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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Initiativ för att förenkla lagstiftningen (förenkling) har stått på institutionernas dagordning 
i över tio år och har fått relativt olika utformning och inriktning.

B. I sitt meddelande av den 25 oktober 2005 med titeln ”Genomförande av gemenskapens 
Lissabonprogram: en strategi för förenkling av lagstiftningen” (KOM(2005)0535) 
framställer kommissionen med rätta inte förenklingen som en särskild juridisk teknik 
inom kodifiering, omarbetning eller upphävande, utan som en övergripande strategi som 
innefattar dessa verktyg och syftar till att göra gemenskapens och medlemsstaternas 
normer enklare att tillämpa och därmed mindre kostsamma.

C. Detta tillvägagångssätt utgör ett av kommissionens verktyg för att genomföra 
Lissabonstrategin.

D. Ett sådant tillvägagångssätt förutsätter ett partnerskap mellan i första hand 
EU:s institutioner och i andra hand mellan EU-institutionerna och de nationella 
myndigheterna.

E. Kommissionens, rådets och parlamentets erfarenheter av att omarbeta rättsakter har 
nyligen utvärderats i en rapport från de tre institutionernas rättstjänster, där man belyser 
vissa ”barnsjukdomar”, men även värdefulla lärdomar inför framtiden1.

F. De initiativ till förenkling som tagits sedan det andra förenklingsprogrammet påbörjades i 
februari 2003 (KOM(2003)0071) har varit mycket olika till karaktär och omfattning, 
alltifrån punktvisa ändringar av direktiv till normativa omarbetningar av hela sektorer, 
något som gör det svårare att skapa ett enhetligt förfaringssätt.

1. Europaparlamentet understryker att ”överregleringen” inom vissa områden till stor del 
beror på medlemsstaternas lagstiftande verksamhet och att ett upphävande av 
gemenskapsnormer bör följas av ett upphävande av motsvarande nationella bestämmelser.

2. Europaparlamentet är förvånat över att frågan om en reform av det nuvarande systemet för 
delegering av det normativa lagstiftningsuppdraget (”kommittéförfarandet”) bara tas upp 
kortfattat och i förbigående i det nämnda meddelandet från kommissionen2. En sådan 
reform skulle nämligen kunna betyda mycket för en förenkling av gemenskapens 
sekundärrätt, genom att kommissionen får möjlighet att anta tillämpningsbestämmelser 
enligt snabbare förfaranden.

  
1 Utvärderingsrapport om tillämpning av det interinstitutionella avtalet om en mer strukturerad användning av 
omarbetningstekniken för rättsakter, av den 21 september 2005.
2 I slutet av punkt 3 d.
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3. Europaparlamentet konstaterar att andelen framgångsrika initiativ till förenkling sedan 
2003 inte är nedslående och att förfarandena i genomsnitt inte har tagit orimligt lång tid, 
med tanke på hur komplexa frågorna är1.

4. Europaparlamentet vill ändå påpeka att det har tagits ett mycket begränsat antal 
förenklingsinitiativ sedan detta datum och att de ursprungliga målen om att minska 
omfattningen av gemenskapens regelverk långt ifrån har uppnåtts.

5. Europaparlamentet noterar också att förfarandena för vissa av de instrument som används 
inom ramen för förenklingsstrategin – särskilt omarbetningsförfarandet – skulle kunna 
förtydligas med avseende på varje institutions behörighet, i syfte att undvika 
förfarandetvister och därmed eventuella blockeringar.

6. Europaparlamentet förklarar sig berett att ge ett större bidrag till de ansträngningar som de 
tre institutionerna måste göra tillsammans för att stimulera förenklingsprocessen.

7. Europaparlamentet åtar sig att för egen del se över hur dess egna förfaranden och interna 
lagstiftningsteknik kan förbättras, så att ”förenklingsärendena” påskyndas i full 
överensstämmelse med de förfaranden som anges i primärrätten, dvs. Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen.

8. Europaparlamentet anser att ett sådant tillvägagångssätt måste utgå från en analys av de 
förenklingsinitiativ som har tagits sedan 2003, en analys som kan visa fram möjligheterna 
att förbättra de tekniker och förfaranden som tillämpas inom parlamentet.

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att överlämna frågan om eventuella ändringar av 
Europaparlamentets arbetsordning till behörigt utskott för behandling.

  
1 I fotnot nr 26 i det nämnda meddelandet uppger kommissionen följande: ”15 förslag enligt 2003 års 
förenklingsprogram ligger fortfarande hos lagstiftaren för avgörande.” Avdelningarnas pågående uppdatering 
kommer att visa att mer än hälften nu har antagits eller är på väg att antas.


