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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ändring av Europaparlamentets arbetsordning för att anpassa de interna 
förfarandena till kravet på en förenkling av gemenskapslagstiftningen
(2005/2238(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av förslaget till ändring av arbetsordningen (B6-0582/2005),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om genomförande 
av gemenskapens Lissabonprogram: en strategi för förenkling av lagstiftningen 
(KOM(2005)0535),

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 15–16 juni 2006, särskilt 
punkt 41,

– med beaktande av sin resolution av den 16 maj 2006 om en strategi för förenkling av 
lagstiftningen1,

– med beaktande av sin resolution av den 16 maj 2006 om resultatet av granskningen av 
aktuella lagförslag2,

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om en strategisk 
översyn av programmet ”Bättre lagstiftning” inom Europeiska unionen 
(KOM(2006)0689),

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från 
utskottet för rättsliga frågor (A6-.../2007), och av följande skäl:

A. I sin resolution av den 16 maj 2006 om en strategi för förenkling av lagstiftningen 
(punkt 21) åtog sig parlamentet att ”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, i detta fall 
EG-fördraget.”

B. Kodifierings- och omarbetningstekniker hör till de viktigaste verktygen för att förenkla 
gemenskapslagstiftningen, som omfattas av den nya Lissabonstrategin för tillväxt och 
sysselsättning i Europa.

C. Arbetsordningen innehåller en bestämmelse om kodifiering som behöver revideras. 
Däremot ingår inte någon bestämmelse om omarbetning.

  
1 Antagna texter från detta sammanträde, P6_TA(2006)0205.
2 Antagna texter från detta sammanträde, P6_TA(2006)0206.
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D. Parlamentet vill ge ett ordentligt bidrag till förenklingsarbetet genom att se över och 
förtydliga sina förfaranden. Dessutom uppmuntrar man kommissionen att lägga fram fler 
förslag i denna riktning.

E. Det är lämpligt att rådet vidtar liknande åtgärder.

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påminner om att ändringarna träder i kraft den första dagen under 
nästa sammanträdesperiod.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ändringsförslag 1
Artikel 80

1. När ett kommissionsförslag om officiell
kodifiering av gemenskapslagstiftning 
föreläggs parlamentet, skall det hänvisas 
till utskottet med behörighet i rättsliga 
frågor. Förutsatt att det konstateras att 
förslaget inte medför någon ändring av 
gällande gemenskapslagstiftning, skall 
förfarandet i artikel 43 tillämpas.

1. När ett kommissionsförslag om
kodifiering av gemenskapslagstiftning 
föreläggs parlamentet, skall det hänvisas 
till utskottet med behörighet i rättsliga 
frågor. Utskottet skall behandla förslaget
för att kontrollera att det inte medför 
någon ändring utan bara en kodifiering. 
Denna behandling skall utföras på 
grundval av ett yttrande från en 
rådgivande grupp, sammansatt av de 
juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen, i enlighet med punkt 4 i 
det interinstitutionella avtalet av den 
20 december 1994 om påskyndad 
arbetsmetod för officiell kodifiering av 
texter till rättsakter1.

2. Ansvarigt utskotts ordförande eller den 
föredragande som detta utskott har utsett 
har rätt att delta i behandlingen och 
utarbetandet av kodifieringsförslaget. 
Ansvarigt utskott kan eventuellt yttra sig i 
förväg.

2. Utskottet med behörighet i rättsliga 
frågor får uppmana det ansvariga 
utskottet att behandla förslaget och yttra 
sig om huruvida det är lämpligt med en 
kodifiering.

3. Trots vad som sägs i artikel 43.3 får 
förenklat förfarande inte tillämpas vid ett 
kodifieringsförslag, om en majoritet av 
ledamöterna i utskottet med behörighet i 

3. Om utskottet med behörighet i rättsliga 
frågor anser att förslaget inte medför 
någon ändring av 
gemenskapslagstiftningen, skall det 
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rättsliga frågor eller ansvarigt utskott 
motsätter sig detta.

förelägga parlamentet förslaget för 
antagande med enkel omröstning; förslag 
till ändringar av texten i förslaget är inte 
tillåtna.

4. Om utskottet med behörighet i rättsliga 
frågor anser att den föreslagna 
kodifieringen väl överensstämmer med
villkoret i punkt 3 men efter yttrandet från 
det ansvariga utskottet kommer fram till 
att kodifieringen inte är lämplig med 
anledning av nya, under tiden antagna, 
ändringar i de berörda rättsakterna, skall
det uppdra åt talmannen att be 
kommissionen yttra sig, inom en tidsfrist
som fastställs av talmannen, om huruvida 
det är möjligt att ändra förslaget. Om 
kommissionen meddelar att den inte avser 
att ändra förslaget eller inte avger ett svar 
inom den angivna tidsfristen, kan 
utskottet med behörighet i rättsliga frågor 
föreslå att förslaget förkastas.
5. Om utskottet med behörighet i rättsliga 
frågor anser att förslaget medför en
ändring av gemenskapslagstiftningen,
skall det föreslå att förslaget förkastas.
_____________
1 EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.

Motivering

Genom den föreslagna översynen av arbetsordningens artikel om kodifiering förenklar 
Europaparlamentet sina förfaranden och bringar dem i överensstämmelse med institutionens
åtaganden gentemot kommissionen och rådet i frågan. Dessutom uppmuntrar man härigenom 
kommissionen att lägga fram fler kodifieringsförslag och bidrar på så sätt till arbetet med att 
förenkla gemenskapsrätten.

Den nuvarande utformningen av artikeln har en rad brister.

I punkt 1 hänvisas det till det förenklade förfarande som föreskrivs i artikel 43. I artikel 43.2 
anges dock en alternativ lösning som består i att ordföranden för det ansvariga utskottet eller 
föredraganden ”utarbetar ett antal ändringsförslag som återger diskussionen i utskottet”. I 
artikel 43 hänvisas det dessutom, i slutet av de båda första punkterna, till artikel 131.1 
andra stycket, där det inom ramen för ”förfarande i kammaren utan ändringsförslag eller 
debatt” ges möjlighet att godkänna ingivande av ändringsförslag i kammaren.
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En sådan möjlighet strider mot själva kodifieringstanken och är inte förenlig med det 
befintliga interinstitutionella avtalet i ärendet1, särskilt punkterna 6 och 8, där det framgår
att parlamentet och rådet ville åta sig att inte införa ändringar i ett kodifieringsförslag. 

Parlamentet kan, i kraft av sina interna organisationsbefogenheter, inskränka sin egen makt 
genom att förbinda sig att inte inge några ändringsförslag i samband med ett 
kodifieringsförslag som inte medför någon ändring, utan att fördenskull avstå från de 
befogenheter som parlamentet tillskrivits genom EG-fördraget2 inom ramen för det 
”normala” lagstiftningsförfarandet3 . 

I punkt 3 i den ändrade versionen uttrycks denna princip nu på ett sätt som inte kan 
missuppfattas.

Om utskottet med behörighet i rättsliga frågor kommer fram till att kommissionens 
kodifieringsförslag medför ändringar av gemenskapslagstiftningen vore den rimligaste
lösningen att inom ramen för en förenklingsstrategi förkasta texten.

Om kommissionen i sitt förslag inte har iakttagit kodifieringsreglerna är det rimligt att 
återhänvisa förslaget till kommissionen och be institutionen att omarbeta sin version (dvs. 
antingen föreslå en korrekt kodifieringstext eller i stället föreslå en omarbetad text ifall 
ändringar är absolut nödvändiga).

Ändringsförslag 2
Artikel 80a (ny)

Artikel 80a
Omarbetning

1. När kommissionen lägger fram ett 
förslag till parlamentet om antagande av 
en rättsakt som i enda text inbegriper de 
ändringar som föreslås av en eller flera 
tidigare rättsakter och de bestämmelser i 
denna eller dessa rättsakter som inte 
ändras (omarbetningsförslag), skall detta 
förslag hänvisas till utskottet med 
behörighet i rättsliga frågor. Utskottet 
skall behandla förslaget för att 
kontrollera att det inte medför någon 
annan ändring än dem som anges som 
sådana. Denna behandling skall utföras
på grundval av ett yttrande från en 
rådgivande grupp, sammansatt av 
företrädare för Europaparlamentets, 

  
1 Interinstitutionellt avtal av den 20 december 1994 – Påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter 
till rättsakter, punkt 4, EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.
2 Artiklarna 189 och 192 i EG-fördraget.
3 Artikel 251 i EG-fördraget.
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rådets och kommissionens juridiska 
avdelningar, i enlighet med punkt 9 i det 
interinstitutionella avtalet av den 
28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av 
omarbetningstekniken för rättsakter1.
2. Om utskottet med behörighet i rättsliga 
frågor anser att förslaget inte medför 
någon annan ändring av 
gemenskapslagstiftningen än dem som 
anges som sådana, skall det underrätta
talmannen om detta och han eller hon
skall då, i enlighet med artikel 40, hänvisa
förslaget till det ansvariga utskottet som 
ska behandla förslaget i enlighet med det 
normala förfarandet.
Med undantag för de villkor som fastställs 
i artiklarna 150 och 151 skall
ändringsförslag till förslaget bara vara 
tillåtliga om de avser de delar i förslaget 
som innehåller ändringar av 
gemenskapslagstiftningen; förslag till
ändringar av oförändrade bestämmelser 
är inte tillåtliga.
3. Sådana ändringsförslag kan emellertid 
godtas från fall till fall av ordföranden i 
det ansvariga utskottet eller, i 
förekommande fall, av talmannen i 
kammaren, om han eller hon anser att 
detta behövs med tanke på konsekvensen i 
texten eller sambandet mellan å ena sidan
parlamentets ändringsförslag till de 
ändringar som införs genom förslaget och 
å andra sidan de oförändrade 
bestämmelserna.
4. Om utskottet med behörighet i rättsliga 
frågor kommer fram till att förslaget 
innehåller andra ändringar än dem som 
anges som sådana i förslaget, skall det
föreslå att förslaget förkastas.
_____________
1EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Motivering

Denna nya bestämmelse följer strukturen i artikel 80 om kodifiering. Behandlingen av
omarbetningsförslaget fördelas mellan utskottet med ansvar för rättsliga frågor och det 
ansvariga utskottet enligt uppdelningen i texten mellan ”kodifiering” och ”förnyelse”. Denna 
uppdelning formaliseras i kommissionens förslag där de ändrade delarna är gråmarkerade 
och de oförändrade delarna är vita.
Utskottet med ansvar för rättsliga frågor undersöker först texten för att kontrollera om 
kommissionen i formellt hänseende har presenterat denna struktur på ett sätt som är tydligt 
och i överensstämmelse med de kriterier som fastställts i det interinstitutionella avtalet1, och 
om de bestämmelser som betraktas som oförändrade av kommissionen i själva verket inte 
medför en ändring. 

Därefter ankommer det på det ansvariga utskottet att i sak undersöka de textavsnitt som blivit 
föremål för ändringar, dvs. helt nya bestämmelser, ändrade befintliga bestämmelser och
tillbakadragna bestämmelser.

De båda utskottens uppgifter avlöser varandra, vilket medför att alla risker för 
sammanblandning och överlappning mellan dessa båda funktioner avvärjs. 

På detta sätt är det även möjligt att under den andra fasen beakta eventuella förbättringar i 
förslaget som gjorts under den första fasen.

Erfarenheten har dock visat att avgränsningen mellan den kodifierande delen och den 
förnyande delen i ett omarbetningsförslag ibland kan orsaka praktiska problem för 
utskottsarbetet och ge upphov till diskussioner om huruvida ett ändringsförslag är tillåtligt 
eller inte. Därför finns det i vissa fall ett behov av att inleda en undersökning av de 
bestämmelser som är oförändrade. I sin resolution om förenkling av gemenskapsrätten2 säger 
parlamentet följande:

”Europaparlamentet inser att om avsikten är att göra omarbetningen effektiv måste 
parlamentet och rådet i princip avstå från att ändra kodifierade delar av rättsakter. [...] 
Parlamentet medger dock att det bör finnas ett särskilt förfarande för att kunna ändra den 
kodifierade delen när detta behövs för att den skall vara förenlig med eller kopplas till en del 
som kan ändras.”3

Det ”undantagsförfarande” som avses i punkt 3 består i att utskottsordföranden eller, i 
förekommande fall, talmannen ges befogenhet att i kammaren godta ändringsförslag från fall 
till fall, vilket vore förenligt med deras klassiska uppgift att avgöra om ändringsförslag är 
tillåtliga. 

Om utskottet med behörighet i rättsliga frågor kommer fram till att kommissionen i sitt 
förslag inte har iakttagit omarbetningsbestämmelserna förordas samma lösning som i
artikel 80, nämligen att texten förkastas.

  
1 Punkterna 6 och 7 i avtalet om ”omarbetning”.
2 Europaparlamentets resolution av den 16 maj 2005 om ”en strategi för förenkling av lagstiftningen”, som 
bygger på betänkandet A6-80/2006 från utskottet för rättsliga frågor (Garganis betänkande).
3 Punkt 16.
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MOTIVERING

Med anledning av ett förslag om ändring av artikel 80 i arbetsordningen (kodifiering) som 
lagts fram av Corbett1, har vårt utskott bemyndigats att utarbeta ett betänkande om möjliga 
ändringar i arbetsordningen för att anpassa parlamentets interna förfaranden till kravet på 
förenkling av gemenskapslagstiftningen2. 

Denna åtgärd utgör ett led i parlamentets svar på kommissionens senaste initiativ i fråga om 
förenkling3.

Parlamentet åtar sig att ”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, i detta fall EG-fördraget.”4

Det är nödvändigt att se över bestämmelserna i arbetsordningens artikel 80 om kodifiering 
genom att inrätta ett särskilt förfarande som skiljer sig från existerande förenklade och 
påskyndade förfaranden, för att både motsvara de speciella kraven på kodifiering och för att 
införa i arbetsordningen de skyldigheter som parlamentet godkänt genom interinstitutionella 
avtal.

Det är även nödvändigt att i arbetsordningen införa en omarbetningsmetod genom att 
fastställa ett särskilt förfarande som grundar sig på kodifieringsförfarandet.

Omarbetningarna formaliserades i ett avtal mellan kommissionen, parlamentet och rådet 
år 20015 men har märkligt nog inte förts in i arbetsordningen. Antagligen har detta inte ansetts 
nödvändigt eller ens ändamålsenligt. De omarbetningsförfaranden som fastställs i avtalet 
nämns därför inte i arbetsordningen trots att de ur materiell synvinkel utgör ett av de ”övriga 
förfaranden” som nämns i kapitel 11.

Införlivandet av en särskild bestämmelse om omarbetning medför att denna lucka täpps till. 
Dessutom medför denna bestämmelse, precis som översynen av artikel 80 om kodifiering, att 
parlamentets förfaranden klargörs. Sist men inte minst bör också nämnas att den nya texten 
uppmuntrar kommissionen att ta fram fler omarbetningsförslag och på så sätt bidra till arbetet 
för att förenkla gemenskapslagstiftningen.

När det gäller arbetsordningen måste vi ge ett svar på den fråga som ibland inställer sig vid 
behandling av omarbetningsförslag, nämligen i vilken utsträckning den kodifierade delen av 
ett sådant förslag kan ändras genom ändringsförslag. Föredraganden föreslog först, i form av 
ett arbetsdokument, fem valmöjligheter i syfte att lösa detta problem. Föredraganden anser att 
den lösning som anges i punkt 4 i den nya artikeln bäst tillgodoser behovet av en viss 
flexibilitet i undantagsfall. Genom denna lösning uppfylls också önskemålet att inte i onödan

  
1 B6-0582/2005, 26.10.2005.
2 Protokoll från sessionssammanträdet den 15 december 2005.
3 Kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén av den 25 oktober om genomförande av gemenskapens Lissabonprogram: en strategi för 
förenkling av lagstiftningen (KOM(2005)0535). 
4 Europaparlamentets resolution om Strategi för förenkling av lagstiftningen, 16.5.2006, A6-80/2006, punkt 21.
5 Interinstitutionellt avtal av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av 
omarbetningstekniken för rättsakter, EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
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komplicera förfarandena samtidigt som de klassiska uppgifterna för utskottsordföranden och 
talmannen under plenarsammanträdena respekteras. 
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