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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om institutionelle og retlige virkninger af anvendelse af soft law-instrumenter
(2007/2028(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 211, 230 og 249, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse, Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender (A6-0000/2007),

A. der henviser til, at EF-Domstolen i Van Gend en Loos-sagen fastslog, at traktaten "udgør 
mere end en aftale, som blot skaber gensidige forpligtelser mellem de kontraherende 
stater; […] Fællesskabet udgør et nyt folkeretligt system, til hvis fordel staterne, om end 
inden for begrænsede områder, har indskrænket deres suveræne rettigheder, og hvis 
retssubjekter ikke blot er medlemsstaterne, men også disses statsborgere; […] 
fællesskabsretten [pålægger] derfor ikke blot private forpligtelser, men den skal også give 
dem rettigheder, som bliver en del af deres juridiske formue; disse rettigheder opstår ikke 
blot, når de udtrykkeligt er indrømmet i traktaten, men også når traktaten pålægger 
private såvel som medlemsstater og Fællesskabets institutioner entydige forpligtelser"1,

B. der henviser til, at fællesskabsretten således adskiller sig fra folkeretten, fordi den har 
bindende virkning ikke blot for staterne, men også for borgerne, som den giver 
rettigheder, der kan håndhæves retsligt, og involverer en række institutioner, herunder 
Europa-Parlamentet, der er valgt direkte af unionsborgerne; hertil kommer, at EU’s 
retsorden bygger på demokrati og retsstatsprincippet, som det klart fremgår af præamblen 
til EU-traktaten,

C. der henviser til, at dette betyder, at EU-institutionerne kun kan handle i overensstemmelse 
med legalitetsprincippet, dvs. hvor et retsgrundlag tillægger dem kompetence, og kun 
inden for grænserne af deres beføjelser, og at der er en Domstol, som sikrer, at de 
overholder dette,

D. der henviser til, at på de områder, hvor Fællesskabet har lovgivningsmæssig kompetence, 
er den korrekte handlemåde at vedtage lovgivning gennem EU’s demokratiske 
institutioner, Parlamentet og Rådet, og det er kun gennem vedtagelse af lovgivning under 
iagttagelse af de korrekte institutionelle procedurer, at retssikkerheden og respekten for de 
grundlæggende retsprincipper kan sikres, og dette indebærer også respekt for den 
institutionelle balance, der er fastlagt i traktaten, og giver mulighed for åbenhed i 
beslutningstagningen,

E. der henviser til, at når Fællesskabet har lovgivningskompetence, udelukker dette i 
almindelighed anvendelse af "soft law" eller "adfærdsregler, der er indeholdt i 

  
1 Sag 26/62, Van Gend & Loos, Sml. 1954-1964, s. 375.
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instrumenter, som ikke er tillagt bindende virkning som sådan, men som alligevel kan 
have visse – indirekte – retsvirkninger, og som tager sigte på og kan få praktiske 
virkninger"1, som historisk er blevet anvendt til at afhjælpe en mangel på formel 
lovgivningskapacitet og/eller håndhævelsesmidler og således er typisk for folkeretten,

F. der henviser til, at det på de områder, hvor det udtrykkeligt er foreskrevet i traktaten, er 
berettiget at anvende soft law-instrumenter, forudsat at de ikke anvendes som et surrogat 
for lovgivning, når Fællesskabet har lovgivningskompetence, da dette også ville indebære 
en tilsidesættelse af princippet om tildelte kompetencer, og at dette så meget desto mere 
gælder for meddelelser fra Kommissionen, som angiveligt skal fortolke 
fællesskabslovgivningen; forberedende instrumenter som f.eks. grønbøger og hvidbøger 
indebærer også en lovlig anvendelse af soft law, på linje med meddelelser og 
retningslinjer, der offentliggøres af Kommissionen for at forklare, hvordan den anvender 
konkurrence- og statsstøttepolitikken,

G. der henviser til, at den åbne koordinationsmetode kan være nyttig med henblik på at 
fremme etableringen af det indre marked, men at det er beklageligt, at Parlamentet og 
Domstolen kun i meget ringe omfang involveres heri,

H. der henviser til, at EF-traktatens artikel 211 fastsætter, at "For at sikre Fællesmarkedets 
funktion og udvikling skal Kommissionen [...] rette henstillinger [...] om de i denne traktat 
omhandlede forhold, hvis traktaten udtrykkeligt fastsætter dette, eller hvis Kommissionen 
skønner det nødvendigt", men at henstillinger i henhold til artikel 249, stk. 5, ikke er 
bindende, men derimod ifølge Domstolen er "retsakter, der end ikke for adressaterne 
tilsigter at være bindende"2 og ikke skaber nogen rettigheder, som private kan påberåbe 
sig ved en national retsinstans3, og at EF-traktatens artikel 230 udelukker annullation af 
henstillinger, fordi de ikke er bindende,

I. der henviser til, at Domstolen ikke desto mindre har fastslået, at sådanne retsakter "ikke 
kan anses for at være ganske uden retsvirkninger. De nationale retsinstanser skal således 
ved afgørelsen af tvister, der indbringes for dem, tage hensyn til henstillinger, navnlig når 
disse kan bidrage til fortolkningen af nationale bestemmelser udstedt til gennemførelse 
heraf, eller når der er tale om henstillinger, som har til formål at udfylde bindende 
fællesskabsretlige bestemmelser"4,

J. der henviser til, at forfatningstraktatens artikel I-33 indeholder en bestemmelse, der svarer 
til EF-traktatens artikel 211, men hvori det tilføjes, at "Når Europa-Parlamentet og Rådet 
får forelagt et udkast til lovgivningsmæssig retsakt, kan de ikke vedtage retsakter, der ikke 
er omhandlet i den lovgivningsprocedure, der gælder på det pågældende område",

K. der henviser til, at Kommissionen i 2005 på grundlag af EF-traktatens artikel 211 vedtog 
en henstilling om grænseoverskridende kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede 
rettigheder i tilknytning til lovlige musiktjenester på nettet, som blev beskrevet som "et 

  
1 Linda Senden, Soft Law, Self-Regulation and Co-Regulation in European Law: Where do they meet?, EJCL, 
Vol. 9, 1/01/2005.
2 Sag C-322/88, Grimaldi, Sml. 1989, s. 4407, præmis 13 og 16. 
3 Grimaldi-dommen, præmis 16.
4 Grimaldi-dommen, præmis 18.   
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soft law-instrument, der har til formål at give markedet mulighed for at bevæge sig i den 
rigtige retning", og som tilsyneladende har til formål at udmønte de eksisterende 
direktiver om ophavsret i informationssamfundet1 og udlejnings- og udlånsrettigheder i 
forbindelse med intellektuel ejendomsret2, og at eftersom hovedformålet er at tilskynde til 
indførelse af en licensordning, som dækker flere territoriale områder, og at henstille til, 
hvorledes denne skal reguleres, bringer Kommissionen særlige løsningsmodeller i 
anvendelse ved hjælp af soft law,

L. der henviser til, at Kommissionen har planer om eller synes at overveje at handle ved 
hjælp af henstillinger på andre områder, hvor Fællesskabet har lovgivningskompetence, 
herunder reguleringen af copyright-afgifter og begrænsning af revisorers 
erstatningsansvar,

M. der henviser til, at også aftaleretsprojektet fortsat har karakter af soft law,

N. der henviser til, at på områder, hvor Fællesskabet har lovgivningskompetence, men hvor 
den politiske vilje til at vedtage lovgivning ikke synes at være til stede, kan anvendelse af 
soft law betyde omgåelse af de øvrige (demokratiske) instrumenter og en forhånelse af 
principperne om demokrati og legalitet og føre til, at Kommissionen handler uden for 
rammerne af sin bemyndigelse,

O. der henviser til, at soft law også bidrager til at skabe et billede i offentligheden af et fjernt 
bureaukrati, der er rede til at indgå kompromisser med magtfulde interesser uden for 
borgernes synsvidde, og kan give anledning til berettigede forventninger hos berørte 
tredjeparter (f.eks. forbrugere), som så ikke har nogen mulighed for at forsvare sig ad 
rettens vej mod bestemmelser, der har negative retsvirkninger for dem,

P. der henviser til, at dagsordenen om bedre lovgivning ikke bør udvandes på en sådan måde, 
at Fællesskabets udøvende myndighed rent faktisk får mulighed for at lovgive ved hjælp 
af soft law-instrumenter og derved potentielt undergrave Fællesskabets retsorden, sætte 
det demokratisk valgte Parlament uden for indflydelse og undgå Domstolens kontrol og 
fratage borgerne retsmidler,

Q. der henviser til, at der ikke er fastlagt nogen procedure for høring af Parlamentet i 
forbindelse med forslag om anvendelse af soft law-instrumenter såsom henstillinger og 
fortolkende meddelelser,

1. mener, at soft law i forbindelse med Fællesskabet alt for ofte er et tvetydigt og ineffektivt 
instrument, som kan skade fællesskabslovgivningen og den institutionelle balance og bør 
benyttes med forsigtighed, selv når det sker på grundlag af bestemmelser i traktaten;

2. beklager, at Kommissionen anvender soft law, når den er et surrogat for lovgivning eller 
ekstrapolerer Domstolens praksis til nye områder;

3. opfordrer indtrængende institutionerne til at anvende forfatningstraktatens artikel I-33 
analogt og afstå fra at vedtage soft law-instrumenter, når der bliver behandlet udkast til 

  
1 Direktiv 2001/29/EF (EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10).
2 Direktiv 92/100/EØF (EFT L 346 af 27.11.1992, s. 61), som ændret.
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lovgivningsmæssige retsakter;

4. opfordrer Kommissionen til at undersøge virkningerne for forbrugerne og disses 
eventuelle klagemuligheder meget nøje, inden der fremsættes forslag om samregulerings-
eller selvreguleringsforanstaltninger;

5. påpeger, at selv om det er legitimt for Kommissionen at anvende lovgivningsforberedende 
instrumenter, bør den lovgivningsforberedende proces ikke misbruges og trækkes i 
langdrag; på områder som aftaleretsprojektet må Kommissionen på et tidspunkt beslutte, 
om den vil benytte sig af sin initiativret, og på hvilket retsgrundlag det skal ske;

6. opfordrer Kommissionen til at rådføre sig med Parlamentet om, hvordan Parlamentet kan 
høres, inden Kommissionen vedtager soft law-instrumenter, således at de foreslåede soft 
law-instrumenter kan blive undersøgt nøje, og med henblik at undgå magtmisbrug fra den 
udøvende myndigheds side;

7. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes parlamenter.


