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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om att ändra artikel 121 i Europaparlamentets arbetsordning om talan vid domstolen
(2007/2266(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av skrivelsen från ordföranden för utskottet för rättsliga frågor av den 
26 september 2007,

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändring i arbetsordningen.

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

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

Ändringsförslag 1

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 121 – punkt 3a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3a. Talmannen ska efter att ha hört 
ansvarigt utskott inkomma med inlagor 
eller skriftliga yttranden på parlamentets 
vägnar i mål som behandlas vid 
gemenskapsdomstolarna. 
Om talmannen avser att avvika från det 
ansvariga utskottets yttrande ska han eller 
hon informera talmanskonferensen om 
detta.
När talmanskonferensen anser det 
olämpligt att inkomma med inlagor eller 
skriftliga yttranden till domstolen i ett mål 
som gäller bedömning av giltigheten i en 
rättsakt som Europaparlamentet och rådet 
antagit tillsammans, ska ärendet utan 
dröjsmål föreläggas kammaren.



PE402.934v02-00 4/9 PR\722954SV.doc

SV

Talmannen får agera proaktivt och fatta 
ett preliminärt beslut när så är nödvändigt 
för att domstolens tidsfrister ska 
respekteras. I så fall ska det förfarande 
som anges i den här punkten genomföras 
så snart som möjligt.  

Or. fr
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MOTIVERING

BAKGRUND

1. Med en skrivelse av den 26 september 2007 lade ordföranden för utskottet för rättsliga 
frågor fram ett förslag för ordföranden för utskottet för konstitutionella frågor om 
tolkningen av artikel 121 i Europaparlamentets arbetsordning. I skrivelsen bad 
Giuseppe Gargani utskottet för konstitutionella frågor att klargöra huruvida 
bestämmelserna i artikel 121, och i synnerhet i punkt 3, endast gäller fall då 
parlamentet väcker talan vid domstolen eller om de även kan tolkas så att de ska 
inbegripa inlagor och skriftliga yttranden vid domstolen från parlamentets sida.  

2. Artikel 121 har rubriken ”Talan vid domstolen” och lyder som följer:
”1. Före utgången av de tidsfrister för att väcka talan som gäller för Europeiska unionens 
institutioner och för fysiska och juridiska personer i enlighet med fördragen och domstolens 
stadgar, skall parlamentet pröva gemenskapslagstiftningen och genomförandebestämmelserna 
för att försäkra sig om att fördragen till fullo respekteras, framför allt vad gäller parlamentets 
rättigheter.

2. Ansvarigt utskott skall underrätta parlamentet, vid behov muntligen, om det misstänker en 
kränkning av gemenskapsrätten. 

3. Talmannen skall i enlighet med en rekommendation från det behöriga utskottet väcka talan 
på parlamentets vägnar.

I början av nästföljande sammanträdesperiod kan talmannen förelägga kammaren ett beslut 
om att stå fast vid talan. Om kammaren med en majoritet av de avgivna rösterna fattar ett 
beslut som går emot talan, skall talmannen dra tillbaka denna.

Om talmannen väcker talan i strid med rekommendationen från det behöriga utskottet, skall 
denne i början av nästföljande sammanträdesperiod förelägga kammaren ett beslut om att stå 
fast vid talan”.

TOLKNINGENS RÄCKVIDD

3. Artikel 121 benämns ”Talan vid domstolen” medan punkt 3 uttryckligen avser fall då 
talmannen väcker talan på parlamentets vägnar. Därför ska artikel 121.3 tillämpas då 
parlamentet inleder ett rättsligt förfarande vid domstolen. Talmannen agerar då i 
enlighet med en rekommendation från utskottet för rättsliga frågor. Om talmannen 
beslutar att inte följa rekommendationen måste frågan tas upp i kammaren för ett 
slutligt beslut, även om talmannen kan agera proaktivt och vidta preliminära åtgärder. 

4. När parlamentet är svarande i en rättegång, är det självklart att talmannen måste 
försvara parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 19.4 i arbetsordningen, som 
uttryckligen ger talmannen befogenheter att företräda parlamentet i juridiska 
angelägenheter.

5. Det finns även andra slags processer som inletts vid domstolen under vilka 
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parlamentet kan ha intresse av att inkomma med inlagor eller skriftliga yttranden i 
enlighet med bestämmelserna i domstolens stadga. Detta är särskilt fallet i inledande 
rättsförfaranden när giltigheten i en rättsakt är omtvistad, och i synnerhet när 
rättsakten antagits gemensamt av parlamentet och rådet genom 
medbeslutandeförfarandet. Enligt rådande praxis ska utskottet för rättsliga frågor i 
sådana fall rådfrågas om lämpligheten i att inkomma med yttranden till domstolen, 
men det är talmannen som fattar det slutliga beslutet i enlighet med de befogenheter 
han eller hon tilldelas genom artikel 19.4. 

6. I sin ovannämnda skrivelse föreslår rättsutskottets ordförande att artikel 121.3 ska 
tolkas så att den inte endast omfattar fall då talan väcks av parlamentet utan även 
inlagor och yttranden i mål som behandlas av domstolen. I praktiken skulle detta 
betyda att både beslutet om huruvida parlamentet ska stå fast vid talan och beslutet om 
att inkomma med inlagor eller yttranden till domstolen skulle hänvisas till kammaren 
av talmannen, när han eller hon inte är överens med rättsutskottet. Ur rättsutskottets 
synvinkel skulle en sådan tolkning kunna motiveras av att den engelska och den tyska 
språkversionen av artikel 121 har den allmänna termen rättsförfaranden i rubriken, 
medan den franska och övriga språkversioner har ”talan”.

FÖREDRAGANDENS SYNPUNKTER

7. Föredraganden anser att den förvirring som orsakas av de olika språkversionernas 
rubriker till artikel 121 (”proceedings”, ”Verfahren”, ”recours”, ”ricorsi” etc.) inte 
gäller punkt 3 där termen ”talan” överensstämmer i alla språkversioner (”action”, 
”Klage”, ”recours”, ”ricorso” etc.). Dessutom bör det påpekas att artikel 121, som i 
sina två första punkter föreskriver att parlamentet skall ”pröva 
gemenskapslagstiftningen och genomförandebestämmelserna för att försäkra sig om 
att fördragen till fullo respekteras, framför allt vad gäller parlamentets rättigheter” 
och att ”ansvarigt utskott skall underrätta parlamentet, vid behov muntligen, om det 
misstänker en kränkning av gemenskapsrätten”, gäller fall då parlamentet beslutar att 
inleda rättsförfaranden vid domstolen, till exempel att väcka talan om annullering, för 
att försvara sina rättigheter eller för att se till att gemenskapens lagstiftning 
överensstämmer med fördragens bestämmelser.

8. Mot bakgrund av ovanstående anser föredraganden att det inte skulle vara motiverat 
att utvidga räckvidden för facktermen ”talan” (”action”, ”recours”, ”Klage”, ”ricorso” 
etc.) som används i artikel 121.3 endast för att den term som används i artikelrubriken 
i vissa språkversioner har en vidare mening.  Det tycks klart att räckvidden för 
artikel 3 är begränsad till fall då talan väcks av Europaparlamentet. Därför kan 
artikel 121.3 inte tolkas som att den även omfattar de fall då parlamentet inkommer 
med inlagor eller skriftliga yttranden till domstolen, vilket är en annan form av 
åtgärder.

9. Man skulle kunna argumentera för att det fortfarande kunde finnas legitim anledning 
att inrätta ett särskilt förfarande för beslut om huruvida parlamentet bör inkomma med 
inlagor eller skriftliga yttranden till domstolen när talmannen och det ansvariga 
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utskottet inte är överens. När parlamentet väl har antagit en rättsakt är den allmänna 
uppfattningen att parlamentet bär ansvar att försvara dess giltighet inför domstolen. 
Denna princip hävdas i en skrivelse av den 10 december 1997 från Willy de Clercq, 
ordförande i det dåvarande utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor, till Europaparlamentets talman José Maria Gil-Robles. I 
den skrivelsen fastställs vilka kriterier som bör följas av parlamentet när det ska 
besluta om det ska inkomma med inlagor i inledande rättsförfaranden avseende en 
rättsakt som antagits genom medbeslutande. Den princip man kommer fram till är att 
parlamentet ska inkomma med inlagor i inledande rättsförfaranden när giltigheten i en 
rättsakt ifrågasätts, men inte vidta åtgärder i rättsförfaranden som gäller tolkningen av 
en rättsakt. 

10. Föredraganden är dock medveten om två fall då rättsutskottet gett talmannen rådet att 
inte försvara giltigheten i en rättsakt som antagits genom medbeslutande inför 
domstolen. I båda dessa fall beslöt talmannen att väcka talan i strid med 
rekommendationen från det ansvariga utskottet:

– 1999 beslöt talman José Maria Gil-Robles att inkomma med inlagor till domstolen 
för att försvara giltigheten i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/43/EG av den 
6 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om 
reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror.

– 2005 beslöt talman Josep Borrell-Fontelles att inför domstolen försvara giltigheten i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG av den 4 december 2001 om 
ändring av rådets direktiv 91/308/EEG om åtgärder för att förhindra att det finansiella 
systemet används för tvättning av pengar.

11. I båda fallen grundade talmannen sitt beslut på den etablerade praxis som innebär att 
man ska försvara giltigheten i rättsakter som antagits genom medbeslutande i enlighet 
med de kriterier som fastställts av utskottet för rättsliga frågor. Det bör noteras att 
talmannen inte bad kammaren att bekräfta hans beslut att stå fast vid talan, trots att 
punkt 3 i artikel 121 var i kraft. Punkt 3 tolkades korrekt endast gälla fall då talmannen 
väckt talan på parlamentets vägnar.

12. Det är inte föredragandens sak att bedöma det juridiska resonemanget bakom beslutet 
att inte inkomma med yttranden i ovan nämnda fall som fattades i det utskott som 
skulle råda talmannen. Föredraganden anser principiellt att parlamentet bör försvara 
giltigheten i sina rättsakter i fall som dragits inför domstolen, i enlighet med 
bevisreglerna och principen om lojalt samarbete gentemot medlagstiftaren (rådet). 

13. Föredraganden anser dock att det kan finnas undantagsfall då parlamentet bör ges 
befogenhet att inta en ny ståndpunkt jämfört med den det hävdade i 
medbeslutandeförfarandet, under förutsättning att det skett en betydande förändring av 
de juridiska omständigheterna (t.ex. en fördragsreform, ikraftträdande av EU:s stadga 
om de grundläggande rättigheterna, ny rättspraxis e.d.) vilket skulle kunna göra en 
rättsakt oförenlig med unionens primärrätt. En sådan rättsakt skulle fortfarande vara i 
kraft sådan den antagits inom det tidigare juridiska ramverket, men parlamentet, som 
inte har någon initiativrätt, skulle inte vara i stånd att ändra den i syfte att göra den 
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kompatibel med de nya juridiska omständigheterna. I ett sådant särskilt fall finns det 
argument för att parlamentet skulle kunna ha legitim anledning att besluta att inte 
inkomma med några inlagor eller yttranden till domstolen.1

14. I dagsläget säger arbetsordningen ingenting om vilket internt förfarande parlamentet 
ska följa när det ska besluta om det är lämpligt att inkomma med inlagor eller 
skriftliga yttranden till domstolen, när talmannen och utskottet för rättsliga frågor inte 
är av samma mening.  Är det bäst att man löser den frågan genom tolkning och därför 
endast bekräftar att parlamentets talman enligt rådande praxis har rätt att fatta ett 
beslut som står i strid med rekommendationen från det ansvariga utskottet? Eller  
skulle det vara bättre om man löste problemet genom att komplettera artikel 121 med 
bestämmelser om vilket organ och enligt vilket förfarande beslutsrätten ska ges? 

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER

15. Enligt föredraganden bör alltså parlamentet, för att respektera principen om legitimitet 
och skydda sin egen trovärdighet som medlagstiftare, endast i undantagsfall och endast 
efter grundlig juridisk analys, under inledande rättsförfaranden ha befogenhet att 
besluta att inta en ståndpunkt som skiljer sig från den parlamentet intog under 
medbeslutandeförfarandet.

16. Det tycks självklart att artikel 121.3 i sin nuvarande form endast gäller fall då talan 
väcks av parlamentet, och inte omfattar de fall då parlamentet inkommer med inlagor 
eller skriftliga yttranden i samband med rättsförfaranden. Om artikeln inte ändras 
måste föredraganden föreslå utskottet att godkänna en explicit tolkning som innebär 
att rätten att besluta huruvida parlamentet ska inkomma med inlagor eller skriftliga 
yttranden till domstolen alltid ligger hos parlamentets talman.

17. För att artikeln ska kännas komplett och för rättssäkerhetens skull, anser föredraganden 
att tillägg av en ny punkt ska göras till artikel 121, så att arbetsordningen innehåller 
den etablerade praxis som innebär att talmannen inkommer med inlagor eller skriftliga 
yttranden till domstolen på parlamentets vägnar efter en rekommendation från utskottet 
för rättsliga frågor. I den nya punkten ska man även fastställa vilket tillvägagångssätt 
som ska användas när talmannen och det ansvariga utskottet inte är överens.

18.  När parterna inte är överens anser föredraganden att beslutet ska fattas genom ett 
förfarande som garanterar ökad demokratisk legitimitet. Med tanke på frågans karaktär 
föreslår föredraganden att beslutet först bör hänskjutas till talmanskonferensen, ett 
organ som återspeglar maktfördelningen i hela parlamentet och samtidigt är i position 
att bedöma ärendet utifrån dess juridiska aspekter efter att ha hört de olika åsikterna 
och beaktat rättstjänstens yttrande. Om talmanskonferensen kommer fram till att 
parlamentet inte bör inkomma med inlagor eller skriftliga yttranden till domstolen för 
att försvara giltigheten i en rättsakt som antagits genom medbeslutandeförfarande, då 
ska frågan hänvisas till kammaren. Parlamentsledamöterna ska till sitt förfogande ha 

                                               
1 Det är även värt att notera att artikel 34 i Europaparlamentets arbetsordning föreskriver följande: ”Vid prövning 
av ett förslag till rättsakt skall parlamentet ta särskild hänsyn till huruvida förslaget respekterar de grundläggande 
rättigheterna och framför allt att rättsakten står i överensstämmelse med Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna samt rättsstatsprincipen”.
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alla relevanta dokument och all information så att de grundligt kan analysera ärendet 
och fatta ett beslut.1

19. I undantagsfall när utskottet för rättsliga frågor inte kan avge sitt yttrande inom de 
tidsfrister som domstolens stadga kräver, föreslår föredraganden att talmannen ska 
kunna inkomma med inlagor eller skriftliga yttranden till domstolen utan föregående 
samråd. Detta kan särskilt bli fallet när det gäller det nyligen införda förfarandet för 
brådskande preliminära beslut på området för frihet, säkerhet och rättvisa, som 
tillämpas sedan den 1 mars 2008 och som föreskriver kortare tidsfrister för att 
inkomma med skriftliga yttranden. I sådana fall kan samrådet med det ansvariga 
utskottet äga rum i ett senare skede, och om kammaren så beslutar får talmannen då 
dra tillbaka yttrandena.

                                               
1 I förfaranden då parlamentet undantagsvis beslutar att inte försvara giltigheten i en rättsakt som parlamentet 
och rådet antagit tillsammans, anser föredraganden att beslutet bör fattas om det får stöd av en majoritet av 
parlamentets samtliga ledamöter. Detta skulle vara i linje med de kriterier som gäller för omröstningar då 
parlamentet avvisar eller ändrar rådets gemensamma ståndpunkt enligt artikel 251 i EG-fördraget. Men eftersom 
ett krav på sådan absolut majoritet inte skulle vara möjligt enligt artikel 198 i EG-fördraget, föreslår 
föredraganden ett särskilt förfarande där frågan först hänvisas till talmanskonferensen, som är ett organ som 
återspeglar den åsikt majoriteten av Europaparlamentets ledamöter har, medan kammaren, som är parlamentets 
högsta organ, får fatta det slutliga beslutet.
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