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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om resultatet av granskningen av aktuella lagförslag
(2005/2214(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 september 2005 till rådet och 
Europaparlamentet om resultat av granskningen av aktuella lagförslag (KOM(2005)0462),

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 23 januari 20061 till ordföranden för
Europeiska kommissionen,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena 
från utskottet för utveckling, budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, 
utskottet för rättsliga frågor och utskottet för framställningar (A6-.../2006), och av 
följande skäl:

A. I sitt meddelande av den 27 september 2005 tillkännagav kommissionen att den hade för 
avsikt att dra tillbaka 68 lagförslag som inte bedöms ligga i linje med målen i 
Lissabonstrategin och principerna om bättre lagstiftning, medan andra förslag kommer att
bli föremål för en ny konsekvensbedömning av de ekonomiska effekterna och eventuellt 
kommer att ändras.

B. I den skrivelse som Europaparlamentets talman sänt till ordföranden för kommissionen,
mot bakgrund av resultatet av de ansvariga parlamentsutskottens behandling av 
meddelandet, stöds kommissionens avsikter generellt. Parlamentet uppmanar dock särskilt
kommissionen att inte dra tillbaka flera av dessa förslag och motsätter sig en ändring av 
vissa andra förslag. 

C. Meddelandet erbjuder en utmärkt anledning till en mer ingående analys av de problem 
som sammanhänger med att kommissionen drar tillbaka eller ändrar lagförslag.

D. Med ett fåtal undantag kan gemenskapens lagar endast antas på grundval av ett förslag 
från kommissionen som praktiskt taget innehar ett monopol när det gäller 
lagstiftningsinitiativ. 

E. Enligt artikel 250.2 i EG-fördraget får kommissionen ”så länge rådet inte har fattat något 
beslut, ... ändra sitt förslag när som helst under de förfaranden som leder fram till att en 
gemenskapsrättsakt antas”.

  
1 Ref. Pres-A-Courrier D(2006)300689.
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F. Även om parlamentet av historiska skäl inte omnämns i artikel 250.2 skall denna 
bestämmelse tolkas i förbindelse med artikel 251 när det gäller tillämpningen av 
medbeslutandeförfarandet och i förbindelse med artikel 252 när det gäller 
samarbetsförfarandet.

G. I fördragen sägs inget om kommissionens möjlighet att dra tillbaka lagförslag.

H. Avsaknaden av bestämmelser om tillbakadragande av lagförslag har inte inneburit något 
hinder för att kommissionen vid upprepade tillfällen dragit tillbaka lagförslag. 

I. Parlamentet, rådet och kommissionen förefaller inte vara överens om i exakt vilken 
utsträckning som kommissionen är berättigad att dra tillbaka sina lagförslag.

J. Trots denna oenighet har kommissionen vid upprepade tillfällen dragit tillbaka lagförslag 
utan att denna praxis någonsin förts inför domstolen.

K. Parlamentet har på eget initiativ vid ett par tillfällen i det förgångna uppmanat 
kommissionen att dra tillbaka dess lagförslag.

L. I ramavtalet1 om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen av den 
26 maj 2005 sägs följande: 

– ”Kommissionen åtar sig att underrätta parlamentet och rådet innan den drar tillbaka 
sina förslag” i samband med alla lagstiftningsförfaranden (punkt 32).

– När det gäller lagstiftningsförfaranden som inte innebär tillämpning av 
medbeslutandeförfarandet förbinder sig kommissionen att ”vid behov” dra tillbaka 
lagförslag som förkastats av parlamentet och även redogöra för varför en sådan åtgärd 
inte vidtagits ifall kommissionen beslutar att stå fast vid sitt förslag.

M. En överenskommelse som bygger på gemensamma riktlinjer mellan de tre institutionerna 
gällande kommissionens tillbakadragande och, i den mån detta är nödvändigt, ändring av 
lagförslag, kommer att på ett positivt sätt bidra till ett effektivare lagstiftningsförfarande 
och en mer dynamisk kodifiering. 

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande av den 27 september 2005. 
Parlamentet anser att tillbakadragande eller ändring av majoriteten av de förslag som 
nämns i praktiken kommer att förenkla lagstiftningsramarna, men anser dock att 
kommissionen bör fästa vederbörligen hänsyn till de invändningar som ordföranden 
Borrell framfört i sin skrivelse till talman Barroso beträffande vissa förslag.

2. Europaparlamentet betonar att om liknande åtgärder vidtas i framtiden bör kommissionen 
redogöra för orsaken till ett tillbakadragande eller en ändring av ett lagförslag och inte 
enbart nöja sig med att åberopa allmänna principer som inte klart redogör för varför 
kommissionen anser att ett specifikt förslag skall dras tillbaka eller ändras.

3 Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sitt årliga lagstiftningsprogram och 
arbetsprogram bifoga en förteckning över de lagförslag som kommissionen avser att dra 
tillbaka eller ändra för att parlamentet skall ges möjlighet till att redogöra för sin 

  
1 Antagna texter, P6_TA(2005)0194, bilagan.
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ståndpunkt i överensstämmelse med dess befogenheter enligt fördragen och de 
förfaranden som fastställs i ramavtalet av den 26 maj 2005.

4. Europaparlamentet konstaterar att ingen bestämmelse i de existerande fördragen 
föreskriver att kommissionen kan dra tillbaka ett lagförslag; däremot finns det möjlighet
att ändra ett lagförslag enligt principen om att kommissionen kan ändra ett lagförslag 
under förfarandets gång fram till dess att en gemenskapsrättsakt antagits, i enlighet med 
vad som uttryckligen fastställs i artikel 250.2 i EG-fördraget. Europaparlamentet påpekar 
att denna princip även gäller för medbeslutandeförfarandet i enlighet med artikel 251, och 
för samarbetsförfarandet i enlighet med artikel 252. 

5. Europaparlamentet konstaterar emellertid att kommissionens möjligheter, inom klart 
angivna gränser, att dra tillbaka ett lagförslag under det förfarande som leder fram till ett 
antagande

– hänför sig till kommissionens rätt till att ta lagstiftningsinitiativ och utgör en logisk 
komplettering till dess möjlighet att ändra ett lagförslag,

– kan bidra till att öka kommissionens roll i lagstiftningsförfarandet,

– kan betraktas som en positiv faktor när det gäller att se till att de förfaranden som leder 
fram till antagande av en gemenskapsrättsakt och den interinstitutionella dialogen 
syftar till att främja gemenskapens intressen.

6. Europaparlamentet hävdar dock att denna möjlighet måste betraktas mot bakgrund av de 
olika institutionernas befogenheter i samband med lagstiftningsförfarandet i enlighet med 
fördraganden och i enlighet med principen om lojalt samarbete mellan institutionerna.

7. Europaparlamentet poängterar att möjligheten att dra tillbaka eller ändra lagförslag inte får 
inverka på de enskilda institutionernas roll i lagstiftningsförfarandet på ett sådant sätt att 
det äventyrar jämvikten mellan institutionerna, vilket skulle bli fallet om möjligheten att 
dra tillbaka lagförslag skulle leda till någon form av ”vetorätt” för kommissionen. 

8. Europaparlamentet understryker att tillbakadragande och ändring av lagförslag måste 
underkastas samma allmänna principer som gäller för kommissionens framläggning av 
förslag, nämligen att de skall ligga i gemenskapens intresse och vara vederbörligen 
motiverade.

9. Europaparlamentet anser att det vore ett steg i rätt riktning för att underlätta 
lagstiftningsförfarandet och dialogen mellan institutionerna att låta institutionerna 
fastställa de allmänna riktlinjerna för kommissionens tillbakadragande eller ändring av 
lagförslag som en komplettering till de tillämpliga principer som redan slagits fast i 
ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen och det 
interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning, utan att därför på förhand utdöma 
domstolens kompetens att fastställa den exakta omfattningen av och gränserna för de 
befogenheter som tillskrivs institutionerna enligt fördragen.
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10. Europaparlamentet föreslår följande riktlinjer som grundval för en eventuell 
överenskommelse med kommissionen och rådet om kommissionens tillbakadragande och 
ändring av lagförslag:

a) Kommissionen kan i princip dra tillbaka eller ändra ett lagförslag när som helst under 
ett förfarande, som leder fram till antagande, så länge som rådet inte fattat något 
beslut. Detta innebär att i samband med medbeslutandeförfarandet och 
samarbetsförfarandet får kommissionen inte ta tillbaka ett förslag efter det att rådet 
antagit en gemensam ståndpunkt. 

b) Om Europaparlamentet förkastar ett lagförslag eller föreslår ändringar eller om 
parlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka eller ändra ett lagförslag 
skall kommissionen ta vederbörlig hänsyn till detta. Om kommissionen av tungt 
vägande skäl beslutar att stå fast vid sitt lagförslag skall kommissionen redogöra för
detta beslut i Europaparlamentet.

c) Om kommissionen avser att på eget initiativ dra tillbaka eller ändra ett lagförslag skall 
kommissionen på förhand underrätta parlamentet om detta. Denna förhandsanmälan 
skall ske i god tid så att parlamentet ges möjlighet att yttra sig i frågan och skall 
innehålla en klar redogörelse för orsakerna till att kommissionen anser att ett specifikt 
lagförslag bör dras tillbaka eller ändras. Kommissionen skall vederbörligen beakta 
parlamentets synpunkter. Om kommissionen beslutar att, med hänvisning till tungt 
vägande skäl, dra tillbaka eller ändra sitt lagförslag mot parlamentets önskan skall 
kommissionen redogöra för detta beslut i parlamentet.

11. Europaparlamentet betonar att kommissionens hänsynstagande till parlamentets 
synpunkter när det gäller tillbakadragande och ändring av lagförslag utgör en väsentlig 
faktor för den politiska tilliten, som utgör grundvalen för ett lojalt samarbete mellan de 
två institutionerna.

12. Europaparlamentet anser att om institutionerna antar dessa riktlinjer skulle detta underlätta 
kommissionens framläggning av förslag till kodifiering av lagtexter. Parlamentet förklarar 
sig villigt att med hänsyn till detta överväga erforderliga ändringar i sin arbetsordning.

13. Europaparlamentet anser att om kommissionen drar tillbaka eller ändrar ett lagförslag i 
strid med dessa riktlinjer skall frågan hänvisas till berörda politiska organ inom 
parlamentet som behandlar frågan ur politisk synvinkel. Parlamentet anser vidare att om 
kommissionen drar tillbaka ett lagförslag i strid med dessa riktlinjer kan de två 
lagstiftande myndigheterna betrakta detta tillbakadragande som utan verkan och fortsätta 
lagstiftningsförfarandet i enlighet med fördragen fram till ett eventuellt antagande av 
denna rättsakt.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.


