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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Kommissionen är ansvarig inför parlamentet.

B. I och med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) blir 
parlamentet och rådet jämbördiga. 

C. De akter som har antagits enligt artikel 290 och 291 i EUF-fördraget kan få stora sociala, 
miljömässiga, ekonomiska samt hälsomässiga konsekvenser och artikel 290 föreskriver att 
dessa akter ska vara föremål för en allmän debatt i parlamentet snarare än för beslut inom 
stängda dörrar. 

1. Europaparlamentet vidhåller att beslut som tidigare antagits enligt det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i princip hädanefter ska antas enligt artikel 290 i EUF-fördraget 
eller enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

2. Europaparlamentet påpekar att omfattningen av delegerade akter är större än av det 
föreskrivande förfarandet med kontroll och betonar att i många fall måste akter som för 
närvarande omfattas av parlamentets rätt till kontroll antas enligt artikel 290 i 
EUF-fördraget.

3. Europaparlamentet påpekar att grundrättsakten bör föreskriva tillräcklig tid för eventuella 
invändningar så att parlamentet kan samordna sina interna ståndpunkter och fatta ett klokt 
beslut. 

4. Europaparlamentet understryker att så kallade tidiga godkännanden av de delegerade 
akterna endast krävs i noggrant definierade och exceptionella fall.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att parlamentet kan utnyttja sin rätt 
som medlagstiftare genom att 

 ge parlamentet, samtidigt som den ger medlemsstaterna, all information och 
dokumentation som används för att utarbeta de delegerade akterna, samt utkasten till 
delegerade akter – det nuvarande registret för kommittéförfarande kan i detta syfte 
användas och förbättras ytterligare,

 ta hänsyn till parlamentets lediga perioder när de delegerade akterna anmäls och

 bjuda in parlamentet till de förberedande möten som hålls om de delegerade akterna.

6. Europaparlamentet vill att ett interinstitutionellt avtal ska antas mellan parlamentet, rådet 
och kommissionen om tillämpningen av artikel 290, eftersom det är viktigt med ett snabbt 
klargörande.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla grundrättsakter så snart som 
möjligt anpassas till de nya bestämmelserna enligt artikel 290 i EUF-fördraget och se till 
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att föredragandena och experterna involveras i grundrättsakterna eftersom mål, innehåll, 
omfattning och varaktighet för delegeringen av befogenhet måste definieras för varje akt. 


