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Kokkuvõte 
I Euroopa Komisjoni parema õigusloome raamistik hõlmab põhimõtteid ja vahendeid, 
mis aitavad tal töötada välja poliitikameetmeid ja valmistada ette seadusandlikke 
ettepanekuid. Parema õigusloome eesmärk on tagada, et otsuste tegemine oleks 
avatud ja läbipaistev, et kodanikud ja sidusrühmad saaksid anda oma panuse kogu 
poliitikakujundamise ja õigusloome protsessis, et ELi meetmed põhineksid tõenditel ja 
meetmete mõju mõistmisel ning et ettevõtjate, kodanike ja ametiasutuste regulatiivne 
koormus oleks võimalikult väike. 

II Parema õigusloome puhul ei ole küsimus ELi õigusaktide arvu suurendamises või 
vähendamises ega teatavate poliitikavaldkondade dereguleerimises või nende tähtsuse 
vähendamises. Küsimus on kindlate tõendite esitamises õigeaegsete ja usaldusväärsete 
poliitiliste otsuste tegemiseks. Parem õigusloome hõlmab kõiki ELi poliitikavaldkondi ja 
kogu poliitikatsüklit – ELi õigusaktide ettevalmistamist, vastuvõtmist, rakendamist ja 
kohaldamist. Parema õigusloome peamised vahendid on sidusrühmadega 
konsulteerimine, poliitikavariantide mõju hindamine, õigusaktide rakendamise ja 
kohaldamise järelevalve ning ELi poliitikameetmete ja õigusaktide hindamine. Parem 
õigusloome on oluline ka meile kui ELi välisaudiitorile, sest hästi läbimõeldud 
poliitikameetmed ja õigusaktid tagavad ka mõjusa aruandekohustuse ja avaliku sektori 
auditeerimise. 

III Parem õigusloome on olnud ELi poliitika kujundamises kesksel kohal juba peaaegu 
20 aastat. Komisjon korraldas oma seadusandlike ettepanekute esimesed 
mõjuhindamised ja avalikud konsultatsioonid juba 2002. aastal. Hiljem, 2015. aastal, 
seadis ta parema õigusloome üheks oma peamiseks prioriteediks. Seda kajastasid 
komisjoni organisatsioonilised muudatused, tööprogrammid, mis keskendusid taas 
rohkem peamistele prioriteetidele („suur suurtes asjades“), ja volitused minna ELi 
tasandil parema õigusloomega veelgi kaugemale. 2016. aastal sõlmisid Euroopa 
Parlament, nõukogu ja komisjon parema õigusloome kokkuleppe ning 2017. aastal 
ajakohastas komisjon põhjalikult oma 2015. aasta parema õigusloome suuniseid ja 
töövahendeid. 2019. aastal avaldas komisjon oma kokkuvõtte selle kohta, kuidas 
parem õigusloome on seni toiminud. 

IV Alates 2010. aastast oleme teinud parema õigusloome teemal mitu auditit. 
Käesoleva ülevaate aluseks on meie varasemate auditite asjakohased tulemused, 
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni hiljutised rahvusvahelised 
võrdlusuuringud parema õigusloome poliitikameetmete teemal, komisjoni avaldatud 
dokumentide ja akadeemiliste uuringute analüüs ning konsultatsioonid Euroopa 
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Parlamendi, nõukogu, Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
esindajate ning valdkonna ekspertidega. Käesoleva ülevaatega – mis ei ole audit – 
soovime aidata kaasa avalikule arutelule ELi õigusloome ja parema õigusloome 
teemadel parlamendi praeguse koosseisu ametiajal. 

V Väljendame heameelt komisjoni kokkuvõtte tulemuste üle ja oleme üldiselt 
seisukohal, et komisjon on teinud kindlaks õiged teemad, mille kohta on veel vaja 
teadmisi koguda, ja kõige olulisemad valdkonnad, mida saaks veelgi parandada 
tõenditel põhinevate otsuste tegemiseks. Samuti juhime tähelepanu mitmele 
tähtsamale küsimusele, mida tuleb edaspidi arvesse võtta ELi parema õigusloome 
käsitlusviisi läbivaatamisel. 

VI Parema õigusloome käsitlusviisi edukus sõltub sellest, kas komisjon rakendab 
parema õigusloome vahendeid tõhusalt, tulemuslikult ja järjepidevalt kõigis 
poliitikavaldkondades. Nagu komisjoni kokkuvõte ja meie ülevaade kinnitavad, on 
mõne vahendi kasutamist võimalik parandada. Eelkõige tuleks püüda rohkem jõuda 
konsultatsiooniprotsessi kaudu kodanike ja muude sidusrühmadeni, parandada otsuste 
tegemiseks vajalikke tõenditel põhinevaid andmeid ning edendada ja jälgida ELi 
õigusaktide rakendamist ja kohaldamist ning tagada nende täitmine. 

VII Parema õigusloome eesmärkide saavutamine sõltub ka komisjoni, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu tõhusast koostööst. Seetõttu on väga tähtis, et 
kaasseadusandjad täidaksid institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes 
võetud kohustusi, millega edendatakse läbipaistvat ja tõenditel põhinevat otsuste 
tegemist. Oma ülevaates toonitame, kui oluline on vältida tarbetut keerukust 
seadusandlike ettepanekute vastuvõtmisel ja rakendamisel, näha õigusaktides piisavalt 
ette andmete kogumine poliitikameetmete rakendamise kohta, julgustada kodanikke 
osalema poliitikatsüklis ning muuta ELi õigusaktide ettevalmistamine, vastuvõtmine, 
rakendamine ja kohaldamine läbipaistvamaks. Lisaks on liikmesriikide parlamentidel ja 
ametiasutustel keskne roll ELi õigusaktide riigisisesesse õigusse ülevõtmisel ning nende 
eeskirjade kohapealse rakendamise ja kohaldamise järelevalves. 

VIII Kokkuvõtteks esitame mõned tähelepanekud edasise tegevuse kohta. Oma 
varasemate audititulemuste ja läbivaadatud teabe põhjal tegime seoses parema 
õigusloome eesmärkide edasise saavutamisega kindlaks, et komisjonil ja 
kaasseadusandjatel ning liikmesriikidel on vaja lahendada järgmised peamised 
probleemid: 

o tagada, et kvaliteetsed konsultatsioonid, hindamised ja mõjuhindamised 
käsitleksid ELi poliitikameetmeid ja seadusandlikke algatusi piisavalt; 
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o tagada, et seadusandlikes ettepanekutes nähakse ette piisavate tõendite 
kogumine tõhusa järelevalve ja hindamise toetamiseks; 

o lihtsustada veelgi ELi õigusakte ning jälgida nende rakendamist ja kohaldamist 
liikmesriikides ning 

o parandada õigusloomeprotsessi läbipaistvust kodanike ja muude sidusrühmade 
jaoks.  
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Sissejuhatus 
01 Euroopa Liidu poliitika ja õigusaktid mõjutavad ELi kodanike elu ja ettevõtjate 
tegevust. ELi õigusaktide kogum on märkimisväärne. See muutub pidevalt, et kajastada 
ELi õigusaktide vastuvõtmisest, muutmisest, kehtetuks tunnistamisest või kehtivuse 
lõppemisest tulenevaid poliitilisi muudatusi. Komisjonil on oluline roll ELi õigusaktide 
koostamisel, nende kohaldamise järelevalves ja nende tulemuste hindamisel. 
Komisjoni käsitlusviisi poliitikameetmete ja õigusloome suhtes nimetatakse paremaks 
õigusloomeks.  

02 Parema õigusloome eesmärk on tagada, et otsuste tegemine oleks avatud ja 
läbipaistev, et kodanikud ja sidusrühmad saaksid anda oma panuse kogu 
poliitikakujundamise ja õigusloome protsessis, et ELi meetmed põhineksid tõenditel ja 
meetmete mõju mõistmisel ning et ettevõtjate, kodanike ja ametiasutuste regulatiivne 
koormus oleks võimalikult väike. ELi meetmed peaksid looma kodanike ja muude 
sidusrühmade jaoks lihtsa, selge, stabiilse ja prognoositava õigusraamistiku, kuid 
aitama samal ajal reageerida ka uutele probleemidele ja poliitiliste prioriteetide 
muutumisele. Seetõttu on väga tähtis, et komisjon kohaldaks oma parema õigusloome 
põhimõtteid tulemuslikult, sest need mõjutavad ELi poliitikameetmete tulemuslikkust 
ning ELi aruandekohustust kodanike ja muude sidusrühmade ees.  

03 Parema õigusloome raamistik hõlmab kõiki poliitikavaldkondi ja kogu 
poliitikatsüklit (vt joonis 1). Parema õigusloome peamised vahendid on 
sidusrühmadega konsulteerimine, poliitikavariantide mõju hindamine, õigusaktide 
rakendamise ja kohaldamise järelevalve ning ELi poliitikameetmete ja õigusaktide 
hindamine. Mõjuhindamiste ja valitud hindamiste kvaliteeti kontrollib komisjoni 
õiguskontrollikomitee, kuhu kuulub komisjoni neli kõrgemat ametnikku ja kolm 
väljastpoolt komisjoni ametisse nimetatud eksperti. I lisas esitatud ülevaade 
poliitikatsükli etappidest ning parema õigusloome põhimõtetest, eesmärkidest, 
vahenditest ja menetlustest võimaldab paremini mõista, kuidas komisjon kohaldab 
parema õigusloome käsitlusviisi poliitikatsükli igas etapis. 
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Joonis 1. Parem õigusloome poliitikatsüklis 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni parema õigusloome suuniste alusel. 

04 Parem õigusloome on olnud ELi poliitika kujundamises kesksel kohal juba 

peaaegu 20 aastat. Komisjon korraldas oma seadusandlike ettepanekute esimesed 

mõjuhindamised ja avalikud konsultatsioonid juba 2002. aastal1. Hiljem, 2015. aasta 

mais, kehtestas komisjon ELi tegevuskava „Parem õigusloome paremate tulemuste 

saavutamiseks“2. Selle tulemuseks olid organisatsioonilised muudatused komisjonis, 

tööprogrammid, milles keskenduti taas rohkem peamistele prioriteetidele („suur 

suurtes asjades“), ja volitused minna ELi tasandil parema õigusloomega veelgi 

kaugemale. Eelkõige sõlmis komisjon 13. aprillil 2016 Euroopa Parlamendi ja 

nõukoguga institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe3, mis täiendab 

parema õigusloome varasemaid kokkuleppeid ja deklaratsioone4. 

Institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on kaasseadusandjad kohustatud tegema 

koostööd paljude tegevuste raames, et edendada läbipaistvat ja tõenditel põhinevat 

otsuste tegemist. 2016. aasta detsembris avaldas komisjon teatise „ELi õigus: parema 

kohaldamisega paremad tulemused“5. Ta tunnistas selles vajadust teha liikmesriikidega 

ELi õiguse rakendamise ja kohaldamise parandamise nimel koostööd – mis on 

poliitikameetme tulemuste saavutamise eeltingimus. 2018. aastal alustas komisjon 

parema õigusloome arengusuundadest kokkuvõtte tegemist, mille tulemused ta 

avaldas 2019. aasta aprillis6. Võtsime selle töö tulemused käesoleva ülevaate 

peamiseks lähtepunktiks. 

Sidusrühmade 
ettepanekud
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05 ELi sõltumatu välisaudiitorina edendame me läbipaistvust ja aruandekohustust. 

Parem õigusloome on oluline ka meile kui ELi välisaudiitorile, sest hästi läbimõeldud 

poliitikameetmed ja õigusaktid tagavad ka mõjusa aruandekohustuse ja avaliku sektori 

auditeerimise. Alates 2010. aastast oleme avaldanud mitu aruannet komisjoni parema 

õigusloome käsitlusviisi põhielementide, eelkõige mõjuhindamiste, hindamiste 

(järelhindamiste), ELi õigusaktide kohaldamise järelevalve ja avalike konsultatsioonide 

kohta7. Samuti oleme esile toonud nende vahendite kasutamisega seotud probleeme 

mitmes oma aruandes konkreetsete ELi poliitikavaldkondade ja 

rahastamisprogrammide kohta8. Käesoleva ülevaatega soovime aidata kaasa avalikule 

arutelule ELi õigusloome ja parema õigusloome teemadel parlamendi praeguse 

koosseisu ametiajal. See on meie vastus komisjoni teatisele parema õigusloome 

kokkuvõtte kohta. Samuti toome esile peamised küsimused, mille käsitlemist võime 

kontrollida selle valdkonna tulevastes auditites. Tegemist ei ole aga auditiaruandega, 

vaid see on ülevaade, mis põhineb peamiselt avalikult kättesaadaval teabel või 

materjalil, mida on kogutud sellel eesmärgil. 
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Ülevaate ulatus ja käsitlusviis 
06 Meie ülevaade põhineb meie enda avaldatud aruannetel, komisjoni kokkuvõtte 
tulemustel, komisjoni õiguskontrollikomitee ja siseauditi talituse aruannetel ning 
teaduskirjandusel. Samuti kasutame avalikult kättesaadavat teavet, mida peame 
usaldusväärseks, näiteks Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 2018. 
aastal tehtud parema õigusloome poliitikameetmete rahvusvahelist võrdlusuuringut9. 
Konsulteerisime ka peamiste sidusrühmadega, et saada teada nende seisukohad 
komisjoni parema õigusloome käsitlusviisi toimimise kohta (vt II lisa „Peamiste 
sidusrühmade seisukohad mitmesuguste parema õigusloome vahendite kohta“). Peale 
selle palusime valdkonna ekspertide rühmalt tagasisidet meie ülevaate esialgsete 
tulemuste kohta (vt III lisa „Eksperdid, kellega käesoleva ülevaate koostamisel 
konsulteeriti“).  

07 Käesolevas ülevaates on teave esitatud vastavalt komisjoni kokkuvõtte tulemusi 
käsitleva teatise struktuurile järgmiselt: 

o komisjoni üldised kogemused, mis saadi parema õigusloomega seotud tegevuse 
rakendamisel; 

o üldsuse kaasamine poliitikakujundamisse;  

o poliitikakujundamiseks vajalikud tõendid; 

o ELi õigusaktid ja  

o institutsioonidevaheline õigusloomealane koostöö.  

Igas osas toome kõigepealt esile põhiteemad ja parandamist vajavad valdkonnad, mida 
selgitame täpsemalt järgnevates punktides. Ülevaate lõpus esitame tähelepanekud 
edasise tegevuse kohta. Ülevaate koostamisel võtsime arvesse 2020. aasta veebruari 
seisuga kättesaadavat teavet. 
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Komisjoni parema õigusloome 
käsitlusviis 

Komisjoni üldised kogemused 

1. selgitus 

Komisjon tõi esile mitmesugused üldised kogemused, mille ta oma kokkuvõtte 
tegemisel oli saanud, tuginedes avalikele ja sihipärastele konsultatsioonidele (nt 
komisjoni töötajatega või partneritega teistest institutsioonidest), OECD arenenud 
riikide õiguspoliitika võrdlusuuringutele ning teaduskirjandusele. Need olid muu 
hulgas järgmised: parema õigusloome jätkamise põhjendused on endiselt 
veenvad, parema õigusloome vahendeid saaks kohaldada tõhusamalt, ilma et see 
kahjustaks nende eesmärke, ning parem õigusloome peab selle eesmärkide 
saavutamiseks olema teiste ELi institutsioonidega ja liikmesriikidega ühine 
jõupingutus.  

Üldiselt tegi komisjon oma kokkuvõttes kindlaks teemad, mille kohta on veel vaja 
teadmisi koguda, ja kõige asjakohasemad valdkonnad, kus saaks tõenditel 
põhinevate otsuste tegemiseks veel rohkem ära teha. Eelkõige määratakse selles 
kindlaks võimalused parandada veelgi parema õigusloome peamiste tegevuste 
(st konsultatsioonide, mõjuhindamiste ja hindamiste) tõhusust ja tulemuslikkust.  

Samuti nõustume, et teised ELi institutsioonid ja liikmesriigid peavad täitma 
olulist osa ELi poliitikameetmete kujundamises ja rakendamises. Ilma nende 
tõhusa panuseta ei ole parema õigusloome eesmärke võimalik saavutada. 

08 Parema õigusloome puhul ei ole küsimus ELi õigusaktide arvu suurendamises või 
vähendamises ega teatavate poliitikavaldkondade dereguleerimises või nende tähtsuse 
vähendamises. Küsimus on kindlate tõendite esitamises õigeaegsete ja 
usaldusväärsete poliitiliste otsuste tegemiseks. Subsidiaarsuse põhimõtet silmas 
pidades tuleb näidata ka ELi poliitikameetmete ja programmide lisaväärtust10. Lisaks 
aitab parema õigusloome käsitlusviisi tulemuslik rakendamine parandada läbipaistvust 
ja aruandekohustust, mis mõlemad on vajalikud selleks, et suurendada kodanike 
usaldust ELi õigusloome vastu. Seda arvesse võttes leiame, et parema õigusloome 
rakendamise põhjendused on endiselt veenvad. 

09 Komisjon väljendab oma kokkuvõttes seisukohta, et parema õigusloomega 
seotud tegevuse tõhusust ja tulemuslikkust on võimalik veel parandada11. Eelkõige 
peaks komisjon vähendama erandite arvu üldsusega konsulteerimise, mõjuhindamise 
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ja hindamise vajadust käsitlevatest üldeeskirjadest. Praegu puudub neljandikul 
seadusandlikest ettepanekutest mõjuhinnang (lisateabe saamiseks vt punktid 17 ja 18) 
ning vähem kui kolmandiku mõjuhinnangute puhul kasutati nõuetekohaselt ja piisavalt 
ettevalmistatud hindamisi (vt punkt 20). 

10 Teised ELi institutsioonid ja liikmesriigid täidavad ELi poliitikameetmete ja 
programmide kujundamises ja rakendamises otsustavat osa. Seetõttu on tähtis, et nad 
võtaksid kohustuse rakendada edukalt parema õigusloome raamistikku. Eelkõige on 
parema õigusloome eesmärkide saavutamiseks vaja komisjoni ja ELi kaasseadusandjate 
(st Euroopa Parlamendi ja nõukogu) tulemuslikku koostööd. Nad peavad vältima 
tarbetut õiguslikku keerukust, nägema ette õiguslikud nõuded faktidel põhinevate 
hindamiste ja mõjuhindamiste jaoks vajaliku teabe kogumisele, hindama enne 
komisjoni seadusandlikesse ettepanekutesse sisuliste muudatuste tegemist nende 
muudatuste mõju ning julgustama üldsust osalema rohkem ELi õigusloomeprotsessis. 
Lisaks on liikmesriikide parlamentidel ja ametiasutustel keskne roll ELi õigusaktide 
riigisisesesse õigusse ülevõtmisel ning nende eeskirjade kohapealse rakendamise ja 
kohaldamise järelevalves.  

11 Meie kui ELi sõltumatu välisaudiitori auditid aitavad samuti kaasa parema 
õigusloome eesmärkide saavutamisele, kuna esitame neis tähelepanekuid, järeldusi ja 
soovitusi selle kohta, kas ja kuidas saaks ELi poliitikameetmeid ja programme 
tõhusamalt, tulemuslikumalt ja säästlikumalt rakendada. Sellega seoses märgime, et 
komisjon on seoses kokkuvõtte tegemisest saadavate kogemustega osutanud meie 
tööle, näiteks järelhindamisi käsitlevale eriaruandele nr 16/2018.  
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Üldsuse osalemine poliitikakujundamises 

2. selgitus 

Kodanikud ja muud sidusrühmad saavad osaleda ELi poliitikakujundamises 
komisjoni algatatud konsultatsioonide kaudu. Samuti saavad nad Euroopa 
kodanikualgatuse kaudu kutsuda komisjoni üles esitama uusi õigusakte. 

Oma eriaruandes nr 14/2019 avalike konsultatsioonide kohta järeldasime, et 
komisjoni avalike konsultatsioonide raamistik on heal tasemel ning et meie poolt 
läbivaadatud avalike konsultatsioonide ettevalmistamine ja elluviimine oli 
rahuldav. 

Komisjon saavutas OECD 2018. aasta õiguspoliitika ja valitsemistavade näitajate 
sidusrühmade kaasamise valdkonnas suurima punktisumma12. 

Siiski oleme seisukohal, et järgmisi aspekte tuleb veel parandada: 

o avalike konsultatsioonide raames elluviidava teavitustegevuse parem 
suunamine kodanikele, kommunikatsioonimeetmed suurema osalemise 
soodustamiseks ning keelte kasutamise korra kriteeriumid, et tagada 
põhidokumentide tõlkimine nii paljudesse keeltesse kui võimalik ja 
asjakohane;  

o avalike konsultatsioonide tulemuste põhjal võetud järelmeetmetest 
teavitamine ja 

o kodanike kaasamine seadusandlike ettepanekute algatamisse Euroopa 
kodanikualgatuse kaudu.  

12 Oma eriaruandes nr 14/2019 avalike konsultatsioonide kohta juhtisime 
tähelepanu konkreetsetele küsimustele, mis on seotud teavitustegevusega, et 
soodustada suuremat osalemist. Puudusi esines konsultatsioonistrateegiates, milles 
selgitatakse konsultatsiooni ulatust ja eesmärke, sihtrühmaks olevaid sidusrühmi ning 
kavandatud konsultatsioone, ajakava ja keelte kasutamise korda. Eelkõige tegime 
kindlaks, et komisjon seadis oma konsultatsioonidele üksnes üldised eesmärgid ega 
määranud alati kindlaks nende sihtrühmaks olevaid sidusrühmi13.  

13 Lisaks avaldati analüüsitud juhtumitest kolmandiku puhul tegevuskava, millega 
teavitatakse sidusrühmi selle konkreetsest eesmärgist ja kavandatud kasutusest, 
vähem kui neli nädalat enne avaliku konsultatsiooni algust14. Me jõudsime järeldusele, 
et konsultatsioone tuleb laialdasemalt reklaamida, et saavutada parem nähtavus ja 
võimaldada rohkematel inimestel osaleda15. Komisjon on tunnistanud, et 
sidusrühmade teadlikkus poliitikakujundamises ja konsultatsioonides osalemise 
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võimalustest on piiratud16. Komisjon nõustus ka meie soovitusega kasutada rohkem 
oma esindusi liikmesriikides, et teha koostööd peamiste sidusrühmadega riigi, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Samal ajal rõhutas ta ressurssidele avalduvat mõju 
silmas pidades vajadust kohandada teavitustegevust vastavalt algatuse tähtsusele17.  

14 Lisaks soovitasime tõlkida kõigi prioriteetsete algatuste ja laialdast avalikku huvi 
pakkuvate algatuste peamised konsultatsioonidokumendid kõigisse ametlikesse 
keeltesse. Komisjon nõustus selle soovitusega osaliselt, kuna ta on seisukohal, et see 
mõjuks tema ressurssidele väga koormavalt ja aeglustaks poliitikakujundamise 
protsessi18. Nagu komisjon märgib, olid kõik avalike konsultatsioonide küsimustikud 
2018. aastal kättesaadavad vähemalt kahes keeles ja 71% neist tõlgiti kõikidesse 
ametlikesse keeltesse (välja arvatud iiri keel)19. Olime siiski seisukohal, et vaja oleks 
selgitada kriteeriume, mille põhjal otsustada konsultatsioonidokumentide tõlkimine 
kõikidesse ametlikesse keeltesse, tagamaks laialdast avalikku huvi pakkuvate algatuste 
kättesaadavus kõigile ELi kodanikele20. 

15 Samuti leidsime puudusi komisjoni teavitamistegevuses avalike 
konsultatsioonide järelmeetmete kohta. Eelkõige leidsime juhtumeid, kus komisjon ei 
selgitanud seost vastajate seisukohtade ja seadusandlikus ettepanekus esitatud 
variantide vahel21. Komisjon leidis ka oma kokkuvõtte tegemisel sellega seoses 
probleeme. Üldiselt ei olnud peaaegu 40% komisjoni avalikule konsultatsioonile 
vastanutest rahul sellega, kuidas ta teavitab oma avalike konsultatsioonide 
tulemustest22. 

16 Euroopa kodanikualgatus23 võimaldab kodanikel pöörduda otse komisjoni poole 
reguleeriva meetme algatamiseks. Euroopa kodanikualgatuse eeskirjade kohaselt ei 
pea komisjon esitama seadusandlikku ettepanekut. Komisjon saab ise otsustada, kas 
võtta algatuse põhjal meetmeid või mitte. Alates 2012. aastast, mil algatus käivitati, 
kuni 2019. aasta keskpaigani on 64-st registreeritud Euroopa kodanikualgatusest 
saanud neli vajaliku, st vähemalt miljoni ELi kodaniku toetuse (vt joonis 2)24. Neist 
neljast juhtumist kahe puhul esitas komisjon seejärel seadusandliku ettepaneku25. 
Kahest ülejäänud juhtumist ühe puhul esitas komisjon mitu muud kui seadusandlikku 
järelmeedet. Neljanda puhul otsustas komisjon seadusandlikku ettepanekut mitte 
esitada, sest oli seisukohal, et kehtiv õigusraamistik on asjakohane. 2019. aastal võtsid 
Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal vastu Euroopa 
kodanikualgatuse muudetud määruse, et soodustada osalemist ja hõlbustada algatuste 
korraldamist. Uute eeskirjadega nähakse ette parem tehniline abi korraldajate 
rühmadele ja võimaldatakse liikmesriikidel vähendada osalejate vanuse alampiiri 
kuueteistkümnele aastale. Need eeskirjad jõustusid 2020. aasta alguses26. 
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Joonis 2. Euroopa kodanikualgatused 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal (Euroopa kodanikualgatuse veebisait). 

Registreeritud algatused ja piisav toetus
Registreeritud algatused, kuid ebapiisav toetus
Tagasivõetud algatused
Pooleliolevad algatused
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Poliitikakujundamiseks vajalikud tõendid 

3. selgitus 

Komisjon kasutab terminit „mõjuhindamine“ poliitikavariantide eelnevale 
hindamisele viitamiseks ja terminit „hindamine“ poliitikameetme rakendamise 
mõju järelhindamisele viitamiseks27. Lisaks teeb ta „eelhindamisi“ selliste 
peamiste rahastamisprogrammide ettepanekute suhtes, mis ei eelda mõju 
hindamist. Mõjuhindamisi ja hindamisi haldab asjaomase poliitikavaldkonna, 
õigusvaldkonna või rahastamisprogrammi eest vastutav komisjoni peadirektoraat. 
Komisjon on loonud mõjuhindamiste ja hindamiste kvaliteedi kontrollimiseks 
õiguskontrollikomitee. 

OECD 2018. aasta õiguspoliitika ja valitsemistavade näitajate pingereas oli 
komisjon mõjuhindamiste28 arvestuses kolmandal kohal29 ja esmaste õigusaktide 
järelhindamise arvestuses neljandal kohal30. 

Oma eriaruandes nr 16/2018 järelhindamiste kohta31 järeldasime, et komisjon oli 
loonud hindamissüsteemi, mida tervikuna hallatakse hästi ja mille 
kvaliteedikontroll on hea32.  

Mõjuhindamisi käsitleva eriaruande nr 3/201033 järelkontrolli raames järeldasime 
oma 2013. aasta aruandes34, et komisjon oli muutnud mõjuhindamise 
poliitikameetme väljatöötamise oluliseks osaks ja kasutas seda oma 
seadusandlike algatuste kavandamise parandamiseks. Siiski oleme seisukohal, et 
järgmisi aspekte tuleb veel parandada: 

o mõjuhindamistega hõlmatus peamiste algatuste, sealhulgas suuri kulutusi 
hõlmavate programmide ja tegevuste suhtes;  

o mõjuhindamiste kvaliteedi aspektid;  

o hindamiste kvaliteet ja õigeaegne kättesaadavus;  

o õiguskontrollikomitee volitused. 

17 Üldiselt peaks komisjon tegema mõjuhindamise kõigi oma tööprogrammis 
sisalduvate ettepanekute kohta. Ta märkis oma kokkuvõttes, et 2015.–2018. aasta 
tööprogrammi ettepanekutest ei olnud vastavalt parema õigusloome nõuetele vaja 
teha mõjuhindamist 19,5% ettepanekute puhul ning lisaks tehti veel 8,5% 
ettepanekute puhul erand (nt kiireloomulisuse tõttu). Mõjuhinnangu puudumist ei 
olnud avalikult põhjendatud 7%-l juhtumitest35. Siiski nähtub üksikasjalikust analüüsist, 
millele kokkuvõttes viidatakse, et analüüsitud juhtumitest kahe kolmandiku puhul oli 
kahtlusi, kas selgitused olid piisavad või asjakohased36. Euroopa Parlament mõistis 
hukka asjaolu, et komisjoni ettepanekute, sealhulgas komisjoni tööprogrammis 
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sisalduvate ettepanekute suhtes ei ole sageli mõjuhindamist tehtud37. Sidusrühmad 
tegid ettepaneku nendega hõlmatust suurendada, kehtestades kiireloomulistele 
juhtumitele ja vähem sisulist mõju avaldavatele ettepanekutele lihtsamad 
menetlused38. 

18 Finantsmääruse kohaselt tuleks teha suuri kulutusi hõlmavate programmide ja 
tegevuste ettepanekute suhtes eelhindamine39. Kui programm või tegevus avaldab 
eeldatavasti märkimisväärset majanduslikku, keskkonna- või sotsiaalset mõju, võib 
eelhindamise teha mõjuhindamise vormis ja sellisel juhul peab komisjon analüüsima ka 
erinevaid rakendamise variante. Oleme seisukohal, et kõigi peamiste 
rahastamisprogrammide suhtes tuleb teha mõjuhindamine või eelhindamine40. 

19 Alates 2002. aastast on mõjuhindamiste kvaliteedi üks peamisi probleeme olnud 
eri variantide kulude ja tulude kvantifitseerimine41. Paljudes pärast seda koostatud 
aruannetes oleme teinud kindlaks, et puudusi esineb seoses andmete kättesaadavuse 
ning mõju kvantifitseerimise ja selle rahalise väärtuse hindamisega42. 
Õiguskontrollikomitee täheldas, et kuigi komisjon on kvantifitseerimist parandanud, on 
mõjuhindamistest ainult neljandiku puhul kulusid ja tulusid täielikult 
kvantifitseeritud43. Peale selle märkis ta, et kümnest analüüsitud kvaliteedielemendist 
kaks jäid vastuvõetavast tasemest allapoole ka pärast seda, kui komisjoni talitused olid 
oma mõjuhindamised õiguskontrollikomitee kvaliteedikontrolli põhjal läbi vaadanud, 
enne kui alustati nendealast talitustevahelist konsulteerimist (vt joonis 3). 
Õiguskontrollikomitee võttis 2016. aastal mõjuhindamiste puhul, mida tema seisukoha 
järgi ei olnud vaja talle uuesti esitada, kasutusele hinnangu „positiivne 
reservatsioonidega“. Selle uue hinnangu saanud mõjuhindamised paranesid siiski 
väiksema tõenäosusega kui need, mis said negatiivse hinnangu ja tuli 
õiguskontrollikomiteele uuesti esitada44. 
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Joonis 3. Mõjuhindamiste kvaliteedi keskmised näitajad 2018. aastal 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda õiguskontrollikomitee 2018. aasta aastaaruande punkti 1.2 põhjal. 

20 Komisjoni järelhindamine ei ole mitte ainult vahend ELi poliitikameetme 
tulemuslikkuse hindamiseks, vaid see annab ka väärtuslikku teavet poliitikameetme 
edasiarendamiseks. Alates 2013. aastast on komisjon võtnud endale kohustuse hinnata 
kehtivate õigusaktide rakendamist enne uute seadusandlike ettepanekute 
mõjuhindamiste koostamist (põhimõte „kõigepealt hinda“)45. Õiguskontrollikomitee 
analüüs näitas siiski, et vähem kui kolmandik mõjuhindamistest põhines asjakohaselt 
tehtud ja nõuetekohaselt kasutatud hindamistel46. Kõige enam vähendas hindamiste 
kvaliteeti mõju kvantifitseerimiseks vajalike asjakohaste andmete puudumine47. 
Oleme oma aruannetes teinud korduvalt kindlaks puudusi, mis on seotud 

Hea Vastuvõetav Puudulik Puudulik Vastuvõetav Hea

Esmane esitamine
Talitustevahelise konsultatsiooni 

etapp

Esitus

Konsulteerimine, teabebaas 
ja metoodika

Subsidiaarsus ja
ELi lisaväärtus

Eesmärgid ja
sekkumisloogika

Edasine järelevalve
ja hindamine

Kohaldamisala ja taust

Variantide võrdlus
ja proportsionaalsus

Probleemi määratlemine ja
hindamise kasutamine

Mõju

Lähteolukord ja variandid

90%
analüüsitud kvaliteedielementidest

ON ALLPOOL VASTUVÕETAVAT 
TASET

20%
analüüsitud kvaliteedielementidest

ON JÄTKUVALT ALLPOOL 
VASTUVÕETAVAT TASET

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rsb_report_2018_en.pdf
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tulemuslikkuse hindamiseks vajalike andmete kättesaadavusega48. Nagu 
õiguskontrollikomitee märkis, ei olnud hindamisaruannete puhul sageli võimalik 
hindamisküsimustele vastata piisavate andmete puudumise tõttu49. See vähendas ka 
komisjoni peadirektoraatide võimalusi hindamisaruandeid parandada, et käsitleda 
õiguskontrollikomitee tõstatatud küsimusi (vt joonis 4). 

Joonis 4. Komisjoni peadirektoraadid pidasid sageli keeruliseks 
hindamisaruannete parandamist, et võtta arvesse õiguskontrollikomitee 
tõstatatud küsimusi 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda õiguskontrollikomitee 2018. aasta aastaaruande punkti 3.5 põhjal. 

21 Õiguskontrollikomitee täidab olulist osa poliitikakujundamise tõendusbaasi 
kvaliteedi tagamisel. Komiteesse kuulub neli komisjoni kõrgemat ametnikku ja kolm 
väljastpoolt komisjoni ametisse nimetatud eksperti. Komitee volitused on võrreldes 
tema eelkäija, mõjuhindamiskomitee volitustega laiemad ja hõlmavad ka teatavate 
hindamiste kontrollimist. Kuid komisjoni kokkuvõtte kohaselt jagunesid vastajate 
seisukohad õiguskontrollikomitee erapooletuse suhtes võrdselt pooleks50. Need, kes 
selle pärast muret väljendasid, juhtisid tähelepanu asjaolule, et komisjoni ametnikud 
moodustavad selles enamuse. Mõned vastajad soovitasid laiendada 
õiguskontrollikomitee volitusi nii, et need hõlmaksid kolme järgmist tegevust: 
komisjoni selgituste valideerimine oluliste algatuste mõjuhinnangu esitamata jätmise 
korral51; mõjuhinnangus ja õigusakti ettepanekus käsitletud variantide vahelise 
sidususe uurimine52 ning kvaliteedi kontrollimine suurema osakaalu läbiviidud 
hindamiste puhul (vt joonis 5)53. 

Kavandamine ja metoodika

Mõjusus ja tõhusus

Sidusus

Olulisus ja ELi lisaväärtus

Esitus

Järelduste paikapidavus

Olukord ei ole paranenud Mõningane paranemine
Oluline 
paranemine

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rsb_report_2018_en.pdf
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Joonis 5. Õiguskontrollikomitee kontrollitud hindamised 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal, mis käsitlevad läbiviidud54 ja 
õiguskontrollikomitee kontrollitud hindamisi55.  

ELi õigusaktid  

4. selgitus 

ELi õigusaktide kogum muutub pidevalt, sest määruste, direktiivide ja otsuste 
ettepanekud võetakse vastu ning kehtivad õigusaktid vaadatakse läbi, 
tunnistatakse kehtetuks või aeguvad.  

Oma 2015.–2019. aasta tööprogrammides kavandas komisjon vähem 
seadusandlikke algatusi kui varasematel aastatel ja suurendas nende rakendamise 
määra. Samuti kasutas komisjon õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse 
programmi (REFIT) ja selle platvormi, et nende abil suunata jõupingutusi ELi 
õigusaktide eesmärgipärasuse tagamiseks.  

Meie analüüs näitab, et Junckeri juhitud komisjon esitas vähem olulisi 
seadusandlikke algatusi kui varasemad koosseisud, kuid rakendamise määr tõusis. 
Üldiselt oli ELi õigusaktide arv aastatel 1999–2019 stabiilne. Lisaks on komisjonil 
endiselt keeruline jälgida ELi õigusaktide rakendamist ja kohaldamist 
liikmesriikides.  

Leiame, et lahendada tuleb veel järgmised probleemid: 

o täpsustada õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) rolli 
komisjoni parema õigusloome käsitlusviisi olulise osana; 

o lihtsustada ELi õigusakte, suurendamata nõuetele vastavuse ja 
tulemuslikkusega seotud ohte; 

o anda liikmesriikidele suuniseid selle kohta, kuidas lihtsustada ja vältida 
tarbetult keerukaid ja/või koormavaid eeskirju, ning 

o jälgida paremini ELi õigusaktide rakendamist ja kohaldamist ning tagada 
nende täitmine. 

Ettevalmistatud 
hindamised

Õiguskontrolli-
komitee 
kontrollitud 
hindamised
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22 Junckeri juhitud komisjon vähendas märkimisväärselt oluliste seadusandlike 
ettepanekute (edaspidi „prioriteetsed algatused“) arvu. Komisjon kavandas oma 
2015.–2019. aasta tööprogrammides 108 prioriteetset algatust, mida on 62% vähem 
kui 2010.–2014. aasta tööprogrammides esitatud 290 prioriteetset algatust. Samal ajal 
tõusis aastatel 2011–2017 järk-järgult uute algatuste rakendamise määr (st Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu poolt vastu võetud komisjoni ettepanekute osakaal) (vt 
joonis 6). Üldiselt oli ELi õigusaktide kogum aastatel 1999–2019 stabiilne, sest Euroopa 
Parlament ja nõukogu võtsid vastu üldjoontes sama palju määrusi ja direktiive, kui selle 
aja jooksul kehtetuks tunnistati või aegus (vt IV lisa „Seadusandlikud ettepanekud ning 
vastuvõetud, kehtetuks tunnistatud ja aegunud õigusaktid“ ja V lisa „Õigusloome 
aastate ja poliitikavaldkondade kaupa“). Samal ajal suurenes veidi Euroopa Parlamendi 
kaheksanda koosseisu ametiajal (2014–2019) vastu võetud ELi õigusaktide lehekülgede 
keskmine arv – 4,4% – võrreldes sama näitajaga seitsmenda koosseisu ametiajal 
(2009–2014)56. 

Joonis 6. Vähem kavandatud prioriteetseid algatusi ja suurem 
rakendatud algatuste osakaal 

 
Märkus: rakendamise määr hõlmab prioriteetseid algatusi, mida on rakendatud osaliselt (vt komisjoni 
2018. aasta tegevusaruanne – peasekretariaat, lk 7) või täielikult. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni 2010.–2019. aasta tööprogrammide ja komisjoni 2013.–
2018. aasta tegevusaruannete põhjal. 

23 Junckeri juhitud komisjoni põhieesmärk oli lihtsustada ELi õigusakte ning 
vähendada ettevõtjate ja kodanike koormust57. Komisjon võttis 2012. aastal kasutusele 
õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) ja 2015. aastal REFITi 
platvormi, püüdes seeläbi tagada, et ELi õigusaktid oleksid eesmärgipärased. REFITi 
platvormi kaudu kutsus komisjon üles esitama ning kogus ja hindas soovitusi selle 

Komisjoni tööprogramm 2010–2014 2015–2019

Kavandatud prioriteetsete algatuste arv aastas

Kavandatud prioriteetsete algatuste rakendamise määr
Rakendamise määr ei ole teada

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sg_aar_2018_final.pdf
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kohta, kuidas vähendada ELi õigusaktidest ja nende rakendamisest tulenevat koormust 
liikmesriikides58. Oma eriaruandes nr 16/2018 järelhindamiste kohta täheldasime, et 
REFITi programmi põhjendus oli ebaselge, nagu ka kriteeriumid, mille alusel 
konkreetsed algatused märgistati REFITi algatusena. Samuti soovitasime komisjonil 
vältida arusaama, et REFIT erineb millegi poolest tavapärasest parema õigusloome 
tsüklist. Sellega seoses kinnitas komisjon oma kokkuvõttes, et REFITi programm ei ole 
piisavalt nähtav59.  

24 Kuigi me toetame täielikult komisjoni eesmärki lihtsustada õigusakte ja 
vähendada koormust, on vaja hoolt kanda selle eest, et seda tehtaks asjakohasel viisil. 
Oma arvamuses nr 6/2018 ühissätete määruse kohta tõime esile juhtumid, kus 
lihtsustamine võib vähendada selgust toetusesaajate ja ametiasutuste jaoks ning 
nõrgestada kehtestatud tulemuste saavutamise mehhanisme. Samuti rõhutasime 
asjaolu, et lihtsustamine peaks tähendama tarbetute eeskirjade ja menetluste 
kõrvaldamist, mitte pelgalt olemasolevate konsolideerimist. Näiteks märkisime oma 
ühist põllumajanduspoliitikat käsitlevas arvamuses nr 7/2018, et ei ole selge, kas 
eeskirjade arvu vähendamine lihtsustaks olukorda, sest muudes aspektides muutuks 
poliitikameede keerulisemaks60. 

25 Õiguslik keerukus ning koormus ettevõtjate ja kodanike jaoks võib tekkida ka siis, 
kui liikmesriigid rakendavad ELi direktiive. Liikmesriikides valitsev poliitiline, õiguslik ja 
põhiseaduslik kord on erinev, mis mõjutab seda, kuidas nad ELi õigusakte rakendavad. 
Olulisel määral erinevad liikmesriigiti ka mis tahes ELi direktiiviga seotud riiklike 
rakendusmeetmete arv ja kohaldamisala. Oma ülevaates ELi õigusaktide rakendamise 
kohta täheldasime seost riiklike rakendusmeetmete arvu ja komisjoni algatatud 
rikkumismenetluste arvu vahel61. Liikmesriigid tunnistavad, et riiklikud 
rakendusmeetmed võivad hõlmata nõudeid, mis on rangemad kui asjaomase direktiivi 
nõuded (mida sageli nimetatakse ülereguleerimiseks). Siiski ei soovi nad selliseid 
juhtumeid asjaomases ELi andmebaasis välja tuua62. Sellega seoses märgime, et 
2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes kutsutakse 
liikmesriike üles tooma sellised lisandused välja kas riiklikes rakendusmeetmetes või 
seonduvates dokumentides. Praeguseks on sellised teated lisanud andmebaasi ainult 
kaks liikmesriiki.  

26 ELi institutsioonid ja liikmesriigid leppisid kokku, et kui liikmesriikide 
ametiasutused teavitavad komisjoni riiklikest rakendusmeetmetest, peavad nad 
vajaduse korral esitama selgitavad dokumendid selle kohta, kuidas nad on direktiivid 
oma riigisisesesse õigusesse üle võtnud63. Oleme rõhutanud, et liikmesriikidel on 
võimalik esitada rohkem ja paremaid selgitavaid dokumente64, ja komisjon on 
nõustunud uurima koos liikmesriikidega, kas selgitavate dokumentide koostamist ja 
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esitamist käsitlevate suuniste koostamisest oleks kasu65. Mitmes aruandes oleme 
juhtinud tähelepanu sellele, kuidas on puudused, mis on seotud ELi õiguse järjepideva 
ülevõtmise ja kohaldamisega liikmesriikides, mõjutanud ELi poliitikameetmete ja 
programmide tulemuslikkust66.  

27 Rikkumismenetluste püsivalt suur arv näitab, et ELi õigusaktide õigeaegne ja 
nõuetekohane rakendamine ja kohaldamine on liikmesriikides endiselt tõsine 
probleem (vt joonis 7). Seda on rõhutanud ka Euroopa Parlament67.  

Joonis 7. Uute ja pooleliolevate rikkumismenetluste arv 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitlevate aastaaruannete 
ja komisjoni rikkumisi käsitleva andmebaasi väljavõtete põhjal (uute rikkumisjuhtumite puhul 2010.–
2012. aastal). 

28 Oma 2018. aasta ülevaates ELi õigusaktide rakendamise kohta analüüsisime selle 
küsimuse olemust ja palusime komisjonil kaaluda ELi õigusaktide kohaldamise 
jälgimiseks ja nende täitmise tagamiseks tehtavate jõupingutuste suurendamist muu 
hulgas järgmiste meetmete abil: 

o kasutades ELi eelarvet, et aidata liikmesriikidel ELi õigusakte kohaldada68, ja 

o koondades kehtestatud õigusnormide jõustamise prioriteedid ja 
rikkumisjuhtumite menetlemiseks kasutusele võetud võrdlusnäitajad üldiseks 
järelevalvetöö juhtimise raamistikuks. 
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Institutsioonidevaheline õigusloomealane koostöö 

5. selgitus 

ELi õigusaktide kvaliteet sõltub suuresti sellest, kui hea on institutsioonidevaheline 
koostöö. 

13. aprillil 2016 sõlmitud institutsioonidevahelises parema õigusloome 
kokkuleppes võtsid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon endale kohustuse 
tagada õigusloomeprotsessi võimalikult suur läbipaistvus, et kodanikel säiliks 
usaldus ELi õigusloomeprotsessi vastu.  

Paljusid sellega seotud kohustusi ei ole aga veel täidetud. 

Oleme seisukohal, et jätkuvalt on vaja teha edusamme järgmistes küsimustes: 

o menetluse käigus kaasseadusandjate poolt komisjoni seadusandlikesse 
ettepanekutesse tehtud muudatuste hindamine ja 

o seadusandliku menetluse teatavate aspektide (nt kolmepoolsed kohtumised 
ja lobitöö) läbipaistvus.  

29 Institutsioonidevahelises kokkuleppes nõutakse, et Euroopa Parlament ja 
nõukogu teeksid mõjuhindamise oma sisuliste muudatuste suhtes, mille nad 
komisjoni ettepanekutesse lisavad, kui nad peavad seda õigusloomeprotsessi jaoks 
asjakohaseks ja vajalikuks69. Selles aga puudub kokkulepitud määratlus selle kohta, mis 
on sisuline muudatus. Institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt võib iga 
institutsioon ise otsustada, kas muudatus on sisuline. Nõukogu ei ole oma 
muudatusettepanekute kohta veel ühtegi hindamist teinud ja Euroopa Parlament on 
alates 2016. aastast avaldanud Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse (EPRS) kaudu 
kolm kõnealust hinnangut. Suur osa Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse 
mõjuhindamistega seotud tööst puudutab komisjoni mõjuhindamiste kvaliteedi 
hindamist (142 juhtumit alates 2016. aastast)70. Oleme seisukohal, et endiselt on 
keeruline täita institutsioonidevahelisest kokkuleppest tulenevaid kohustusi, mille 
lõppeesmärk on vältida lünki ja kattuvusi kaasseadusandjate tehtavates 
mõjuhindamistes, et toetada tõenditel põhinevat otsustusprotsessi.  

30 ELi õigusloomeprotsess on juba üsna läbipaistev, sest kodanikud ja muud 
sidusrühmad saavad paljude avalike veebisaitide kaudu jälgida seadusandlike 
ettepanekute menetlemist vähemalt teataval määral. Lisaks leppisid kolm 
institutsiooni 2016. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes kokku, et luuakse 
ühine avalik andmebaas, kus kajastatakse kõigi seadusandlike dokumentide 
menetlemise seisu71. Andmebaasi väljatöötamine on veel pooleli. Vastavalt 
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institutsioonidevahelisele kokkuleppele loodi aga 2017. aasta detsembris delegeeritud 
õigusaktide ühisregister72. See annab kodanikele juurdepääsu delegeeritud õigusaktide 
menetlustsükli eri etappidele73. 

31 Komisjon on seisukohal, et kolmepoolsete kohtumiste ja huvirühmade esindajate 
avalike registritega seotud küsimused ei kuulu parema õigusloome kui otsuste 
tegemise jaoks tõendite kogumise raamistiku alla. Siiski täheldasime komisjoni 
kokkuvõtet toetavate tõendite läbivaatamisel, et sidusrühmad väljendavad muret74 
läbipaistvuse puudumise pärast Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni aruteludes 
seadusandlike tekstide üle nende vastuvõtmisel (st kolmepoolsetel kohtumistel75). 
2016. aastal kutsus Euroopa Ombudsman üles avaldama kolmepoolsete kohtumiste 
ajakava, nende kokkuvõtlikud päevakorrad ja neljaveerulise dokumendi järjestikused 
versioonid, milles on esitatud kolme institutsiooni esialgsed seisukohad ja 
kompromisstekst vastavalt selle muutumisele arutelude käigus76. Sellise neljaveerulise 
dokumendi järjestikuste versioonidega tutvumise võimalus võimaldaks üldsusel 
paremini mõista, kuidas lõplik tekst on kujunenud. Oma vastuses ombudsmanile 
kinnitas komisjon, et tal ei ole vastuväiteid sellise teabe avaldamisele77. Selleks on aga 
vaja mõlema kaasseadusandja nõusolekut. 

32 2018. aastal otsustas Euroopa Liidu Kohus, et selliste ajutiste kompromisstekstide 
puhul ei saa järgida avalikustamata jätmise üldist eeldust78. See otsus tähendab, et 
selline teave peaks üldiselt olema avalikkusele kättesaadav79. Seni ei ole aga 
neljaveerulisi dokumente korrapäraselt avaldatud. Sellise teabe avaldamine 
muudatuste kohta, mille Euroopa Parlament ja nõukogu on komisjoni 
seadusandlikusse ettepanekusse teinud, aitaks suurendada avaliku sektori vastutust 
tehtud otsuste eest. 

33 Lisaks eeltoodule märgime, et Euroopa Parlament ja komisjon on alates 2011. 
aastast hallanud ühiselt huvirühmade esindajate (st lobistide) avalikku registrit ning et 
nõukogu on olnud alates 2014. aastast praeguse süsteemi vaatleja80. Komisjon esitas 
28. septembril 2016 oma ettepaneku uue institutsioonidevahelise kokkuleppe kohta, 
mis käsitleb Euroopa Parlamenti, nõukogu ja komisjoni puudutavat kohustuslikku 
läbipaistvusregistrit. Ettepaneku eesmärk oli tugevdada lobiste käsitlevat raamistikku 
ja seada lobistidega kohtumiste tingimuseks nende registreerimine. Kohustusliku 
institutsioonidevahelise läbipaistvusregistri ettepaneku suhtes ei ole veel lõplikku 
kokkulepet saavutatud81. 
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Tähelepanekud edasise tegevuse kohta 
34 Komisjon on teinud kokkuvõtte mitmesuguste parema õigusloome vahendite ja 
protsesside toimimise kohta, toonud esile saadud kogemused ja tunnistanud, et 
olukorda on võimalik veelgi parandada. Oma varasemate audititulemuste ja 
läbivaadatud teabe põhjal tegime seoses parema õigusloome eesmärkide edasise 
saavutamisega kindlaks, et komisjonil ja kaasseadusandjatel ning liikmesriikidel on vaja 
lahendada järgmised peamised probleemid: 

o tagada, et kvaliteetsed konsultatsioonid, hindamised ja mõjuhindamised 
käsitleksid ELi poliitikameetmeid ja seadusandlikke algatusi piisavalt; 

o tagada, et seadusandlikes ettepanekutes nähakse ette piisavate tõendite 
kogumine tõhusa järelevalve ja hindamise toetamiseks;  

o lihtsustada veelgi ELi õigusakte ning jälgida nende rakendamist ja kohaldamist 
liikmesriikides ning 

o parandada õigusloomeprotsessi läbipaistvust kodanike ja muude sidusrühmade 
jaoks. 
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Sidusrühmade 
ettepanekud

Sidusrühmadega 
konsulteerimise põhietapid ja 
nõuded

Sidusrühmadega konsulteerimine on 
oluline vahend tõenditel põhineva 
poliitikakujundamise jaoks vajaliku 
teabe kogumisel. Sidusrühmade 
seisukohad, praktilised kogemused ja 
andmed aitavad saavutada 
kvaliteetsemaid ja usaldusväärsemaid 
poliitikaalgatusi, hindamisi ja 
toimivuskontrolle. Komisjon avaldab 
varajases etapis üksikasjaliku teabe 
algatuse eesmärkide ja 
konsultatsioonide kohta oma 
veebiportaalis „Avaldage arvamust!“, 
kus saab anda ka tagasisidet.

Poliitiline heakskiitmine ning avalikud ja 
sihipärased konsultatsioonid
Iga algatuse ja hindamise jaoks tuleb kehtestada 
konsultatsioonistrateegia. 

Strateegias tuleks kirjeldada konsultatsioonide keelelist 
hõlmavust. Samuti peaks see hõlmama suunatud 
konsultatsioone ja avalikke konsultatsioone (seoses 
mõjuhindamiste, hindamiste, toimivuskontrollide ja roheliste 
raamatutega).

Prioriteetseid algatusi käsitlevad avalikud konsultatsioonid 
peavad olema kättesaadavad kõigis ELi ametlikes keeltes. 
Kõik muud avalikud konsultatsioonid peavad olema 
kättesaadavad vähemalt inglise, prantsuse ja saksa keeles.  
Tõlked muudesse keeltesse tuleb tagada ka laialdast avalikku 
huvi pakkuvate algatuste konsultatsioonide raames ja seda 
põhjendada konsultatsioonistrateegias.

Talitustevaheline rühm
Vastutav peadirektoraat (või oluliste algatuste puhul 
peasekretariaat) moodustab talitustevahelise rühma ja 
kutsub huvitatud talitusi osalema.

Kui talitustevahelise rühma moodustamine on vajalik, arutab 
see sidusrühmadega konsulteerimise strateegiat ja 
konsultatsioonidokumente ning viimistleb need. Kui 
talitustevahelist rühma ei moodustata, koostab lõplikud 
dokumendid ja strateegia vastutav peadirektoraat koos 
peasekretariaadiga.

Konsultatsioonide läbiviimine
Konsultatsioonistrateegia viib ellu vastutav peadirektoraat.

Avalikud konsultatsioonid avaldatakse õigusloomele 
kaasaaitamise portaalis pärast peasekretariaadilt heakskiidu 
saamist. Avalikud konsultatsioonid on osalemiseks avatud 12 
nädalat.

Avalikke konsultatsioone võivad täiendada sihipärased 
konsultatsioonid, mis on suunatud konkreetselt määratletud 
sidusrühmadele.

Tegevuskava või esialgne mõjuhindamine ning 
tagasiside
Vajaduse korral peab vastutav peadirektoraat koos peasekretariaadiga 
koostama esialgse mõjuhindamise või tegevuskava. 

Tegevuskavas või esialgses mõjuhindamises tuleb esitada 
sidusrühmadega konsulteerimise strateegia üldine kirjeldus.

Peasekretariaat avaldab esialgse mõjuhindamise või tegevuskava ning 
pärast seda on kodanikel ja sidusrühmadel võimalik anda nelja nädala 
jooksul tagasisidet.

Vastutav peadirektoraat peab hindama sidusrühmadelt saadud 
tagasisidet ja võtma seda vajaduse korral arvesse oma ettevalmistavas 
töös. See võib hõlmata konsultatsioonistrateegia ajakohastamist.

Teavitamine ja kokkuvõtlik aruanne
Vastutav peadirektoraat analüüsib eri konsultatsioonide tulemusi ja avaldab ideaalsel juhul faktilise 
kokkuvõtte, mis sisaldab teavet osalejate ja peamiste väljendatud seisukohtade kohta.

Vastutav peadirektoraat koostab kokkuvõtliku aruande, milles kirjeldatakse konsultatsioonide üldisi 
tulemusi ja tagasisidet, mis on saadud tegevuskava või esialgse mõjuhindamise kohta.

Kokkuvõtlik aruanne (komisjoni talituste töödokument) lisatakse algatusele talitustevaheliste 
konsultatsioonide ja vastuvõtmise kaudu ning see tuleks avaldada konsultatsiooni veebilehel. 
Aruanne esitatakse mõjuhindamise aruande või komisjoni talituste töödokumendi lisana, kui need 
koostatakse.
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Sidusrühmade 
ettepanekud

Mõjuhindamiste
põhietapid, nõuded ja
kvaliteedikontroll

Mõju hindamisel uuritakse, kas ELi 
meede on vajalik, ja analüüsitakse eri 
lahenduste võimalikku mõju. 
Mõjuhinnang koostatakse 
ettevalmistusetapis, enne kui 
komisjon esitab lõpliku 
seadusandliku ettepaneku. See 
annab otsustusprotsessi toetamiseks 
vajalikke tõendeid ja teavet. 
Mõjuhindamine on oluline parema 
õigusloome vahend, mis toetab 
komisjoni ja seadusandjaid uute 
algatuste ettevalmistamisel ja 
vastuvõtmisel.

Poliitiline heakskiitmine
Vastutav peadirektoraat peab sisestama algatuse 
planeerimisvahendisse vähemalt 12 kuud enne 
kuupäeva, mil komisjon selle eeldatavalt vastu võtab.

Poliitiline heakskiitmine toimub planeerimisvahendi 
kaudu ning seda tuleb taotleda vastutavalt volinikult, 
asjaomaselt asepresidendilt ja esimeselt 
asepresidendilt.

Esialgne mõjuhindamine ja tagasiside
Vastutav peadirektoraat peab koos peasekretariaadiga 
koostama esialgse mõjuhindamise (planeerimisvahendisse 
üles laaditud kavand).

Peasekretariaat avaldab esialgse mõjuhindamise ning pärast 
seda on sidusrühmadel võimalik anda nelja nädala jooksul 
tagasisidet.

Vastutav peadirektoraat peab hindama sidusrühmadelt 
saadud tagasisidet ja võtma seda vajaduse korral arvesse oma 
ettevalmistavas töös.

Hindamiste läbiviimine ja õiguskontrollikomiteele esitamine
Vastutav peadirektoraat (või oluliste algatuste puhul peasekretariaat) moodustab 
talitustevahelise rühma ja kutsub huvitatud talitusi osalema.

Kõnealune rühm valmistab ühiselt ette mõjuhindamise aruande eri peatükid, 
alustades probleemi kindlaksmääramisest.

Talitustevaheline rühm peab mõjuhindamise aruande lõpliku kavandi läbi vaatama, 
enne kui see esitatakse õiguskontrollikomiteele.

Mõjuhindamise aruande kavand ja muud asjakohased dokumendid tuleb esitada 
õiguskontrollikomiteele vähemalt neli nädalat enne kavandatud kohtumist.

Õiguskontrollikomitee esitab mõned päevad enne kavandatud kohtumist vastutavale 
peadirektoraadile kvaliteedi kontrollnimekirja, et valmistada ette ja struktureerida 
arutelu õiguskontrollikomiteega.

Õiguskontrollikomitee kontroll 
Õiguskontrollikomitee ja komisjoni 
talituste kohtumine põhineb kvaliteedi 
kontrollnimekirjas tõstatatud küsimustel.

Õiguskontrollikomitee võib esitada 
positiivse või negatiivse arvamuse 
(tavaliselt kahe päeva jooksul pärast 
kõnealust kohtumist).

Kui õiguskontrollikomitee annab esialgu 
negatiivse arvamuse, peab peadirektoraat 
esitama läbivaadatud mõjuhindamise 
aruande.

Õiguskontrollikomitee esitab kuni kaks 
arvamust.

Mõjuhindamise aruanne
Mõjuhindamise aruanne on komisjoni talituste töödokumendi vormis ja selle üle peavad 
komisjoni talitused arutama ametliku konsultatsiooni raames. 

Talitustevahelise konsultatsiooni raames tuleb käsitleda algatust, mõjuhindamise aruannet 
ja õiguskontrollikomitee arvamust (või arvamusi).

Mõjuhindamise aruanne lisatakse algatusele selle vastuvõtmise protsessis komisjonis.

Komisjoni ettepanek ja sellele lisatud mõjuhinnang avaldatakse veebis ning sidusrühmadel 
on võimalik anda kaheksa nädala jooksul tagasisidet. 

Vastuvõtmine ja 
järelmeetmed 
Vastutav peadirektoraat peab 
koostama saadud tagasiside 
kokkuvõtte ja edastama selle 
seadusandjale. 
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Sidusrühmade 
ettepanekud

Hindamiste
põhietapid, nõuded ja
kvaliteedikontroll

Hindamise ja toimivuskontrolliga
hinnatakse kehtivate 
poliitikameetmete, programmide ja 
õigusaktide tulemuslikkust. Komisjoni 
määratluse järgi on hindamine 
tõenditel põhinev hinnang selle 
kohta, mil määral sekkumine on 
olnud tulemuslik ja tõhus, olnud 
vajadusi ja selle eesmärke arvestades 
asjakohane, olnud järjepidev nii 
sisemiselt kui ka muude ELi 
poliitikameetmete suhtes ning 
andnud ELi lisaväärtust.

Poliitiline heakskiitmine
Vastutav peadirektoraat peab sisestama hindamise 
planeerimisvahendisse vähemalt 12 kuud enne 
komisjoni talituste töödokumendi avaldamist.

Asjaomane peadirektor kinnitab selle 
planeerimisvahendi kaudu.

Vastutav peadirektoraat lisab hindamise oma viie aasta 
pikkuse perioodiga jooksvasse hindamiskavasse.

Tegevuskava
Vastutav peadirektoraat peab koostama hindamise 
tegevuskava, mis hõlmab hindamise käsitlusviisi, konteksti, 
eesmärki ja ulatust.

Peasekretär ja vastutav peadirektoraat lepivad kokku 
tegevuskava, mis kajastab ka otsuseid erandite kohta. 
Peasekretariaat avaldab tegevuskava.

Sidusrühmadel on tagasiside andmiseks aega neli nädalat. 
Vastutav peadirektoraat peab tagasisidet hindama ja lõimima 
selle edasisesse töösse.

Hindamise kavandamine
Vastutav peadirektoraat peab looma talitustevahelise rühma, 
kuhu kuulub üks tema hindamisvaldkonna töötaja. 
Talitustevaheline rühm peab hindamist juhtima ja osalema 
kõigis olulistes etappides.

See võib hõlmata asjaomase aruande mis tahes kavandi 
arutamist või selle edastamist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Vastutav peadirektoraat ja talitustevaheline rühm arutavad 
ja viimistlevad hindamise kava, tuginedes tegevuskavale ja 
mis tahes asjaomasele tagasisidele.

Kava võidakse arutada ka õiguskontrollikomiteega peetaval 
eelneval kohtumisel.

Kavandamisetapis tuleks hoolikalt kaaluda sidusrühmadega 
konsulteerimise ning andmete kogumise ja analüüsimise 
käsitlusviisi.

Hindamise / õiguskontrollikomitee poolse kontrolli 
läbiviimine 
Hindamise viib läbi vastutav peadirektoraat talitustevahelise rühma 
toetusel. Nad arutavad ja jälgivad edusamme, sealhulgas töövõtjate 
koostatud dokumente. 

Töötatakse välja konsultatsioonistrateegia ja seda järgitakse; 
algatatakse 12 nädalat kestev avalik konsultatsioon.

Komisjoni talituste töödokument ja muud asjakohased dokumendid 
esitatakse õiguskontrollikomiteele vähemalt neli nädalat enne 
kavandatud kohtumist. 

Õiguskontrollikomitee esitab mõned päevad enne kavandatud 
kohtumist vastutavale peadirektoraadile kvaliteedi kontrollnimekirja, 
et valmistada ette ja struktureerida arutelu õiguskontrollikomiteega.

Õiguskontrollikomitee kohtub komisjoni talitustega. 

Õiguskontrollikomitee võib esitada positiivse või negatiivse arvamuse.

Komisjoni talituste töödokument
Komisjoni talituste töödokument ja selle kommenteeritud 
kokkuvõte on hindamisprotsessi peamine tulemus.

Vastutav peadirektoraat peab koostama komisjoni talituste 
töödokumendi (ja mis tahes kommenteeritud kokkuvõtte), 
konsulteerides talitustevahelise rühmaga.

Komisjoni talituste töödokument peaks olema umbes 50–60 
lehekülje pikkune. Dokument peaks olema eraldiseisev (selle 
sisu mõistmiseks ei ole vaja lugeda toetavaid materjale).

Hindamise järeldustes tuleb esile tuua saadud kogemused, 
aidates seeläbi kaasa tulevasele poliitikakujundamisele.

Avaldamine ja järelmeetmed 
Vastutav peadirektoraat peab kindlaks määrama asjakohased 
järelmeetmed ja lõimima need otsustamistsüklisse.

Vastutav peadirektoraat peaks edastama hindamistulemused 
vastavalt eri sihtrühmade vajadusele. Ta peaks esitama 
hindamistulemused oma iga-aastases tegevusaruandes ja 
lõimima asjakohased järelmeetmed tulevasse töösse, 
sealhulgas oma iga-aastasesse juhtimiskavasse.

Vastutav peadirektoraat peab avaldama tegevuskava, 
komisjoni talituste töödokumendi ja vajaduse korral tehnilised 
kirjeldused, asjaomase(d) lõpptulemuse(d) või 
õiguskontrollikomitee arvamuse.
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Sidusrühmade 
ettepanekud

ELi õigusaktide rakendamise ja
kohaldamise
põhietapid, nõuded ja
kvaliteedikontroll

ELi õigusaktide rakendamine on määrava 
tähtsusega selleks, et tagada kodanikele 
tulemuslikkus ning kaitsta nende õigusi ja 
vabadusi. Liikmesriigid peavad täitma neile ELi 
õigusaktidega pandud kohustusi, sealhulgas 
kaasama asjaomased ELi õigusaktid oma 
riigisisesesse õigusse (rakendamine) ja neid 
õigusakte oma riigis kohaldama 
(kohaldamine). Komisjon kontrollib, kas 
liikmesriigid on oma riiklikest 
rakendusmeetmetest kindlaksmääratud 
tähtajaks teada andnud (teavitamine), 
direktiivi riigisisesesse õigusse täielikult üle 
võtnud (ülevõtmine) ning direktiivi kõik sätted 
täpselt edasi andnud (vastavus).

ELi õigusaktide ülevõtmine
Liikmesriigid, kes võtavad direktiivid riigisisesesse õigusse üle, võivad valida selle vormi ja meetodid, kuid peavad täitma 
direktiivi nõudeid seoses saavutatava tulemuse ja ülevõtmise tähtajaga.
Komisjoni seadusandlikule ettepanekule võib lisada rakenduskava. Selles määratakse kindlaks tehnilised, nõuetele 
vastavuse ja ajakavaga seotud probleemid, millega liikmesriigid silmitsi seisavad, ning loetletakse komisjoni 
toetusmeetmed. 
Liikmesriigid peavad komisjonile riiklikest rakendusmeetmetest teatades esitama põhjendatud juhtudel dokumendid, 
milles selgitatakse, kuidas nad on direktiivid oma õigusesse üle võtnud. 
Komisjon kontrollib ülevõtmist, tagamaks, et liikmesriigi teatatud riiklikud rakendusmeetmed hõlmaksid kõiki direktiivi 
igas artiklis ja lõikes/punktis ning vajaduse korral lisades sisalduvaid kohustusi.
Lisaks teeb komisjon vastavuskontrolle, et hinnata riiklike rakendusmeetmete vastavust direktiivi sätetele/kohustustele, 
sealhulgas määratlustele. 

ELi õigusaktide 
rakendamine
ELi õigusaktide 
rakendamine on 
menetlus, mille abil 
kohaldatakse ELi 
õigust riigi ja/või 
piirkondlikul tasandil.

ELi õigusaktide kohaldamise järelevalve 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 17 sätestatakse, et komisjon on ELi aluslepingute täitmise järelevalvaja. Seega 
on tema ülesanne jälgida ELi esmaste ja teiseste õigusaktide kohaldamist ning tagada nende ühetaoline 
kohaldamine kogu ELis. Ta kogub teavet, et jälgida nõuete täitmist ELi liikmesriikides.
Siseturu tulemustabeli eesmärk on anda kodanikele ja ettevõtjatele ülevaade siseturu praktilisest juhtimisest. 
See annab teavet liikmesriikide tegevuse kohta ning hõlmab saavutatud tulemusi, saadud tagasisidet ja 
tehtud järeldusi, luues aluse edasisele tegevusele.
Komisjoni ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitlev aastaaruanne on kõrgetasemeline aruanne. Sellel on 
kaks lisa, kus esitatakse kõigi liikmesriikide ja asjaomaste poliitikavaldkondade kohta üksikasjalikud andmed 
ja graafikud.

ELi õigusaktide täitmise tagamine
Ametliku rikkumismenetluse korral saadab komisjon liikmesriigile ELi toimimise lepingu artikli 258 alusel ametliku märgukirja, milles 
nõuab kindlaksmääratud aja jooksul selgitust.
Kui liikmesriik ei anna rahuldavat vastust, esitab komisjon põhjendatud arvamuse, milles palub liikmesriigil kindla aja jooksul nõuded 
täita.
Kui liikmesriik põhjendatud arvamuses esitatud nõudeid ei täida, võib komisjon teha otsuse pöörduda ELi toimimise lepingu artikli 258 
alusel Euroopa Liidu Kohtusse. Selles etapis võib komisjon teha ettepaneku kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 260 lõikega 3
määrata teatamise kohustuse täitmata jätmise eest rahaline karistus.
Kui Euroopa Liidu Kohus leiab, et liikmesriik on rikkunud oma ELi õiguse kohaseid kohustusi, nõuab ta, et liikmesriik võtaks vajalikud 
meetmed nõuete täitmiseks, ning komisjon kontrollib Euroopa Liidu Kohtu otsuse täitmist liikmesriigi poolt.
Kui liikmesriik ei võta nõuete täitmiseks vajalikke meetmeid, võib komisjon jätkata ELi toimimise lepingu artikli 260 lõike 2 alusel 
rikkumismenetlust, saates liikmesriigile märgukirja ning pöördudes juhtumiga uuesti Euroopa Liidu Kohtusse. Sellistel juhtudel võib 
komisjon teha ettepaneku rakendada rahalist karistust, mis koosneb põhisummast ja/või päeva või mõne muu kindlaksmääratud 
ajavahemiku kohta tasutavatest karistusmaksetest, ja Euroopa Liidu Kohus võib kõnealuse karistuse määrata.
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II lisa. Peamiste sidusrühmade seisukohad mitmesuguste 
parema õigusloome vahendite kohta 
Järgmises tabelis on esitatud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide 
Komitee konsolideeritud seisukoht selle kohta, kuidas parema õigusloome eri vahendid 
tegelikkuses toimivad ja kuidas need aitavad kaasa ELi parema õigusloome eesmärkide 
saavutamisele. Euroopa Parlamendi vastust ei olnud võimalik lisada, sest see esitati 
teistsuguses vormingus, ja nõukogu ei võtnud osalemiskutset vastu. 

 Jah, väga 
rahul Jah, rahul Ei rahul ega 

rahulolematu Ei ole rahul Ei ole üldse 
rahul 

Poliitikakujundamise avamine 

Algatuste kavandamine ja poliitiline 
heakskiitmine    X  

Tagasiside andmise võimalused 
(tegevuskavade ja esialgsete 
mõjuhindamiste kohta) 

  X   

Konsultatsioonid sidusrühmadega 
(avalikud konsultatsioonid)   X  

Õigusloomele kaasaaitamine portaali 
„Avaldage arvamust!“ kaudu  X   

Paremad vahendid paremate poliitikameetmete jaoks 

Mõjuhindamised   X  

Hindamised  X    

Õiguskontrollikomitee  X    

Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõte   X   

ELi õigusaktide ülevõtmine ja 
rakendamine liikmesriikides   X   

Kehtivate õigusaktide eesmärgipärasuse tagamine 

REFITi programm    X   

REFITi platvorm    X  

Parem õigusloome kui ühine tegevuskava 

Institutsioonidevaheline parema 
õigusloome kokkulepe   X   

ELi õigusaktide kohaldamise 
järelevalve   X   

Märkus: iga kategooria lõplik punktisumma põhineb saadud arvamustel (viiepunktilise skaala 
aritmeetiline keskmine); juhtumid, mil arvamust ei esitatud, jäeti arvutusest välja.  
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III lisa. Eksperdid, kellega käesoleva ülevaate koostamisel 
konsulteeriti 

Nimi Ametinimetus Organisatsioon 

Christiane Arndt-Bascle  Avaliku halduse direktoraadi 
programmijuht 

OECD 

Benjamin Gerloff Avaliku halduse direktoraadi 
analüütik 

Leila Kostiainen 
Lainsäädännön 
arviointineuvosto esimees ja 
RegWatchEurope’i eesistuja 

Lainsäädännön 
arviointineuvosto ja 
RegWatchEurope 

Wim Marneffe 

Ärijuhtimise teaduskonna 
dotsent ning majanduse ja 
avaliku poliitika uurimisrühma 
juht 

Hasselti Ülikool  

Dimiter Toshkov 
Avaliku halduse instituudi 
juhtimise ja ülemaailmsete 
suhete teaduskonna dotsent 

Leideni Ülikool  

  



33 

 

IV lisa. Seadusandlikud ettepanekud ning vastuvõetud, kehtetuks tunnistatud ja aegunud õigusaktid 

Aasta 
(*) Komisjoni seadusandlikud ettepanekud  

Seadusandlikud 
ettepanekud, mille 

komisjon on tagasi võtnud 
Vastuvõetud õigusaktid Kehtetuks tunnistatud ja aegunud õigusaktid 

Erinevus vastuvõetud ja 
kehtetuks tunnistatud või 
aegunud õigusaktide vahel 

 

Seadusandlik 
tavamenetlus (1) 

Seadusandlik 
erimenetlus (2) 

KOKKU 

Määrused ja direktiivid (3) Seadusandlik 
tavamenetlus (4) 

Seadusandlik 
erimenetlus (5) 

KOKKU 

Seadusandlik 
tavamenetlus (6) 

Seadusandlik 
erimenetlus (7) 

KOKKU KOKKU 

Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrused ja 
direktiivid  

Nõukogu 
määrused ja 
direktiivid 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrused ja direktiivid  

Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrused ja 
direktiivid  

Nõukogu 
määrused ja 
direktiivid 

Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrused ja 
direktiivid  

Nõukogu 
määrused ja 
direktiivid 

1999 36 175 211 0 28 195 223 2 335 337 -114 

2000 84 204 288 11 55 204 259 7 249 256 3 

2001 70 155 225 6 57 170 227 2 201 203 24 

2002 65 176 241 12 72 162 234 8 187 195 39 

2003 94 177 271 3 79 185 264 9 118 127 137 

2004 65 187 252 119 78 206 284 7 132 139 145 

2005 71 146 217 3 45 128 173 3 240 243 -70 

2006 101 212 313 33 83 200 283 26 227 253 30 

2007 91 142 233 4 40 140 180 7 168 175 5 

2008 110 149 259 15 100 159 259 10 278 288 -29 

2009 56 94 150 11 138 124 262 50 309 359 -97 

2010 98 10 108 20 49 27 76 35 148 183 -107 

2011 157 20 177 14 71 40 111 17 166 183 -72 
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2012 84 7 91 12 63 35 98 18 68 86 12 

2013 119 9 128 7 102 27 129 82 129 211 -82 

2014 68 1 69 48 134 62 196 32 72 104 92 

2015 48 4 52 47 56 67 123 60 134 194 -71 

2016 108 20 128 6 69 53 122 45 115 160 -38 

2017 75 8 83 8 66 65 131 20 25 45 86 

2018 128 18 146 10 67 79 146 40 39 79 67 

2019 
(**) 16 3 19 6 97 31 128 28 65 93 35 

Kokku 1744 1917 3661 395 1549 2359 3908 508 3405 3913 -5 

* 1. jaanuar kuni 31. detsember 
** 1. jaanuar kuni 18. september  
(1) Ei hõlma parandusi ja muudetud ettepanekuid, kuid hõlmab nõukogu rakendusaktide ettepanekuid. Ei hõlma ka ettepanekuid, milles puuduvad metaandmed menetluse liigi kohta. 
(2) Ei hõlma parandusi ja muudetud ettepanekuid. Ei hõlma muu kui seadusandliku menetluse ja seadusandliku tavamenetluse raames vastuvõetud õigusakte. Hõlmab ettepanekuid nõukogu rakendusaktide kohta. 
(3) Ei hõlma parandusi ja muudetud ettepanekuid. Ei hõlma muu kui seadusandliku menetluse raames vastuvõetud õigusakte. 
(4) Ei hõlma parandusi. 
(5) Ei hõlma parandusi. Ei hõlma muu kui seadusandliku menetluse ja seadusandliku tavamenetluse raames vastuvõetud õigusakte. Hõlmab nõukogu määrusi ja direktiive (sh rakendusmäärusi). 
(6) Ei hõlma parandusi. 
(7) Ei hõlma parandusi. Hõlmab nõukogu määrusi ja direktiive (sh rakendusmäärusi). Ei hõlma muu kui seadusandliku menetluse raames vastuvõetud õigusakte.  

Allikas: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus.
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V lisa. Õigusloome aastate ja poliitikavaldkondade kaupa 

 
Märkus: arvud hõlmavad seadusandliku tavamenetluse, seadusandliku erimenetluse ja muu kui seadusandliku menetluse raames 
vastu võetud direktiive, määrusi ja otsuseid. Need hõlmavad parandusi ja muudetud õigusakte, samuti rakendusakte ja 
delegeeritud õigusakte. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda EUR-Lexi veebisaidi väljavõtte põhjal, mille aluseks on D. Toshkovi töö (2019) „Legislative 
Productivity of the EU, 2004–2019“, veebiesitus, kättesaadav aadressil: 
http://www.dimiter.eu/Visualizations_files/Eurlex2019.html.  

Aasta jooksul vastuvõetud õigusaktide koguarv

Maksu- ja regionaalpoliitika 

Muu (vabadus, turvalisus ja õigus,
kodanike Euroopa, teadus, teave,
haridus ja kultuur)

Transpordi- ja energiapoliitika

Tööstuspoliitika ja siseturg

Üld-, finants- ja institutsioonilised
küsimused

Kalandus

Keskkonna-, tarbija- ja
tervisekaitse

Konkurentsipoliitika ja ettevõtted ning
kaupade, kapitali, teenuste ja töötajate
vaba liikumine

Välissuhted ning ühine välis-
ja julgeolekupoliitika 

Põllumajandus

EUR-Lexis liigitamata (peamiselt
põllumajandustoodete impordi ja
ekspordiga seotud õigusaktid)
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Akronüümid ja lühendid 
EMSK: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 

EPRS: Euroopa Parlamendi uuringuteenistus 

OECD: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon 

REFIT: õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm 

RSB: õiguskontrollikomitee 
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Mõisted 
Delegeeritud õigusakt: muu kui seadusandlik akt, mille komisjon on vastu võtnud talle 
seadusandliku aktiga delegeeritud volitusi kasutades ja millega täiendatakse või 
muudetakse selle seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi. 

Eelhindamine: programmide ja tegevuste ettevalmistamist toetavate eelhindamiste 
aluseks on seotud programmide või tegevuste tulemusandmed ning nende raames 
tehakse kindlaks lahendamist vajavad probleemid, liidu osalemisest tulenev 
lisaväärtus, eesmärgid, eri poliitikavariantide oodatud mõju ning järelevalve- ja 
hindamiskord ning analüüsitakse neid. Ulatuslike programmide või tegevuste puhul, 
millel on eeldatavasti märkimisväärne majanduslik, keskkonna- või sotsiaalne mõju, 
võib eelhindamine olla mõjuhindamise vormis. 

Esialgne mõjuhindamine: probleemi esimene kirjeldus, võimalikud poliitikavariandid 
selle lahendamiseks ja ülevaade algatuse väljatöötamise mitmesugustest kavandatud 
etappidest, sealhulgas mõju hindamisest ja sidusrühmadega konsulteerimisest. 

Hindamine: komisjoni poolt või tema nimel tehtud tõenditel põhinev hindamine selle 
kohta, mil määral on ELi meede olnud tulemuslik, tõhus ja vajadustele vastav ning 
andnud ELi lisaväärtust. 

Järelhindamine: poliitikavahend, mille tulemuseks on dokument või dokumentide 
kogum, milles esitatakse ELi regulatiivse sekkumise (kas ühe või mitme õigusakti) ühe 
või kõigi aspektide tagasiulatuv ülevaade, ja mis võib hõlmata hindamiselemente. 

Kolmepoolne kohtumine: Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni esindajate 
arutelu seadusandliku ettepaneku üle. 

Konsulteerimine: protsess, mille käigus kogutakse teavet, tagasisidet, nõuandeid või 
tõendeid teiselt asutuselt, ekspertidelt või sidusrühmadelt. 

Mõjuhindamine: probleemi üksikasjalik analüüs, sealhulgas selle põhjused, vajadus ELi 
meetme järele ning võimalike lahenduste eelised ja puudused. 

Parem õigusloome: põhimõtted ELi poliitikameetmete ja õigusaktide kujundamiseks 
läbipaistval ja tõenditel põhineval viisil kodanike ja sidusrühmade kaasamise teel. See 
hõlmab kogu poliitikatsüklit, sealhulgas kavandamist, rakendamist, hindamist ja 
võimalikku muutmist. 

Rakendusakt: õiguslikult siduv akt, milles sätestatakse meetmed, tingimused ja 
menetlused, et tagada liikmesriikides ELi õiguse ühetaoline kohaldamine. 
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REFIT: komisjoni õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm, mille raames 
vaadatakse läbi kehtivad õigusaktid ja meetmed, et tagada oodatud tulemuste 
saavutamine minimaalsete kulude ja regulatiivse koormusega. 

Regulatiivse mõju hindamine: OECD määratluse järgi süstemaatiline protsess, mille 
käigus tehakse kindlaks ja kvantifitseeritakse tõenäolised tulud ja kulud, mis tulenevad 
vaatlusaluse poliitikameetme regulatiivsetest või mitteregulatiivsetest variantidest. 

Seadusandlik tavamenetlus: menetlus, mille puhul võtavad Euroopa Parlament ja 
nõukogu määruse, direktiivi või otsuse Euroopa Komisjoni ettepaneku põhjal ühiselt 
vastu. 

Talitustevaheline konsultatsioon: menetlus, mille raames palub komisjoni 
peadirektoraat teistelt asjaomastelt peadirektoraatidelt ametlikult arvamust 
ettepaneku või eelnõu kohta. 

Tegevuskava: projekti kava, milles esitatakse konkreetse eesmärgi saavutamiseks 
vajalikud sammud. 

Toimivuskontroll: teataval viisil (tavaliselt ühiste eesmärkide kaudu) seotud meetmete 
kogumi põhjalik hindamine, et teha kindlaks ja kvantifitseerida meetmete koostoime 
või ebatõhusus ning nende kumulatiivne mõju kuludele ja tuludele. 

Töödokument: mittesiduv dokument, milles komisjoni talitus esitab oma seisukoha 
konkreetses poliitikaküsimuses. 

Ülereguleerimine: tava, mille kohaselt kehtestavad liikmesriikide valitsused liidu 
direktiivi ülevõtmisel riigisisesesse õigusse eeskirjad või õigusnõuded, mis ei piirdu vaid 
direktiivi nõuete täitmiseks vajalikuga. 

Ülevõtmine: protsess, mille käigus ELi liikmesriigid võtavad ELi direktiivid üle 
riigisisesesse õigusse. 
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Ülevaate koostajad 
Käesoleva ülevaate koostas Euroopa Liidu rahastamise ja haldamise auditeerimise eest 
vastutav V auditikoda, mille eesistuja on kontrollikoja liige Tony Murphy. 

Ülevaate koostamist juhtis kontrollikoja liige Pietro Russo, keda toetasid kabinetiülem 
Chiara Cipriani ja kabineti nõunik Benjamin Jakob, valdkonnajuht Alberto Gasperoni, 
rühmajuht Michael Spang ning audiitorid Attila Horvay-Kovacs ja Tomasz Plebanowicz. 
Andmeid aitas analüüsida Zsolt Varga, visuaalseid materjale aitasid koostada 
Alexandra Mazilu ja Jesús Nieto Muñoz ning keelealast abi osutas Fiona Urquhart. 
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