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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om opfølgning på delegationen af lovgivningsbeføjelser og medlemsstaternes kontrol 
med Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser
(2012/2323(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal 
kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1,

– der henviser til den fælles forståelse om delegerede retsakter, som godkendtes af 
Formandskonferencen den 3. marts 2011,

– der henviser til rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og 
Kommissionen2, navnlig punkt 15 og bilag 1,

– der henviser til Domstolens dom af 5. september 2012 i sag C-355/10, Parlamentet mod 
Rådet (endnu ikke trykt), og den verserende sag C-427/12, Kommissionen mod Europa-
Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union,

– der henviser til sin beslutning af 5. maj 2010 om beføjelse til delegation af lovgivning3,

– der henviser til skrivelse af 8. februar 2013 fra Parlamentets formand til formanden for 
Rådet om manglende fremskridt i Rådet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget, 
Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, Transport- og Turismeudvalget, Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, Fiskeriudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender (A7-0000/2013),

A. der henviser til, at der ved Lissabontraktaten blev indført mulighed for, at Parlamentet og 
Rådet ("lovgiveren") delegerer en del af sine beføjelser til Kommissionen i en 
lovgivningsmæssig retsakt ("basisretsakten"); en delegation er en vanskelig operation, 
hvorved lovgiveren giver Kommissionen til opgave at udøve beføjelser, der er 
uadskilleligt forbundet med lovgiverens egen rolle, og der må derfor ved behandlingen af 
spørgsmålet om delegation altid tages udgangspunkt i lovgiverens frihed; det er ifølge fast 
retspraksis forbeholdt lovgiveren at vedtage regler, som er af væsentlig betydning for det 

                                               
1 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
2 EUT L 304 af 20.11.2010, s. 47.
3 EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 6.
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pågældende område; sådanne delegerede beføjelser kan derfor kun bestå i at udbygge eller 
ændre dele af en lovgivningsmæssig retsakt, som ikke er væsentlige; de delegerede 
retsakter, som Kommissionen vedtager, vil være generelle ikke-lovgivningsmæssige 
retsakter; basisretsakten skal udtrykkeligt afgrænse delegationens formål, indhold, omfang 
og varighed, og den skal fastlægge de betingelser, der gælder for delegationen;

B. der henviser til, at Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er blevet enige om en 
fælles forståelse om delegerede retsakter, der fastlægger de praktiske foranstaltninger og 
aftalte præciseringer og præferencer i forbindelse med delegation af lovgivningsbeføjelser 
i henhold til artikel 290 i TEUF, med henblik på en tilfredsstillende udøvelse af de 
delegerede beføjelser og Europa-Parlamentets og Rådets effektive kontrol med disse 
beføjelser;

C. der henviser til, at medlemsstaterne ifølge traktaterne kan træffe alle de nationale 
foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre Unionens juridisk bindende 
retsakter; når ensartede betingelser for gennemførelse af Unionens juridisk bindende 
retsakter er nødvendige, skal disse retsakter imidlertid tildele Kommissionen (og i visse 
særlige tilfælde Rådet) gennemførelsesbeføjelser, jf. artikel 291 i TEUF; hvis 
basisretsakten kræver, at Kommissionens vedtagelse af gennemførelsesretsakter skal være 
underlagt medlemsstaternes kontrol, bør gennemførelsesbeføjelserne ved disse retsakter 
tildeles Kommissionen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011; 
Kommissionen gav i en erklæring i et bilag til denne forordning et vigtigt tilsagn om at 
afslutte den presserende tilpasning af den gældende EU-ret til det nye system med 
delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter i løbet af denne valgperiode, herunder 
basisretsakter, der henviser til forskriftsproceduren med kontrol; 

D. der henviser til, at det er lovgiveren, der fra sag til sag afgør, hvor detaljeret den enkelte 
retsakt skal være, og dermed også om der skal delegeres beføjelser til Kommissionen til at 
vedtage delegerede retsakter, samt om der vil være behov for beføjelser for at sikre 
ensartede betingelser for gennemførelsen af retsakten; der er aldrig pligt til at tildele 
Kommissionen sådanne delegerede beføjelser eller gennemførelsesbeføjelser, men det bør 
overvejes at gøre det, hvis der er behov for fleksibilitet og effektivitet, og dette ikke kan 
opnås ved hjælp af den almindelige lovgivningsprocedure; afgørelsen om, hvorvidt der 
skal tildeles delegerede beføjelser eller gennemførelsesbeføjelser, skal bygge på objektive 
kriterier, der skal muliggøre en domstolskontrol med den vedtagne løsning;

E. der henviser til, at de lovgivningsmæssige forhandlinger i mange sager har vist 
divergerende fortolkninger blandt institutionerne angående bestemte spørgsmål; 
Parlamentets udvalg kan i henhold til forretningsordenens artikel 37a anmode om en 
udtalelse fra Retsudvalget, når de behandler et forslag, der indeholder delegerede 
retsakter; Formandskonferencen godkendte den 13. januar 2012 en fælles linje og 
godkendte den 19. april 2012 en horisontal tilgang, der skal følges af de enkelte udvalg 
med henblik på at overvinde meningsforskelle; denne fælles linje skal udbygges 
yderligere ved, at Parlamentet fastlægger sine egne kriterier for anvendelsen af artikel 290 
og 291 i TEUF og forsøger at nå til enighed med Rådet og Kommissionen om sådanne 
kriterier; 

1. mener, at Parlamentet bør følge følgende kriterier ved anvendelsen af artikel 290 og 291 i 
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TEUF:

 Spørgsmålet om en retsakts bindende eller ikke-bindende karakter skal afgøres på 
grundlag af dens art og indhold; der kan kun delegeres beføjelse til at vedtage juridisk 
bindende retsakter i henhold til artikel 290 i TEUF.

 Kommissionen kan kun ændre retsakter ved hjælp af delegerede retsakter. Dette 
gælder også ændring af bilag, da bilag er en integrerende del af den 
lovgivningsmæssige retsakt. Bilag må ikke suppleres eller slettes med det formål at 
udløse eller undgå brug af delegerede retsakter; hvis lovgiveren finder, at en tekst bør 
være en integrerende del af basisretsakten, kan den beslutte at medtage den 
pågældende tekst i et bilag.

 Foranstaltninger, der sigter mod at fastlægge det præcise indhold af forpligtelserne i 
den lovgivningsmæssige retsakt yderligere, har til formål at supplere basisretsakten 
med nye ikke-væsentlige bestemmelser. 

 Foranstaltninger, der fører til et valg af prioriteter, mål eller forventede resultater, bør 
vedtages ved hjælp af delegerede retsakter, hvis lovgiveren beslutter ikke at medtage 
dem i selve den lovgivningsmæssige retsakt.

 Foranstaltninger med henblik på at fastsætte (yderligere) betingelser, kriterier eller 
krav, der skal opfyldes - og hvis opfyldelse skal sikres af medlemsstaterne eller andre 
personer eller enheder, der er direkte berørt af lovgivningen - vil pr. definition ændre 
indholdet af lovgivningen og tilføje nye generelle regler. Sådanne yderligere regler 
eller kriterier kan derfor kun indføres ved hjælp af en delegeret retsakt. Derimod kan 
gennemførelsen af regler eller kriterier, der allerede er fastlagt i basisretsakten (eller i 
en kommende delegeret retsakt), uden at der ændres ved indholdet af de rettigheder 
eller forpligtelser, der følger heraf, og uden at der træffes yderligere politiske valg, ske 
ved gennemførelsesretsakter. 

 Kommissionen har under visse omstændigheder beføjelse til at vedtage yderligere 
bindende generelle regler, som berører indholdet af de rettigheder eller forpligtelser, 
der er fastsat i basisretsakten. Disse foranstaltninger vil pr. definition supplere reglerne 
i basisretsakten og dermed bidrage til fastlæggelsen af EU's politik. Dette kan kun ske
ved hjælp af en delegeret retsakt.

 En foranstaltning, hvorved det bestemmes, hvilken type oplysninger der skal gives i 
henhold til basisretsakten (dvs. det nøjagtige indhold af oplysningerne), supplerer som 
regel forpligtelsen til at give oplysninger og bør træffes ved hjælp af delegerede 
retsakter.

 En foranstaltning, hvorved det bestemmes, hvordan oplysningerne skal gives (dvs. 
formatet), tilføjer som regel ikke noget til forpligtelsen til at give oplysninger. En 
sådan foranstaltning giver derimod mulighed for en ensartet gennemførelse. Den bør 
derfor som hovedregel træffes ved hjælp af gennemførelsesretsakter.

 Foranstaltninger, hvorved der indføres en procedure (dvs. en måde, hvorpå noget 
udføres eller gennemføres), kan enten være en delegeret retsakt eller en 
gennemførelsesretsakt (eller endda et væsentligt element i basisretsakten) afhængigt af 
deres indhold, konteksten og karakteren af bestemmelserne i basisretsakten. 
Foranstaltninger, der fastlægger nærmere regler for procedurer for at sikre ensartede 
betingelser for gennemførelsen af en forpligtelse i henhold til basisretsakten, bør som 
regel være gennemførelsesbestemmelser.

 Som det er tilfældet med procedurer, kan en bemyndigelse til at fastlægge metoder 
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(dvs. måder at gøre noget særligt på på en regelmæssig og systematisk måde) eller 
metodologi (dvs. regler til fastsættelse af metoder) give hjemmel til delegerede 
retsakter eller gennemførelsesretsakter afhængigt af indholdet og konteksten.

 Der bør som regel benyttes delegerede retsakter, når basisretsakten giver 
Kommissionen en betydelig skønsmargen til at supplere den lovgivningsmæssige 
ramme, der er fastsat i basisretsakten.

 Tilladelser kan være generelle foranstaltninger. Det er f.eks. tilfældet, når beslutninger 
vedrører tilladelse til eller forbud mod brug af et bestemt stof i fødevarer, kosmetik 
osv. Disse beslutninger er generelle, da de vedrører enhver aktør, der vil bruge
sådanne stoffer. I sådanne tilfælde bør Kommissionens beslutning være en 
gennemførelsesretsakt, hvis den fuldt ud er baseret på kriterier, der er indeholdt i 
basisretsakten, forudsat at lovgiveren ikke har valgt at beholde tilladelserne som en 
integrerende del af basisretsakten i form af et bilag; hvis den tilføjer nye normer, der 
berører indholdet af rettighederne og forpligtelserne og dermed tilføjer sekundære 
politiske retningslinjer eller politiske valg til basisretsakten og således supplerer 
denne, bør den være en delegeret retsakt.

 Kommissionen kan i en lovgivningsmæssig retsakt kun få delegeret beføjelse til at 
vedtage generelle ikke-lovgivningsmæssige retsakter. Individuelle foranstaltninger kan 
derfor ikke vedtages ved hjælp af delegerede retsakter. En generel retsakt er en retsakt, 
der fastsætter regler, som skal gælde for et ubestemt antal adressater.

 Gennemførelsesretsakter bør ikke tilføje yderligere politiske retningslinjer, og de 
beføjelser, der gives til Kommissionen, bør ikke overlade den en betydelig 
skønsmargen.

 Foranstaltninger, der indebærer en midlertidig fravigelse af reglerne i basisretsakten i 
en specifik situation, under særlige klart definerede betingelser og i en begrænset 
periode, ændrer eller supplerer ikke basisretsakten. De bør derfor vedtages ved hjælp 
af gennemførelsesretsakter. Når sådanne foranstaltninger indebærer en mere 
permanent fravigelse af reglerne i basisretsakten, som går ud over en begrænset 
periode, bør de dog vedtages ved hjælp af delegerede retsakter;

2. opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at indlede forhandlinger med Europa-
Parlamentet med henblik på at nå til enighed om de ovennævnte kriterier; mener, at dette 
kan opnås inden for rammerne af en revision af den interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning, der omfatter sådanne kriterier;

3. udtrykker alvorlig bekymring over, at tilpasningen af den gældende EU-ret til 
Lissabontraktaten kun delvis er en realitet fire år efter traktatens ikrafttræden; opfordrer 
Kommissionen til at fremsætte alle udestående forslag til tilpasning; opfordrer Rådets 
formandskab til at gøre sit yderste for at komme videre i drøftelserne om de pakker, som 
Rådet stadig ikke har afsluttet sin behandling af, herunder forslagene på landbrugs- og 
fiskeriområdet; mener, at som minimum alle sager, der tidligere blev behandlet efter 
forskriftsproceduren med kontrol, nu bør tilpasses til artikel 290 i TEUF;

4. er bekymret for, at det med tiden kan ødelægge artikel 290 i TEUF som et værdifuldt 
middel til rationalisering af lovgivningsprocessen, hvilket var det oprindelige formål med 
bestemmelsen, hvis man systematisk holder alle politiske elementer i basisretsakten, selv 
om det kan være en god løsning i visse tilfælde;
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5. opfordrer sine udvalg til at følge nøje med i anvendelsen af delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter inden for deres respektive ansvarsområder;

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

Formålet med denne betænkning er at gøre status over den praktiske anvendelse af artikel 290 
og 291 i TEUF og give ordførerne en række praktiske retningslinjer, når de beskæftiger sig 
med delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. Parlamentet har pr. 18. juli 2013 
modtaget 69 delegerede retsakter (4 i 2010, 7 i 2011, 38 i 2012 og indtil videre 20 i 2013), 
heraf 64 delegerede forordninger, 2 delegerede direktiver og 3 delegerede afgørelser, og ingen 
af de to medlovgivere har hidtil gjort indsigelse mod en delegeret retsakt.

De store forhåbninger, der var knyttet til betænkningerne om delegation af 
lovgivningsmæssige beføjelser og forordningen om gennemførelsesretsakter i 2010 og 2011 -
som jeg var ordfører for - er ikke blevet indfriet på den måde, det oprindelig var planlagt. De 
pågældende instrumenter skulle forbedre medlovgivernes kontrol med sekundær lovgivning 
og dermed styrke disse retsakters demokratiske legitimitet. De havde også til formål at øge 
effektiviteten og forenkle lovgivningen på europæisk plan yderligere.

Der blev som forberedelse til udarbejdelsen af denne betænkning oprettet en administrativ 
projektgruppe bestående af administratorer fra de rådgivende udvalg og relevante 
tjenestegrene i Parlamentet, og der blev udarbejdet et arbejdsdokument, som skitserede de 
vigtigste spørgsmål, som generelt kan siges at vedrøre to forskellige områder: 

1. Valget mellem anvendelsen af delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter 
skaber vanskeligheder under mange forhandlinger om nye lovforslag fra 
Kommissionen og forslag om tilpasning af eksisterende lovgivning til 
Lissabontraktaten. 

2. Der er adskillige problemer i forbindelse med Kommissionens udarbejdelse og 
vedtagelse af delegerede retsakter og forslag til gennemførelsesretsakter og med deres 
behandling i Europa-Parlamentet, bl.a. som følge af de forskellige måder, som 
Parlamentet udøver sine kontrolbeføjelser på, inddragelsen af eksperter og etablering 
af en effektiv informationsudveksling mellem institutionerne og internt i Parlamentet.

Skillelinjen mellem delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter og det korrekte og mest 
hensigtsmæssig valg af bestemmelser, der skal medtages i basisretsakten, er spørgsmål, som 
bliver en integrerende del af de fleste forhandlinger om lovgivningsforslag. Jeg fremlægger 
derfor en række konkrete forslag, der skal sikre Parlamentets prærogativer og vejlede 
medlemmerne og de ansatte under dette arbejde, under hensyntagen til Parlamentets 
forskellige holdninger, den "horisontale tilgang", der er godkendt af Formandskonferencen, 
og de regelmæssige screeninger, der foretages af Parlamentets tjenestegrene.

Det er i denne forbindelse vigtigt, at udvalgene gør øget brug af muligheden for at anmode om 
en udtalelse fra JURI i henhold til artikel 37a i forretningsordenen om anvendelsen af 
delegerede retsakter.

Det endelige mål med denne betænkning er at konsolidere det arbejde, der er gjort på både 
administrativt og politisk plan i EU-institutionerne, med særlig fokus på medlovgiverne og 
Kommissionen, angående spørgsmål om delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter i 
sidste fire år, og at bane vejen for, at disse spørgsmål kan blive en del af en kommende 
revision af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning fra 2003.


