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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. henleder opmærksomheden på, at Parlamentet, Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne 
siden offentliggørelsen af denne rapport er nået til enighed om spørgsmålet vedrørende 
skriftlige redegørelser for forholdet mellem de forskellige elementer i et direktiv og de 
tilsvarende dele af de nationale gennemførelsesinstrumenter ("sammenligningstabeller"); 
bemærker, at de tre institutioner og medlemsstaterne er blevet enige om at medtage en 
betragtning i direktiver om, at den pågældende medlemsstat, hvor det er nødvendigt og 
hensigtsmæssigt, skal fremsende en sammenligningstabel;

2. minder om, at Parlamentet og Kommissionen i over 10 år forgæves har forsøgt at indføre 
bindende direktivbestemmelser om sammenligningstabeller, hvilket ofte er blevet 
forkastet af Rådet, og glæder sig over, at der er opnået enighed;

3. understreger, at sammenligningstabeller er et uvurderligt redskab i forbindelse med 
Kommissionens og Parlamentets overvågning af gennemførelsen af direktiver i 
medlemsstaterne, idet forholdet mellem et direktiv og de tilsvarende nationale 
bestemmelser ofte er meget kompliceret og til tider er næsten umuligt at spore tilbage;

4. fremhæver betydningen af, at traktatbrudsprocedurer er gennemsigtige, ikke mindst i 
betragtning af Parlamentets mulighed for at overvåge anvendelsen af EU-retten; minder i 
den forbindelse om, at Kommissionen i den reviderede rammeaftale om forbindelserne 
mellem Europa-Parlamentet og Europa-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 i god tro i praksis;

5. minder om, at manglende overholdelse af fristen for gennemførelse af et direktiv, ligesom 
enhver anden overtrædelse af substansbestemmelser, er et brud på traktaterne og skal 
betragtes og behandles i overensstemmelse hermed; glæder sig i den forbindelse over 
muligheden i henhold til Lissabontraktaten for i sådanne tilfælde at pålægge de 
pågældende medlemsstater betaling af et fast beløb eller sanktioner i forbindelse med 
dommen i traktatbrudsproceduren;

6. glæder sig over, at Kommissionen anvender en lang række redskaber med henblik på at 
gøre gennemførelsesprocessen mere gnidningsløs (gennemførelsestjeklister, håndbøger og 
fortolkende bemærkninger), og opfordrer Kommissionen til at overvåge gennemførelsen 
af direktiver endnu tættere, inden fristen for gennemførelsen udløber, særlig for så vidt 
angår medlemsstater, som tidligere har haft problemer på dette område, med henblik på 
hurtigt at kunne gribe ind;

7. henleder opmærksomheden på den umiddelbare anvendelighed af direktivbestemmelser, 
når de er tilstrækkelig præcise og ubetingede ("direkte virkning"), foreslår, at 
Kommissionen henviser til sådanne bestemmelser i begrundelsen for et direktiv, og 
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mener, at de juridiske erhverv i højere grad bør gøres opmærksomme herpå;

8. opfordrer Kommissionen til at evaluere fra sag til sag, hvorvidt det, i betragtning af det 
store antal sager om manglende meddelelse af gennemførelsesforanstaltninger (470 
verserende sager i 2010), ville være mere hensigtsmæssigt at vælge en forordning frem for 
et direktiv; bemærker, at dette samtidig ville løse problemet med medlemsstater, der går 
ud over de standarder, der er fastsat i et direktiv, med protektionistiske virkninger til følge 
(overregulering).


