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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at initiativer til "forenkling af de lovgivningsmæssige rammer" 
(forenkling) har stået på EU-institutionernes dagsorden i over ti år i meget forskellige 
udformninger og retninger, 

B. der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse af 25. oktober 2005, "Gennemførelse 
af Fællesskabets Lissabon-program: En strategi til forenkling af de lovgivningsmæssige 
rammer" (KOM(2005)0535), med rette konstaterer, at forenkling ikke er en særlig 
lovgivningsteknik, som adskiller sig fra kodificering, omarbejdning eller simpel 
ophævelse, men en samlet indfaldsvinkel, som omfatter disse instrumenter og har til 
formål at gøre Fællesskabets retsnormer og de nationale retsnormer lettere at anvende og 
dermed mindre bekostelige, 

C. der henviser til, at dette initiativ er et instrument, som Kommissionen kan anvende til at 
virkeliggøre Lissabon-strategien,

D. der henviser til, at et sådant initiativ forudsætter et partnerskab på dette område -
indledningsvis mellem EU-institutionerne indbyrdes og derefter mellem EU-
institutionerne og de nationale myndigheder,

E. der henviser til, at de erfaringer, som Kommissionen, Rådet og Parlamentet har gjort i 
forbindelse med omarbejdningen af lovgivningstekster, for nylig er blevet evalueret i en 
rapport fra de tre institutioners juridiske tjenester, som fremhæver visse 
"børnesygdomme", men også nyttige erfaringer, der vil være af relevans fremover1,

F. der henviser til, at de forenklingsinitiativer, der er gennemført siden lanceringen af det 
andet forenklingsprogram i februar 2003 (KOM(2003)0071), har været af meget 
forskellig karakter og af meget forskellige dimensioner - fra en punktvis revision af 
direktiver til en normativ ændring af et helt retsområde, hvilket gør det vanskeligt at 
ensrette den proceduremæssige indfaldsvinkel, 

1. understreger, at der ganske vist findes "overregulering" på visse områder, men at denne 
overregulering i vid udstrækning skyldes medlemsstaternes lovgivningsaktiviteter, og at 
en ophævelse af Fællesskabets retsnormer derfor bør være ledsaget af en ophævelse af de 
tilsvarende nationale bestemmelser; 

2. er forundret over, at spørgsmålet om en reform af den nuværende ordning for 
uddelegering af normativ kompetence (komitologi-systemet) kun er omtalt helt kortfattet 
og som et bispørgsmål2 i den ovennævnte meddelelse fra Kommissionen, selv om en 
sådan reform ville kunne bidrage væsentligt til en forenkling af den sekundære 
fællesskabsret, fordi Kommissionen ville få mulighed for at vedtage 
gennemførelsesbestemmelser ved hjælp af hurtigere procedurer;

  
1 Evalueringsrapport af 21. september 2005 om gennemførelsen af den interinstitutionelle aftale om en mere 
systematisk omarbejdning af retsakter. 
2 I punkt 3.d. in fine.
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3. konstaterer, at "beståelsesprocenten" for de forenklingsinitiativer, der er iværksat siden 
2003, ikke er skuffende, og at procedurernes gennemsnitlige varighed ikke er urimeligt 
lang, når man tager emnernes komplicerede karakter i betragtning1;

4. bemærker ikke desto mindre, at der kun er iværksat et meget begrænset antal 
forenklingsinitiativer efter denne dato, og at de målsætninger, som man oprindelig har 
opstillet om at reducere fællesskabsrettens omfang, langt fra er blevet ført ud i livet;

5. bemærker ligeledes, at de procedurer, som finder anvendelse i forbindelse med visse af de 
instrumenter, der indgår i forenklingsstrategien, og særlig omarbejdningsproceduren, med 
fordel kunne præciseres, hvad angår hver enkelt institutions beføjelser, for at undgå, at 
der opstår procedurestridigheder og blokeringer;

6. erklærer sig parat til i øget omfang at bidrage til de bestræbelser, der bør gennemføres af 
de tre institutioner i fællesskab for at lancere forenklingsprocessen på ny;

7. forpligter sig for sit eget vedkommende til at overveje, hvordan Parlamentet kan forbedre 
sine procedurer og sine interne lovgivningsteknikker for at fremskynde 
"forenklingsdossierer" under hensyntagen til de procedurer, der er fastsat i den primære 
ret, i det foreliggende tilfælde i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab;

8. mener, at det rette udgangspunkt for et sådant initiativ bør bestå i, at der foretages en 
analyse af de forenklingsinitiativer, der er iværksat siden 2003 - en analyse, som vil gøre 
det muligt at indkredse, hvilke muligheder der er for at forbedre de teknikker og 
procedurer, der finder anvendelse i Parlamentet;

9. pålægger sin formand at henvise spørgsmålet om, hvilke ændringer der eventuelt skal 
foretages i Europa-Parlamentets forretningsorden, til behandling i det kompetente udvalg.

  
1 I sin ovennævnte meddelelse konstaterer Kommissionen i fodnote 26, at 15 lovgivningsforslag fremlagt i 
henhold til forenklingsprogrammet af 2003 stadig afventer lovgiverens vedtagelse. De ansvarlige tjenestegrene 
er i øjeblikket i færd med at foretage en ajourføring, som vil vise, at over halvdelen af disse forslag nu er 
vedtaget eller ved at blive vedtaget. 


