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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om uppföljning av delegeringen av lagstiftningsbefogenheter samt medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter
(2012/2323(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av 
den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter1,

– med beaktande av den gemensamma överenskommelsen om delegerade akter, godkänd av 
talmanskonferensen den 3 mars 2011,

– med beaktande av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och 
kommissionen, särskilt punkt 15 och bilaga I,

– med beaktande av domstolens dom av den 5 september 2012 i mål C-355/10, parlamentet 
mot rådet, ännu inte refererad i rättsfallssamlingen, och det pågående mål C-427/12, 
kommissionen mot Europaparlamentet och Europeiska unionens råd,

– med beaktande av sin resolution av den 5 maj 2010 om befogenheter för delegering av 
lagstiftning2,

– med beaktande av skrivelsen av den 8 februari 2013 från parlamentets talman till rådets 
ordförande, där bristen på framsteg i rådet påtalades,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från 
utskottet för utveckling, utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för transport och turism, 
utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, fiskeriutskottet och utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0000/2013), och av 
följande skäl:

A. I Lissabonfördraget infördes en möjlighet för parlamentet och rådet (”lagstiftaren”) att till 
kommissionen delegera en del av sina befogenheter i en lagstiftningsakt (”den 
grundläggande akten”). Delegering är ett vanskligt förfarande under vilket kommissionen 
får i uppdrag att utöva en befogenhet som ingår i lagstiftarens roll. Utgångspunkten när 
frågan om delegering behandlas måste därför alltid vara att lagstiftaren fritt får välja när 

                                               
1 EGT L 55, 28.2.2011, s. 13.
2 EUT C 81 E, 15.3.2011, s. 6.
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det ska bli aktuellt med delegering. Enligt etablerad rättspraxis är rätten att anta 
bestämmelser om väsentliga delar av det ämne som behandlas förbehållen lagstiftaren. 
Delegeringen av befogenheter kan därför handla endast om befogenhet att komplettera 
eller ändra sådana delar av en lagstiftningsakt som inte är väsentliga. Delegerade akter 
som antas av kommissionen kommer att bli icke-lagstiftningsakter av allmän räckvidd. 
Den grundläggande akten måste tydligt avgränsa mål, innehåll, omfattning och 
varaktighet för delegeringen samt fastställa de villkor som gäller för delegeringen.

B. För att fastställa de praktiska förfarandena och de överenskomna klarläggningarna och 
preferenserna som ska tillämpas vid delegering av lagstiftningsbefogenheter i enlighet 
med artikel 290 i EUF-fördraget ingick Europaparlamentet, rådet och kommissionen en 
gemensam överenskommelse om delegerade akter, vars syfte är delegeringen ska kunna 
utövas flexibelt och effektivt övervakas av Europaparlamentet och rådet.

C. I fördragen föreskrivs det att medlemsstaterna ska vidta alla nationella 
lagstiftningsåtgärder som är nödvändiga för att genomföra unionens rättsligt bindande 
akter. Om enhetliga villkor för genomförande av unionens rättsligt bindande akter krävs 
ska dock kommissionen (och, i vissa undantagsfall, rådet), såsom det fastställs i 
artikel 291 i EUF-fördraget tilldelas genomförandebefogenheter genom dessa akter. Om 
den grundläggande akten innehåller krav på att kommissionens antagande av 
genomförandeakter förutsätter tillsyn från medlemsstaternas sida bör dessa akter ge 
kommissionen dess genomförandebefogenheter i enlighet med 
förordning (EU) nr 182/2011. I ett uttalande bifogat till den förordningen fanns en tungt 
vägande utfästelse från kommissionens sida, nämligen att det brådskande arbetet med att 
anpassa unionens regelverk till det nya systemet med delegerade akter och 
genomförandeakter ska slutföras under innevarande valperiod, också för grundläggande 
akter där det hänvisas till det föreskrivande förfarandet med kontroll.

D. Det är lagstiftaren som från fall till fall ska bestämma hur ingående varje lagstiftningsakt 
ska vara och således också om det ska delegeras någon befogenhet till kommissionen att 
anta delegerade akter eller inte, liksom också om det behövs befogenheter för att 
tillförsäkra enhetliga villkor för genomförande av lagstiftningsakten. Någon skyldighet att 
ge befogenhet att anta delegerade akter eller genomförandeakter föreligger aldrig. Man 
bör dock överväga en sådan delegering när det behövs flexibilitet och effektivitet och 
detta inte kan åstadkommas med hjälp av det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Beslut om 
att ge befogenhet av ovannämnda slag måste baseras på objektiva faktorer som måste 
möjliggöra kontroll av lagenligheten hos den lösning som har valts.

E. Vid förhandlingarna om lagstiftning om ett flertal ärenden har det framkommit att 
institutionerna tolkar vissa frågor på olika sätt. Enligt artikel 37a i Europaparlamentets 
arbetsordning får parlamentets utskott begära ett uttalande från utskottet för rättsliga 
frågor när de behandlar ett förslag som innehåller delegerade akter. Den 13 januari 2012 
godkände talmanskonferensen en gemensam hållning och den 19 april 2012 godkände den 
en övergripande strategi som de enskilda utskotten skulle följa för att komma till rätta med 
meningsskiljaktigheter. Parlamentet måste gå ett steg längre med denna gemensamma 
hållning genom att fastställa egna kriterier för tillämpningen av artiklarna 290 och 291 i 
EUF-fördraget och eftersträva en överenskommelse om sådana kriterier med 
kommissionen och rådet. 
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1. Europaparlamentet anser att följande kriterier bör tjäna som rättesnöre för parlamentet vid 
tillämpningen av artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget:

 Frågan om huruvida en åtgärd är bindande eller icke-bindande måste avgöras utgående 
från åtgärdens art och innehåll. Endast befogenheten att anta rättsligt bindande åtgärder får 
delegeras i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget.

 Kommissionen får ändra lagstiftningsakter endast med hjälp av delegerade akter. Detta 
innefattar också ändringar av bilagor, eftersom bilagorna är en integrerad del av 
lagstiftningsakten. Bilagor får inte läggas till eller tas bort för att man på det sättet ska 
kunna använda eller inte behöva använda delegerade akter, ty om lagstiftaren anser att en
text bör ingå som en del av den grundläggande akten kan lagstiftaren besluta att ta med 
den texten i en bilaga.

 Åtgärder för att ytterligare fastställa vad som exakt ingår i de skyldigheter som föreskrivs i 
lagstiftningsakten har som syfte att komplettera den grundläggande akten med icke 
väsentliga delar. 

 Åtgärder som leder till ett val av prioriteringar, mål och förväntade resultat bör antas med 
hjälp av delegerade akter, om lagstiftaren beslutar att inte ta med dem i den grundläggande 
akten.

 Åtgärder för att fastställa (ytterligare) villkor, kriterier eller krav som ska uppfyllas, och 
vilkas uppfyllande åligger medlemsstaterna eller andra personer eller enheter som direkt 
berörs av lagstiftningen, kommer rent definitoriskt att ändra lagstiftningens innehåll och 
lägga till nya generellt tillämpliga bestämmelser. Alltså får sådana ytterligare 
bestämmelser eller kriterier fastställas endast med hjälp av en delegerad akt. Sådana 
bestämmelser eller kriterier som redan fastställts i den grundläggande akten (eller i en 
framtida delegerad akt) kan däremot genomföras med hjälp av genomförandeakter, om 
detta varken påverkar sakinnehållet i de rättigheter eller skyldigheter som följer av dem 
eller innebär något ytterligare politiskt beslutsfattande. 

 Kommissionen får under vissa omständigheter anta ytterligare bindande bestämmelser 
med allmän räckvidd, som påverkar sakinnehållet i de rättigheter eller skyldigheter som 
fastställts i den grundläggande akten. Dessa åtgärder kommer rent definitoriskt att 
komplettera de åtgärder som fastställts i den grundläggande akten och ytterligare utforma 
unionens politik. Detta får ske bara med hjälp av delegerad akt.

 En åtgärd som fastställer vad slags information som ska tillhandahållas enligt den 
grundläggande akten (alltså vad som exakt ska ingå i informationen) innebär vanligen ett 
komplement till skyldigheten att tillhandahålla information och bör verkställas med hjälp 
av delegerade akter. 

 En åtgärd som fastställer på vilka sätt information ska tillhandahållas (alltså formatet) 
innebär vanligen inte ett komplement till skyldigheten att tillhandahålla information. En 
sådan åtgärd möjliggör i stället ett enhetligt genomförande. Detta bör därför i regel 
verkställas med hjälp av genomförandeakter.

 Åtgärder där det fastställs ett förfarande (alltså hur något ska utföras eller få verkan) kan 
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ha formen antingen av en delegerad akt eller en genomförandeakt (eller rentav en 
väsentlig del av den grundläggande akten), beroende på sitt innehåll samt på i vilket 
sammanhang de ingår och vad slags bestämmelser som fastställs i den grundläggande 
akten. Åtgärder som i detalj fastställer förfaranden för att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av en skyldighet som fastställts i den grundläggande akten bör i allmänhet 
vara genomförandeåtgärder.

 Liksom fallet är med förfaranden bör en befogenhet att fastställa metoder (alltså sätt att 
göra något, i synnerhet på ett regelbundet och systematiskt sätt) eller metodik (alltså 
bestämmelser för att fastställa metoderna) hänföra sig till antingen delegerade akter eller 
genomförandeakter, beroende på innehållet och sammanhanget.

 Delegerade akter bör i allmänhet användas när den grundläggande akten ger 
kommissionen en avsevärd ram för bedömning i frågor som berör komplettering av den 
lagstiftning som fastställts i den grundläggande akten.

 Godkännanden kan handla om generellt tillämpliga åtgärder. Så är fallet till exempel med 
beslut om att godkänna eller förbjuda något ämne i livsmedel, kosmetika etc. Dessa beslut 
är generellt tillämpliga eftersom de berör alla operatörer som vill använda ett sådant ämne. 
I sådana fall bör kommissionens beslut, om det fullständigt bygger på kriterier som ingår i 
den grundläggande akten, ta formen av en genomförandeakt, förutsatt att lagstiftaren inte 
valt att låta godkännandena bilda en integrerad del av den grundläggande akten i form av 
en bilaga. Om beslutet tillför ett nytt normativt innehåll som påverkar sakinnehållet i 
rättigheterna och skyldigheterna och på det sättet bygger ut den grundläggande akten med 
politiska inriktningar eller beslut i andra hand och således kompletterar den, bör beslutet ta 
formen av en delegerad akt.

 I en lagstiftningsakt får kommissionen delegeras endast befogenhet att anta generellt 
tillämpliga icke-lagstiftningsakter. Åtgärder som är individuellt tillämpliga får därför inte 
antas med hjälp av delegerade akter. En akt med allmän räckvidd är en akt där det 
fastställs bestämmelser som ska gälla för ett obestämt antal mottagare.

 Genomförandeakter bör inte innebära tillägg av några nya politiska inriktningar och de 
befogenheter som tilldelas kommissionen bör inte innefatta någon bredare ram för 
bedömning.

 Åtgärder med tillfälliga undantag i särskilda situationer från de bestämmelser som 
fastställts i den grundläggande akten, avsedda att gälla under vissa klart definierade 
omständigheter och för en begränsad tidsperiod, innebär inte någon ändring eller 
komplettering av den grundläggande akten. De bör därför antas med hjälp av 
genomförandeakter. Om dessa åtgärder innebär ett mer varaktigt undantag från de 
bestämmelser som fastställts i den grundläggande akten och går längre än bara en 
begränsad tidsperiod bör de dock antas med hjälp av delegerade akter.

2. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och rådet att inleda förhandlingar 
med parlamentet för att nå fram till en överenskommelse om de ovannämnda kriterierna. 
Parlamentet anser att detta kan ske inom ramen för en översyn av det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning, där sådana kriterier skulle kunna ingå.
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3. Europaparlamentet uttalar allvarliga betänkligheter om att anpassningen av unionens 
regelverk till Lissabonfördraget endast delvis förverkligats, fyra år efter det att 
Lissabonfördraget trätt i kraft. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram 
eventuella återstående förslag om anpassning och uppmanar rådets ordförandeskap att 
göra sitt yttersta för att man ska komma vidare med de paket som för närvarande är 
blockerade i rådet, också förslag om jordbruk och fiske. Parlamentet anser att åtminstone 
alla de fall som tidigare behandlats enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll nu 
bör anpassas efter artikel 290 i EUF-fördraget.

4. Europaparlamentet uttalar betänkligheter om att det visserligen ibland kan vara bra att 
systematiskt låta alla politiskt betingade inslag ingå i den grundläggande akten, men att 
detta på sikt kan leda till att det inte längre går att använda artikel 290 för vad den 
ursprungligen var tänkt som, nämligen ett värdefullt sätt att rationalisera 
lagstiftningsförfarandet.

5. Europaparlamentet uppmanar sina utskott att noggrant övervaka användningen av 
delegerade akter och genomförandeakter inom sina respektive ansvarsområden.

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas parlament.
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MOTIVERING

I detta betänkande ska det ses efter hur artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget tillämpats i 
praktiken, så att föredragandena får ett antal praktiska riktlinjer när de har att göra med 
delegerade akter och genomförandeakter. Fram till den 18 juli 2013 hade parlamentet tagit 
emot 69 delegerade akter (4 under 2010, 7 under 2011, 38 under 2012 och 20 dittills under 
2013), vilket omfattade 64 delegerade förordningar, 2 delegerade direktiv och 3 delegerade 
beslut.

De stora förväntningarna som förknippades med betänkandena om delegering av 
lagstiftningsbefogenheter och förordningen om genomförandeakter under 2010 och 2011, som 
jag var föredragande för, har inte förverkligats på det sätt man ursprungligen tänkte sig. Dessa 
instrument var avsedda att ytterligare förbättra medlagstiftarnas tillsyn över 
sekundärlagstiftningen och på det sättet stärka dessa akters legitimitet. De syftade också till 
att göra lagstiftningen på europeisk nivå enklare och bättre.

Som ett led i förberedelsearbetet inför detta betänkande inrättades det en administrativ 
projektgrupp med handläggare från både utskotten för yttrandena och från parlamentets 
berörda tjänstegrenar och det sammanställdes ett arbetsdokument med en uppskissering av 
huvudfrågorna, vilka överlag beskrevs såsom hänförande sig till två olika områden: 

1. För det första medför valet mellan delegerade akter och genomförandeakter 
svårigheter i många förhandlingar om nya lagstiftningsförslag från kommissionen och 
förslag om anpassning av befintlig lagstiftning till Lissabonfördraget. 

2. För det andra finns det många problem i samband med kommissionens utarbetande 
och antagande av delegerade akter och utkast till genomförandeakter och 
Europaparlamentets behandling av dessa akter, bland annat de olika sätt på vilka
parlamentet utövar sina kontrollbefogenheter, deltagandet av experter och införandet 
av ett effektivt och ändamålsenligt informationsflöde mellan institutionerna och inom 
parlamentet.

Gränsdragningen mellan delegerade akter och genomförandeakter, tillsammans med frågan 
om hur man korrekt och lämpligast ska välja vilka bestämmelser som ska ingå i den 
grundläggande akten, är frågor som aktualiseras som en integrerad del av de flesta 
förhandlingar om lagstiftningsförslag. Jag lägger därför fram ett antal praktiska förslag för att 
slå vakt om parlamentets rättigheter och vägleda ledamöterna och personalen vid detta arbete, 
med hänsyn tagen till de olika ståndpunkter som parlamentet intagit, den ”övergripande 
strategi” som godkänts av talmanskonferensen, och de allmänna granskningar som 
parlamentets tjänstegrenar utfört.

Här är det viktigt att utskotten oftare använder sig av den möjlighet som artikel 37a i 
arbetsordningen erbjuder, nämligen att från rättsutskottet begära ett yttrande om 
användningen av delegerade akter.

Ytterst eftersträvas med detta betänkande en konsolidering av det arbete som under de 
fyra senaste åren gjorts både på administrativ och politisk nivå inom EU:s institutioner om 
frågor i anslutning till delegerade akter och genomförandeakter. Tonvikten ska då särskilt 
läggas vid medlagstiftarna och kommissionen och avsikten är att bana väg för att dessa frågor 
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ska tas upp vid en förestående översyn av det interinstitutionella avtalet från 2003 om bättre 
lagstiftning.


