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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

Bättre lagstiftning

1. Europaparlamentet uppskattar att kommissionen håller fast vid sin praxis att med 
utgångspunkt i enskilda viktiga fall granska EU-institutionernas och de nationella 
parlamentens tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och att den 
därigenom förtydligar rapporten om bättre lagstiftning.

2. Europaparlamentet pekar på att Lissabonfördraget ger de nationella parlamenten en mer 
framträdande roll när det gäller att granska lagstiftningsförslag i ljuset av subsidiaritets-
och proportionalitetsprinciperna. Parlamentet inser de tekniska svårigheter som detta 
reser, men uppmuntrar de nationella parlamenten att utnyttja denna rättighet i större 
utsträckning genom att använda konferensen mellan parlamentariska organ för EU-frågor 
(Cosac) som ett forum för utbyte av bästa praxis.

3. Europaparlamentet understryker i detta sammanhang behovet att de nationella 
parlamenten, då de avger yttranden, så vitt det går särskiljer mellan subsidiaritets- och 
proportionalitetsaspekterna.

4. Europaparlamentet anser att EUR-Lex-databasen bör förbättras genom att skapa större 
insyn i den och göra den mer ”användarvänlig” för de nationella parlamenten.

Smart lagstiftning

5. Europaparlamentet anser att en undersökning bör företas om huruvida det finns underlag 
för ett formaliserat samförstånd mellan unionens institutioner och medlemsstaterna om 
hur normerna för ”smart lagstiftning” ska tillämpas.

6. Europaparlamentet påpekar att uppskattningen av administrativa bördor och 
regleringsbördor bör uttryckas i netto snarare än brutto.

7. Europaparlamentet understryker att målen för minskning av administrativa bördor och 
regleringsbördor inte bara bör fastsällas för perioden fram till 2012 utan också för 
efterföljande period.

8. Europaparlamentet noterar det arbete som konsekvensbedömningsnämnden hittills har 
utfört när det gäller att kvalitetsgranska kommissionens konsekvensbedömningar. 
Parlamentet understryker dock att sådana granskningar måste genomföras helt oberoende 
av kommissionen, antingen genom att den delegerar denna uppgift till ett fristående organ 
eller ger noga akt på tillsättningen av nämndens medlemmar. Parlamentet menar att detta 
inte skulle inkräkta på vare sig kommissionens initiativrätt eller dess egna befogenheter 
utan skulle snarare ge bedömningarna ökad trovärdighet.

9. Europaparlamentet påpekar att de tidsfrister som gäller för de parlamentariska 
förfarandena innebär att ”materiella ändringar” av kommissionens förslag som presenteras 
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i utskotten inte alltid kan bli föremål för konsekvensbedömningar. Det ska dock erinras 
om att parlamentet och rådet har ingått en principöverenskommelse om att genomföra en 
kompletterande konsekvensbedömning närhelst de under loppet av lagstiftningsprocessen 
introducerar en ny aspekt av rättslig eller ekonomisk betydelse för rättsakten i fråga. 
Parlamentet efterlyser därför ett bättre utnyttjande av förhandsbedömningar.

10. Europaparlamentet påpekar att kommissionen är skyldig att betrakta den ordning med 
medborgarinitiativ som införts genom Lissabonfördraget som ett uttryck för 
deltagardemokrati, dvs. inte som en ”restprodukt” av fördraget utan snarare som en 
integrerad del i strategin för smart lagstiftning som öppnar för en ny väg in i 
lagstiftningsarbetet.

11. Europaparlamentet anser att införlivandet av EU-direktiv i medlemsstaternas lagstiftning 
inte bara bör ske inom angivna tidsfrister utan även, i den mån det är möjligt, 
synkroniseras för att undvika effekter som snedvriden konkurrens mellan relevanta 
ekonomiska aktörer, ”gold plating” (dvs. att medlemsstaterna gör egna tillägg till 
lagstiftningen) osv.


