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FÖRSLAG 

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 

utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas: 

1. Europaparlamentet betonar att EU grundades som en union som bygger på rättsstaten 

och respekt för de mänskliga rättigheterna (artikel 2 i EU-fördraget). Parlamentet 

framhåller att det är ytterst viktigt att noga övervaka medlemsstaternas och 

EU-institutionernas handlingar och underlåtelser att handla. 

2. Europaparlamentet betonar att ett faktiskt genomförande av EU-rätten är av största vikt 

för att förbättra medborgarnas förtroende för EU:s politik och institutioner. Parlamentet 

påminner om artikel 197 i EUF-fördraget i detta avseende föreskriver att 

”[m]edlemsstaternas faktiska genomförande av unionsrätten, som är väsentligt för att 

unionen ska fungera väl, ska betraktas som en fråga av gemensamt intresse”. 

Unionsmedborgarna kommer att känna tilltro till unionsrätten om den genomförs på ett 

verkningsfullt sätt i medlemsstaterna. 

3. Europaparlamentet medger att det främsta ansvaret för korrekt genomförande och 

tillämpning av EU-rätten ligger hos medlemsstaterna. Detta befriar dock inte 

EU-institutionerna från deras skyldighet att respektera EU:s primärrätt, i synnerhet när 

de utformar sekundärrätten. 

4. Europaparlamentet välkomnar denna första rapport om kontrollen av EU-rättens 

tillämpning efter ikraftträdandet av agendan för bättre lagstiftning 2015. Parlamentet 

påminner om att principerna om bättre lagstiftning omfattar kravet att påvisa att det är 

nödvändigt att lagstifta på EU-nivå, på ett sätt som står i strikt proportion till 

lagstiftningsåtgärdernas ändamål, och att se till att lagstiftningen genomförs på rätt sätt 

och på rätt nivå. Parlamentet betonar därför betydelsen av att upprätthålla principerna 

om tilldelning, subsidiaritet och proportionalitet, i enlighet med artikel 5 i EU-fördraget, 

liksom rättslig förutsebarhet och likhet inför lagen, i syfte att bättre övervaka 

tillämpningen av EU-rätten. 

5. Europaparlamentet beklagar att det fortfarande är en källa till allvarlig oro att 

EU-lagstiftningen inte tillämpas i rätt tid och på ett korrekt sätt i medlemsstaterna, 

vilket framgår av det stora antalet överträdelseförfaranden. Parlamentet beklagar djupt 

det stora antal negativa tendenser som avslöjas i rapporten, särskilt den betydande 

ökningen av inledda överträdelseförfaranden, som innebär en ökning med 67,5 procent 

under det senaste året och utgör ett femårsrekord, tillsammans med en rapporterad 

ökning av antalet klagomål och en minskning av andelen lösta fall. När man ser till 

fördelningen av pågående överträdelseförfaranden i slutet av 2016 var de fyra 

politikområden där flest överträdelseförfaranden gällande införlivande hade inletts mot 

medlemsstaterna den inre marknaden, miljö, finansiell stabilitet, finansiella tjänster och 

kapitalmarknadsunionen samt transport och rörlighet.  

6. Europaparlamentet konstaterar att kommissionens åtagande att vara mer strategisk när 

det gäller verkställandet av EU-rätten nyligen lett till att överträdelseförfaranden lagts 

ned av politiska skäl. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att redogöra för de 

överväganden som ligger bakom sådana beslut i framtida rapporter. 
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7. Europaparlamentet välkomnar minskningen av antalet nya EU Pilot-ärenden, som nådde 

sin lägsta nivå sedan 2011. Parlamentet noterar kommissionens målsättning, i enlighet 

med dess meddelande EU-rätten: Bättre resultat genom bättre tillämpning1, att använda 

sig av EU Pilot-mekanismen endast där denna tillför ett verkligt mervärde i processen 

för lösning av överträdelser. Parlamentet påpekar dock att EU Pilot är ett arbetsredskap 

som inte har någon juridisk status och som ger kommissionen ett utrymme för 

skönsmässig bedömning som inte uppfyller de berättigade kraven på öppenhet och 

ansvarighet. Parlamentet anser att dessa brister skulle kunna åtgärdas genom att man 

antar en förordning som klargör de enskilda klagandenas och kommissionens juridiska 

rättigheter och skyldigheter. 

8. Europaparlamentet välkomnar det faktum att rapporten erkänner parlamentets roll för 

att uppmärksamma kommissionen på brister i tillämpningen av EU-rätten i 

medlemsstaterna med hjälp av parlamentsfrågor och framställningar. Om de nationella 

parlamenten närmare granskar sina respektive regeringar när dessa deltar i 

lagstiftningsprocessen kommer det att främja en mer verkningsfull tillämpning av 

EU-rätten i enlighet med fördragen. 

9. Förutom effektivitet framhåller Europaparlamentet hur viktigt det är med öppenhet och 

ansvarighet när EU-institutionerna utarbetar och tillämpar EU-rätten, vilket innebär att 

EU-lagstiftningen måste vara tydlig, begriplig, konsekvent, exakt och omedelbart 

tillgänglig för medborgarna, samtidigt som man också beaktar den rättspraxis från 

Europeiska unionens domstol i vilken det insisteras på behovet av förutsebarhet och 

förutsägbarhet i fråga om EU:s rättsregler2. 

10. Europaparlamentet understryker att EU-medborgarna i kraft av själva lagen måste vara 

de första som får veta, på ett tydligt, praktiskt tillgängligt och transparent sätt och i god 

tid, huruvida nationella lagar har antagits – och i så fall vilka – för att införliva 

EU-lagstiftning samt vilka nationella myndigheter som ansvarar för att se till att de 

genomförs korrekt. Parlamentet erkänner den väsentliga roll som arbetsmarknadens 

parter och organisationer i det civila samhället spelar för att övervaka och stärka en 

effektiv rättslig prövning inom ramen för EU-rätten. 

11. Europaparlamentet upprepar att det i det interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning finns en bestämmelse om att medlemsstaterna – när de vid införlivandet av 

EU-direktiv i nationell rätt beslutar att lägga till element som inte har någon koppling 

till den unionslagstiftningen – bör göra dessa tillägg identifierbara antingen genom 

införlivandeakten eller genom relaterade handlingar. 

12. Eftersom många direktiv översätts på ett inkonsekvent sätt till EU:s officiella språk 

riskerar de olika språkversionerna att leda till skiljaktiga tolkningar av de respektive 

rättsakterna och skillnader i införlivandet av dem i medlemsstaterna. Europaparlamentet 

beklagar därför djupt att sådana skillnader i införlivandet och juridiska tolkningar av 

direktiv inte kan upptäckas systematiskt, utan bara genom klargöranden i beslut från 

Europeiska unionens domstol. 

                                                 
1 C(2016)8600, EUT C 18, 19.1.2017, s. 10.  
2 Domstolens dom av den 10 september 2009, Plantanol GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Darmstadt, C-201/08, 

ECLI:EU:C:2009:539, punkt 46. 
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13. Europaparlamentet påminner om att de nationella parlamenten har en viktig roll att 

spela både i den förberedande lagstiftningsgranskningen av utkast till EU-rättsakter och 

i granskningen av antagen lagstiftning gällande medlemsstaternas korrekta 

genomförande av EU-rätten. De nationella parlamenten uppmanas att aktivt utöva denna 

uppgift. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på ett verksamt sätt övervaka att de 

nationella domstolarna fullgör sin skyldighet att begära förhandsavgöranden från 

Europeiska unionens domstol, såsom anges i artikel 267 i EUF-fördraget. Parlamentet 

uppmanar därför kommissionen att överväga att upprätta ett register över alla nationella 

domstolsavgöranden som rör tolkningen av EU-rätten där förhandsavgörande från 

Europeiska unionens domstol inte har begärts. 

15. Europaparlamentet betonar öppenhetsprincipen, som stadgas i EU:s fördrag, liksom 

EU-medborgarnas rätt till rättvisa och god förvaltning, enligt vad som föreskrivs 

i artiklarna 41 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

Parlamentet påpekar att dessa rättigheter och principer kräver att medborgarna ges 

lämplig och enkel tillgång till utkasten av de rättsakter som berör dem. Parlamentet 

påminner om att dessa rättigheter och principer också bör vara av överordnad betydelse 

för medlemsstaterna när de föreslår utkast till akter som syftar till genomförande av 

EU-rätten. 

16. Europaparlamentet uppmanar alla EU-institutioner som deltar i lagstiftningsprocessen 

att åta sig att förbättra den redaktionella kvaliteten på lagstiftningstexterna, i enlighet 

med det åtagande som gjordes i agendan för bättre lagstiftning. Parlamentet påminner 

om att det interinstitutionella avtalet om gemensamma riktlinjer för 

gemenskapslagstiftningens redaktionella kvalitet från 1998 behöver anpassas för att 

uppfylla detta mål. 

17. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att aktivt hjälpa 

medlemsstaterna att införliva och genomföra lagstiftningen genom att utarbeta 

genomförandeplaner för vissa direktiv och förordningar. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att tillhandahålla medlemsstaterna ytterligare vägledning och stöd genom 

konkreta verktyg i syfte att åstadkomma bättre resultat när det gäller genomförandet av 

EU-rätten. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att bistå medlemsstater som på 

förhand kan förväntas stöta på utmaningar med genomförande och införlivande och ta 

itu med dessa på lämpligt sätt genom att stärka myndigheternas institutionella kapacitet 

på det tekniska planet. 

18. Europaparlamentet betonar vikten av den roll som arbetsmarknadens parter, det civila 

samhällets organisationer och andra berörda aktörer spelar i utarbetandet av lagstiftning 

och i övervakningen och rapporteringen av brister i medlemsstaternas införlivande och 

tillämpning av EU-rätten. Parlamentet föreslår att denna roll ska uppmuntras av de 

nationella myndigheterna och EU-institutionerna. 

19. Europaparlamentet påminner om att parlamentet också behöver kunna övervaka 

kommissionens verkställande av förordningar på samma sätt som det gör för direktiv. 

Därför uppmanar parlamentet EU-institutionerna bestämt att samarbeta på ett mer 

ändamålsenligt och effektivt sätt, i linje med artikel 13.2 i EU-fördraget. Parlamentet 

upprepar sin begäran till kommissionen att se till att tydliga uppgifter om 
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genomförandet av förordningar tillhandahålls i dess framtida årsrapporter om kontrollen 

av EU-rättens tillämpning. Parlamentet påminner medlemsstaterna om skyldigheten att 

till kommissionen lämna in nationell lagstiftning som införlivar eller genomför 

förordningar i enlighet med principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 i EU-fördraget.  

20. Europaparlamentet upprepar sin begäran om ett inrättande, inom de relevanta 

generaldirektoraten (GD IPOL, GD EXPO och GD EPRS), av ett oberoende system för 

efterhandsbedömning av konsekvenserna av den viktigaste EU-lagstiftning som 

parlamentet antagit genom medbeslutande och i enlighet med det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet. 

21. Europaparlamentet upprepar att alla EU-institutioner är bundna av EU:s fördrag och 

EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna även när de agerar som medlemmar 

i grupper av internationella långivare. 

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ägna särskild uppmärksamhet åt sin 

kontroll över genomförandet av EU-lagstiftning om fastställande av regler mot 

korruption som direkt inverkar på den inre marknadens funktion och att vidta lämpliga 

åtgärder för att bekämpa sådana fenomen. 
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