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… seaduseelnõu väljatöötamise kavatsus (Euroopa Liidu õiguse ülevõtmine)

Hea õigusloome ja normitehnika eeskirja (HÕNTE) § 1 lõike 2 punkti 5 kohaselt Euroopa Liidu (EL) õiguse rakendamiseks üldjuhul seaduseelnõu väljatöötamise kavatsust (VTK) ei nõuta. Tegemist ei ole siiski absoluutse erandiga ning teatud olukordades peab VTK koostama. Peamiseks reegliks on see, et juhul kui EL õigusakt jätab liikmesriigile sisuliste valikute tegemisel kaalutlusruumi, peab VTK koostama, välja arvatud olukordades, kus EL õigusakti läbirääkimiste käigus on kaalutlusruumi kasutamise osas VTK punkte analüüsitud ning analüüsi on võimalik kirjalikult taasesitada või kaalutlusruumi kasutamiseks on mõistlikke lahendusi selgelt ainult üks. Kaalutlusruumi kasutamisega on tegemist ka gold-plating’u puhul, st juhul, kui otsustatakse EL õigusaktis sätestatust rangemalt üle võtta, kasutada või jätta kasutamata mõni EL õigusaktis lubatud erand või rakendada EL õigusakti selles ettenähtud tähtajast varem. Vaata täpsemalt: GOLD-PLATING.

VTK esitamisel on soovitatav kasutada käesolevat vormi. Vorm on koostatud abivahendina eelnõu väljatöötamise planeerimiseks ja taustinformatsiooni esitamise hõlbustamiseks. Vormi võib lähtuvalt olukorra eripärast ja täitja eelistustest kohandada või ümber struktureerida, ent alati peab jälgima, et esitatud oleks kogu käesoleva vormiga nõutud teave. Selgitused nii vormi sees kui lõpus on antud koostaja abistamiseks ning need tuleks enne VTK arvamuse avaldamiseks ja kooskõlastamisele saatmist kustutada.

	Ülevõetav EL õigusakt, kaalutlusruum ja eesmärk 
	Kehtiv õigus, tehtud uuringud, kaasatud osapooled ja analüüsitud välisriigid
	Valikud kaalutlusruumi kasutamiseks
	Valikute mõjud
	Edasine tegevuskava ja direktiivi ülevõtmise ajakava


I. Ülevõetav EL õigusakt, kaalutlusruum ja eesmärk

1. Ülevõetav EL õigusakt
Tuuakse välja EL õigusakt, mille ülevõtmise ettevalmistamiseks VTK koostatakse. 

2. Kaalutlusruum ning eesmärk, mis tuleb kaalutlusruumi piires saavutada
Kui eelmises punktis toodi välja ülevõtmist vajav EL õigusakt tervikuna, siis siinkohal märgitakse, millise EL õigusakti küsimuse osas VTK koostatakse. Selleks selgitatakse, milline on kaalutlusruum, mis on liikmesriikidele küsimuse lahendamiseks jäetud. Esitatakse EL õigusaktis sisalduva kaalutlusruumi olemus ja piirid ning kirjeldatakse võimalikult täpselt elulist eesmärki, mille liikmesriik peab ülevõtmisega kaalutlusruumi piires saavutama. 

Kui EL õigusaktis on mitmeid kaalutlusruumi jätvaid küsimusi ning neid soovitakse käsitleda samas VTK-s, siis need nummerdatakse ning kirjeldus kaalutlusruumi olemuse ja saavutatava eesmärgi kohta esitatakse eraldi. Numeratsioonist lähtutakse ka teistes VTK osades.   

II. Kehtiv õigus, tehtud uuringud, kaasatud osapooled ja analüüsitud välisriigid

3. Eesti kehtiv õigus, seotud strateegiad ja arengukavad
Nimetatakse, millised õigusaktid, millega tuleb kaalutlusruumi kasutamisel arvestada, reguleerivad olukorda praegu. Samuti viidatakse seotud strateegiadokumentidele ning selgitatakse lühidalt nende seostatust kaalutlusruumi kasutamisega.


4. Tehtud uuringud
Selgitatakse, millised varasemad uuringud ja analüüsid on kaalutlusruumi kasutamise valikute määratlemisel ja nende üle otsustamisel asjakohased. Kui neid on, loetletakse seni tehtud uuringud ja antakse viide/link, et soovi korral saaks nendega tutvuda. 
5. Kaasatud osapooled
Selgitatakse, milliste huvirühmadega ja kuidas on VTK ettevalmistusel koostööd tehtud ning kaalutlusruumi kasutamise võimalusi arutatud.

6. Välisriigid, mille mitteregulatiivseid ja regulatiivseid valikuid kaalutlusruumi kasutamiseks on analüüsitud või kavatsetakse analüüsida (koos põhjendusega)
Alati tuleb välisriikide praktika hindamisel analüüsida ka seda, kas välisriikides on valik soovitud toimet avaldanud ja eesmärki täitnud ning millised on valikuga kaasnenud või kaasneda võivad probleemid.

III. Valikud kaalutlusruumi kasutamiseks

7. Võimalikud mitteregulatiivsed valikud kaalutlusruumi kasutamiseks ja eesmärgi saavutamiseks 
Siinkohal selgitatakse, kas kaalutlusruumi saab kasutada mõnd mitteregulatiivset meedet rakendades (olemasoleva regulatsiooni rakendamine kooskõlas EL õigusakti mõttega, rahastuse suurendamine, avalikkuse teavitamine, mõne EL õigusaktis sätestatud erandi kasutamata jätmine, juba kehtivate rangemate nõuete säilitamine, mitte midagi tegemine ehk olemasoleva olukorra säilitamine, või muu mitteregulatiivne meede). Kui see on mõeldav, antakse asjakohane selgitus ning hinnatakse mõjude osas selle mõjusid kõrvuti regulatiivse(te) võimalus(t)ega.

8. Võimalikud regulatiivsed valikud kaalutlusruumi kasutamiseks ja eesmärgi saavutamiseks
Kirjeldama peab vähemalt kaht potentsiaalset kõige tõhusamat ja Eesti õiguskorda sobivamat regulatiivset valikut kaalutlusruumi kasutamiseks ja eesmärgi saavutamiseks ning hindama mõjude osas nende mõjusid. Juhul kui regulatiivseid lahendusi on selgelt ainult üks, tähendab see, et teine alternatiiv on mitteregulatiivne. Sellisel juhul tuleb mõjude osas võrrelda vaid üht regulatiivset valikut mitteregulatiivsega. 

IV. Valikute mõjud

9. Mitteregulatiivsete ja regulatiivsete valikute mõjude eelanalüüs ja mõju olulisus
Mõjude osa võib ehitada üles VTK koostaja jaoks kõige sobivamal moel. Oluline on võimalikult detailselt eristada (1) kõik suuremad valikud ja väiksemad muudatused, millest need valikud koosnevad; (2) mõjuvaldkonnad; (3) sihtrühmad. Järgnevalt on esitatud struktuur, kus mõjud järjestatakse mõjuvaldkondade alusel. Mõjud võib järjestada aga ka sihtrühmade alusel või muul moel, kui VTK koostaja peab seda mõistlikuks. Vaata täpsemalt: MÕJUDE OSA ÜLESEHITUS.

9.1. Valik nr 1
Nimetatakse, millise alternatiivi mõjusid hindama hakatakse. Kui üks valik koosneb mitmest erinevast muudatusest, tuleb hinnata iga muudatuse mõju valdkondade ja sihtrühmade kaupa eraldi.

9.1.1. Valiku rakendamisega kaasnev mõju (valdkond I ja alajaotis) 
Mõju valdkonna leiab hea õigusloome ja normitehnika eeskirja § 46 lõike 1 ning mõjude hindamise metoodikale lisatud kontrollküsimustiku järgi. Ühe valdkonna kohta võib olla mitu alajaotist, kus muudatusega kaasnevad mõjud märgitakse (nt sotsiaalne mõju: mõju töösuhetele; mõju soolisele võrdõiguslikkusele).



9.1.1.1. Mõjutatud sihtrühm(ad) valdkonnas
Kirjeldatakse sihtrühma(sid), kellele hinnatav mõju avaldub. Juhul kui samas valdkonnas avaldub mõju erinevatele sihtrühmadele, tuleb need eraldi välja tuua ning ka avalduvat mõju ja selle olulisust sihtrühmade kaupa eristada. Vaata täpsemalt: SIHTRÜHM JA SELLE SUURUS.
9.1.1.2. Avalduva mõju kirjeldus sihtrühma(de)le ja järeldus olulisuse kohta
Eesmärgiks on kirjelduse abil välja selgitada, millist mõju muudatus sihtrühmale avaldab ning kas see muudatus kvalifitseerub sihtrühma jaoks olulise mõjuga muudatuseks. Juhul kui sihtrühmi on mitu ja neile avalduv mõju erinev, peab mõju hindama sihtrühmade lõikes eraldi.  Vaata täpsemalt: MÕJU OLULISUS.

9.1.2. Valiku rakendamisega kaasnev mõju (valdkond II ja alajaotis) 
Juhul kui muudatused avaldavad mõju ka mõnda teise valdkonda
9.1.2.1. Mõjutatud sihtrühm(ad) valdkonnas
9.1.2.2. Avalduva mõju kirjeldus sihtrühma(de)le ja järeldus olulisuse kohta

9.2. Valik nr 2

9.2.1. … 

10. Erinevate valikute koondmõju ettevõtete ja/või kodanike halduskoormusele
Välja peab tooma võimalikult tõenduspõhiselt ja arvuliselt, kuidas suureneb/väheneb hinnatud võimaluste tulemusena ettevõtete ja/või kodanike halduskoormus. Halduskoormus on kulu ettevõttele ja/või kodanikule, mis tuleneb õigusaktides määratud kohustuste täitmisest. Hõlmab nii infokohustuse kui ka näiteks tegevuse mingite uute nõuetega kooskõlla viimise.

11. Valikute rakendamisega seotud riigi ja kohaliku omavalitsuse eeldatavad kulud ja tulud
Kirjeldatakse, millised kulusid ja tulusid valikud eeldatavasti kaasa toovad.

12. Edasine mõjude analüüs
Olulise mõjuga muudatuste kohta peab vastavalt HÕNTE § 46 lõikele 3 läbi viima seaduseelnõu koostamise eel ja käigus põhjaliku mõjuanalüüsi. Siin kirjeldatakse, kuidas on kavas põhjalikumat mõjuanalüüsi teha. Kuidas kogutakse vajalikud andmed? Millist uuringut kavandatakse? 

Juhul kui tuvastati, et mõni muudatus avaldab mõnele sihtrühmale olulist mõju, ei pruugi see tähendada automaatselt vajadust HÕNTE § 46 lõike 3 järgseks põhjalikuks mõjuanalüüsiks (nt olematute või väga väikeste kuludega muudatus, mis avaldab sihtrühmale olulist positiivset mõju). Oluline on siinkohal tuua välja arutluskäik, miks on põhjalik mõjuanalüüs mõistlik või ebamõistlik, arvestades eespool kajastatud mõjude eelanalüüsi.

VI. Edasine tegevuskava ja direktiivi ülevõtmise ajakava

13. Eelistatav valik
Põhjendatakse lühidalt, millist valikut alternatiividest eelistatakse. 
14. Muudetavad õigusaktid
Märgitakse, kas üldse ja kui, siis milliseid õigusakte kaalutlusruumi kasutamisel muudetakse. Märgitakse ka, kas muudatused tehakse olemasolevasse õigusakti või koostatakse uus terviktekst.
15. Edasine kaasamise plaan – keda, millal ja kuidas kaasatakse
Esitatakse kaasamise ajakava ja meetodid. Kui vajalik on põhjalik mõjuanalüüs, peab selle koostamisse kindlasti huvirühmi kaasama. Samuti tuleb jätta huvirühmadele piisav aeg nii mõjuanalüüsi kui ka eelnõu ja seletuskirjaga sisuliseks tutvumiseks.
16. Põhjaliku mõjuanalüüsi toimumise aeg
Juhul kui planeeritakse põhjalikku mõjuanalüüsi, esitatakse siin selle eeldatav ajaraam.
17. Eeldatav direktiivi ülevõtmise eelnõu avaliku konsultatsiooni ja kooskõlastamisele saatmise aeg

18. Direktiivi ülevõtva õigusakti eeldatav jõustumise aeg

19. Vastutavate ametnike nimed ja kontaktandmed


























TÄIENDAVAD SELGITUSED
GOLD-PLATING. Gold plating’uga on tegemist juhul, kui EL õigusakti rakendamisel kehtestab liikmesriik rangemad nõuded, kohustused või standardid, kui EL õigusakt ette näeb. Mõistel puudub legaaldefinitsioon. Kasutatud on Euroopa Komisjoni selgitust, mis on kättesaadav: http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/ug_chap8_en.htm.  Gold-plating ei ole keelatud, välja arvatud siis, kui direktiivi säte on maksimumharmoneeriv. Liikmesriigil võib olla selleks legitiimne põhjus, näiteks kui peetakse vajalikuks säilitada olemasolevad või kehtestada uued direktiivis ette nähtust kõrgemad sotsiaalsed või keskkonnakaitse normid. Kuna aga gold-plating on kaalutlusotsus, mis toob sageli kaasa ka lisanduva koormuse ja kulud nii kodanikele, ettevõtetele kui ka avalikule sektorile, peab see olema analüüsitud ja põhjendatud, parimal juhul EL õigusakti läbirääkimiste käigus, kuid hiljemalt VTK etapis. Sama kehtib ka olukordadele, kus on peetud vajalikuks kasutada või jätta kasutamata mõni direktiivis või muus EL õigusaktis ette nähtud erand või on otsustatud hakata EL õigusakti kohustuslikust kuupäevast varem rakendama. 

Seega tekib VTK koostamise nõue ka sellise kaalutlusotsuse puhul, kus:
kehtestatakse uued ja rangemad lisanõuded, kohustused või standardid, mis on rakendatava EL õigusakti nõuetest, kohustustest või standarditest rangemad;
	jäetakse kasutamata EL õigusaktis ette nähtud erand, mis võimaldab kehtestada leebemad nõuded, kohustused või standardid;
	kasutatakse EL õigusaktis ette nähtud erandit, mille tõttu peab kehtestama rangemad nõuded, kohustused või standardid;
	rakendatakse EL õigusakti varem, kui EL õigusaktis sätestatud kuupäev ette näeb.

MÕJUDE OSA ÜLESEHITUS. Nagu märgitud, ei pea mõjude osa üles ehitama ilmtingimata mõjuvaldkondade alusel nagu näeb ette käeolev vorm ja selle all olev lühiversioon Variandis A. Mõjud võib järjestada näiteks ka sihtrühmade alusel, nagu Variandis B, või muul moel nagu näiteks Variandis C. Oluline on silmas pidada muudatuste iseloomu ning teha vastavalt sellele nii nagu kõige mõistlikum näib. Samuti võib teksti sidusamalt esitada, loobudes punktilisest jaotusest.

Variant A – mõjud järjestatakse mõjuvaldkondade alusel
Kavandatav muudatus nr 1
Mõju valdkond nr 1 (nt majanduslik mõju) 
1.1. Mõju sihtrühm A (nt majanduslik mõju ettevõtetele)
Mõju kirjeldus ja järeldus mõju olulisuse kohta
1.2. Mõju sihtrühm B (nt majanduslik mõju tarbijatele)
Mõju kirjeldus ja järeldus mõju olulisuse kohta

Variant B – mõjud järjestatakse mõju sihtrühmade alusel
Kavandatav muudatus nr 1
Mõju sihtrühm nr 1 (nt tarbijad)
Mõju valdkond A (nt majanduslik mõju tarbijatele)
Mõju kirjeldus ja järeldus mõju olulisuse kohta
Mõju valdkond B (nt sotsiaalne mõju tarbijatele)
Mõju kirjeldus ja järeldus mõju olulisuse kohta

VARIANT C – muudatusi on palju ning on otstarbekas esitada planeeritavate muudatuste aluseks olevad probleemid ja eesmärgid, sihtrühm, kaasnevad mõjud ja mõjude olulisus kõigi probleemide lõikes eraldi. 
Probleem I:
Eesmärk I: 
Muudatus I: 
Mõju valdkond I-a: 
Sihtgrupp I-a: 
Mõju kirjeldus ja järeldus mõju olulisuse kohta I-a: 

Mõju valdkond I-b: 
Sihtrühm I-b: 
Mõju kirjeldus ja järeldus mõju olulisuse kohta I-b: 

Muudatus II:
…
--------------------------------------------------------
Probleem II:
Eesmärk II: 
Muudatus II: 

SIHTRÜHM JA SELLE SUURUS. Sihtrühma ja selle suuruse kirjeldamisel peab välja tooma mõjutatud grupi ning võimalikult täpselt ka sellesse kuuluvate liikmete arvu. Tüüpilised sihtrühmad, kelle seisukohast mõjusid hinnata, on ettevõtted ja tööstus, kodanikud ja avalik haldus. Neid kategooriaid saab omakorda jagada alakategooriateks, näiteks ettevõtteid saab jagada suuruse või valdkonna järgi, kodanikke saab jagada meesteks ja naisteks, vähemus- ja enamusrühmadeks, tarbijateks, patsientideks või maksumaksjateks. Avalikku haldust saab jagada nt tasandi järgi keskvalitsuseks ja kohalikuks omavalitsuseks. Keskkonnamõjude hindamisel klassikalises mõttes sihtrühma ei ole. Siin tuleb sihtrühma all mõista nt mõnd kaitsealust piirkonda, liiki, kooslust vm.

Juhul kui samas valdkonnas avaldub mõju erinevatele sihtrühmadele, tuleb need eraldi välja tuua ning järgmises punktis ka neile avalduvat mõju ja olulisust eristada.

Sihtrühma suuruse kirjeldamisel on kasulik ka viidata (vastavas piirkonnas või valdkonnas) tegutsevate ettevõtete koguarvule või elavate inimeste koguarvule. Mida suurem on muudatusest mõjutatute sihtrühma liikmete arv, seda tähelepanelikumalt peaks kaaluma, kas tegu on olulise mõjuga muudatusega.

MÕJU OLULISUS. Mõjude hindamise süsteemis tehakse vahet oluliste ja väheoluliste mõjudega muudatustel. Olulise mõjuga muudatuste kohta peab vastavalt HÕNTE § 46 lõikele 3 koostama põhjaliku mõjuanalüüsi. Oluliste mõjudega muudatusi ja nende alternatiive soovitud eesmärgini jõudmisel peab enne eelnõu koostamisega alustamist ja selle koostamise käigus põhjalikumalt hindama, väheoluliste mõjudega muudatusi mitte. Järelduse põhjalikuma mõjuanalüüsi vajaduse kohta teeb eelnõu väljatöötamise kavatsuse koostaja, lähtudes mõjude osa arutluskäigust. Kooskõlastamise käigus saavad arvamust avaldada ka huvirühmad ja kooskõlastajad.

Mõjude olulisuse väljaselgitamisel lähtutakse lisaks sihtrühma suurusele veel kolmest kriteeriumist: muudatusega sihtrühmale kaasneva mõju ulatus, mõju esinemise sagedus ning ebasoovitavate mõjude risk. Kõiki kriteeriume tuleb sisustada ning neid peab vaatama koosmõjus, kuivõrd üksikult ei pruugi need mõju olulisuse kohta teavet anda.

Mõju ulatuse juures peaks mõtlema sellele, kui ulatuslikult muutub sihtrühma senine toimimine võrreldes varasemaga. Kas muudatus eeldab sihtrühma sihiteadlikku ümberkohanemist ja võib tekitada kohanemisraskusi?

Mõju avaldumise sageduse juures peaks mõtlema mõju avaldumise tõenäosusele, regulaarsusele, tihedusele ja kestusele. Kas mõjutatud sihtrühm puutub muudatuste tagajärgedega kokku reeglipäraselt ja tihti või on kokkupuude ebaregulaarne, juhuslik ja harv? 

Ebasoovitavate mõjude kaasnemise riski juures tuleb hinnata võimalikke kaasnevaid mitteplaneerituid mõjusid sihtrühmale ning mõtlema peaks ka sellele, milline on riski ulatus ja milline on tõenäosus, et see realiseerub. Kõigepealt tuleks riskid kindlaks määrata ning seejärel kirjeldada nende olemust ja võimalikke tagajärgi. Kirjeldama peaks ka planeeritavaid meetmeid või tegevusi riskide vähendamiseks või ärahoidmiseks.

Tervikuna on eesmärk tagada negatiivse mõju põhjalikum analüüs, kuna koormavate regulatsioonide loomise õigustamiseks peavad olema kaalukad argumendid.


