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FORSLAG 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 

udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. påpeger, at en korrekt anvendelse af EU-retten er afgørende for at tilskynde til og fremme 

gensidig tillid mellem de offentlige institutioner, både på EU-plan og på nationalt plan, og 

mellem institutionerne og borgerne, mens både tillid og retssikkerhed danner grundlag for 

et godt samarbejde og en effektiv anvendelse af EU-retten; fastholder, at EU's borgere 

føler sig mere trygge ved EU-lovgivningen, når den bliver gennemført i medlemsstaterne 

på en effektiv måde; opfordrer medlemsstaterne til at øge deres bestræbelser på at sikre en 

effektiv og rettidig gennemførelse og anvendelse af EU-retten; 

2. mener, at det høje antal traktatbrudsprocedurer i 2015 viser, at det stadig er en stor 

udfordring og en prioritet for EU at sikre rettidig og korrekt anvendelse af EU-retten i 

medlemsstaterne; 

3. mener, at nøglen til at sikre, at EU's politikker gavner både enkeltpersoner og 

virksomheder, er en korrekt anvendelse af den gældende EU-ret; understreger derfor, at 

Kommissionen vil styrke håndhævelsen af EU-retten på grundlag af struktureret og 

systematisk kontrol med gennemførelsen og den nationale lovgivnings overensstemmelse; 

understreger vigtigheden af at respektere princippet om kompetencetildeling, 

nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i TEU, såvel som lighed for 

loven med henblik på et bedre tilsyn med anvendelsen af EU-retten; påpeger, at EU-

lovgivningen er resultatet af en demokratisk proces og ikke kan træde i kraft uden at have 

opnået et kvalificeret flertal – og i nogle tilfælde enstemmighed – blandt medlemsstaterne 

i Rådet; glæder sig over, at Kommissionen tager behørigt hensyn til principperne om 

bedre lovgivning, når den fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten i medlemsstaterne; 

4. erkender, at medlemsstaterne har hovedansvaret for den korrekte gennemførelse og 

anvendelse af EU-retten; bemærker imidlertid, at dette ikke fritager EU-institutionerne fra 

deres pligt til at respektere EU's primære ret, når de udarbejder afledt EU-ret; 

5. understreger betydningen af gennemsigtighed i EU-institutionernes og medlemsstaternes 

udarbejdelse og anvendelse af lovgivning; påpeger, at EU-lovgivningen både for at lette 

medlemsstaternes gennemførelse af EU-retten og for at gøre den tilgængelig for EU-

borgerne skal være klar, forståelig, sammenhængende og præcis, samtidig med at der 

tages hensyn til EU-Domstolens retspraksis, der understreger behovet for forudsigelighed 

i EU's regler1; 

6. erindrer om, at de europæiske borgere – som allerede anført tidligere – i en Europæisk 

Union, der bygger på retsstatsprincippet, retssikkerhed og lovenes forudsigelighed, har ret 

til på en klar, gennemsigtig og hurtig måde at få at vide, om der er vedtaget nationale 

bestemmelser til omsætning af EU-retten og i givet fald hvilke; 

7. fremhæver princippet om gennemsigtighed som fastsat i EU-traktaterne samt EU-

borgernes ret til retfærdighed og god forvaltning som fastsat i artikel 41 og 47 i EU's 

                                                 
1 Domstolens dom af 10. september 2009, Plantanol GmbH & Co. KG mod Hauptzollamt Darmstadt, C-201/08, 

ECLI:EU:C:2009:539, præmis 46. 
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charter om grundlæggende rettigheder, eftersom disse artikler kræver, at borgerne har 

passende adgang til forslag til retsakter, der vedrører dem; minder om, at disse rettigheder 

og principper også bør være af største betydning for medlemsstaterne, når der fremsættes 

forslag til retsakter til gennemførelse af EU-lovgivningen; 

8. opfordrer i denne henseende til, at alle EU-institutioner, der er involveret i 

lovgivningsprocessen, giver tilsagn om at forbedre kvaliteten af lovgivningens affattelse 

yderligere, i overensstemmelse med de tilsagn, der er givet i dagsordenen for bedre 

lovgivning; mener, at den interinstitutionelle aftale fra 1998 om fælles retningslinjer for 

kvaliteten af EF-lovgivningens affattelse bør tilpasses med henblik på at opfylde denne 

målsætning; bekræfter bestemmelsen i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning, 

hvori medlemsstaterne opfordres til, når de i forbindelse med gennemførelse af direktiver i 

national ret vælger at tilføje elementer, som på ingen måde vedrører den pågældende EU-

lovgivning, at gøre sådanne tilføjelser identificerbare, enten via gennemførelsesretsakten 

eller via dertil knyttede dokumenter; 

9. fremhæver den vigtige rolle, som arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet og andre 

aktører spiller i indberetningen af mangler i gennemførelsen og i anvendelsen af EU-

lovgivningen i medlemsstaterne; foreslår, at de nationale myndigheder og EU-

institutionerne promoverer denne rolle; 

10. mener, at inddragelse af de nationale parlamenter i en dialog om indholdet af 

lovgivningsforslag, når det er relevant, vil fremme en effektiv anvendelse af EU-retten; 

påpeger, at en tættere kontrol fra de nationale parlamenters side med deres respektive 

regeringer, når disse er involveret i lovgivningsprocessen, vil fremme en mere effektiv 

anvendelse af EU-retten som foreskrevet i traktaterne; understreger derfor 

nødvendigheden af, at de nationale parlamenter får indflydelse i de tidlige faser af den 

europæiske lovgivningsproces, og opfordrer indtrængende EU-institutionerne og 

medlemsstaterne til at iværksætte en debat om protokol nr. 1 og 2, om de nationale 

parlamenters rolle i Den Europæiske Union og om subsidiaritet og proportionalitet, 

eventuelt ved at overveje en revision af det såkaldte system for tidlig varsling og dermed 

sikre en bedre anvendelse af proceduren med gult kort; 

11. tilskynder til et tættere samarbejde og en styrkelse af forbindelserne mellem Europa-

Parlamentet og de nationale parlamenter; minder om de nationale parlamenters 

kontrolfunktion med hensyn til deres regeringers deltagelse i beslutningsprocessen i Rådet 

for Den Europæiske Union og understreger nødvendigheden af konsultationer og 

regelmæssig udveksling af synspunkter mellem Europa-Parlamentet og de nationale 

parlamenter, navnlig i de indledende faser af lovgivningsprocessen; 

12. opfordrer Kommissionen til at give borgerne en integreret platform til at centralisere 

klager og uregelmæssigheder i gennemførelsen af EU- lovgivning; 

13. minder om, at de nationale parlamenter spiller en afgørende rolle med hensyn til at 

kontrollere, at EU-retten gennemføres korrekt af medlemsstaterne; opfordrer dem til at 

varetage denne opgave proaktivt; påpeger de nationale parlamenters rolle med hensyn til 

at undgå en praksis med overdreven gennemførelse af EU-lovgivning på nationalt plan og 

derved forhindre overregulering og unødvendige administrative byrder; forventer, at 

medlemsstaterne klart angiver og dokumenterer nationale forpligtelser, når der tilføjes 

sådanne til EU-lovgivningen i gennemførelsesprocessen; er bekymret for, at 
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uforholdsmæssige nationale foranstaltninger, der føjes til EU-lovgivningen, unødigt øger 

skepsissen over for EU; 

14. støtter Kommissionens initiativ til at yde bedre vejledning og bistand til medlemsstaterne 

ved hjælp af konkrete værktøjer med henblik på at opnå bedre resultater med 

gennemførelsen af EU-lovgivningen; 

15. bemærker, at systemet for udveksling af oplysninger og samarbejde mellem udvalg i de 

nationale parlamenter, der arbejder med EU, kan være med til at opnå effektiv lovgivning 

og også bør anvendes til at støtte en mere effektiv anvendelse af EU-retten i 

medlemsstaterne; ønsker at fremme anvendelsen af IPEX-platformen som et redskab til 

gensidig udveksling af oplysninger mellem de nationale parlamenter og Europa-

Parlamentet; tilskynder de nationale parlamenter til at tage aktiv del i de regelmæssige 

interparlamentariske udvalgsmøder, der arrangeres af Europa-Parlamentet; 

16. fremhæver behovet for, at Parlamentet også kan overvåge Kommissionens håndhævelse af 

forordninger, ligesom det gør det med direktiver; anmoder Kommissionen om at sikre, at 

oplysningerne om gennemførelsen af forordninger i sine fremtidige årsberetninger om 

tilsyn med anvendelsen af EU-retten; opfordrer medlemsstaterne til at forelægge national 

lovgivning, der gennemfører eller implementerer forordninger, for Kommissionen med 

henblik på at sikre, at forordningerne bliver overholdt, og til at angive, hvilke dele der 

stammer fra EU-lovgivning, og hvilke dele der er nationale tilføjelser; 

17. mener, at Kommissionens bestræbelser på at udstede retningslinjer er prisværdige; glæder 

sig endvidere over den brede vifte af værktøjer, der anvendes af Kommissionen for at 

fremme overholdelse af reglerne, inden der indledes en traktatbrudsprocedure; beklager, at 

kontrollen med medlemsstaternes gennemførelse af direktiver fortsat er et problem; 

opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at leve op til deres tilsagn om at forelægge 

forklarende dokumentation sammen med de nationale foranstaltninger til gennemførelse 

af direktiverne i deres retsorden, herunder sammenligningstabeller, hvis det er relevant; 

18. beklager, at det endnu ikke modtager gennemsigtige og rettidige oplysninger om 

gennemførelsen af EU-lovgivning; minder om, at Kommissionen i henhold til den 

ændrede rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen 

forpligter sig til at stille "oversigter over alle traktatbrudsprocedurer fra tidspunktet for 

åbningsskrivelsen, til rådighed for Parlamentet, herunder – efter anmodning [...] – 

oplysninger om de spørgsmål, der er omfattet af traktatbrudsproceduren", og forventer, at 

denne bestemmelse bliver anvendt loyalt i praksis; 

19. bifalder en løbende dialog mellem Kommissionen og medlemsstaterne med henblik på at 

styrke håndhævelsen af EU-retten ved hjælp af en struktureret og systematisk tilgang; 

20. minder om, at effektiviteten af den europæiske integration også afhænger af, i hvilken 

udstrækning EU's politikker bliver indarbejdet i lovgivningen og anvendt af 

medlemsstaterne; minder i denne forbindelse om artikel 197 i TEUF, hvorefter en 

"effektiv gennemførelse af EU-retten i medlemsstaterne er af afgørende betydning for, at 

Unionen kan fungere tilfredsstillende, og betragtes som et område af fælles interesse". 
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