
DT\823343DA.doc PE445.643v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

2.7.2010

ARBEJDSDOKUMENT
om 26. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten (2008)

Udvalget for Andragender

Ordfører: Erminia Mazzoni



PE445.643v02-00 2/6 DT\823343DA.doc

DA

Det påhviler Udvalget for Andragender som en af dens hovedopgaver og et af dens primære 
ansvarsområder at undersøge forhold, hvor EU-borgere gør opmærksom på angivelige 
overtrædelser af EU-retten. I praksis vedrører over halvdelen af Udvalget for Andragenders 
aktiviteter spørgsmål vedrørende anvendelsen af fællesskabsretten, og dette giver ikke blot 
anledning til omfattende drøftelser i Udvalget, men også til undersøgelsesrejser til de berørte 
lande eller regioner.

Når EU-retten ikke anvendes korrekt eller konsekvent af medlemsstaterne, skader det EU's 
troværdighed, og EU-institutionernes mål og hensigter kommer til at fremstå som uklare for 
EU-borgerne. Ifølge de skiftende traktater er Kommissionen eneansvarlig for iværksættelsen 
af overtrædelsesprocedurer mod medlemsstater, der ikke gennemfører eller anvender EU-
lovgivning korrekt i national ret, en procedure der udelukkende har til hensigt at sikre, at 
medlemsstaterne retter sig ind efter EU-retten; der er ikke foreskrevet nogen individuel 
klagemulighed for borgerne. Endvidere er Kommissionen ikke forpligtet til at iværksætte 
disse procedurer, men gør kun dette på eget initiativ.

Udvalget for Andragender har længe kritiseret denne situation, der i stadig mindre grad passer 
til det niveau, EU har nået i sin udvikling. Udvalget har også kritiseret manglen på passende 
klagemuligheder for enkeltpersoner eller grupper, der har lidt skade som følge af manglende 
gennemførelse af EU-lovgivning, og som måske kan lide længerevarende skade, idet 
konsekvenserne kan vare ved længe efter, at overtrædelsesproceduren er afsluttet. De har 
nationale domstole har i denne forbindelse været tilbageholdende med at anerkende borgernes 
rettigheder under sådanne omstændigheder.

Kommissionens årsberetning indeholder imidlertid kun en overfladisk anerkendelse af det 
bidrag, som andragenderne udgør til sikringen af, at EU-retten gennemføres korrekt, mens 
Kommissionens egen klageprocedure – der ikke er særskilt fastsat i traktaten – ikke 
overraskende promoveres som den generelle basis for iværksættelsen af 
overtrædelsesprocedurer. Omfanget og indholdet af processen for andragender er ganske vist 
sporadisk anerkendt, men behandles inkonsekvent med de modsætningsfyldte tilgange, som 
de forskellige afdelinger i Kommissionen arbejder efter. Dette er overraskende og 
foruroligende i betragtning af, at Kommissionens ansvarlige tjenestegren deltager i alle møder 
i Udvalget for Andragender. De følgende eksempler er sigende:

Det indre marked: I henvisningen til diskussionen om Equitable Life-sagen1 er der ingen 
omtale af undersøgelsesudvalgets rapport eller henstillinger vedrørende sammenbruddet af 
Equitable Life, selvom udvalget blev nedsat som et resultat af indgivne andragender og blandt 
sine medlemmer talte formanden og ordføreren, der begge var erfarne medlemmer af 
Udvalget for Andragender. I årsberetningen hedder det blot: "Andragender, der påpeger et 
brud på EU-retten, får naturligvis deres kendsgerninger "omsat" til overtrædelser"2. Hvad 
angår brud på reglerne om offentlige udbud, gives der dog mere detaljerede oplysninger om 
andragernes rolle vedrørende Kommissionens igangværende overtrædelsesprocedure mod 
regionen Valencia3, men der gøres ikke noget forsøg på at oplyse om sagens indhold.

                                               
1 SEK(2009) 1684/2 s. 218
2 ibid. s. 234
3 ibid. s. 247
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Miljø: I spørgsmålet om ulovlig fuglejagt valgte Kommissionen "at lægge sag an mod Malta 
for den forårsjagt, der praktiseres"1. Heller ikke her er der nævnt noget om andragenderne 
vedrørende dette emne eller udvalgets undersøgelsesrejse og Europa-Parlamentets 
efterfølgende beslutning P6_TA(2007)0074. Det samme er tilfældet i Kommissionens 
procedure mod Polen vedrørende Rospuda-dalen (brud på Natura 2000-direktivet2), mod 
Spanien (M-30-ringmotorvejen ved Madrid) og mod Irland3 (brud på direktivet om 
indvirkning på miljøet). Dette er betydelige udeladelser, og de viser, at spørgsmål som er eller 
har været kilder til bekymring blandt EU-borgerne, kun behandles delvist og herunder kun i 
statistisk form i denne beretning. 

Ret og indre anliggender: Dette kapitel indeholder en vis anerkendelse af andragernes rolle.
Især grænseforvaltning og den fri bevægelighed for personer (direktiv 2004/38/EF) har givet 
anledning til mange andragender, der har afstedkommet en rapport fra Kommissionen om 
gennemførelsen af direktivet4. I henvisningen til Bruxelles II-forordningen, som sikrer, at 
børn kan have regelmæssig kontakt med begge forældre efter en skilsmisse, findes der ingen 
omtale af de mange andragender, der er indgivet om Jugendamt eller af det arbejdsdokument, 
som udvalget udarbejdede om dette emne5. Endvidere omtaler teksten "ca. 12 andragender" 
vedrørende anvendelsen af både Bruxelles IIa- og Bruxelles I-forordningerne. Dette er 
hverken en nøjagtigt eller brugbar oplysning, og det ses heraf, hvordan der ikke tages hensyn 
til borgernes synspunkter, som disse kommer til udtryk gennem andragender.

Sociale anliggender: Den 24. juni 2010 meddelte Kommissionen, at den ville tage affære over 
for Det Forenede Kongerige i den hensigt at sikre omsorgsydelser for briter bosat i udlandet.
Udvalget for Andragender har modtaget mange andragender om dette emne og er yderst 
tilfreds med Kommissionens beslutning om indgriben. Dette er et typisk eksempel, hvor 
udvalget ville have værdsæt at være blevet orienteret. 

Udvalget forsøger hermed ikke at antyde, at Kommissionens beretning bør give mere 
anerkendelse til processen for andragender, end hvad der er ret og rimeligt, eftersom en 
beretning udarbejdet af Kommissionen i sagens natur fokuserer mere på egne end på andre 
institutioners aktiviteter. I betragtning af Kommissionens tjenestegrenes bidrag til og 
inddragelse i Udvalget for Andragenders arbejde, er det dog kun rimeligt at forvente, at 
omtaler af andragender som minimum er nøjagtige. Kommissionen bedes erindre, at Udvalget 
for Andragender fungerer som en formidler af den direkte kontakt med myndighederne i 
medlemsstaterne, hvilket fremgik af den nylige sag om affaldsforvaltning i Campanien, hvor 
tjenestegrenene fik mulighed for føre direkte og åbenhjertige drøftelser med nationale og 
regionale myndigheder under udvalgsmøderne.

Internetsteder
Udvalget for Andragender har gentagne gange opfordret Kommissionen til "at undersøge 
muligheden af et system, der klart angiver de forskellige klagemekanismer, der er til rådighed 
for borgerne; dette system kunne enten have form af en fælles EU-portal, eller der kunne 
                                               
1 ibid. s. 140
2 ibid. s. 144
3 ibid. s. 153
4 KOM(2009)0313
5 PE418.136
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oprettes en online "one-stop-shop" til at bistå borgerne"1, bl.a. i dets seneste udtalelse til 
Retsudvalget om 25. årsberetning om gennemførelsen af fællesskabsretten.

Kommissionen henviste i sit svar til en meddelelse fra maj 2008 om fremlæggelse af en 
"handlingsplan, der skal samordne de ni eksisterende offentlige servicer, der giver 
grundlæggende information om EU-rettigheder og yder individuel rådgivning om mere 
specifikke spørgsmål og uformel hjælp til problemløsning. Planen vil også knytte videre led 
til de formelle klagemekanismer i de tilfælde, hvor dette er mere hensigtsmæssigt eller hvor 
uformelle, hurtigere metoder ikke har virket. Resultaterne af handlingsplanen forventes at vise 
sig tidligt i 2010."

Så vidt Udvalget for Andragender er orienteret, arbejder Kommissionen på dette projekt under 
overskriften "Dine EU-rettigheder". Udvalget ville have værdsat at blive orienteret om dette 
igangværende arbejde og eventuelt anmodet om at komme med konstruktive bidrag.

Gennemsigtighed og aktindsigt
Udvalget for Andragender har også regelmæssigt og til stadighed anmodet Kommissionen 
om, at "Udvalget for Andragender sendes regelmæssige og klare oplysninger om alle trin i 
overtrædelsesprocedurer, i forbindelse med hvilke der også er indgivet et andragende, hvis 
behandling ikke er afsluttet, eller at udvalget i modsat fald får adgang til Kommissionens 
relevante database på lige fod med Rådet"2.

Det har også ofte anmodet om dokumenter, men er blevet mødt med afslag fra tjenestegrenene 
med begrundelser, der er i modstrid til det loyale samarbejde, der forventes mellem 
institutionerne. Kommissionen svarer blot, at "Oplysninger om status for 
overtrædelsesprocedurer offentliggøres regelmæssigt på internetstedet Europa. Det er denne 
database, som Kommissionen stiller til rådighed for andre  EU-institutioner eller 
offentligheden." Udvalget finder dette svar utilfredsstillende og redegør for dette synspunkt i 
sin årsberetning: "I betragtning af antallet af sager og den omstændighed, at tempoet i 
sagsbehandlingen af en given sag er svært at forudsige, og at der ikke er noget søgemiddel, 
hvormed en specifik overtrædelse kan findes frem, udgør månedlig overvågning af denne 
database et spild af tid og kræfter. Der bør derfor træffes yderligere foranstaltninger således, 
at Kommissionen automatisk gør udvalget opmærksom på udviklingen i overtrædelsessager 
med relevans for andragender."3

Opfordringen til Kommissionen om at oplyse om status for overtrædelsessager, der vedrører 
verserende andragender, gentages og styrkes derfor med afsnit 3, litra e), punkt 5, i udkastet 
til rammeaftalen mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen4.

Udvalget for Andragender støtter Retsudvalgets udtalelse om behovet for et 
procedureregelsæt i form af en EU-forordning, der fastsætter de forskellige aspekter af 

                                               
1 (2008/2337(INI))
2 ibid.
3 A7-0186/2010, s. 21
4 "Kommissionen skal stille sammenfattende oplysninger til rådighed for Parlamentet om alle 
traktatbrudsprocedurer fra åbningsskrivelsen, herunder – efter anmodning fra Parlamentet – i konkrete tilfælde 
og under overholdelse af fortrolighedsreglerne oplysninger om de områder, der berøres af 
traktatbrudsproceduren." 
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overtrædelsesproceduren, herunder meddelelser, tidsfrister, retten til at blive hørt og 
aktindsigt.

EU-Pilot
Kommissionen annoncerede i sin 25. årsberetning om gennemførelsen af fællesskabsretten, at 
den ville iværksætte et nyt instrument, EU-Pilot, "for at kunne give hurtigere og bedre svar på 
spørgsmål og foreslå løsninger på problemer som følge af anvendelsen af EU-lovgivningen, 
der kræver stadfæstelse af den faktiske eller retlige situation i en medlemsstat." Udvalget for 
Andragender tager EU-Pilot-evalueringsrapporten til efterretning1. Det finder det overvejende 
positivt, at Kommissionen har til hensigt at "rette brud på EU-retten på et tidligt stadie, når det 
er muligt, uden at behøve at ty til overtrædelsesprocedure"2, forudsat at borgernes, 
erhvervslivets og civilsamfundets legitime ret til at få deres sag behandlet ved en neutral 
instans ikke forbigås ved at anmode medlemsstater om at besvare klager ved første instans.
Det vil også være ønskeligt, om forsøg på at finde en hurtig løsning på overtrædelsessager 
ikke udelukker en grundig og objektiv vurdering af hver enkelt sag.

Udvalget udtrykker en vis bekymring over, at der vedvarende hersker en del forvirring 
angående Kommissionens behandling af klager og forespørgsler. I sin skrivelse til 
Retsudvalget med supplerende oplysninger om evalueringen af EU-Pilot-projektet3, oplyser 
Kommissionen, at i alt 876 sager er blevet indgivet til EU-Pilot, hvoraf 664 (76 %) udgør 
klager og forespørgsler fra de 15 deltagende medlemsstater. Senere i same skrivelse fremgår 
det, at i gennemsnit behandles kun lidt over 25 % af mængden af nye forespørgsler og klager 
gennem EU-Pilot. I betragtning af, at de 15 medlemsstater, der deltager i EU-Pilot udgør ca. 
65 % af EU's befolkning, synes her at være en uforklarlig uoverensstemmelse. Endvidere 
fremgår det af samme skrivelse, at 1741 nye forespørgsels- og klagesager fra de samme 15 
medlemsstater er blevet registreret i en ny database kaldet CHAP i perioden oktober 2009 til 
april 2010. Udvalget opfordrer Kommissionen til at gøre det klart for borgerne, hvordan 
forespørgsler og klager registreres og behandles inden for de forskellige systemer og ud fra 
hvilke kriterier. Desuden vil det gerne have oplyst, hvor mange af disse der vedrører 
andragender.

Udvalget for Andragender konstaterer med interesse tendensen til, at det førende emne for 
spørgsmål, klager og andragender er miljøet. Kommissionens konklusioner stemmer overens 
med de spørgsmål, som Udvalget for Andragender er blevet gjort opmærksom på, især hvad 
angår habitatdirektivet4, rammedirektivet om affald5, direktivet om deponering af affald6 og 
direktivet om miljøkonsekvensvurdering7. Udvalget for Andragender tilskynder 
Kommissionen til at gøre en foregribende indsats for sikre efterlevelse af disse direktiver, som 
mange verserende andragender vedrører.

Kommissionens beretning fremhæver den kritiske affaldssituation i Campanien, som var 
genstand for en undersøgelsesrejse udsendt af udvalget, efterfulgt af en betænkning. Udvalget 

                                               
1 KOM(2010) 70 endelig
2 ibid. s. 1
3 Ares(2010) 291478
4 Direktiv 92/43/EØF
5 Direktiv 2008/98/EF
6 Direktiv 1999/31/EF
7 Direktiv 2003/35/EF
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vil blot at anføre, at Kommissionen mere eksplicit bør redegøre for de konklusioner, som den 
har draget af at være bekendt med og have indsigt i problemerne med anvendelsen af 
affaldsdirektiverne, da dette synes at udgøre et tilbagevendende spørgsmål, som både 
Kommissionen og medlemsstaterne bør opprioritere.


