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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet framhåller det faktum att parlamentet, rådet, kommissionen och 
medlemsstaterna, sedan denna rapport utfärdats, har nått en överenskommelse om 
utfärdandet av förklarande dokument i vilka förhållandet mellan ett direktivs olika delar 
och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande fastställs 
(”jämförelsetabeller”). Parlamentet konstaterar att de tre institutionerna och 
medlemsstaterna har kommit överens om att direktiv ska innehålla ett skäl där det anges 
att den berörda medlemsstaten bör lämna in en jämförelsetabell då detta, i ett givet fall, är 
nödvändigt och proportionerligt.

2. Europaparlamentet erinrar om att parlamentet och kommissionen i över tio år förgäves har 
försökt att inkludera bindande bestämmelser om jämförelsetabeller i direktiv, vilket ofta 
avvisats av rådet, och välkomnar den överenskommelse som nåtts.

3. Europaparlamentet betonar att jämförelsetabeller är ett värdefullt verktyg för att göra det 
möjligt för kommissionen och parlamentet att se till direktiv införlivas på rätt sätt av 
medlemsstaterna eftersom förhållandet mellan ett direktiv och de motsvarande nationella 
bestämmelserna ofta är mycket komplicerat och ibland nästan omöjligt att spåra.

4. Europaparlamentet framhåller vikten av transparens avseende överträdelseförfaranden, 
inte minst med tanke på parlamentets möjlighet att kontrollera tillämpningen av 
unionslagstiftningen. I detta sammanhang erinrar parlamentet om att kommissionen i 
enlighet med det reviderade ramavtalet om förbindelser med parlamentet ska ”ge 
parlamentet kortfattad information om samtliga överträdelseförfaranden från det att en 
formell underrättelse översänds, inklusive, om parlamentet begär det […] om de frågor 
som överträdelseförfarandet rör” och förväntar sig att denna klausul ska tillämpas i god 
tro i praktiken.

5. Europaparlamentet erinrar om att det, i likhet med att inte följa materiella bestämmelser, 
utgör en överträdelse av fördragen att inte iaktta tidsfristerna för införlivandet av ett 
direktiv och att detta måste ses och behandlas i enlighet med detta. Parlamentet välkomnar 
därför den möjlighet som skapats genom Lissabonfördraget att ålägga den berörda 
medlemsstaten att betala en klumpsumma eller ett schablonbelopp i dylika fall 
tillsammans med domen avseende överträdelsen.

6. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen använder ett stort antal verktyg för att 
underlätta införlivandeprocessen (införlivningschecklistor, handböcker eller 
tolkningsmeddelanden) och uppmanar kommissionen att följa införlivandet av direktiv 
ännu närmare före slutet av tidsfristen för införlivandet, särskilt när det gäller 
medlemsstater med ett ”dåligt rykte”, för att kunna ingripa snabbt.

7. Europaparlamentet framhåller även den direkta tillämpligheten av bestämmelserna i 
direktiv när de är tillräckligt exakta och ovillkorliga (”direkt effekt”). Vidare föreslår 
parlamentet att kommissionen hänvisar till sådana bestämmelser i motiveringen till ett 
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direktiv. Dessutom anser parlamentet att juristkåren borde göras mer medveten om dessa 
bestämmelser.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i varje enskilt ärende bedöma om det, 
med tanke på det mycket stora antalet ärenden om utebliven underrättelse (470 pågående 
år 2010), är lämpligare att välja en förordning än ett direktiv. Parlamentet konstaterar att 
detta samtidigt skulle lösa problemet med medlemsstater som går längre än vad som krävs 
i enlighet med ett direktiv, vilket får en protektionistisk verkan (överdriven tillämpning, 
s.k. gold-plating).


