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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om den 18. rapport om bedre lovgivning – anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet (2010)
(2011/2276(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning1;

– der henviser til fælles politisk erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og 
Kommissionen om forklarende dokumenter2;

– der henviser til fælles politisk erklæring af 27. oktober 2011 fra Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen om forklarende dokumenter3;

– der henviser til de praktiske ordninger vedtaget den 22. juli 2011 af Europa-Parlamentets 
og Rådets kompetente tjenestegrene til gennemførelse af artikel 294, stk. 4, i TEUF, 
såfremt ordningerne vedtages ved første høring;

– der henviser til sin beslutning af 14. september 2011 om bedre lovgivning, subsidiaritet, 
proportionalitet og intelligent lovgivning4;

– der henviser til sin beslutning af 14. september 2011 om 27. årsrapport om kontrol med 
gennemførelsen af EU-retten5;

– der henviser til sin beslutning af 8. juni 2011 om garanti for uafhængige 
konsekvensanalyser6;

– der henviser til Kommissionens rapport om nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet (18. rapport om bedre lovgivning, 2010) (COM(2011)0344),

– der henviser til Kommissionens rapport om mindskelse af de reguleringsmæssige byrder 
for SMV - Tilpasning af EU's regulering til mikrovirksomheders behov 
(COM(2011)0803);

– der henviser til beretning fra Kommissionen om den 28. årsberetning om kontrollen med 
anvendelsen af EU-retten (2010) (COM(2011)0588);

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Smart regulering i Den Europæiske Union" 
(COM(2010)0543);

– der henviser til konklusionerne fra Rådet (konkurrenceevne) den 5. december 2011 om 
konsekvensanalyse;

                                               
1 EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.
2 EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.
3 EUT C 369 af 17.12.2011, s. 15.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0381.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0377.
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0259.
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– der henviser til konklusionerne fra Rådet (konkurrenceevne) den 30. maj 2011 om 
intelligent lovgivning;

– der henviser til rapporten af 15. november 2011 fra gruppen på højt plan af uafhængige 
interessenter vedrørende administrative byrder med titlen "Europe can do better: Report 
on the best practices in the Member States to implement EU legislation in the least 
burdensome way";

– der henviser til forretningsordenens artikel 48;

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender (A7-0000/2012);

A. der henviser til, at Europa-Parlamentet i 2010 modtog over syv gange så mange bidrag i 
form af begrundede udtalelser fra nationale parlamenter;

B. der henviser til, at dagsordenen for smart regulering sigter mod at konsolidere indsatsen 
for at sikre bedre lovgivning, forenkling af EU-lovgivningen og mindskelse af de 
administrative og reguleringsmæssige byrder samt mod at indføre god forvaltningspraksis 
på baggrund af en videnbaseret politik, der bygger på konsekvensanalyser og 
efterfølgende kontrol;

C. der henviser til, at den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning fra 2003 ikke 
længere er hensigtsmæssig inden for de lovgivningsmæssige rammer, der er indført med 
Lissabontraktaten, ikke mindst i lyset af EU-institutionernes inkonsekvente 
fremgangsmåde i forbindelse med vedtagelsen af fælles politiske erklæringer om 
forklarende dokumenter og praktiske ordninger på sekretariatsplan vedrørende 
gennemførelsen af artikel 294 TEUF;

D. der henviser til, at hvis der foretages et forkert valg mellem at anvende delegerede 
retsakter under artikel 290 TEUF eller gennemførelsesretsakter under artikel 291 TEUF i 
forbindelse med en lovgivningsmæssig retsakt, risikerer den at blive annulleret af 
Domstolen;

Generelle bemærkninger

1. understreger, at det er yderst vigtigt, at lovgivningen er klar, enkel, letforståelig og 
lettilgængelig;

2. understreger, at EU-institutionerne skal overholde nærheds- og 
proportionalitetsprincipperne, når der udformes lovgivning;

3. udtrykker dyb bekymring over, at Udvalget for Konsekvensanalyse har anført, at 
Kommissionen ofte ikke tager tilstrækkeligt hensyn til disse principper i sine 
konsekvensanalyser; mener, at det er yderst vigtigt, at Kommissionen afhjælper alle 
eventuelle mangler på dette område for at sikre, at disse principper overholdes;

4. gentager sine mange opfordringer til, at den interinstitutionelle aftale af 2003 om bedre 
lovgivning genforhandles, så den passer til de lovgivningsmæssige rammer, der er indført 
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med Lissabontraktaten, samt for at konsolidere den nuværende bedste praksis og bringe 
aftalen på linje med dagsordenen for smart regulering; foreslår i den forbindelse, at der 
vedtages bestemmelser vedrørende afgrænsningen mellem delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter;

De nationale parlamenters kontrol med overholdelse af nærhedsprincippet 

5. bemærker, at den kritik, som Udvalget for Konsekvensanalyse har fremsat vedrørende 
manglende hensyntagen til nærhedsprincippet, også er fremsat af en række nationale 
parlamenter i forbindelse med deres indgivelser vedrørende kontrollen af overholdelsen af 
nærhedsprincippet, der blev indført med Lissabontraktaten; bemærker endvidere, at loftet 
for at aktivere de formelle procedurer i protokol 2, der er knyttet til traktaterne som bilag, 
ikke blev nået på noget tidspunkt i 2010; 

6. mener imidlertid, at den nuværende tidsplan for de nationale parlamenters kontrol af 
overholdelsen af nærhedsprincippet, som er fastsat i traktaterne, ofte er utilstrækkelig; 
foreslår, at Europa-Parlamentet og repræsentanter fra de nationale parlamenter ser 
nærmere på, hvordan eventuelle hindringer for de nationale parlamenters deltagelse i 
proceduren til kontrol af overholdelsen af nærhedsprincippet kan fjernes;

7. bifalder i den sammenhæng oprettelsen af det reviderede IPEX-websted, som kan bidrage 
til at fremme yderligere forbedringer af og deltagelse i proceduren til kontrol af 
overholdelsen af nærhedsprincippet;

Udformning af videnbaseret politik

8. understreger vigtigheden af dagsordenen for smart regulering, samt af at der udvikles nye 
lovgivningsmæssige tilgange for at sikre, at EU-lovgivningen kan opfylde sit formål og på 
effektiv vis kan bidrage til at imødekomme de fremtidige udfordringer i forbindelse med 
konkurrenceevne og vækst;

9. fremhæver Europa-Parlamentets tilsagn om at opfylde sine forpligtelser i henhold til 
dagsordenen for smart regulering og opfordrer til, at de udvalg, der deltager i 
lovgivningsarbejdet, rutinemæssigt benytter sig af Parlamentets Direktorat for 
Konsekvensanalyser; minder om, at Europa-Parlamentet og Rådet i aftalen 
"interinstitutionel fælles indstilling til konsekvensanalyse" gav tilsagn til at foretage 
konsekvensanalyser inden vedtagelsen af indholdsmæssige ændringer, og opfordrer 
udvalgene til at benytte det nye Direktorat for Konsekvensanalyser til at indfri dette 
tilsagn;

10. foreslår, at udvalgene som led i en mere systematisk tilgang til Europa-Parlamentets 
konsekvensanalyser anmoder Direktoratet for Konsekvensanalyser om at udarbejde en 
kort sammenfatning af hver enkelt konsekvensanalyse, som kan danne baggrund for en 
indledende drøftelse; foreslår, at denne sammenfatning eventuelt indeholder en kort 
konklusion om kvaliteten af konsekvensanalysen samt en kort bemærkning om de 
vigtigste resultater og om eventuelle områder, som Kommissionen har udeladt fra 
analysen; mener, at dette vil betyde en væsentlig styrkelse af Parlamentets kontrol med 
lovforslag;
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11. finder det afgørende, at de metoder, som Direktoratet for Konsekvensanalyser anvender, 
er forenelige og sammenlignelige med den metode, som Kommissionen har vedtaget, og 
opfordrer Parlamentet og Kommissionen til at samarbejde fuldt ud i denne henseende; 

12. minder om den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning fra 2003 og opfordrer 
Kommissionen til at indføre sin egen mekanisme til hurtigst muligt at gennemføre 
konsekvensanalyser, i overensstemmelse med dens forpligtelser i henhold til aftalen af 
2003;

13. opfordrer Kommissionen til at forbedre sin egen tilgang til gennemførelse af 
konsekvensanalyser og opfordrer til, at Direktoratet for Konsekvensanalyser styrkes, samt 
ikke mindst til at der kun udfærdiges og forelægges lovforslag, som er blevet bekræftet 
med en positiv udtalelse fra direktoratet; 

Mindskelse af de reguleringsmæssige byrder 

14. hilser Kommissionens meddelelse om mindskelse af de reguleringsmæssige byrder for 
SMV velkommen; finder det vigtigt, at Kommissionen respekterer "tænk småt først"-
princippet, når den planlægger lovgivning, og glæder sig over det engagement, som 
Kommissionen har udvist, og dens ønske om at tænke ud over de nuværende tilgange og 
indføre lempeligere ordninger og undtagelser for mindre virksomheder; 

15. minder om Parlamentets holdning til lovgivningsmæssige undtagelser og opfordrer på det 
kraftigste Kommissionen til at undtage SMV'er fra lovbestemmelser, som vil påvirke dem 
i uforholdsmæssig høj grad, og hvor der ikke er nogen fornuftig grund til at lade SMV'er 
være omfattet af lovgivningen; 

16. minder imidlertid Kommissionen om, at princippet om omvendt bevisbyrde ikke 
automatisk skal føre til en mere kompleks lovgivning, som er udarbejdet uden tanke på 
SMV'er; opfordrer Kommissionen til at søge at forenkle lovgivningen alle steder, hvor det 
er muligt, samt til fortsat at udarbejde og fremlægge forslag, som er til lettilgængelige og 
nemme at gennemføre for SMV'er, og at dette bliver et styrende princip i udarbejdelsen af 
lovgivning, også selv om der er tale om en undtagelse af SMV'er; 

17. understreger behovet for, at Kommissionen sikrer konsekvent anvendelse af den udvidede 
SMV-test på tværs af dens direktorater, og opfordrer medlemsstaterne til at medtage 
lignende overvejelser i deres nationale beslutningsprocesser; 

18. glæder sig over den skræddersyede tilgang til lovgivning, som Kommissionen har 
foreslået; anmoder om, at der tages højde for, at der i fremtiden kan være et behov for at 
anvende skræddersyede tilgange, når den eksisterende lovgivning skal revideres;

Opfølgning, efterfølgende kontrol og feedback i alle faser af den politiske 
beslutningsproces

19. glæder sig over Kommissionens vedtagelse af Europa-Parlamentets henstilling om 
offentliggørelse af oplysninger vedrørende gennemførelse, som bidrager til at afhjælpe 
problemet med overregulering; minder Kommissionen og Rådet om, at det er nødvendigt, 
at Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder aktivt, hvis nuværende og fremtidige 
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programmer til mindskelse af byrder skal være succesfulde, samt hvis forskelle i 
fortolkningen og gennemførelsen af lovgivningen skal undgås;

20. mener, at forslagene om at "sortliste" de EU-institutioner, som ikke bidrager til at forenkle 
lovgivningen, er velmente; mener dog, at det vil være unødvendigt at offentliggøre 
navnene på disse institutioner, hvis de i højere grad inddrages konstruktivt i den 
lovforberedende fase samt tilslutter sig de generelle forpligtelser til at forenkle; mener, at 
dagsordenen for smart regulering også bidrager hertil; foreslår ikke desto mindre, at de 
medlemsstater, som gør sig mest skyldige i overregulering, når direktiver skal 
gennemføres, skal navngives sammen med de medlemsstater, der foretager den mest 
forsinkede eller mangelfulde gennemførelse af EU-lovgivningen;

21. minder om sin tidligere udtalelse vedrørende behovet for en omfattende revidering af 
Kommissionens høringsproces og ser frem til Kommissionens vedtagelse af Parlamentets 
henstillinger for dette område inden udgangen af 2012; 

Sikre kontinuitet og overvågning

22. understreger, at disse foranstaltninger er afgørende for at skabe fornyet økonomisk vækst i 
EU; minder i den forbindelse om sin beslutning om smart regulering og opfordrer 
Kommissionen til at fremsætte forslag vedrørende gennemførelse af lovgivningsmæssig 
byrdeudligning, hvilket vil betyde, at det, inden der indføres ny lovgivning, som medfører 
ekstra omkostninger, er nødvendigt at fastlægge tilsvarende kompensation for disse 
omkostninger; minder endvidere om sin holdning til fordel for en forlængelse af og 
udvidelse af anvendelsesområdet for programmet til mindskelse af den administrative 
byrde og opfordrer Kommissionen til i sit arbejdsprogram for 2013 at indføje et program, 
som tager højde for behovet for at mindske den overordnede reguleringsmæssige byrde; 

o

o o

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Dagsordenen for smart regulering sigter mod at konsolidere indsatsen for at sikre bedre 
lovgivning, forenkling af EU-lovgivningen og mindskelse af de administrative og 
reguleringsmæssige byrder. Dagsordenen giver EU's institutioner en fornyet mulighed for 
fuldt ud at vedtage god forvaltningspraksis på baggrund af en videnbaseret politikudformning, 
der bygger på konsekvensanalyser og efterfølgende kontrol. Kommissionens meddelelse om 
smart regulering er en videreudbygning af formandskabets konklusioner fra det Europæiske 
Råds møde i foråret 2007 om den fornyede Lissabonstrategi for vækst og beskæftigelse samt 
kommissionsformand Barrosos politiske retningslinjer for den nye Kommission, hvori det 
foreslås at ændre Lissabonstrategien til "EU 2020"-strategien med henblik på at sætte fokus 
på konkurrenceevne og mindske den administrative byrde ved hjælp af smart regulering, som 
får markederne til at fungere for befolkningen.

Europa-Parlamentet må nu sammen med de øvrige EU-institutioner og medlemsstaterne gøre 
sit for at sikre, at de fremskridt, der er gjort, fastholdes, samt for at fremskynde aktiviteter 
inden for alle relevante områder. Der er især et presserende behov for, at den 
interinstitutionelle aftale af 2003 om bedre lovgivning ajourføres til de nuværende 
lovgivningsmæssige rammer, der er indført med Lissabontraktaten, f.eks. for så vidt angår 
sammenligningstabeller, de praktiske foranstaltninger i forbindelse med 
lovgivningsprocedurer og afgrænsningen mellem delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter. Der er også behov for en indsats, for så vidt angår de nationale 
parlamenters kontrol af overholdelsen af nærhedsprincippet samt med hensyn til Parlamentets 
og Rådets gennemførelse af konsekvensanalyser. Endelig skal der foretages en tilstrækkelig 
opfølgning på, hvordan vedtaget lovgivning fungerer, hvilket ikke mindst har til formål at få 
feedback på, hvilke ændringer der skal foretages af de dele af lovgivningen, hvor der er 
mulighed for forbedringer, samt at bekæmpe overregulering, dvs. indførelse af supplerende 
nationale krav, som ikke er indeholdt i et direktiv, hvorved borgerne og erhvervslivet 
pålægges en unødvendig ekstra byrde.

Kommissionen forventes i slutningen af 2012 at offentliggøre en rapport om fremskridtene i 
forbindelse med dagsordenen for smart regulering. Europa-Parlamentet skal fortsat være 
opmærksom på at identificere mangler og foreslå forbedringer inden for dette område.


