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Den 12. februar 2019 blev der under de interinstitutionelle forhandlinger om forslaget til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder 
bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde (2016/0400(COD); "forslaget") indgået en 
foreløbig aftale, som omfatter aftalen om ændring af retsgrundlaget som følge af den aftalte 
opdeling af forslaget. Efterfølgende besluttede Retsudvalgets koordinatorer den 18. februar 
2019 at afgive en udtalelse, jf. forretningsordenens artikel 39, stk. 3, om relevansen af 
retsgrundlaget for de to dele af forslaget, som opdelingen af det resulterede i. Den foreløbige 
aftale blev godkendt af Coreper den 27. februar 2019 og af Retsudvalget den 4. marts 2019. 
Opdelingen blev efterfølgende godkendt af Formandskonferencen den 7. marts 2019.

I – Baggrund

Ved artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved Rådets afgørelse 2006/512/EF, 
("komitologiafgørelsen") indførtes den såkaldte forskriftsprocedure med kontrol. I 2008 og 
2009 vedtoges et antal instrumenter til denne forskriftsprocedure med kontrol ("tilpasning til 
forskriftsproceduren med kontrol")1. Med Lissabontraktatens ikrafttræden og i lyset af de nye 
retlige rammer, der var fastlagt ved artikel 290 og 291 i TEUF, måtte komitologiafgørelsen 
revideres. I forordning nr. 182/2011 ("komitologiforordningen"), der blev vedtaget på 
grundlag af artikel 291, stk. 3, i TEUF med dette mål for øje, var komitologiafgørelsens 
artikel 5a, hvormed forskriftsproceduren med kontrol blev indført, imidlertid bevidst ladt ude. 
Artikel 5a måtte derfor midlertidigt opretholdes af hensyn til eksisterende basisretsakter, der 
henviser til denne artikel. På den anden side er det nødvendigt at tilpasse de omhandlede 
gældende regler til Lissabontraktaten af hensyn til retssikkerheden. Derfor foreslog 
Kommissionen i 2013 at fuldføre tilpasningen med tre brede forslag (såkaldte 
omnibusforslag), som Europa-Parlamentet vedtog ved førstebehandlingen i februar 2014 på 
grundlag af Retsudvalgets betænkninger. Forslagene blev imidlertid taget tilbage af 
Kommissionen, da der ikke kunne findes en løsning i Rådet.

Efter ikrafttrædelsen af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 
forelagde Kommissionen i december 2016 to nye forslag vedrørende tilpasning, et med fokus 
på lovgivningssager på det retlige område2 og et med fokus på de resterende politikområder 
(det her omhandlede forslag, der dækker 168 retsakter).

I begrundelsen til forslaget præciserer Kommissionen i afsnittet om valget af retsgrundlag, at 
"Forslaget er baseret på retsgrundlaget for alle de basisretsakter, der ændres". Det betyder, 
at de traktatbestemmelser, der udgør retsgrundlaget for Kommissionens forslag, svarer til alle 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008 om tilpasning til Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår 
forskriftsproceduren med kontrol - Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Del 1, EUT L 311 af 
21.11.2008, s. 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 219/2009 af 11. marts 2009 om tilpasning 
til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så 
vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Del 2, EUT L 87 
af 31.3.2009, s. 109, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1103/2008 af 22. oktober 2008 om 
tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i artikel 251 i 
traktaten, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol- Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - 
Del 3, EUT L 304 af 14.11.2008, s. 80. 
2 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder 
bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (2016/0399(COD)).
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de traktatbestemmelser, der indgår i de respektive retsgrundlag for disse 168 retsakter. 
Retsgrundlaget for forslaget, som det blev forelagt af Kommissionen, var således artikel 33, 
artikel 43, stk. 2, artikel 53, stk. 1, artikel 62, artikel 64, stk. 2, artikel 91, artikel 100, stk.2, 
artikel 114, artikel 153, stk. 2, litra b), artikel 168, stk. 4, litra a) og b), artikel 172, artikel 192, 
stk.1, artikel 207, artikel 214, stk. 3 og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF). I begrundelsen tilkendegav Kommissionen også direkte, at 
"Det vedrører udelukkende de procedurer, der gælder på EU-plan for vedtagelse af retsakter 
på grundlag af tillagte beføjelser".

Kommissionen fremgangsmåde i forbindelse med retsgrundlaget følger den fremgangsmåde, 
der blev benyttet under tilpasningen til forskriftsproceduren med kontrol og i 
omnibusforslagene i 2013.

Den 12. februar 2019 enedes forhandlerne for de tre institutioner under trilogen om at opdele 
omnibusforslaget og lukkede forhandlingerne om 64 retsakter, der var dækket af det. De var 
også enige om, at forhandlingerne om de resterede 104 retsakter skulle fortsætte i næste 
valgperiode

Efter denne opdeling var der enighed om, at de traktatbestemmelser, der dannede retsgrundlag 
for første del af forslaget, som man var nået til enighed om, skulle svare til de 
traktatbestemmelser, der indgik i de respektive retsgrundlag for de 64 retsakter, der var 
dækket af denne del, og følgelig, at de traktatbestemmelser, der udgjorde retsgrundlagene for 
den resterende del af forslaget, som der ikke var enighed om, skulle svare til de 
traktatbestemmelser, der indgik i retsgrundlagene for de 104 retsakter, der var dækket af 
denne del.

For den dels vedkommende i Kommissionens forslag, som man nåede til enighed om under 
de interinstitutionelle forhandlinger den 12. februar 2019, er retsgrundlagene for de 64 
retsakter artikel 33, artikel 43, stk. 2, artikel 53, stk. 1, artikel 62, artikel 91, artikel 100, stk. 2, 
artikel 114, artikel 153, stk. 2, litra b), artikel 168, stk. 4, litra b), artikel 172, artikel 192, stk. 
1, artikel 207, stk. 2, artikel 214, stk. 3, og artikel 338, stk. 1, i TEUF. I modsætning til 
Kommissionens oprindelige forslag er artikel 64, stk. 2, og artikel 168, stk. 4, litra a), i TEUF 
ikke medtaget, da de udgør retsgrundlaget for retsakter, som ikke er medtaget i denne første 
del.

Den del af Kommissionens forslag, som der ikke var enighed om, og som dækkede de 
resterede 104 retsakter, skulle baseres på de traktatbestemmelser, der svarede til deres 
respektive retsgrundlag, dvs. artikel 43, stk. 2, artikel 53, stk. 1, artikel 62, artikel 91, artikel 
100, stk. 2, artikel 114, artikel 153, stk. 2, litra b), artikel 168, stk. 4, litra a), artikel 168, stk. 
4, litra b), artikel 192, stk. 1, og artikel 338, stk. 1, i TEUF. Det skal bemærkes, at artikel 64, 
stk. 2, i TEUF ikke er at finde i de 104 resterende retsakter, og at det var en fejl, at den 
oprindelig var medtaget i forslaget.

II – Relevante artikler i traktaten

De nedenfor anførte artikler er de retsgrundlag for første del af Kommissionens forslag, som 
medlovgiverne var enige i, og som vedrører 64 retsakter.

Artikel 33 i TEUF, der indgår i kapitlet om toldsamarbejde, har følgende ordlyd:
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Artikel 33
(tidl. artikel 135 i TEF)
Inden for traktaternes anvendelsesområde træffer Europa-Parlamentet og Rådet efter den 
almindelige lovgivningsprocedure foranstaltninger til styrkelse af toldsamarbejdet mellem 
medlemsstaterne og mellem disse og Kommissionen.

Artikel 43, stk. 2, i TEUF, der indgår i afsnit III om landbrug og fiskeri, lyder:

Artikel 43, stk. 2
(tidl. artikel 37 i TEF)
(...) 2. Europa-Parlamentet og Rådet fastsætter efter den almindelige lovgivningsprocedure og 
efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg den fælles ordning for markederne for 
landbrugsvarer, der er nævnt i artikel 40, stk. 1, samt de øvrige bestemmelser, der er 
nødvendige for at virkeliggøre målsætningerne for den fælles landbrugs- og fiskeripolitik.

Artikel 53, stk. 1, i TEUF, der indgår i kapitlet om etableringsretten under afsnittet om den 
frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital, har følgende ordlyd:

Artikel 53, stk. 1
(tidl. artikel 47 i TEF)
1. For at lette adgangen til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed udsteder 
Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure direktiver om 
gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser samt om 
samordning af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om adgang til at optage 
og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed.

Artikel 62 i TEUF, der indgår i kapitlet om tjenesteydelser under afsnittet om den frie 
bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital, har følgende ordlyd:

Artikel 62
(tidl. artikel 55 i TEF)
Bestemmelserne i artiklerne 51-54 finder anvendelse på det i dette kapitel 
omhandlede sagsområde.

Artikel 91 i TEUF, der indgår i afsnittet om transport, har følgende ordlyd:

Artikel 91
(tidl. artikel 71 i TEF)

1. Med henblik på gennemførelsen af artikel 90 og under hensyntagen til 
transportspørgsmålenes særlige karakter fastsætter Europa-Parlamentet og Rådet efter den 
almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget:

a) fælles regler for international transport til eller fra en medlemsstats område 
eller gennem en eller flere medlemsstaters områder

b) de betingelser, under hvilke transportvirksomheder har adgang til at udføre 
interne transporter i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende

c) foranstaltninger til forbedring af transportsikkerheden
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d) alle andre formålstjenlige bestemmelser.
2. I forbindelse med vedtagelsen af foranstaltningerne som nævnt i stk. 1 tages der hensyn til 
tilfælde, hvor deres anvendelse i alvorlig grad vil kunne påvirke levestandarden og 
beskæftigelsen i visse områder samt udnyttelsen af transportmateriellet.

Artikel 100, stk. 2, der ligeledes indgår i afsnittet om transport, har følgende ordlyd:

Artikel 100, stk. 2
(tidl. artikel 80 i TEF)
(...) 2. Europa-Parlamentet og Rådet kan efter den almindelige lovgivningsprocedure 
fastsætte passende bestemmelser vedrørende sø- og luftfart. De træffer afgørelse efter høring 
af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Artikel 114 i TEUF, der indgår i afsnittet om transport, har følgende ordlyd:

Artikel 114
(tidl. artikel 95 i TEF)
1. Medmindre andet er bestemt i traktaterne, finder følgende bestemmelser anvendelse med 
henblik på virkeliggørelsen af de i artikel 26 fastsatte mål. Europa-Parlamentet og Rådet, der 
træffer afgørelse efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg, vedtager de foranstaltninger med henblik på indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre 
markeds oprettelse og funktion.
2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på fiskale bestemmelser, bestemmelser vedrørende den frie 
bevægelighed for personer og bestemmelser vedrørende ansattes rettigheder og interesser.
3. Kommissionens forslag i henhold til stk. 1 inden for sundhed, sikkerhed, miljøbeskyttelse og 
forbrugerbeskyttelse skal bygge på et højt beskyttelsesniveau under hensyntagen til navnlig 
enhver ny udvikling baseret på videnskabelige kendsgerninger. Inden for deres respektive 
kompetenceområder bestræber Europa-Parlamentet og Rådet sig også på at nå dette mål.
4. Hvis en medlemsstat, efter at Europa-Parlamentet og Rådet, Rådet eller Kommissionen har 
vedtaget en harmoniseringsforanstaltning, finder det nødvendigt at opretholde nationale 
bestemmelser, som er begrundet i vigtige behov, hvortil der henvises i artikel 36, eller som 
vedrører miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet, giver den Kommissionen 
meddelelse om disse bestemmelser og om grundene til deres opretholdelse.
5. Hvis en medlemsstat endvidere med forbehold af stk. 4, efter at Europa-Parlamentet og 
Rådet, Rådet eller Kommissionen har vedtaget en harmoniseringsforanstaltning, finder det 
nødvendigt at indføre nationale bestemmelser baseret på nyt videnskabeligt belæg vedrørende 
miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet på grund af et problem, der er specifikt for 
den pågældende medlemsstat, og som viser sig efter vedtagelsen af 
harmoniseringsforanstaltningen, giver den Kommissionen meddelelse om de påtænkte 
bestemmelser og om grundene til deres indførelse.
6. Kommissionen bekræfter eller forkaster inden seks måneder efter meddelelsen som 
omhandlet i stk. 4 og 5 de pågældende nationale bestemmelser efter at have konstateret, om 
de er et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen 
mellem medlemsstaterne, og om de udgør en hindring for det indre markeds funktion.
Hvis Kommissionen ikke har truffet nogen beslutning inden for dette tidsrum, betragtes de i 
stk. 4 og 5 omhandlede nationale bestemmelser som godkendt.
Hvis det er begrundet i spørgsmålets kompleksitet, og hvis der ikke foreligger risiko for 
menneskers sundhed, kan Kommissionen meddele den pågældende medlemsstat, at den i dette 
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stykke omhandlede periode kan forlænges med en ny periode på indtil seks måneder.
7. Hvis en medlemsstat i medfør af stk. 6 bemyndiges til at opretholde eller indføre nationale 
bestemmelser, der er en undtagelse fra en harmoniseringsforanstaltning, undersøger 
Kommissionen omgående, om den skal foreslå en tilpasning af denne foranstaltning.
8. Hvis en medlemsstat rejser et specifikt problem vedrørende folkesundheden på et område, 
der har været omfattet af tidligere harmoniseringsforanstaltninger, underretter den 
Kommissionen, der omgående undersøger, om den skal foreslå Rådet passende 
foranstaltninger.
9. Uanset den i artikel 258 og 259 fastsatte fremgangsmåde kan Kommissionen eller en 
medlemsstat henvende sig direkte til Den Europæiske Unions Domstol, hvis de finder, at en 
anden medlemsstat misbruger de i nærværende artikel fastsatte beføjelser.
10. De ovennævnte harmoniseringsforanstaltninger indeholder i de relevante tilfælde en 
beskyttelsesklausul, der bemyndiger medlemsstaterne til med en eller flere af de ikke-
økonomiske begrundelser, der er nævnt i artikel 36, at træffe foreløbige foranstaltninger, der 
er undergivet en EU-kontrolprocedure.

Artikel 153, stk. 2, litra b), der indgår i afsnittet om social- og arbejdsmarkedspolitikken, har 
følgende ordlyd [tydeliggørelse tilføjet]:

Artikel 153, stk. 2, litra b)
(tidl. artikel 137 i TEF)
(...) 2. Med henblik herpå [dvs. virkeliggørelse af målene i artikel 151 gennem EU-støtte og 
supplement til medlemsstaternes aktiviteter på de i stk. (1) nævnte områder] kan Europa-
Parlamentet og Rådet:
a) (...)
b) på de i stk. 1, litra a)-i), nævnte områder ved udstedelse af direktiver vedtage 
minimumsforskrifter, der skal gennemføres gradvis under hensyn til de vilkår og tekniske 
bestemmelser, der gælder i hver af medlemsstaterne. I disse direktiver skal det undgås at 
pålægge administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse 
og udvikling af små og mellemstore virksomheder.

Artikel 168, stk. 4, litra b), der indgår i afsnittet om folkesundhed, har følgende 
ordlyd:

Artikel 168, stk. 4, litra b)
(tidl. artikel 152 i TEF)
(...) 4. Uanset artikel 2, stk. 5, og artikel 6, litra a), og i overensstemmelse med artikel 4, 
stk. 2, litra k), bidrager Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige 
lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget til virkeliggørelse af målene i nærværende artikel ved for at imødegå de 
fælles sikkerhedsudfordringer
a) (...)
b) at vedtage foranstaltninger på veterinær- og plantesundhedsområdet, der direkte har til 
formål at beskytte folkesundheden (...)

Artikel 172, der indgår i afsnittet om transeuropæiske net, har følgende ordlyd:

Artikel 172
(tidl. artikel 156 i TEF)
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De i artikel 171, stk. 1, omhandlede retningslinjer og andre foranstaltninger vedtages af 
Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af 
Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.
Retningslinjer og projekter af fælles interesse, der vedrører en medlemsstats område, kræver 
den pågældende medlemsstats godkendelse.

Artikel 192, stk. 1, der i afsnit XX om miljø, har følgende ordlyd:

Artikel 192
(tidl. artikel 175 i TEF)
1. Europa-Parlamentet og Rådet træffer efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter 
høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget afgørelse om de aktioner, 
der skal iværksættes af Unionen med henblik på at gennemføre de mål, der er anført i artikel 
191. (...)

Artikel 207 i TEUF, der indgår i afsnittet om den fælles handelspolitik, har følgende ordlyd:

Artikel 207
(tidl. artikel 133 i TEF)
1. Den fælles handelspolitik bygger på ensartede principper, navnlig for så vidt angår 
toldændringer, indgåelse af told- og handelsaftaler vedrørende handel med varer og 
tjenesteydelser, handelsrelaterede aspekter af intellektuel ejendomsret, direkte udenlandske 
investeringer, gennemførelse af ensartethed i liberaliseringsforanstaltninger, eksportpolitik og 
handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger, herunder foranstaltninger mod dumping og 
subsidieordninger. Den fælles handelspolitik føres inden for rammerne af principperne og 
målene for Unionens optræden udadtil.
2. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager ved forordning efter den almindelige 
lovgivningsprocedure foranstaltninger til fastlæggelse af rammerne for gennemførelsen af den 
fælles handelspolitik.
3. Skal der føres forhandlinger om og indgås aftaler med et eller flere tredjelande eller en 
eller flere internationale organisationer, finder artikel 218 anvendelse, jf. dog de særlige 
bestemmelser i nærværende artikel.
Kommissionen retter henstillinger til Rådet, som bemyndiger den til at indlede de nødvendige 
forhandlinger. Rådet og Kommissionen skal sikre, at de forhandlede aftaler er i 
overensstemmelse med Unionens interne politikker og regler.
Disse forhandlinger føres af Kommissionen i samråd med et særligt udvalg udpeget af Rådet 
til at bistå den i dette arbejde og inden for rammerne af direktiver, som Rådet kan meddele 
den. Kommissionen aflægger regelmæssigt beretning til det særlige udvalg og til Europa-
Parlamentet om, hvordan forhandlingerne skrider frem.
4. For så vidt angår forhandling og indgåelse af aftaler som nævnt i stk. 3, træffer Rådet 
afgørelse med kvalificeret flertal.
For så vidt angår forhandling og indgåelse af aftaler på områderne handel med 
tjenesteydelser og handelsrelaterede aspekter af intellektuel ejendomsret samt direkte 
udenlandske investeringer, træffer Rådet afgørelse med enstemmighed, hvis aftalen omfatter 
bestemmelser, hvor der kræves enstemmighed for vedtagelse af interne regler.
Rådet træffer ligeledes afgørelse med enstemmighed om forhandling og indgåelse af aftaler
a) på området handel med kulturelle og audiovisuelle tjenesteydelser, når disse aftaler 
indebærer en risiko for, at den kulturelle og sproglige mangfoldighed i Unionen bringes i fare
b) på området handel med sociale, uddannelsesmæssige og sundhedsmæssige tjenesteydelser, 
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når disse aftaler indebærer en risiko for, at den nationale tilrettelæggelse af sådanne tjenester 
forstyrres alvorligt, og at medlemsstaternes ansvar for levering heraf bringes i fare.
5. Forhandling og indgåelse af internationale aftaler på transportområdet er omfattet af 
tredje del, afsnit VI, samt af artikel 218.
6. Udøvelsen af de beføjelser, som denne artikel tillægger på området den fælles 
handelspolitik, berører ikke afgrænsningen af beføjelserne mellem Unionen og 
medlemsstaterne og vil ikke føre til en harmonisering af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser, i det omfang traktaterne udelukker en sådan harmonisering.

Artikel 214, stk. 3, der indgår i kapitlet om humanitær bistand, har følgende ordlyd:

Artikel 214, stk. 3
(...) 3. Europa-Parlamentet og Rådet fastsætter efter den almindelige lovgivningsprocedure 
foranstaltninger til fastlæggelse af rammerne for gennemførelsen af Unionens humanitære 
bistandsaktiviteter.

Artikel 338, stk. 1, der indgår i syvende del af TEUF om almindelige og afsluttende 
bestemmelser, har følgende ordlyd:

Artikel 338
(tidl. artikel 285 i TEF)
1. Med forbehold af artikel 5 i protokollen om statutten for Det Europæiske System af 
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank vedtager Europa-Parlamentet og Rådet i 
henhold til den almindelige lovgivningsprocedure foranstaltninger til udarbejdelse af 
statistikker, hvor det er nødvendigt for, at Unionen kan udøve sin virksomhed.

III – Retspraksis vedrørende retsgrundlaget

Det fremgår af Domstolens faste praksis, at "Valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt skal 
foretages på grundlag af objektive forhold, herunder bl.a. retsaktens formål og indhold, som 
gør det muligt at foretage en domstolskontrol."3. Vælges et forkert retsgrundlag, kan dette 
således være gyldig grund til annullering af retsakten.

Når der er tale om flere retsgrundlag, skal det fastslås, om forslaget enten:

1. forfølger flere formål eller består af flere led, og ét af disse kan bestemmes som det 
primære eller fremherskende formål eller led, mens de andre kun er sekundære, eller

2. samtidig forfølger flere formål eller har flere led, der på en uadskillelig måde er 
indbyrdes forbundne, uden at et af disse formål eller led er underordnet et andet.

Ifølge Domstolens praksis skal retsakten i førstnævnte tilfælde have et enkelt retsgrundlag, 
nemlig den, der kræves af det primære eller fremherskende formål eller led, mens retsakten i 
sidstnævnte tilfælde kan vedtages med de dertil svarende forskellige retsgrundlag.4

3 Sag C-45/86, Kommissionen mod Rådet (generelle toldpræferencer), Sml. 1987, s. 1439, præmis 5; sag C-
440/05, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2007, s. I-9097; sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og 
Rådet, Sml. 2009, s. I-7585.
4 Se sag C-411/06, jf. ovenfor, præmis 46-47.
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Selv om valget af retsgrundlag i princippet ikke bør afhænge af det valg, der er truffet med 
hensyn til tidligere retsakter, skal retsgrundlaget for en retsakt i henhold til fast retspraksis 
fastlægges på grundlag af retsaktens eget formål og indhold, og ikke i lyset af det 
retsgrundlag, som er anvendt ved vedtagelsen af andre EU-retsakter, der eventuelt har 
lignende kendetegn. Når en lovgivningsmæssig retsakt kun er udtænkt som et supplement til 
eller en korrektion af en anden retsakt, uden at det oprindelige mål er blevet ændret, er EU-
lovgiver imidlertid fuldt berettiget til at basere den pågældende retsakt på retsgrundlaget for 
den første retsakt.5

IV – Forslagets formål og indhold

Med Lissabontraktaten blev der indført delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter med 
en tydelig sondring imellem (henholdsvis artikel 290 og 291 i TEUF). Efter 
Lissabontraktatens ikrafttræden er der stadig en række retsakter fra før Lissabontraktaten, som 
indeholder en henvisning til forskriftsproceduren med kontrol, og som endnu ikke er blevet 
tilpasset artikel 290 og 291 i TEUF.

Forslaget dækker som nævnt de retsakter, der var omfattet af de tre forslag om tilpasning af 
lovgivningen, som Kommissionen vedtog i 2013, plus en retsakt, der ikke var dækket af 
forslaget fra 2013, men som behøver tilpasning, og som er blevet tilføjet dette forslag. Det 
omfatter ikke retsakter, som der i mellemtiden er fremsat særskilte lovgivningsforslag om.

Den lovgivningsmæssige fremgangsmåde, der er valgt i forslaget, er at ændre hver af de 
berørte retsakter.

Mere specifikt omformuleres den bestemmelse, der indeholder den materielle beføjelse til 
anvendelse af forskriftsproceduren med kontrol, og følger den ordlyd, der er fastlagt for 
standardformuleringer i artikler om delegation af beføjelser. En standardartikel om udøvelse 
af delegationen indsættes i hver enkelt basisretsakt, mens henvisningerne til 
forskriftsproceduren med kontrol udgår. I nogle tilfælde besluttede medlovgiverne, at der ikke 
er behov for delegation af beføjelser, og begrænset sig til at til at lade forskriftsproceduren 
med kontrol udgå.
Ifølge begrundelsen til forslaget vedrører det "udelukkende de procedurer, der gælder på EU-
plan for vedtagelse af retsakter på grundlag af tillagte beføjelser".

De tilpasninger og ændringer, der skal foretages på grundlag af forslaget, vedrører kun 
procedurer på EU-plan, og der er dermed ikke behov for foranstaltninger til gennemførelse af 
dem i national ret. Med andre ord er det ikke nødvendigt, at medlemsstaterne omsætter dem 
til national lovgivning.

V – Fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag

Den omstændighed, at forslaget bygger på retsgrundlagene for alle de ændrede retsakter, er i 
princippet ikke problematisk set fra et juridisk synspunkt.

Det er imidlertid sandt, som Juridisk Tjeneste korrekt har påpeget, at nogle af de berørte 

5 Se dom af 21. juni 2018, Polen mod Parlamentet og Rådet, C-5/16, EU:C:2018:483, præmis 
49 og 69 og den deri nævnte retspraksis.
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retsakter er direktiver, mens Kommissionens forslag drejer sig om vedtagelsen af en 
forordning. Navnlig artikel 53, stk. 1, og artikel 153, stk. 2, litra b), i TEUF, som udgør to af 
retsgrundlagene for den del af forslaget, der er enighed om, giver Parlamentet og Rådet 
mulighed for at vedtage direktiver, men ikke forordninger.

Som det fremgår af Kommissionens oprindelige valg af retsgrundlag og forslagets ovenfor 
skitserede formål og indhold, er formålet med forslaget ikke at ændre retsakterne i ordets 
sædvanlige betydning. Formålet med det er at tilpasse lovgivning, der henviser til 
forskriftsproceduren med kontrol, til den retlige ramme, der blev indført ved 
Lissabontraktaten. Dette kræver ikke gennemførelsesforanstaltninger af medlemsstaterne.

Det skal også bemærkes, at Kommissionens fremgangsmåde i forbindelse med retsgrundlaget 
følger den fremgangsmåde, der blev benyttet under tilpasningen til forskriftsproceduren med 
kontrol og i omnibusforslagene fra 2013.

På baggrund af ovenstående kan det således accepteres, at et antal direktiver i henhold til 
denne forordning vil blive ændret inden for de ovennævnte grænser.

VI – Konklusion og henstilling

I lyset af ovenstående analyse udgør artikel 33, artikel 43, stk. 2, artikel 53, stk. 1, artikel 62, 
artikel 91, artikel 100, stk. 2, artikel 114, artikel 153, stk. 2, litra b), artikel 168, stk. 4, litra b), 
artikel 172, artikel 192, stk. 1, artikel 207, stk. 2, artikel 214, stk. 3, og artikel 338, stk. 1, i 
TEUF det korrekte retsgrundlag for den foreløbige aftale, der er indgået.

Samtidig udgør artikel 43, stk. 2, artikel 53, stk. 1, artikel 62, artikel 91, artikel 100, stk. 2, 
artikel 114, artikel 153, stk. 2, litra b), artikel 168, stk. 4, litra b), artikel 192, stk. 1, og artikel 
338, stk. 1, i TEUF det korrekte retsgrundlag for anden del af forslaget, som skal vedtages af 
Parlamentet som dets førstebehandlingsholdning.

På mødet den 1. april 2019 vedtog Retsudvalget således enstemmigt6 med 14 stemmer at 
henstille til, at ovennævnte efter opdelingen af forslaget betragtes som retsgrundlag for den 
foreløbige aftale som foreslået i den tekst, der blev godkendt af Coreper den 27. februar 2019 
og af Retsudvalget den 4. marts, og for Parlamentets førstebehandlingsholdning for så vidt 
angår de 104 resterende retsakter i anden del af forslaget.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

(Vedrører alle sprogudgaver.)

6 Til stede ved den endelige afstemning: Pavel Svoboda (formand), Jean-Marie Cavada (næstformand), Mady 
Delvaux (næstformand), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, Sajjad Karim, 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Julie Ward, Tadeusz 
Zwiefka, Mylène Troszczynski (for Gilles Lebreton, jf. forretningsordenens artikel 200, stk. 2)).


