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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer til på behørig vis at minde de organer, der deltager i lovgivningsarbejdet, om 
retningslinjerne i protokol nr. 30 til Amsterdamtraktaten om anvendelsen af 
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet for prøvning af disse principper med 
henblik på at fremme den korrekte anvendelse af dem;

2. minder om, at Unionen i henhold til nærhedsprincippet kun bliver aktiv, hvis og såfremt 
målene i en planlagt foranstaltning bedre kan nås på fællesskabsplan; mener, at det 
nævnte princip som dynamisk koncept også skal kunne retfærdiggøre en udvidelse af 
Unionens aktiviteter inden for rammerne af dens beføjelser;

3. henleder opmærksomheden på, at der bør skelnes mellem konsekvensanalyse og 
nærhedsprincip, da der er tale om forskellige koncepter med forskellige problemstillinger, 
men at konsekvensanalyser kan bringe "materiale" for dagens lys, som kan anvendes til 
nærhedsundersøgelsen;

4. mener, det vil være relevant at undersøge, om det ringe antal formelle begrundede 
udtalelser fra de nationale parlamenter om nærhedsprincippet i forbindelse med en 
foranstaltning, nemlig 34 i 2010, skyldes, at nærhedsprincippet overholdes i enhver 
henseende, eller at de nationale parlamenter ikke er i stand til at gøre dette princip 
gældende på grund af manglende ressourcer; mener, at Kommissionen bør foretage en 
analyse af denne situation;

5. konstaterer, at der i rapporteringsperioden kun blev afsagt én dom fra EU-Domstolen om 
proportionalitets- og nærhedsprincippet ("roaming" i forbindelse med mobiltelefoni), og 
at der faldt dom for, at der ikke var tale om en krænkelse af de to principper, fordi 
begrænsningen af priserne for slutbrugerne var påkrævet af hensyn til beskyttelsen af 
brugerne, og dette mål bedst opnåedes på fællesskabsplan;

6. læser ud af de lovgivningsprocedurer, der undersøges i rapporten, og i hvilke der blev 
givet udtryk for betænkeligheder angående nærhedsprincippet, at der ikke kan skelnes 
skarpt mellem nærhedsargumenter og generelle overvejelser vedrørende indhold og 
formål i den politiske proces.


