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1 Mål 26/62 Van Gend & Loos [1963] REG 1.

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om institutionella och rättsliga konsekvenser av användningen av icke-bindande 
instrument 
(2007/2028(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av EG-fördraget, i synnerhet artiklarna 211, 230 och 249,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för kultur och utbildning 
samt utskottet för konstitutionella frågor (A6-…/2007), och av följande skäl:

A. I målet Van Gend en Loos fastställde EG-domstolen att fördraget ”är något mer än ett 
avtal som enbart skapar ömsesidiga skyldigheter mellan de avtalsslutande staterna.(...) 
Europeiska ekonomiska gemenskapen utgör en ny rättsordning inom folkrätten till vars 
förmån staterna, låt vara inom begränsade områden, har inskränkt sina suveräna 
rättigheter och som inte enbart medlemsstaterna utan även dessas medborgare lyder 
under. (...) På samma sätt som gemenskapsrätten ålägger de enskilda förpliktelser, är 
den avsedd att oberoende av medlemsstaternas lagstiftning skapa rättigheter som blir en 
del av de enskildas rättsliga arv. Rättigheterna uppkommer inte enbart då detta 
uttryckligen sägs i fördraget, utan även på grund av de skyldigheter som fördraget på ett 
väl angivet sätt ålägger såväl de enskilda som medlemsstaterna och gemenskapens 
institutioner”.1

B. Gemenskapsrätten kan således särskiljas från folkrätten genom det faktum att den är 
bindande, inte bara för staterna utan även för de enskilda som får rättsligen bindande 
rättigheter genom den. Gemenskapsrätten inbegriper också en uppsättning institutioner, 
bland andra Europaparlamentet som väljs direkt av EU:s medborgare. Därutöver grundar 
sig rättsordningen i EU på demokrati och rättsstatsprincipen vilket klargörs i ingressen till 
EU-fördraget. 

C. Detta innebär att EU-institutionerna endast får handla i enlighet med legalitetsprincipen, det 
vill säga när det finns en rättslig grund för behörighet och inom gränserna för sina 
befogenheter. Det finns en EG-domstol för att se till att så sker.

D. I de fall då gemenskapen har behörighet att lagstifta, är det rätta tillvägagångssättet att 
EU:s demokratiska institutioner, parlamentet och rådet, antar lagstiftningen. Det är bara 
genom att lagstiftning antas genom de rätta institutionella förfarandena som rättssäkerhet, 
respekt för grundläggande rättsprinciper, möjlighet till rättslig prövning och verkställighet 
kan garanteras. Detta måste också göras med respekt för den institutionella jämvikt som 
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2 Linda Senden, Soft Law, Self-Regulation and Co-Regulation in European Law: Where do they meet?, EJCL, 
Vol. 9, 1/1/2005.
3 Mål C-322/88 Grimaldi [1989] REG 4407, punkterna 13 och 16.
4 Grimaldi, punkt 16.
5 Grimaldi, punkt 18.

finns inskriven i fördraget och genom att ge möjlighet till öppenhet i beslutsfattandet.

E. I allmänhet när gemenskapen har behörighet att lagstifta utesluter detta användningen av 
”icke-bindande bestämmelser” eller regler för uppförande som fastställs i instrument som 
inte har fått rättsligen bindande verkan som sådan men som ändå kan ha en viss - indirekt - 
rättslig effekt och som syftar till och kan ge upphov till effekter i praktiken2. Dessa har 
historiskt använts för att avhjälpa en brist på formell lagstiftningsförmåga och/eller medel 
för verkställande och är därför typiska för folkrätten.

F. I de fall då fördraget uttryckligen föreskriver dem är icke-bindande rättsliga instrument 
legitima, förutsatt att de inte används som ersättning för lagstiftning på områden där 
gemenskapen har lagstiftande behörighet, eftersom detta också skulle utgöra en 
överträdelse av principen om överföring av befogenheter.  Detta gäller med nödvändighet
för kommissionens meddelanden där avsikten är att tolka gemenskapsrätten. Förberedande 
instrument såsom grön- och vitböcker utgör också ett legitimt bruk av icke-bindande 
bestämmelser, liksom kungörelser och riktlinjer som offentliggörs av kommissionen för att 
förklara hur konkurrens- och statsstödspolitiken tillämpas.

G. Den öppna samordningsmetoden kan vara till nytta för att främja förverkligandet av den 
inre marknaden, men det är beklagligt att parlamentets och EG-domstolens roll där är 
mycket svag.

H. I artikel 211 i EG-fördraget fastställs att “För att säkerställa den gemensamma marknadens 
funktion och utveckling skall kommissionen lämna rekommendationer (...) i ämnen som 
behandlas i detta fördrag, om fördraget uttryckligen anger detta eller kommissionen anser 
det nödvändigt”, men enligt artikel 249 femte stycket är rekommendationer inte bindande, 
och enligt domstolen är de “rättsakter som inte ens i förhållande till dem de riktar sig till 
(…) avsedda att ha bindande verkan” 3 och ger inte upphov till rättigheter som de enskilda 
kan åberopa vid nationella domstolar4. I artikel 230 i EG-fördraget utesluts annulleringen 
av rekommendationer eftersom dessa inte är bindande.

I. Emellertid har domstolen framhållit att “rättsakterna i fråga likväl inte kan vara helt utan 
rättsverkningar. De nationella domstolarna är skyldiga att vid lösande av tvister ta hänsyn 
till rekommendationerna, särskilt när dessa bidrar till tolkningen av nationella bestämmelser 
som antagits för deras genomförande, eller när de har till syfte att utfylla bindande 
gemenskapsrättsliga bestämmelser”.5.

J. I artikel I-33 i konstitutionsfördraget finns en liknande bestämmelse som den i artikel 211 i 
EG-fördraget men med följande tillägg: “När ett utkast till lagstiftningsakt läggs fram för 
Europaparlamentet och rådet skall dessa avstå från att anta akter som inte anges i det 
lagstiftningsförfarande som är tillämpligt på det berörda området.”
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6 Direktiv 2001/29/EG (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10.
7 Direktiv 92/100/EEG (EGT L 346, 27.11.1992, s. 61), i dess ändrade form.

K. Kommissionen antog 2005 en rekommendation om kollektiv gränsöverskridande 
förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster 
på nätet på grundval av artikel 211 i EG-fördraget som beskrevs som en icke-bindande 
rättsakt, utformad för att ge marknaden en möjlighet att gå i rätt riktning, och skenbart 
utformad för att fylla ut de befintliga direktiven om upphovsrätt i informationssamhället6

och om uthyrnings- och utlåningsrättigheter och vissa upphovsrätten närstående 
rättigheter7. Eftersom huvudsyftet är att uppmuntra gränsöverskridande rättigheter och 
rekommendera hur detta bör regleras verkställer kommissionen särskilda politikalternativ 
genom icke-bindande rättsliga medel.

L. Kommissionen har för avsikt eller tycks överväga att handla genom rekommendationer på
andra områden där gemenskapen har lagstiftande behörighet, inklusive när det gäller 
reglering av upphovsrättsavgifter och begränsningar av revisorers ansvar.

M. Avtalsrättsprojektet fortsätter dessutom att vara icke-bindande.

N. När gemenskapen har lagstiftande behörighet men den politiska viljan tycks saknas för att 
lagstifta kan användningen av icke-bindande rättsakter leda till att andra (demokratiska) 
instrumentens inflytande kringgås, att demokrati- och legalitetsprinciperna åsidosätts och 
att kommissionen överskrider sina befogenheter.

O. Icke-bindande rättsakter tenderar också att skapa en uppfattning hos allmänheten om en 
avlägsen byråkrati som är beredd att göra upp med mäktiga intressen utom synhåll för 
medborgarna. De kan väcka legitima förväntningar hos berörda tredje parter (t.ex. 
konsumenter) som sedan inte har något sätt att försvara dem inför rätta när de ställs inför 
akter som har negativa rättsliga konsekvenser för dem.

P. Arbetet med att förbättra lagstiftningen bör inte undergrävas genom att man tillåter 
gemenskapens verkställande organ att faktiskt lagstifta genom icke-bindande rättsakter och 
därigenom potentiellt undergräver rättsordningen i gemenskapen, undviker att blanda in det 
demokratiskt valda parlamentet och EG-domstolens rättsliga översyn samt fråntar 
medborgarna rättsmedel.  

Q. Det finns inget fastställt förfarande för samråd med parlamentet om den föreslagna 
användningen av icke-bindande rättsakter, såsom rekommendationer och 
tolkningsmeddelanden.

1. Europaparlamentet anser att i gemenskapen utgör icke-bindande rättsakter alltför ofta ett 
tvetydigt och ineffektivt instrument som kan ha en skadlig effekt på
gemenskapslagstiftningen och den institutionella jämvikten och som bör användas försiktigt 
även när de är tillåtna enligt fördraget.

2. Europaparlamentet beklagar kommissionens användning av icke-bindande rättsakter när det 
är en ersättning för lagstiftning eller när EG-domstolens rättspraxis utvidgas till outforskad 
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mark.

3. Europaparlamentet uppmanar institutionerna att agera i enlighet med artikel I-33 i 
konstitutionsfördraget genom att avstå från att anta icke-bindande rättsakter när förslag till 
lagstiftning står under övervägande.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt överväga effekten på konsumenter 
och deras möjligheter till rättslig prövning innan åtgärder som inbegriper samreglering eller 
självreglering föreslås.

5. Europaparlamentet påpekar att även om det är lagligt att kommissionen använder sig av 
lagstiftningsförberedande dokument skall den lagstiftningsförberedande processen inte 
missbrukas och förhalas i onödan. På områden såsom avtalsrättsprojektet måste en punkt 
nås då kommissionen beslutar huruvida den skall göra bruk av sin initiativrätt eller inte och 
på vilken rättslig grund.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samråda med parlamentet om hur 
parlamentets åsikt kan inhämtas innan kommissionen antar icke-bindande rättsakter, så att 
förslag om icke-bindande rättsakter kan bli granskade och för att undvika att det 
verkställande organet missbrukar sina befogenheter.

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen och till medlemsstaternas parlament.


