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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om kommissionens arbetsdokument ”Första lägesrapporten om strategin för förenkling 
av lagstiftningen”
(****/****(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av 
den 16 december 20031,

– med beaktande av sin resolution av den 26 oktober 2000 om kommissionens rapporter till 
Europeiska rådet ”Bättre lagstiftning 1998 – Ett delat ansvar” och ”Bättre 
lagstiftning 1999”2,

− med beaktande av sin resolution av den 29 november 2001 om kommissionens vitbok 
”Styrelseformerna i EU”3,

− med beaktande av sin resolution av den 8 april 2003 om kommissionens rapporter till 
Europeiska rådet ”Bättre lagstiftning 2000” och ”Bättre lagstiftning 2001”4,

− med beaktande av sin resolution av den 26 februari 2004 om kommissionens rapport 
”Bättre lagstiftning 2002”5,

− med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2004 om kommissionens meddelande om 
en bättre och enklare lagstiftning6,

– med beaktande av sin resolution av den 20 april 2004 om granskning av 
gemenskapsbestämmelsernas konsekvenser och samrådsförfarandena7,

– med beaktande av sin resolution av den 16 maj 2006 om en strategi för förenkling av 
lagstiftningen8,

– med beaktande av sin resolution av den 16 maj 2006 om bättre lagstiftning 2004: 
tillämpning av subsidiaritetsprincipen – tolfte årsrapporten9,

– med beaktande av sin resolution av den 16 maj 2006 om resultatet av granskningen av 
aktuella lagförslag1,

  
1 EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
2 EGT C 197, 12.7.2001, s. 433.
3 EGT C 153 E, 27.6.2002, s. 314.
4 EUT C 64 E, 12.3.2004, s. 135.
5 EUT C 98 E, 23.4.2004, s. 155.
6 EUT C 102 E, 28.4.2004, s. 512.
7 EUT C 104 E, 30.4.2004, s. 146.
8 EUT C 297 E, 7.12.2006, s. 136.
9 EUT C 297 E, 7.12.2006, s. 128.
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– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 14 november 2006 med titeln 
”Första lägesrapporten om strategin för förenkling av lagstiftningen” (KOM(2006)0690),

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

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

A. Kommissionen, rådet och Europaparlamentet arbetar för närvarande kontinuerligt med att 
fastställa, genomföra och förbättra verktygen för en förenklad lagstiftning.

B. En förenkling av lagstiftningen för att säkerställa klarhet, effektivitet och kvalitet utgör en 
grundförutsättning för att åstadkomma en bättre lagstiftning, vilket är en prioriterad fråga 
för EU i syfte att stärka tillväxt och sysselsättning.

C. Ett av de viktigaste resultaten av förenklingsarbetet är att gemenskapens alla 
lagstiftningsområden successivt täcks in. 

D. Det är viktigt att åtagandena och målen i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning uppfylls, framför allt de som handlar om en förenkling och minskning av 
EU-lagstiftningens omfattning och lagstiftningens konsekvenser i medlemsstaterna.

E. Kommissionens arbetsdokument är en direkt uppföljning av meddelandet av 
den 25 oktober 2005, ”Genomförande av gemenskapens Lissabonprogram – En strategi 
för förenkling av lagstiftningen” (KOM(2005)0535),

F. Detta dokument innehåller en uppdaterad version av det löpande programmet för 
förenkling för perioden 2006–2009 och en beskrivning av planerade åtgärder för formell 
förenkling. Åtgärderna är uppdelade i 43 omarbetningar, tolv kodifieringar och 
åtta upphävanden samt 46 andra åtgärder för en förenkling av innehållet som allmänt 
benämns ”översyner”.

G. Till dessa förenklingsåtgärder kan läggas omkring 500 nya lagstiftningsinitiativ (varav 
nästan 200 enbart under 2007) som räknas upp i ett separat löpande program för 
kodifiering.

H. Kommissionen framhåller att kodifieringsprogrammet endast har en vägledande funktion, 
eftersom slutförandet beror på om alla språkversioner av de berörda rättsakterna finns 
tillgängliga. Kommissionen anser dessutom att kodifieringen bör skjutas fram när nya 
ändringar av rättsakterna planeras, vilket medför att den ordningsföljd i vilken rättsakterna 
behandlas i det löpande programmet kan komma att variera beroende på dessa båda 
faktorer.

I. I arbetsdokumentet erbjuder sig kommissionen att regelbundet bifoga en motivering till 
sina förslag där förenklingsmålen förklaras mer utförligt.

    
1 EUT C 297 E, 7.12.2006, s. 140.
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J. Faktorer som bidrar till uppfyllelsen av de mål som ställts upp för förenklingsinitiativen är 
gedigna metoder som förstärks av samråd med alla berörda parter, sektorsspecifika 
analyser, ett nära samarbete mellan kommissionen, Europaparlamentet och rådet samt 
ökad användning av samreglering och självreglering.

K. Förenklingen på EU-nivå bör kompletteras med en lämplig förenkling på nationell nivå, så 
att fördelarna med en förenklad gemenskapslagstiftning inte motverkas av nationella 
bestämmelser eller hinder av teknisk natur.

1. Europaparlamentet gläder sig över att förenklingsinitiativen för första gången ingår i 
kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007, vilket visar den politiska vikt 
som läggs vid denna strategi.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hädanefter regelbundet infoga 
förenklingsinitiativen som en del av sitt lagstiftnings- och arbetsprogram och att dessutom 
ange vilken vikt som kommer att läggas vid varje initiativ. Kommissionen bör därför 
redan vid den årliga presentationen av sin politiska strategi ange vilka förslag till 
förenkling som kommer att finnas med i början av den årliga planeringen av 
lagstiftningsarbetet. För att få en så exakt referensram som möjligt bör kommissionen 
dessutom avstå från att offentliggöra dokument med förteckningar över 
förenklingsinitiativ.

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens arbete med att påskynda kodifieringen av 
gemenskapens regelverk, eftersom kodifiering är en viktig och grundläggande metod för 
att åstadkomma en förenklad lagstiftning. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast ta itu med svårigheterna att få 
fram översättningar och att se till att nya lagförslag inte får negativa konsekvenser för 
kodifieringsinitiativen och hämmar hela förenklingsförfarandet. Parlamentet framhåller att 
kommissionen måste vara konsekvent och avstå från att i sitt lagstiftnings- och 
arbetsprogram skriva in kodifieringsprojekt som rör områden inom vilka den ämnar 
utarbeta lagförslag.

5. Europaparlamentet föreslår att kommissionen en gång för alla väljer omarbetning som 
sedvanlig lagstiftningsmetod, för att på så sätt kunna lägga fram en fullständig text i 
samband med varje lagstiftningsinitiativ även när det handlar om enstaka ändringar, och 
då tydligt ange vilka avsnitt som är nya och vilka som är oförändrade. Detta skulle göra 
texten mer lättbegriplig och underlätta insynen i gemenskapslagstiftningen.

6. Europaparlamentet uppmanar dessutom kommissionen att uppmärksamma att om en 
omarbetning inte är möjlig bör kodifiering på det aktuella lagstiftningsområdet inom en 
tidsfrist på sex månader vara den sedvanliga lagstiftningsmetoden. Parlamentet anser att 
kommissionen i enlighet med det interinstitutionella avtal som nämnts ovan kunde inrätta 
specialiserade ad hoc-strukturer för att främja förenkling. 

7. Europaparlamentet välkomnar kommissionens engagemang för att utarbeta gedigna 
metoder för förenklingsarbetet. Kommissionen uppmanas därför att gå vidare på den 
inslagna vägen med samråd mellan berörda parter, till exempel genom att utvidga de 
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initiativ på jordbruks- och fiskeområdet som lades fram efter oktober 2005 till andra 
områden och genom att förstärka de planerade åtgärderna avseende bolagsrätt och 
upphovsrätt. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att fördjupa de sektorsspecifika 
analyserna och att utvärdera den administrativa börda som gemenskapslagstiftningen 
medför.

8. Europaparlamentet avråder kommissionen från att lägga in sammanfattningar i sina 
lagförslag. Parlamentet anser att sådana initiativ kan visa sig ge motsatt effekt och leda till 
att förståelsen av förslaget försvåras i stället för att förenklas genom en text som riskerar 
att påverka tolkningen av den i egentlig mening normativa delen.

9. Europaparlamentet erinrar kommissionen om att en sammanfattning visserligen kan vara 
motiverad i en diskursiv text, till exempel ett meddelande, men att detta inte är fallet när 
det gäller normativa texter som förordningar eller direktiv. Inskränkningen till det 
väsentliga, dvs. det som definitionsmässigt utgör en sammanfattning, riskerar nämligen att 
snedvrida och motsäga den verkliga betydelsen av det aktuella lagstiftningsinstrumentet.

10. Europaparlamentet betonar att EU-institutionernas samarbete är av grundläggande vikt 
och en viktig förutsättning för framgången med all förenklingsstrategi. Parlamentet 
framhåller de bevis på god vilja som det självt gett i detta sammanhang genom att införa 
ändringar i sin arbetsordning som syftar till att förenkla förfarandet för att anta kodifierad 
lagstiftning och genom att införa ett ad hoc-förfarande för omarbetning av lagstiftning.

11. Europaparlamentet upprepar att de traditionella lagstiftningsinstrumenten bör användas 
även i fortsättningen om man skall nå målen i fördraget. Parlamentet anser att 
samreglering och självreglering är de metoder som med framgång kan integrera 
lagstiftningsåtgärderna, eftersom de leder till lika stora eller större förbättringar än de som 
uppnås genom lagstiftning. Parlamentet betonar att användning av alternativa 
lagstiftningsmetoder, oavsett vilka, bör ske i enlighet med det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning. Parlamentet påpekar att kommissionen måste fastställa de villkor 
och begränsningar som skall gälla för parterna under dessa omständigheter. Även om det 
är möjligt att använda alternativa metoder under kommissionens överinseende får detta 
inte påverka Europaparlamentets rätt att motsätta sig dessa metoder.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra allt den kan för att 
förenklingsprocessen på EU-nivå inte motverkas på nationell nivå genom nationella 
bestämmelser eller tekniska hinder. Kommissionen uppmanas att leda och övervaka denna 
process även på nationell nivå, till exempel genom att fungera som ett centrum för 
insamling och spridning av goda metoder som utvecklats inom unionen och 
medlemsstaterna.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

I. Inledning

Genom sitt meddelande av den 25 oktober 2005, ”Genomförande av gemenskapens 
Lissabonprogram – En strategi för förenkling av lagstiftningen” (KOM(2005)0535), invigde 
kommissionen den nya raden av förbättringar av gemenskapslagstiftningens kvalitet och 
effektivitet (under mottot ”bättre lagstiftning”), bland annat i syfte att avskaffa den 
administrativa börda som i onödan belastar aktörerna på den inre marknaden.

I meddelandet beskrevs de viktigaste förenklingsmetoderna och presenterades 99 initiativ för 
att förbättra lagstiftningens kvalitet under perioden 2005–2008. Det handlade om elva förslag 
till kodifiering, 51 förslag till omarbetning, sju förslag till upphävande och 30 andra förslag 
som inte hörde till dessa kategorier men som också syftade till att förenkla lagstiftningen 
(förenklingar avseende innehållet).

Med kodifiering menas att de rättsakter som skall kodifieras upphävs och ersätts av en enda 
rättsakt utan att några ändringar införs. Den konsoliderade texten omarbetas alltså till en enda 
sammanhängande och begriplig ny rättsakt som formellt ersätter den ursprungliga rättsakten 
och alla efterföljande ändringsakter1.

Omarbetning är en process där en rättsligt bindande ny akt, som upphäver de rättsakter den 
ersätter, dels ändrar innehållet i lagstiftningen, dels kodifierar de bestämmelser som 
fortfarande skall gälla. Bestämmelserna för omarbetning återfinns i det interinstitutionella 
avtalet av den 28 november 20012.

Upphävande slutligen, innebär att de rättsakter som antagits sedan 1957 och som efterhand 
har blivit föråldrade eller irrelevanta som en följd av de tekniska framstegen, unionens 
politiska utveckling, förändringar i tillämpningen av de allmänna fördragsbestämmelserna 
eller tillkomsten av internationella bestämmelser och normer tas bort.

Som känt handlar det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning som undertecknades 
den 16 december 20033 om hur lagstiftningen skall förenklas. I avtalet behandlas olika 
aspekter av frågan, bland annat bättre samordning i lagstiftningsprocessen, ökad insyn och 

  
1 Rent konkret sköts kodifieringen av en rådgivande grupp från de tre institutionernas rättsenheter som 
detaljgranskar kommissionens förslag och som ger Europaparlamentet och rådet garantier för att förslagen 
verkligen innebär en kodifiering och att kommissionen inte infört ändringar som påverkar innehållet i texten. I 
kodifieringsarbetet ingår också att avlägsna alla föråldrade bestämmelser, att harmonisera den terminologi som 
används i den nya rättsakten och att utforma ingressen. Med hjälp av detta förfarande är det möjligt att minska 
lagstiftningens omfattning samtidigt som innehållet förblir oförändrat. Utskottet för konstitutionella frågor 
granskar för närvarande möjligheten att införa ändringar i Europaparlamentets arbetsordning som skulle göra det 
lättare att tillämpa förenklingsförfaranden. Rättsutskottet antog ett yttrande i denna fråga den 20 december 2006.
2 Interinstitutionellt avtal av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av 
omarbetningstekniken för rättsakter (EGT C 77, 28.3.2002, s. 1). Metoden med omarbetning gör det möjligt att 
dels uppdatera rättsakter genom innehållsliga ändringar, dels kodifiera bestämmelser som ibland är spridda i 
olika lagtexter för att på så sätt underlätta förståelsen och förenkla lagstiftningen.
3 EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
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tillgänglighet, konsekvensanalyser, införlivande av gemenskapsrätten, kodifierings- och 
förenklingsteknik, kommittéförfarande samt hur lagstiftningens omfattning skall minska.

II. Den senaste tidens utveckling

Den 14 november 2006 antog kommissionen ett arbetsdokument med titeln ” Första 
lägesrapporten om strategin för förenkling av lagstiftningen” (KOM(2006)0690), som alltså är 
en uppföljning av ovannämnda meddelande (KOM(2005)0535).

I arbetsdokumentet görs en genomgång av de framsteg som gjorts i det löpande 
förenklingsprogrammet sedan oktober 2005 och redovisas ett antal nya initiativ som skall 
komplettera programmet under perioden 2006–2009. Ett av de viktigaste resultaten är att 
gemenskapens alla lagstiftningsområden successivt täcks in. I den nya versionen av det 
löpande förenklingsprogrammet redovisas framför allt de förenklingsåtgärder som rör 
lagstiftningens utformning. Dessa åtgärder består av 43 omarbetningar, tolv kodifieringar och 
åtta upphävanden. Till detta kan läggas omkring 500 nya lagstiftningsinitiativ (varav 
nästan 200 enbart under 2007) som räknas upp i ett separat löpande program för kodifiering.

I denna första rapport behandlas också faktorer som garanterar förenklingsinitiativens 
framsteg, bland annat gedigna metoder förstärkta genom samråd med alla berörda parter och 
sektorsspecifika analyser, nära samarbete med Europaparlamentet och rådet samt ökad 
användning av samreglering och självreglering. Ambitionen är också att åstadkomma en 
lämplig förenkling på nationell nivå för att inte förenklingen på gemenskapsnivå skall 
motverkas genom nationella bestämmelser eller hinder av teknisk natur.

III. Problematiska aspekter och föredragandens uppfattning

Det bör framhållas att 2007 upptogs förenklingsförslagen för första gången i kommissionens 
årliga lagstiftnings- och arbetsprogram, vilket tydligt visar att förenklingsstrategin blivit en 
prioriterad politisk fråga. Samtidigt bör det påpekas att det gemensamma målet om en 
generell minskning med 25 procent av lagstiftningen på nationell nivå och på EU-nivå måste 
uppfyllas före 2012.

Kommissionen bör emellertid uppmanas att
– hädanefter regelbundet ta upp förenklingsinitiativen i en särskild avdelning i sitt 

lagstiftnings- och arbetsprogram,
– ange vilken vikt man ämnar lägga vid vart och ett av dessa initiativ,
– för att få en så exakt referensram som möjligt undvika att ge ut dokument med 

förteckningar över förenklingsinitiativ.

När det gäller förslagen till kodifiering anger kommissionen att åtgärder vidtagits för att 
påskynda översättningen av de återstående rättsakterna till de nya EU-språken. 
Eftersläpningen beror på försenad leverans av översättningar till dessa språk av de texter som 
kodifieras. Det påpekas också att kodifieringsprogrammet måste vänta tills de lagtexter som 
skall kodifieras föreligger på alla språk, inklusive bulgariska och rumänska. Kodifieringen 
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måste dessutom skjutas fram när nya ändringar av rättsakterna planeras. Kommissionen 
framhåller att ordningsföljden i vilken rättsakterna behandlas i programmet beror på dessa två 
faktorer.

Bortsett från att det är svårt att få fram översättningar, vilket är förståeligt även om 
kommissionen snarast borde ta itu med problemet, bör de nya rättsakternas inverkan på 
kodifieringsinitiativen inte stå i vägen för förenklingsprocessen som helhet. Eftersom 
kommissionen har initiativrätt på områden som ingår i den första pelaren är det uppenbart att 
den bör avstå från att skriva in kodifieringsprojekt i sitt lagstiftnings- och arbetsprogram som 
rör de områden inom vilka den ämnar lägga fram nya (sedvanliga) lagförslag. Kommissionen 
uppmanas ännu en gång att följa det krav på konsekvens i förhållande till förenklingsmålet
som den själv ställt upp.

Det bör i detta sammanhang betonas att omarbetning en gång för alla bör göras till den 
sedvanliga lagstiftningsmetoden. På så sätt kommer det alltid att bli möjligt att förfoga över 
den normativa texten i sin helhet, även när det handlar om enstaka ändringar, med de nya och 
de oförändrade delarna tydligt angivna. Detta skulle göra gemenskapsrätten mer begriplig och 
insynsvänlig.

Det är glädjande att kommissionen åtagit sig att utarbeta gedigna metoder för 
förenklingsarbetet. I betänkandet uppmanas kommissionen därför att gå vidare på den 
inslagna vägen med rådfrågning av berörda parter, till exempel genom att utvidga de initiativ 
på jordbruks- och fiskeriområdet som lades fram efter oktober 2005 till att omfatta bolagsrätt 
och upphovsrätt. I detta sammanhang är de sektorsspecifika analyserna och utvärderingen av 
den administrativa börda som gemenskapslagstiftningen medför säkert av värde.

I kommissionens arbetsdokument föreslås dessutom inledande sammanfattningar i form av 
motiveringar för att bättre förklara de förenklingsmål som förslagen innehåller. Detta initiativ 
kan emellertid få motsatt effekt och i stället för att underlätta förståelsen av förslaget leda till 
att läsningen kompliceras genom att den inledande sammanfattningen kan påverka tolkningen 
av den normativa delen i texten. En sammanfattning kan med andra ord motiveras i en 
diskursiv text, till exempel ett meddelande, men inte i en normativ text, som en förordning 
eller ett direktiv, eftersom inskränkningen till det väsentliga, vilket definitionsmässigt är syftet 
med en sammanfattning, riskerar att snedvrida eller motsäga den verkliga betydelsen av det 
aktuella lagstiftningsinstrumentet.

När det gäller det interinstitutionella samarbetet syftar betänkandet till att framhålla de tecken 
på god vilja som ändringsförslagen till Europaparlamentets arbetsordning utgör. Dessa 
ändringsförslag syftar dels till att underlätta förfarandet för att anta kodifierad lagstiftning 
(artikel 80), dels till att införa ett ad hoc-förfarande för omarbetningar (artikel 80 a). Dessa 
ändringsförslag, som för närvarande granskas av utskottet för konstitutionella frågor, bör snart 
träda i kraft. 
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I fråga om samreglering och självreglering1 bör parlamentets tidigare uttalande i sin 
resolution av den 16 maj 2006 om en strategi för förenkling av lagstiftningen 
(2006/2006(INI)) upprepas, nämligen ”att de sedvanliga lagstiftningsinstrumenten även i 
fortsättningen bör utgöra det främsta verktyget för att uppnå de politiska mål som fastställs i 
fördragen, ... att användningen av sådana alternativa lagstiftningsmetoder, såsom 
samreglering och självreglering, lämpligen kan användas som komplement till lagstiftningen 
för att åstadkomma motsvarande eller mer omfattande förbättringar än de som uppnås genom 
lagstiftningen, ... att all användning av alternativa lagstiftningsmetoder måste vara i enlighet 
med det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning, ... att kommissionen måste fastställa 
vilka villkor och begränsningar som skall gälla för parterna under dessa omständigheter och 
att de bör användas under kommissionens överinseende och utan att det påverkar parlamentets 
rätt att motsätta sig att de används” (punkt 23).

Slutligen måste man instämma med kommissionen i att förenklingsprocessen på 
gemenskapsnivå inte får motverkas av nationella beslut i motsatt riktning, utan alltid måste 
kompletteras med en förenkling på nationell nivå. I betänkandet betonas att det är 
kommissionens uppgift att leda och övervaka denna process även på nationell nivå, till 
exempel genom att fungera som ett centrum för insamling och spridning av goda metoder som 
utvecklats inom unionen och medlemsstaterna.

  
1 Samreglering är enligt definitionen i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (punkt 18) den 
”mekanism genom vilken en gemenskapsrättsakt överlåter förverkligandet av de mål som angetts av den 
lagstiftande myndigheten till på området erkända berörda parter (särskilt ekonomiska aktörer, arbetsmarknadens 
parter, icke-statliga organisationer eller sammanslutningar)”. Med självreglering avses i stället ”möjligheten för 
de ekonomiska aktörerna, arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer eller sammanslutningar att 
sinsemellan och för egen räkning anta gemensamma riktlinjer på europeisk nivå (särskilt uppförandekoder eller 
sektorsavtal)” (punkt 22 i det ovannämnda interinstitutionella avtalet). 
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