla) sekä ottamaan 
käyttöön väliaikainen lainsäädäntömenettely (80 a artikla). Perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokunta tutkii parhaillaan muutoksia, joiden on tarkoitus tulla pian 
voimaan.
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Yhteissääntelyn ja itsesääntelyn osalta1 on toistettava se, minkä Euroopan parlamentti 
aiemmin totesi 16. toukokuuta 2006 hyväksymässään päätöslauselmassa sääntely-ympäristön 
yksinkertaistamisstrategiasta: ”että perinteisten säädösten on säilyttävä jatkossakin 
tavanomaisina keinoina saavuttaa perustamissopimuksissa määritellyt politiikan tavoitteet; 
(...) että vaihtoehtoisten sääntelymenetelmien, kuten yhteissääntelyn ja itsesääntelyn, käyttö 
voi täydentää hyödyllisellä tavalla olemassa olevia sääntelytoimenpiteitä kun niillä saadaan 
aikaan parannuksia, jotka ovat vastaavia tai laajempia kuin lainsäädännöllä aikaansaatavat 
parannukset; (...) että vaihtoehtoisia sääntelymenetelmiä on käytettävä parempaa 
lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti; (...) että komissiolla on 
velvollisuus määrittää ehdot ja rajat, joita osapuolten on tässä yhteydessä noudatettava ja että 
yhteis- ja itsesääntelyyn voi turvautua, jos se tehdään komission valvonnassa ja ottaen 
huomioon, että parlamentilla on oikeus vastustaa kyseistä käytäntöä” (kohta 23).

On oltava komission kanssa yhtä mieltä siitä, etteivät Euroopan tasolla toteutettavasta 
yksinkertaistamisprosessista saavutettavat edut saa tulla uhatuiksi päinvastaisten kansallisten 
valintojen vuoksi, vaan kansallisen tason yksinkertaistamista on toteutettava samanaikaisesti. 
Mietinnössä korostetaan sitä, että komission tehtävänä on ohjata ja valvoa yksinkertaistamista 
myös kansallisella tasolla. Komission voi esimerkiksi toimia keskuksena, joka kerää ja 
levittää sekä unionin tasolla että jäsenvaltioissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä.

  
1 Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (kohdan 18) mukaan yhteissääntelyllä 
tarkoitetaan mekanismia, jonka mukaisesti yhteisön säädöksellä annetaan lainsäädäntövallan käyttäjän 
määrittelemien tavoitteiden toteutus kyseisen alan tunnustettujen osapuolten (erityisesti taloudelliset toimijat, 
työmarkkinaosapuolet, valtioista riippumattomat järjestöt tai yhdistykset) tehtäväksi. Itsesääntelyllä puolestaan 
tarkoitetaan paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (kohdan 22) mukaan 
taloudellisten toimijoiden, työmarkkinaosapuolten, valtioista riippumattomien järjestöjen tai yhdistysten 
mahdollisuutta hyväksyä keskenään itseään varten yhteisiä Euroopan tason toimintalinjoja (erityisesti 
käytännesääntöjä tai alakohtaisia sopimuksia).


