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KORT BEGRUNDELSE 

Kommissionen foreslår Europa-Parlamentet og Rådet en ændring af forordning (EU) nr. 

182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 

Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser, for at løse problemet med, at 

medlemsstaterne ikke træffer afgørelse i følsomme og ofte politiske spørgsmål. 

Formanden Jean-Claude Juncker mindede i sin tale om Unionens tilstand til Europa-

Parlamentet i september 2016 om, at medlemsstaterne var nødt til at påtage sig deres ansvar i 

visse spørgsmål. Ordføreren deler dette synspunkt og bifalder forslagene om: 

– metoden for beregning af kvalificeret flertal. Stemmerne fra de medlemsstater, der afholder 

sig fra at stemme, vil ikke længere blive medregnet ved beregningen af et kvalificeret flertal 

ved afstemninger i appeludvalget  

– endnu en henvisning til appeludvalget, og en eventuel henvisning fra Europa-

Kommissionen til Rådet 

– offentliggørelse af afstemninger. 

Ordføreren vil gerne understrege, at i de fleste tilfælde fungerer det nuværende system, og det 

fungerer godt. Disse foreslåede ændringer vedrører nemlig kun procedurer på 

appeludvalgsniveau, når der ikke er afgivet udtalelse. I praksis betyder dette, at forslaget 

vedrører sager, der kun udgør ca. 2 % af alle de udkast til gennemførelsesretsakter, der 

forelægges udvalg. Det er derfor vigtigt ikke at ændre rammen for udvalgsproceduren som 

sådan. Ordførerens mål er derfor at forbedre systemet for at undgå nye tilfælde af blokeringer 

som dem, der har været siden proceduren blev indført i 2011, uanset om det drejer sig om 

emner, der allerede er blevet behandlet, eller om fremtidige emner, og det samtidig med at 

den nuværende generelle ramme bevares.  

For ordføreren er der stadigt et aspekt, der skal forbedres i dette forslag, nemlig 

gennemsigtighed. Hvad angår følsomme spørgsmål såsom beskatning, forbrugersundhed, 

fødevaresikkerhed og miljøbeskyttelse bør medlemsstaterne ikke kun påtage sig deres ansvar, 

men de skal frem for alt formidle det til borgerne. Det er kun gennem større gennemsigtighed 

samt bedre information om Den Europæiske Unions beslutningsproces, at vi kan opretholde 

EU-borgernes tillid. 

Dette kræver ikke blot offentliggørelse af afstemninger i udvalg og i appeludvalget med en 

forklaring af medlemsstaternes bevæggrunde, men også brede oplysningskampagner om 

procedurerne, risikoanalyser samt fordelingen af roller mellem de officielle videnskabelige 

organer inden for EU, de europæiske agenturer, de europæiske institutioner og 

medlemsstaterne. 

Ifølge ordføreren indebærer offentliggørelsen af, hvordan medlemsstaterne har stemt, og 

kravet om, at medlemsstaterne begrunder dette, ligeledes, at det bliver muligt for de 

medlemsstater, der var til stede, men som ønskede at undlade at stemme, at forklare deres 

holdning, da deres stemme ikke længere medregnes i beregningen af det kvalificerede flertal. 

For ordføreren er der en grundlæggende forskel mellem ikke at deltage i et udvalgsmøde og 

afholde sig fra at stemme. Stemmeundladelse er også et politisk valg, der bør forklares, men 

som ikke må lamme systemet, som det er tilfældet i dag. 
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Endelig finder ordføreren, at det af hensyn til demokratiet er vigtigt, at Europa-Parlamentet 

altid underrettes på tilfredsstillende vis på samme tid som Rådet om vedtagelsen af de 

grundlæggende retsakter. Tilsvarende skal Europa-Parlamentet i tilfælde af en henvisning til 

Rådet som planlagt i Kommissionens forslag underrettes om resultaterne heraf. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 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 

institutionelle ansvar for 

gennemførelsesretsakter, jf. forordning 

(EU) nr. 182/2011. 

(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. 

Imidlertid har ordningen vist tegn på 

svagheder i de tilfælde, hvor 

medlemsstaterne ikke er i stand til at nå 

op på det krævede flertal i de udvalg, der 

er nedsat ved basisretsakterne, og derfor 

afgiver "ingen udtalelse" i stedet for at 

vedtage en holdning. I sådanne tilfælde er 

det op til Kommissionen at træffe 

afgørelser, der ofte er problematiske, om 

politisk ømtålelige spørgsmål. Sådanne 

afgørelser er særlig problematiske, når de 

har direkte indvirkning på borgerne og 

virksomhederne. Ordningen bør derfor 

fortsætte uændret undtagen for så vidt 

angår visse målrettede ændringer 

vedrørende specifikke aspekter af 

rådgivningsproceduren og 

undersøgelsesproceduren, herunder 

proceduren i appeludvalget. Disse 

ændringer har til formål at sikre større 

politisk ansvarlighed og ejerskab, navnlig 

fra medlemsstaternes side, til politisk 

ømtålelige gennemførelsesretsakter uden 

dog at ændre det retlige og institutionelle 

ansvar for gennemførelsesretsakter, jf. 
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forordning (EU) nr. 182/2011, samtidig 

med at afgørelser fortsat træffes baseret 

på solid, objektiv og ikke-diskriminerende 

videnskabelig dokumentation i 

overensstemmelse med procedurerne i 

Unionens lovgivning og på grundlag af de 

nyeste videnskabelige standarder og 

metoder. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) I en række specifikke tilfælde 

indeholder forordning (EU) nr. 182/2011 

bestemmelser om henvisning til 

appeludvalget. I praksis har appeludvalget 

fået forelagt de sager, hvor der hverken var 

et kvalificeret flertal for eller imod i 

udvalget i forbindelse med 

undersøgelsesproceduren, hvorfor der ikke 

blev afgivet udtalelse I de fleste tilfælde 

skete det i forbindelse med genetisk 

modificerede organismer og genetisk 

modificerede fødevarer og foderstoffer 

samt plantebeskyttelsesmidler. 

(3) I en række specifikke tilfælde 

indeholder forordning (EU) nr. 182/2011 

bestemmelser om henvisning til 

appeludvalget. I praksis har appeludvalget 

fået forelagt de sager, hvor der hverken var 

et kvalificeret flertal for eller imod i 

udvalget i forbindelse med 

undersøgelsesproceduren, hvorfor der ikke 

blev afgivet udtalelse. I de fleste tilfælde 

skete det i forbindelse med særligt 

følsomme områder såsom beskatning, 

forbrugersundhed, fødevaresikkerhed, 

miljøbeskyttelse og, mere specifikt, 
genetisk modificerede organismer og 

genetisk modificerede fødevarer og 

foderstoffer samt plantebeskyttelsesmidler. 

Begrundelse 

Det er vigtigt at fremhæve alle særligt følsomme sektorer og ikke kun fokusere på nogle af 

dem. Vi ved ikke, hvad der kunne være en årsag til blokering i fremtiden.  

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) Det er vigtigt at gøre opmærksom 
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på, at kun et meget begrænset antal sager 

er blevet henvist til appeludvalget som 

omhandlet i forordning (EU) 

nr. 182/2011. 

Begrundelse 

I de fleste tilfælde fungerer det nuværende system godt. Procedurer på appeludvalgsniveau, 

hvori der ikke afgives udtalelse, udgør kun ca. 2 % af det samlede antal udkast til 

gennemførelsesretsakter, der forelægges udvalg. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Disse skønsbeføjelser er dog 

betydeligt begrænset i sager vedrørende 

godkendelse af produkter eller stoffer, 

f.eks. på området genetisk modificerede 

fødevarer eller foderstoffer, da 

Kommissionen er forpligtet til at træffe 

afgørelse inden for en rimelig tidsfrist og 

ikke kan afholde sig fra at træffe afgørelse. 

(6) Disse skønsbeføjelser er dog 

betydeligt begrænset i sager vedrørende 

godkendelse af produkter eller stoffer 

inden for særligt følsomme områder, da 

Kommissionen er forpligtet til at træffe 

afgørelse inden for en rimelig tidsfrist og 

ikke kan afholde sig fra at træffe afgørelse. 

Begrundelse 

Af hensyn til sammenhængen i teksten er de nærmere oplysninger om de følsomme områder 

blevet flyttet til betragtning 3, idet formålet ikke kun er at fokusere på visse af dem, da vi ikke 

ved, hvad der i fremtiden kunne være en årsag til blokering. 

 

Ændringsforslag  5 

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 

(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 påtage sig et større ansvar i 
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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. 

beslutningsproceduren. Når retsakten 

vedrører beskyttelse af menneskers, dyrs 

eller planters sundhed eller sikkerhed, bør 

der lægges større vægt på politisk 

ansvarlighed. Det er dog ikke tilfældet, når 

medlemsstaterne ikke kan opnå et 

kvalificeret flertal af flere forskellige 

grunde, herunder fordi der er mange, der 

afholder sig fra at stemme eller ikke dukker 

op, når der stemmes. 

 

Ændringsforslag  6 

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 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. 

(8) For at øge merværdien af 

appeludvalget bør dets rolle derfor styrkes 

ved at give det mulighed for i ganske 

særlige tilfælde at holde endnu et møde 

snarest muligt, når der ikke afgives 

udtalelse. Repræsentationsniveauet på det 

supplerende møde i appeludvalget bør være 

et passende politisk niveau, f.eks. 

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. 

 

Ændringsforslag  7 

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 

(10) I specifikke sager bør Rådet have 

mulighed for på Kommissionens 

anmodning at udtale sig om de videre 

følger af, at der ikke afgives udtalelse, bl.a. 

de institutionelle, retlige, politiske 

økonomiske og internationale følger. 

Kommissionen bør tage hensyn til den 
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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. 

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. Europa-

Parlamentet bør underrettes hurtigst 

muligt om resultatet af forelæggelsen for 

Rådet. 

Begrundelse 

Af hensyn til demokratiet er det vigtigt, at Europa-Parlamentet informeres om konklusionerne 

af forelæggelsen for Rådet. 

 

Ændringsforslag  8 

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 bør øges 

gennem hele rådgivnings- og 

undersøgelsesproceduren, såvel på 

udvalgsplan som på appeludvalgsplan, og 

også for så vidt angår oplysninger om, 

hvordan medlemsstaternes repræsentanters 

stemmer. Hver enkelt medlemsstats 

stemme bør offentliggøres og ledsages af 

en begrundelse, uanset om der er stemt 

for eller imod eller undladt at stemme. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) Med henblik på at øge 

gennemsigtigheden, informere borgerne i 

Unionen bedre og øge deres tillid til 

Unionens beslutningsproces bør 

Kommissionen og medlemsstaterne 

arbejde sammen om en fælles meddelelse 
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om risikovurdering, navnlig for så vidt 

angår følsomme emner, såvel som om 

Unionens beslutningsprocesser og 

ansvarsfordelingen mellem officielle 

videnskabelige organer i Unionen, 

Unionens agenturer og institutioner samt 

medlemsstaterne.  

Begrundelse 

Dette forslag har til formål at styrke EU-borgernes tillid til EU's beslutningsproces. I den 

forbindelse er omfattende informationskampagner af afgørende betydning. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EU) nr. 182/2011 

Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis appeludvalget ikke afgiver nogen 

udtalelse, jf. artikel 6, stk. 3, andet afsnit, 

kan formanden beslutte, at appeludvalget 

skal afholde endnu et møde på 

ministerniveau. I sådanne tilfælde afgiver 

appeludvalget udtalelse inden 3 måneder 

efter den oprindelige dato for 

forelæggelsen. 

Hvis appeludvalget ikke afgiver nogen 

udtalelse, jf. artikel 6, stk. 3, andet afsnit, 

kan formanden beslutte, at appeludvalget 

skal afholde endnu et møde på et passende 

politisk niveau såsom ministerniveau 

snarest muligt. I sådanne tilfælde afgiver 

appeludvalget udtalelse inden 3 måneder 

efter den oprindelige dato for 

forelæggelsen. 

 Kommissionen kan i særlige og behørigt 

begrundede tilfælde beslutte at afkorte de 

i dette stykke fastsatte frister. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b 

Forordning (EU) nr. 182/2011 

Artikel 6 – stk. 3a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3a. Hvis appeludvalget ikke afgiver 

udtalelse, kan Kommissionen henvise 

3a. Hvis appeludvalget ikke afgiver 

udtalelse, kan Rådet på Kommissionens 
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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 angive en kortere frist for 

forelæggelsen for Rådet. 

anmodning afgive sin udtalelse om 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 angive en kortere frist for 

forelæggelsen for Rådet. Europa-

Parlamentet underrettes hurtigst muligt 

om resultatet af forelæggelsen for Rådet. 

Begrundelse 

Af hensyn til demokratiet er det vigtigt, at Europa-Parlamentet informeres om konklusionerne 

af forelæggelsen for Rådet. 

 

Ændringsforslag  12 

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 

appeludvalget.  

e) afstemningsresultaterne med 

angivelse af, hvordan den respektive 

repræsentant for hver medlemsstat har 

stemt både i udvalgene og i appeludvalget, 

ledsaget af en begrundelse, uanset om der 

er stemt for eller imod eller undladt at 

stemme 

 (Denne ændring vedrører hele teksten; og 

hvis den vedtages, skal der foretages dertil 

svarende rettelser i hele teksten.) 

Begrundelse 

Det er nødvendigt med mere gennemsigtighed for at genoprette de europæiske borgeres tillid 

til EU's beslutningsproces. Dette kræver offentliggørelse af stemmeafgivning i både 

udvalgene og appeludvalget med en forklaring af medlemsstaternes bevæggrunde for at 

stemme, som de gør. Medlemsstaterne skal påtage sig deres ansvar. 
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Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 182/2011 

Artikel 11 – stk. 1 

 

Nuværende ordlyd 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, der har 

fået forelagt sagen samtidigt og så hurtigt 

som muligt, til enhver tid tilkendegive over 

for Kommissionen, at et udkast til 

gennemførelsesretsakt eller -

foranstaltning efter deres opfattelse går 

videre end de gennemførelsesbeføjelser, 

der er tillagt den i den lovgivningsmæssige 

basisretsakt, eller ikke er i 

overensstemmelse med EU-retten i andre 

henseender. 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. 
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