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FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at der i Den Europæiske Union også laves regler under det lovgivende niveau, 
og det i form af retsakter til udvikling og gennemførelse af lovgivningsmæssige retsakter, 
og at det er nødvendigt at anvende traktaten korrekt for at garantere en tilstrækkelig grad 
af demokratisk legitimitet også for disse retsakter;

2. understreger, at delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter bør begrænses til 
spørgsmål, der udelukkende er af teknisk og/eller administrativ art; mener, at politiske 
emner bør forbeholdes en demokratisk og gennemsigtig fælles beslutningsprocedure, der 
er tilgængelig for EU-borgerne;

3. minder om, at delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter ifølge artikel 290 og 291 i 
TEUF imødekommer forskellige behov og derfor ikke kan erstatte hinanden; mener, at 
afgrænsningen af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter såvel som et korrekt og 
mest hensigtsmæssigt valg af bestemmelser, der skal medtages i basisretsakten, er vigtige 
politiske spørgsmål, som bør behandles og drøftes på et tidligt tidspunkt under ordførernes 
og skyggeordførernes udformning af lovgivningsmæssige betænkninger med hjælp fra 
udvalgssekretariater og især Juridisk Tjeneste;

4. opfordrer indtrængende Kommissionen til at foreslå et sæt præcise interinstitutionelle 
kriterier for brugen af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, herunder 
revisionsmekanismer, og som er baseret på de forskellige stadier i beslutningstagningen, 
der fører til disse retsakter;

5. fremhæver de voksende vanskeligheder, Europa-Parlamentet står overfor under 
forhandlinger med Rådet, som følge af såvel Rådets manglende vilje til at overveje brugen 
af delegerede retsakter som det forhold, at muligheden for at inkludere alle de nødvendige 
elementer i basisretsakten og kun tillade gennemførelsesretsakter i helt særlige tilfælde 
ganske vist er juridisk forsvarlig, men at denne tilgang i nogle tilfælde, f.eks. i sektorer, 
hvor teknologier stadig er under udvikling, kan være ekstremt vanskelig at anvende og i 
mange tilfælde kan resultere i lovgivning, som ikke er i tråd med principperne om bedre 
lovgivning i EU; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til, som vogter af 
traktaterne, at leve op til dens forpligtelser i henhold til artikel 290 og 291 i TEUF og 
støtte Parlamentet til fulde, når det forsvarer sine rettigheder under forhandlinger med 
Rådet; 

6. mener, at Parlamentet for at styrke sine ordføreres position under lovgivningsmæssige 
forhandlinger i højere grad bør gøre brug af muligheden for at anmode om en udtalelse fra 
Retsudvalget i henhold til forretningsordenens artikel 37a;

7. udtrykker bekymring over tilpasningsprocessen under de aktuelle forhold, hvor Rådet 
udviser fjendtlighed over for brugen af delegerede retsakter, eftersom det kan have til 
følge, at Parlamentet mister sin ret til kontrol, hvis bestemmelser under 
forskriftsproceduren med kontrol bliver til gennemførelsesretsakter i forbindelse med 
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vigtige og politisk følsomme retsakter, som f.eks. retsakter vedrørende sikkerhed; 
opfordrer derfor Kommissionen og Rådet til at opfylde traktaten og målene deri og 
garantere demokratisk kontrol ved hjælp af Parlamentets rettigheder i forbindelse med 
delegerede retsakter;

8. understreger, at spørgsmål, der umiddelbart virker meget tekniske, inden for mange 
juridiske områder (f.eks. transport) kan indebære politiske valg med betydelige 
konsekvenser; understreger derfor, at Europa-Parlamentet for at sikre demokratisk 
legitimitet i hele EU's lovgivningsprocedure bør få stillet tilstrækkelig ekspertviden til 
rådighed med henblik på at kunne gøre brug af sine kontrolrettigheder på en uafhængig 
måde; 

9. understreger betydningen af, at Parlamentet er involveret i den forberedende fase af de 
delegerede retsakter, eftersom det kan være vanskeligt for Parlamentet at udøve sine 
kontrolbeføjelser vedrørende delegerede retsakter korrekt uden passende opfølgning på 
den forberedende fase og uden den nødvendige ekspertviden til vurdering af indholdet, i 
betragtning af den begrænsede tid, der er til rådighed på udvalgsniveau til at gennemføre 
kontrollen; 

10. anmoder Kommissionen om at sikre det samme niveau af information og gennemsigtighed 
for såvel nationale eksperter som Parlamentets eksperter;

11. fastholder, i forbindelse med tilpasningen af retsakter til Lissabontraktaten, at de 
foranstaltninger, der tidligere har været underlagt forskriftsproceduren med kontrol, bør 
gøres til delegerede retsakter, ikke gennemførelsesretsakter, medmindre det er begrundet i 
ekstraordinære omstændigheder. 
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