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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om bedre lovgivning, subsidiaritet, proportionalitet og intelligent lovgivning
(2011/2029(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning1,

– der henviser til sin holdning af 15. december 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om borgerinitiativer2, 

– der henviser til sin beslutning af 9. februar 2010 om en revideret rammeaftale mellem 
Europa-Parlamentet og Kommissionen for den næste valgperiode3,

– der henviser til sin beslutning af 9. september 2010 om bedre lovgivning –
Kommissionens 15. årsrapport i overensstemmelse med artikel 9 i protokollen om
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet4,

– der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om 26. årsrapport om kontrol med 
gennemførelsen af fællesskabsretten5,

– der henviser til sin beslutning af X. maj 2011 om garanti for uafhængige 
konsekvensanalyser6,

– der henviser til sin beslutning af X. juli 2011 om Kommissionens 27. årsrapport om 
kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten7,

– der henviser til de politiske retningslinjer for den næste Kommission, som blev forelagt af 
formanden for Kommissionen den 3. september 2009,

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen ”Smart regulering i Den 
Europæiske Union” (KOM(2010)0543),

– der henviser til Kommissionens rapport om nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet (17. rapport om bedre lovgivning, 2009) (KOM(2010)0547),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Tredje strategiske gennemgang af 
programmet for bedre lovgivning i Den Europæiske Union" (KOM(2009)0015),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Reduktion af administrative byrder i 
Den Europæiske Union", en rapport om fremskridt i 2008 og perspektiverne for 2009 
(KOM(2009)0016),

                                               
1 EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0480.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0009.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0311.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0437.
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0XXX.
7 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0XXX.
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– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Tredje statusrapport om strategien til 
forenkling af de lovgivningsmæssige rammer" (KOM(2009)0017),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Handlingsprogram for reduktion af 
administrative byrder i EU – planer for reduktion af byrder i sektorer samt aktioner i 
2009" (KOM(2009)0544),

– der henviser til rapporten af 17. september 2009 udarbejdet af Gruppen af Højtstående 
Uafhængige Interesserede Parter vedrørende Administrative Byrder,

– der henviser til konklusionerne fra samlingerne i Rådet (konkurrenceevne) den X. maj 
2011 om intelligent lovgivning,

– der henviser til rapporten "Smart Regulation: A cleaner, fairer and more competitive EU"
("Intelligent lovgivning: et renere, mere retfærdigt og konkurrencedygtigt EU"), som blev 
forelagt i 2010 af regeringerne i Danmark, Nederlandene og Det Forenede Kongerige,

– der henviser til pjecen "Let’s choose growth – Why we need reform to unlock Europe’s 
potential" ("Lad os vælge vækst – hvorfor vi har brug for reformer til at frigøre Europas 
potentiale") offentliggjort i 2011 af regeringen i Det Forenede Kongerige,

– der henviser til skrivelse af 18. marts 2011 fra stats- og regeringscheferne i ni 
medlemsstater til formændene for Rådet og Kommissionen om "at skabe vækst i Europa",

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender  
(A7-0000/2011),

A. der henviser til, at dagsordenen vedrørende intelligent lovgivning blev indført som led i 
EU 2020-strategien, som sigter mod at opnå "intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" 
inden 2020, primært gennem reduktion af administrative byrder for erhvervslivet ved at 
sikre bedre kvalitet og forenkling af eksisterende EU-lovgivning,

B. der henviser til, at den korrekte anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet er afgørende for, at EU kan fungere efter hensigten, og for, at 
EU-institutionernes virksomhed kan opfylde forventningerne hos borgerne, hos 
virksomheder, der driver forretning på det indre marked, og hos nationale og lokale 
myndigheder, samt for at sikre, at beslutningerne træffes så tæt på borgerne som muligt,

C. der henviser til, at spørgsmålet om intelligent lovgivning ikke blot skal behandles på 
baggrund af Kommissionens lovgivningsprogram, men også, i et bredere perspektiv, på 
baggrund af den fortsatte gennemførelse af nye elementer i Lissabontraktaten, der har 
indflydelse på lovgivningsproceduren,

D. der henviser til, at Lissabontraktaten har forsøgt at rette op på magtbalancen mellem EU-
institutionerne, og anser Parlamentet for at være ligestillet med Rådet i 
lovgivningsprocessen efter den almindelige lovgivningsprocedure,



PR\857812DA.doc 5/10 PE458.789v01-00

DA

E. der henviser til, at høringer af alle interesserede parter, særligt små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er), er af afgørende betydning for forberedelsen af retsakter og 
konsekvensanalyserne i forbindelse hermed,

F. der henviser til, at der i 2005 iværksattes et program, som tager sigte på at begrænse de 
administrative byrder som følge af EU-lovgivningen med 25 % senest i 2012, hvilket ville 
modsvare en stigning i BNP på 1,4 %, 

G. der henviser til, at selv om Kommissionen har foreslået foranstaltninger til at reducere de 
administrative byrder i et omfang, der overstiger dette mål, har Parlamentet og Rådet 
endnu ikke vedtaget tidligere foranstaltninger, der tegner sig for omkring en fjerdedel af 
målet på 25 %,

H. der henviser til, at et af programmets væsentlige elementer er en basisopgørelse af de 
administrative omkostninger baseret på en standardomkostningsmodel,

I. der henviser til, at anvendelsen af omarbejdning og kodificering til at forenkle og 
kodificere allerede eksisterende lovgivning sikrer større klarhed og konsekvens for så vidt 
angår de foretagne ændringer,

J. der henviser til, at det med hensyn til EU-direktiver er særdeles vigtigt, at 
medlemsstaterne gennemfører dem korrekt og rettidigt, og at der findes en løsning på det 
vedvarende problem med overregulering, dvs. medlemsstaternes indførelse af strengere 
forpligtelser end krævet i EU-lovgivningen,

K. der henviser til, at forskelle som følge af forskelligartet gennemførelse giver anledning til 
store udfordringer for et effektivt fungerende indre marked, og den deraf følgende 
opdeling i tre grupper af medlemsstater, der omfatter henholdsvis dem med ukorrekt 
gennemførelse, dem med manglende gennemførelse og dem med unøjagtig 
gennemførelse, udgør en stor ulempe for europæiske virksomheder og forbrugere og sker 
på bekostning af yderligere vækst,

L. der henviser til, at SMV-testen blev indført i "Small Business Act", men at den indtil 
videre kun har været anvendt i et mindretal af de mulige tilfælde,

M. der henviser til, at næstformand i Kommissionen Maroš Šefčovič gav udtryk for et stærkt 
engagement i dagsordenen vedrørende intelligent lovgivning ved drøftelsen på mødet i
Retsudvalget den 27. januar 2011, 

Generelle bemærkninger

1. understreger den vitale betydning af at fastsætte enkle og gennemsigtige love, som er 
tilgængelige og lette at forstå;

2. understreger kraftigt behovet for, at dagsordenen vedrørende intelligent lovgivning bliver 
en vigtig faktor i hver fase af lovgivningsprocessen, fra den indledende udformning til 
gennemførelse og evaluering;

3. påpeger, at alle europæiske institutionelle aktører har en rolle i fremme og levering af 
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bedre lovgivning i overensstemmelse med de principper og retningslinjer, der er indeholdt 
i dagsordenen vedrørende intelligent lovgivning og den interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning; mener, at alle involverede parter bør vise et fornyet engagement i disse 
principper;

4. opfordrer indtrængende de kommende formandskaber og Kommissionen til at iværksætte 
en genforhandling af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning; henleder med 
hensyn hertil opmærksomheden på de relevante punkter i sin beslutning af 9. februar 2010
om en revideret rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og 
Kommissionen, navnlig punktet om en forpligtelse for de to institutioner til at nå til 
enighed om centrale ændringer som forberedelse til fremtidige forhandlinger med 
Ministerrådet om tilpasning af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning til de 
nye bestemmelser i Lissabontraktaten;

Reduktion af de administrative byrder og sikring af korrekt gennemførelse

5. udtrykker bekymring over, at programmet til at reducere de administrative byrder måske 
ikke når målet om at reducere de administrative byrder med 25 % i 2012, delvis på grund 
af uvilje hos Parlamentet eller Rådet til at overveje og godkende foreslåede 
foranstaltninger; bemærker i denne forbindelse værdien af øget brug af hasteprocedurer 
for at vedtage disse forslag; forpligter sig til at foretage en effektiv undersøgelse af 
lovgivningsforslag vedrørende sådanne foranstaltninger og opfordrer Rådet til at gøre alt i 
sin magt for at sikre, at de reduktioner i de administrative byrder, der er identificeret af 
programmet, vedtages; 

6. tilskynder Gruppen af Højtstående Uafhængige Interesserede Parter vedrørende 
Administrative Byrder til at indgå i en dialog med SMV'er fra hele Europa, til at 
identificere de barrierer, der oftest henvises til, som forhindrer dem i at handle med andre 
medlemsstater inden for det indre marked, og til at foreslå foranstaltninger til at fjerne 
eller reducere disse hindringer for øget vækst;

7. understreger behovet for, at programmet fortsætter efter 2012 for at dække den nuværende 
Kommissions mandatperiode med et mere ambitiøst mål og øget kompetence, således at 
programmet går ud over blot administrative byrder og løser de lovgivningsmæssige byrder 
og omkostninger, der opstår som følge af EU-lovgivningen som helhed, herunder 
lovgivningsmæssige "gener"; 

8. gør opmærksom på, at det for at sikre, at de nuværende og kommende programmer til 
begrænsning af byrderne får et heldigt udfald, er nødvendigt med et aktivt samarbejde 
mellem Kommissionen og medlemsstaterne for at undgå fortolkningsmæssige forskelle og 
overregulering (dvs. at tilføje strengere krav til nationale gennemførelsesbestemmelser, 
der ikke er afledt af EU-lovgivningen);

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre flere oplysninger i 
indberetningskravene efter gennemførelsen af specifik lovgivning for at løse problemet 
med overregulering; mener, at uoverensstemmelser kan reduceres betydeligt, hvis 
medlemsstaterne forpligtes til at give begrundede udtalelser, der forklarer deres beslutning 
om at gå videre end de standarder, der er fastsat i de direktiver, der skal gennemføres; 
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10. opfordrer indtrængende Kommissionen til fortsat at gennemføre 
sektorplanforanstaltninger til begrænsning af de administrative byrder; 

Udformning af politik

11. opfordrer Kommissionen til at gøre bedre brug af hvidbøger til at fremlægge 
lovgivningsmæssige forslag til behandling; mener, at dette ville reducere den hyppighed, 
hvormed forslag skal underkastes omfattende, hvis ikke fuldstændig, revision under 
lovgivningsprocessen; mener endvidere, at dette ville støtte vurderingen af den foreslåede 
lovgivnings proportionalitet, hvilket ofte er svært, når der først kun præsenteres 
skitseforslag i form af en grønbog;

12. glæder sig over Kommissionens tilsagn om at revidere sin høringsprocedure og støtter 
beslutningen om at forlænge minimumsperioden for høringer til 12 uger; understreger 
dog, at der er behov for på bedre vis at inddrage alle berørte parter, og mener, at 
Kommissionen kunne undersøge metoder til at indføre omfattende 
bevidstgørelsesprocedurer; mener, at en sådan procedure kan omfatte en fastsættelse af 
nationale og europæiske aktører af interesse for de relevante politikområder og forslag 
samt forsøg på at inddrage dem direkte i høringsprocessen;

13. mener, at de nuværende asymmetriske metoder og høringsformer ikke fremmer reaktioner 
fra alle interesserede parter; bemærker den utilfredshed, der ofte udtrykkes af 
respondenterne med hensyn til form og indhold af onlinespørgeskemaer; foreslår, at en
fælles tilgang med en standardformular til reaktioner på høringerne ville forenkle opgaven 
for respondenterne og tilskynde til en mere detaljeret og velbegrundet vifte af besvarelser, 
der dækker de mange forskellige potentielle politikspørgsmål og valgmuligheder, der 
høres om;

14. udtrykker bekymring over høringsdokumenternes stigende kompleksitet og mener, at der 
bør gøres en indsats, herunder ved øget brug af hvidbøger, for at forenkle dem med 
henblik på at støtte og opmuntre svar fra de relevante interessenter og samtidig øge deres 
tilgængelighed for borgerne; foreslår, at Kommissionen undersøger, om en "klarhedstest" 
kunne indføres for at sikre, at høringsdokumenter er lette at forstå og besvare;

15. understreger betydningen af at sikre uafhængighed og troværdighed af de undersøgelser, 
der foretages i Kommissionens konsekvensanalyser for således at sikre de overordnede 
mål i dagsordenen vedrørende intelligent lovgivning, og gentager sin holdning til 
spørgsmålet som anført i sin beslutning af X. maj 2011; 

16. støtter på det kraftigste forslaget om, at når nye love pålægger virksomhederne en 
omkostning, bør en modsvarende omkostningsudligning findes, der reducerer de 
administrative byrder andetsteds; anser dette for at være et vigtigt aspekt i fremtidige 
programmer, som vil mindske byrderne og forbedre de lovgivningsmæssige rammer for 
virksomhederne som helhed; 

17. opfordrer indtrængende Kommissionen til ved udformningen af ny lovgivning at tillægge 
den mulige indvirkning på små og mellemstore virksomheder den størst mulige betydning; 
opfordrer Kommissionen til at søge at fritage SMV'er fra lovgivning, hvis bestemmelser 
ville have en uforholdsmæssig stor indvirkning på dem, når der ikke er nogen væsentlig 
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grund til at inddrage dem i omfanget af lovgivningen; mener i høj grad, at sådanne 
afbødende bestemmelser kan have en positiv effekt på gennemførelsen og 
anvendeligheden af lovgivning, især for små virksomheder og mikrovirksomheder; 

18. mener i denne forbindelse, at den SMV-test, der blev vedtaget i Small Business Act, har 
en vigtig rolle at spille, og forventer, at Kommissionen til at gøre fuld brug af testen; 
understreger behovet for, at Kommissionen sikrer konsekvent anvendelse af SMV-testen 
på tværs af direktoraterne i Kommissionen, og opfordrer medlemsstaterne til at medtage 
lignende overvejelser i deres nationale beslutningsprocesser;

Forenkling og efterfølgende evaluering

19. henleder opmærksomheden på sine gentagne opfordringer til, at direktiver systematisk 
indeholder et bindende krav til medlemsstaterne om at udarbejde en detaljeret 
sammenligningstabel, når de gennemfører direktiver i national ret; understreger endvidere 
sin holdning om, at rapporter ikke bør medtages i forslaget til dagsorden i 
plenarforsamlingen, hvis sådanne sammenligningstabeller ikke foreligger;

20. understreger, at fremgangsmåden med omarbejdning altid bør anvendes ved ændring af 
lovgivningen; anerkender og respekterer samtidig Kommissionens rettigheder i 
lovgivningsproceduren; 

21. bifalder den hyppigere anvendelse af efterfølgende evaluering af gennemført lovgivning; 
understreger imidlertid, at en sådan evaluering skal bruges til al lovgivning, ikke kun i 
nøglesektorer; bemærker i denne forbindelse, at gennemførelsesretsakter og delegerede 
retsakter også bør overvejes; opfordrer Kommissionen til at udvide brugen af 
efterfølgende evaluering til alle politikområder, og foreslår, at ophørsklausuler (sunset 
clauses) til at håndhæve revisioner kan være et nyttigt middel til at sikre, at bestemmelser, 
der stadig er i kraft, er nødvendige og rimelige;

Sikring af lederskab og fortsat årvågenhed

22. glæder sig over den personlige støtte, som formanden for Kommissionen har givet til 
dagsordenen vedrørende intelligent lovgivning; anser spørgsmålet for at være af 
tilstrækkelig betydning til, at ægte politisk lederskab er påkrævet af Kommissionen for at 
bevare dette emne højt på den politiske dagsorden, og foreslår i denne henseende, at 
dagsordenen rykkes frem som en vigtig del af en af kommissærernes ansvarsområde; 
bemærker, at Parlamentet for sin del bør undersøge metoderne til at øge betydningen af 
bedre lovgivning i sine udvalg, og mener, at brugen af møder mellem udvalgene for at 
løse dette spørgsmål kræver nærmere overvejelse;

23. påtager sig at forblive agtpågivende i overvågningen af Kommissionens gennemførelse af 
dagsordenen vedrørende intelligent lovgivning og ser frem til den statusrapport, der er 
planlagt til andet halvår af 2012; 

24. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og de nationale 
parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Generelle bemærkninger

Meddelelsen om intelligent lovgivning bygger videre på formandskabets konklusioner fra Det 
Europæiske Råds forårsmøde 2007 om den fornyede Lissabonstrategi for vækst og 
beskæftigelse og Kommissionens formand, José Manuel Barrosos, Politiske retningslinjer for 
den næste Kommission, hvori det blev foreslået at lave Lissabonstrategien om til "EU 2020-
strategien", som skulle lægge vægt på konkurrenceevne og færre administrative byrder ved 
hjælp af intelligent lovgivning for at få markederne til at fungere for mennesker samt med 
klart fokus på offentlige høringer, konsekvensanalyser, komitologi og forenkling af 
eksisterende lovgivning.

Mens alt dette, ud fra en overfladisk betragtning, kan beskrives som en simpel rebranding af 
den eksisterende dagsordenen vedrørende bedre lovgivning, bør indplaceringen af disse 
spørgsmål højere op på dagsordenen alligevel hilses velkommen, og Parlamentet skal nu 
sammen med de øvrige EU-institutioner og medlemsstaterne gøre sit for at sikre, at denne 
fremdrift opretholdes, og at aktiviteterne optrappes på alle relevante områder. 

De nationale parlamenter

Med ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten den 1. december 2009 spiller de nationale 
parlamenter en større rolle i at sikre respekten for nærhedsprincippet. Mens en lang række 
bidrag og begrundede udtalelser indtil videre er modtaget, er de nærmere vilkår for denne 
nyskabelse, herunder navnlig omfanget og indholdet af bidragene, stadig under udarbejdelse 
og skal finpudses.

Hvor Kommissionens meddelelse om subsidiaritet og proportionalitet dækker år 2009, var 
denne nyskabelse i Lissabontraktaten således kun i kraft i én måned af den pågældende 
periode. Parlamentet har imidlertid hidtil modtaget over 300 henvendelser fra de nationale 
parlamenter, og det ville være passende at benytte denne lejlighed til at udtale sig om 
effektiviteten af de systemer, der er indført i Parlamentet for at imødekomme denne 
nyskabelse og identificere eventuelle mangler og foreslå forbedringer.  

Reduktion af de administrative byrder og sikring af korrekt gennemførelse

Det forekommer meget usandsynligt, at programmets mål om at reducere de administrative 
byrder med 25 % inden 2012 vil blive nået uden øget engagement og handling. 
Foranstaltninger, der allerede er truffet, skal derfor styrkes, og ambitionsniveauet forhøjes. 
Alle aktører må gøre sig umage, ikke kun for at nå målet på 25 %, men også for at reducere de 
lovgivningsmæssige omkostninger yderligere i løbet af denne Kommissions mandatperiode 
og videre efter 2014. 

Fortolkningsuoverensstemmelser og overregulering er vigtige spørgsmål, der skal løses, først 
og fremmest af medlemsstaterne selv ved gennemførelse af lovgivning i national ret, men 
også af Kommissionen i sin rolle som traktaternes vogter. Medlemsstaterne bør derfor være 
forpligtet til at begrunde deres beslutning om at indføre strengere krav i deres nationale 
lovgivning ud over de standarder, der er fastsat i den EU-lovgivning, der skal gennemføres.
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Udformning af politik

Forslag til EU-lovgivning bør fremsættes efter en grundig forberedende fase, hvor 
Kommissionens præsentation af en hvidbog samt gennemførelse af omfattende og 
vidtfavnende høringer og konsekvensanalyser bør gøres obligatorisk. Virkningerne for små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) skal altid tages i betragtning, da de har sværere ved at 
håndtere lovkrav end større virksomheder.

Forenkling og efterfølgende evaluering

Nødvendigheden af sammenligningstabeller, der ledsager medlemsstaternes gennemførelse af 
direktiver, påpeges endnu en gang, og Parlamentet bør være nyskabende, for så vidt angår 
incitamenter til at sørge for dette ved hver enkelt retsakt.

Kommissionens forenklingsprogram bør fokusere mere på fremgangsmåden med 
omarbejdning, og det er vigtigt at sikre, at eksisterende lovgivning til stadighed vurderes med 
henblik på at fastslå, om den bør forenkles eller i givet fald afskaffes.

Sikring af lederskab og fortsat årvågenhed

Ægte politisk lederskab er påkrævet af alle institutioner og medlemsstaterne med henblik på at 
styrke dagsordenen vedrørende intelligent lovgivning, men Kommissionen spiller en central 
rolle i at bevare dette emne højt på den politiske dagsorden. En kommissær bør derfor få 
denne sag som den vigtigste del af sit ansvarsområde. 

Parlamentet bør samtidig undersøge metoderne til at øge sit engagement i intelligent 
lovgivning, for eksempel ved at afholde møder mellem udvalgene.

Kommissionen vil fremlægge en statusrapport om dagsordenen vedrørende intelligent 
lovgivning i andet halvår af 2012. Parlamentet skal sørge for nøje at følge alle aspekter på 
dette område.


