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KORT BEGRUNDELSE

Dette udkast til udtalelse er et svar på Europa-Kommissionens forslag om ændring af reglerne 
for "komitologi", dvs. den proces, hvorved ekspertudvalg - repræsenteret ved eksperter fra 
medlemsstaternes ministerier og under ledelse af den ansvarlige tjenestegren i Europa-
Kommissionen - fastlægger afledt EU-ret, navnlig i form af gennemførelsesretsakter og 
delegerede retsakter. Når det drejer sig om delegerede retsakter, kan vi som Parlament enten 
godkende eller forkaste dem, men vi kan ikke ændre dem. I dette udkast til udtalelse tilstræber 
ordføreren at opnå følgende:

- øge demokratiet og den demokratiske legitimitet af beslutninger, der træffes gennem 
komitologi,

- øge gennemsigtigheden på hvert trin i komitologiproceduren for at gøre den mere 
ansvarlig,

- tilskynde medlemsstaterne til at optræde mere ansvarligt i den vigtige rolle, de spiller,

- sikre, at væsentlige beslutninger ikke overlades til et lille antal medlemsstater, hvilket vil 
være tilfældet, hvis stemmeundladelser ikke medregnes, sådan som det foreslås i 
Kommissionens forslag.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Den ordning, der blev indført ved 
forordning (EU) nr. 182/2011 har generelt 
vist sig at fungere godt i praksis og har 
skabt en hensigtsmæssig institutionel 
balance for så vidt angår Kommissionens 
og andre aktørers respektive roller. 
Ordningen bør derfor fortsætte uændret 
undtagen for så vidt angår visse målrettede 
ændringer vedrørende specifikke aspekter 
af proceduren i appeludvalget. Disse 
ændringer har til formål at sikre større 
politisk ansvarlighed og ejerskab til 
politisk ømtålelige gennemførelsesretsakter 
uden dog at ændre det retlige og 

(2) Den ordning, der blev indført ved 
forordning (EU) nr. 182/2011 har generelt 
vist sig at fungere godt i praksis og har 
skabt en hensigtsmæssig institutionel 
balance for så vidt angår Kommissionens 
og andre aktørers respektive roller. 
Ordningen bør derfor fortsætte uændret 
undtagen for så vidt angår visse målrettede 
ændringer vedrørende specifikke aspekter 
af proceduren i appeludvalget. Disse 
ændringer har til formål at sikre større 
politisk ansvarlighed og ejerskab til 
politisk ømtålelige gennemførelsesretsakter 
og tage hensyn til forsigtighedsprincippet 
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institutionelle ansvar for 
gennemførelsesretsakter, jf. forordning 
(EU) nr. 182/2011.

uden dog at ændre det retlige og 
institutionelle ansvar for 
gennemførelsesretsakter, jf. forordning 
(EU) nr. 182/2011.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Selv om Kommissionen har 
beføjelser til at træffe afgørelse i sådanne 
sager som følge af, at der er tale om særligt 
følsomme emner, bør medlemsstaterne 
også fuldt ud påtage sig deres ansvar i 
beslutningsproceduren. Det er dog ikke 
tilfældet, når medlemsstaterne ikke kan 
opnå et kvalificeret flertal, bl.a. fordi der 
er mange, der afholder sig fra at stemme 
eller ikke dukker op, når der stemmes.

(7) Selv om Kommissionen i øjeblikket 
har beføjelser til at træffe afgørelse i 
sådanne sager som følge af, at der er tale 
om særligt følsomme emner, bør 
medlemsstaterne påtage sig mere ansvar i 
beslutningsproceduren, og når retsakterne 
vedrører beskyttelse af sundhed eller 
sikkerhed for mennesker, dyr, planter 
eller miljøet, bør forsigtighedsprincippet 
finde anvendelse. Som følge heraf bør en 
tilladelse betragtes som ikke udstedt, når 
medlemsstaterne i sådanne tilfælde ikke 
kan opnå et kvalificeret flertal for forslag 
om at tillade et produkt eller et stof.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør påtage sig et større ansvar på dette politisk følsomme område.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at øge merværdien af 
appeludvalget bør dets rolle derfor styrkes 
ved at give det mulighed for at holde 
endnu et møde, når der ikke afgives 
udtalelse. Et passende 

udgår
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repræsentationsniveau på det supplerende 
møde i appeludvalget bør være 
ministerniveau for derved at sikre en 
politisk diskussion. For at gøre det muligt 
at tilrettelægge et sådant supplerende 
møde bør fristen for appeludvalgets 
afgivelse af en udtalelse forlænges.

Or. en

Begrundelse

Det forekommer ikke nyttigt med endnu et møde på ministerniveau, idet resultatet af 
afstemningen i appeludvalget i de fleste tilfælde ikke har afveget fra afstemningsresultatet i 
det stående udvalg.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Afstemningsreglerne i 
appeludvalget bør ændres for at mindske 
risikoen for, at der ikke afgives udtalelse, 
og for at give medlemsstaternes 
repræsentanter incitament til at indtage 
en klar holdning. Med henblik herpå bør 
kun medlemsstater, der er til stede eller 
repræsenteret, og som ikke afholder sig 
fra at stemme, anses for at have deltaget, 
når det kvalificerede flertal beregnes. For 
at sikre, at resultatet af afstemningen er 
repræsentativt, bør en afstemning kun 
anses for gyldig, hvis et simpelt flertal af 
medlemsstaterne er deltagende 
medlemmer i appeludvalget. Hvis der ikke 
opnås beslutningsdygtighed i udvalget 
inden udløbet af fristen for at træffe 
afgørelse, anses udvalget for ikke at have 
afgivet udtalelse, således som det er 
tilfældet i dag.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ændringen af afstemningsreglerne forekommer i højere grad at bero på et ønske om at opnå 
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visse statistiske virkninger end på en bestræbelse på at øge medlemsstaternes ansvar. 
Medlemsstaternes repræsentanter kan have gyldige grunde til at undlade at deltage i 
afstemninger.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Kommissionen bør have mulighed 
for i specifikke sager at anmode Rådet om 
at fremkomme med sin holdning og sine 
retningslinjer, hvad angår de videre følger 
af, at der ikke afgives udtalelse, bl.a. de 
institutionelle, retlige, politiske og 
internationale følger. Kommissionen bør 
tage hensyn til den holdning, Rådet giver 
udtryk for inden 3 måneder efter 
forelæggelsen af sagen. I behørigt 
begrundede tilfælde kan Kommissionen 
angive en kortere frist for forelæggelsen 
for Rådet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Merværdien ved denne foranstaltning er ikke klar.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Gennemsigtigheden i forbindelse 
med medlemsstaternes repræsentanters 
stemmer i appeludvalget bør øges, og de 
enkelte medlemsstaters repræsentanters 
stemmer bør offentliggøres.

(11) Gennemsigtigheden gennem hele 
lovgivningsprocessen, herunder med 
hensyn til oplysninger om, hvordan 
medlemsstaternes repræsentanter stemmer, 
bør øges. Udførlige begrundelser for de 
enkelte medlemsstaters repræsentanters 
stemmer bør offentliggøres. Der bør gives 
detaljerede oplysninger, herunder om 
sammensætningen af og deltagelse i 
udvalg og om medlemsstatsmyndigheder, 
der er repræsenteret.
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Or. en

Begrundelse

Gennemsigtigheden bør øges gennem hele lovgivningsprocessen. Desuden bør der gives 
udførlige begrundelser for stemmeafgivelser for at sikre en begrundet beslutningsproces, øge 
medlemsstaternes politiske ansvar og tage højde for mulige retskrav.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) I tilfælde, hvor det er vanskeligt at 
opnå positive udtalelser fra 
medlemsstaterne til udkast til 
gennemførelsesretsakter på grundlag af 
den samme basisretsakt, bør Europa-
Parlamentet og Rådet have mulighed for 
at meddele Kommissionen, at de mener, at 
overdragelsen af 
gennemførelsesbeføjelser til 
Kommissionen i basisretsakten bør tages 
op til fornyet overvejelse.

Or. en

Begrundelse

Systematiske problemer med lignende udkast til gennemførelsesretsakter kan retfærdiggøre 
en revision af gennemførelsesbeføjelserne i den relevante basisretsakt.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 182/2011
Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 5a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) I artikel 3, stk. 7, indsættes 
følgende som afsnit seks: 

udgår

"Hvis appeludvalget ikke afgiver nogen 
udtalelse, jf. artikel 6, stk. 3, andet afsnit, 
kan formanden beslutte, at appeludvalget 
skal afholde endnu et møde på 
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ministerniveau. I sådanne tilfælde afgiver 
appeludvalget udtalelse inden 3 måneder 
efter den oprindelige dato for 
forelæggelsen."

Or. en

Begrundelse

Det forekommer ikke nyttigt med endnu et møde på ministerniveau, idet resultatet af 
afstemningen i appeludvalget i de fleste tilfælde ikke har afveget fra afstemningsresultatet i 
det stående udvalg.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EU) nr. 182/2011
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I stk. 1 indsættes følgende som 
andet afsnit:

udgår

"Kun medlemmer af appeludvalget, som 
er til stede eller repræsenteret på 
tidspunktet for afstemningen, og som ikke 
afholder sig fra at stemme, anses 
imidlertid for at være deltagende 
medlemmer i appeludvalget. Det i artikel 
5, stk. 1, omhandlede flertal skal være det 
kvalificerede flertal, der er omhandlet i 
artikel 238, stk. 3, litra a), i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde. 
En afstemning anses kun for gyldig, hvis 
et simpelt flertal af medlemsstaterne er 
deltagende medlemmer."

Or. en

Begrundelse

Ændringen af afstemningsreglerne forekommer i højere grad at bero på et ønske om at 
tilvejebringe visse statistiske virkninger snarere end på en bestræbelse på at øge 
medlemsstaternes ansvar. Medlemsstaternes repræsentanter kan have gyldige grunde til at 
undlade at deltage i afstemninger.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b
Forordning (EU) nr. 182/2011
Artikel 6 – stk. 3a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Som stk. 3a indsættes: udgår
"3a. Hvis appeludvalget ikke afgiver 
udtalelse, kan Kommissionen henvise 
sagen til Rådet med henblik på en 
udtalelse, hvori det anfører sine 
synspunkter og retningslinjer, hvad angår 
de videre følger af, at der ikke afgives 
udtalelse, bl.a. de institutionelle, retlige, 
politiske og internationale følger. 
Kommissionen tager hensyn til den 
holdning, Rådet giver udtryk for inden 3 
måneder efter forelæggelsen af sagen. I 
behørigt begrundede tilfælde kan 
Kommissionen ved forelæggelsen for 
Rådet fastsætte en kortere frist."

Or. en

Begrundelse

Merværdien ved denne foranstaltning er ikke klar.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b a (nyt)
Forordning (EU) nr. 182/2011
Artikel 6 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 ba) Som stk. 4a indsættes:
"Som en undtagelse fra stk. 3 gælder, at 
hvis basisretsakten vedrører beskyttelse af 
sundhed eller sikkerhed for mennesker, 
dyr, planter eller miljøet, og udkastet til 
gennemførelsesretsakt vedrører et forslag 
om at tillade et produkt eller stof, vedtager 
Kommissionen, såfremt der ikke 
foreligger en positiv udtalelse, som er 
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vedtaget med det flertal, der er fastsat i 
artikel 5, stk. 1, ikke udkastet til 
gennemførelsesretsakt, og tilladelsen 
betragtes som ikke tildelt".

Or. en

Begrundelse

Der bør lægges større vægt på forsigtighedsprincippet, og medlemsstaterne bør påtage sig et 
større ansvar på dette politisk følsomme område.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra -a (nyt)
Forordning (EU) nr. 182/2011
Artikel 10 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 -a) Stk. 1, litra c), affattes således:
"c) mødeprotokollerne med lister over 
de myndigheder og organer, hvortil de 
personer, som medlemsstaterne har 
udpeget til deres repræsentanter, er knyttet

"c) mødeprotokollerne med lister over 
de tilstedeværende personer og lister over 
de myndigheder og organer, hvortil de 
personer, som medlemsstaterne har 
udpeget til deres repræsentanter, er knyttet

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182)

Begrundelse

Gennemsigtigheden bør øges gennem hele lovgivningsprocessen. Der bør gives mere 
detaljerede oplysninger om sammensætningen af udvalg.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EU) nr. 182/2011
Artikel 10 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"e) afstemningsresultaterne, herunder 
de stemmer, der er afgivet af hver 
medlemsstats repræsentant i 

"e) afstemningsresultaterne, herunder 
de stemmer, der er afgivet af hver 
medlemsstats repræsentant, samt udførlige 
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appeludvalget". begrundelser fra hver enkelt repræsentant 
for deres stemme"

Or. en

Begrundelse

Gennemsigtigheden bør også øges i det stående udvalg. Desuden bør der gives udførlige 
begrundelser for stemmeafgivelser for at sikre en begrundet beslutningsproces, øge 
medlemsstaternes politiske ansvar og tage højde for mulige retskrav.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 182/2011
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Artikel 11, stk. 1, affattes således:
"Er en basisretsakt vedtaget efter den 
almindelige lovgivningsprocedure, kan 
Europa-Parlamentet eller Rådet til enhver 
tid tilkendegive over for Kommissionen, at 
et udkast til gennemførelsesretsakt efter 
deres opfattelse overskrider de 
gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i 
basisretsakten. I et sådant tilfælde 
reviderer Kommissionen udkastet til 
gennemførelsesretsakt under hensyntagen 
til de udtrykte holdninger og underretter 
Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorvidt 
den agter at fastholde, ændre eller 
tilbagetrække udkastet til 
gennemførelsesretsakt."

"Er en basisretsakt vedtaget efter den 
almindelige lovgivningsprocedure, kan 
Europa-Parlamentet eller Rådet til enhver 
tid tilkendegive over for Kommissionen, at 
et udkast til gennemførelsesretsakt efter 
deres opfattelse overskrider de 
gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i 
basisretsakten, eller at de mener, at 
overdragelsen af 
gennemførelsesbeføjelser til 
Kommissionen i basisretsakten bør tages 
op til fornyet overvejelse. I sådanne 
tilfælde reviderer Kommissionen udkastet 
til gennemførelsesretsakt eller 
basisretsakten under hensyntagen til de 
udtrykte holdninger og underretter Europa-
Parlamentet og Rådet om, hvorvidt den 
agter at fastholde, ændre eller 
tilbagetrække udkastet til 
gennemførelsesretsakt, eller hvorvidt den 
agter at forelægge et forslag om ændring 
af basisretsakten."

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182)
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Begrundelse

Hvis det er vanskeligt at opnå en positiv udtalelse fra medlemsstaterne i lignende sager, kan 
det være på sin plads at revidere de gennemførelsesbeføjelser, der er tillagt Kommissionen.


