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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 selv om den økonomiske og den finansielle krise kræver en bedre koordinering 
af politikkerne på en række områder, er det også vigtigt at opretholde en klar forståelse af 
kompetencefordelingen i EU's system med forvaltning på flere niveauer og at træffe
beslutningerne på det mest hensigtsmæssige niveau og så tæt på borgerne som muligt;

2. gentager, at nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, der er nedfældet i artikel 5 i 
traktaten om Den Europæiske Union og protokol nr. 2, er af generel og principiel karakter 
og er bindende for institutionerne i alle deres aktiviteter med den ene undtagelse, at 
nærhedsprincippet ikke finder anvendelse på de få områder, hvor Unionen har 
enekompetence;

3. glæder sig over, at medlemsstaternes parlamenter viser en stadig større interesse i, at EU-
institutionerne anvender de pågældende principper korrekt; dette illustreres af, at Europa-
Parlamentet i 2011 modtog 77 begrundede udtalelser med påstand om, at et udkast til 
lovgivningsmæssig retsakt ikke var i overensstemmelse med nærhedsprincippet, og 523 
andre bidrag med kritik af bl.a. manglende overholdelse af proportionalitetsprincippet, 
mens de tilsvarende tal for 2010 var hhv. 41 og 299;

4. understreger, at nærhedsprincippet er en politisk retningslinje for udøvelsen af 
kompetence på EU-plan; beklager, at der således ikke mulighed for, at princippet 
håndhæves af en domstol inden for dette system;

5. påpeger på den anden side, at EU-Domstolen i medfør af traktaterne har kompetence i 
sager om "overtrædelse af traktaterne eller af retsregler vedrørende deres gennemførelse", 
og at nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet i henhold til traktaten om Den 
Europæiske Union udgår sådanne regler; bemærker, at domstolskontrollen med 
gyldigheden af EU-retsakter derfor også omfatter spørgsmålet om overholdelse af disse 
principper;

6. understreger imidlertid, at Domstolen, når den skal kontrollere, at principperne er 
overholdt i komplekse økonomiske situationer, begrænser sin gennemgang af 
begrundelserne for et tiltag til dem, der anføres i betragtningerne og i begrundelsen i den 
pågældende retsakt, idet den er af den opfattelse, at en foranstaltning vedtaget i denne 
sammenhæng kun kan kendes ulovlig, såfremt foranstaltningen er åbenbart 
uhensigtsmæssig i forhold til det mål, som den pågældende institution forfølger;

7. bemærker, at EU i henhold til nærhedsprincippet, således som det er formuleret i 
traktaterne, kun kan handle, "hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke 
i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne", hvilket betyder, at 
"subsidiaritetskontrollen" til en vis grad også indebærer en "proportionalitetskontrol", og 
fremhæver den funktionelle komplementaritet mellem de to principper;

8. beklager, at Kommissionen kun modtog nogle få parlamentariske forespørgsler (32 ud af 
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mere end 12 000) i 2011 om spørgsmål vedrørende overholdelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, og opfordrer sine medlemmer til at gøre mere brug af dette 
værktøj til parlamentarisk kontrol;

9. fremhæver, at Kommissionen i 2011 modtog 64 begrundede udtalelser som omhandlet i 
protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, hvilket 
udgør en betydelig stigning i forhold til 2010; henleder dog opmærksomheden på, at ingen 
af Kommissionens forslag foranledigede et tilstrækkeligt antal begrundede udtalelser til at 
udløse "procedurerne med gule eller orange kort" i henhold til protokollen; 

10. påpeger, at der i medlemsstater som Det Forenede Kongerige og Nederlandene er 
voksende bekymring over, at EU-institutionerne blander sig i for mange indenlandske 
anliggender.


