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KORT BEGRUNDELSE 

Lissabontraktatens artikel 291 fastsætter, at lovgivningsmæssige retsakter tildeler 

Kommissionen gennemførelsesbeføjelser, når ensartede betingelser for gennemførelse er 

nødvendige. Hvorledes medlemsstaterne kontrollerer udøvelsen af disse 

gennemførelsesbeføjelser og vedtagelsen af tilknyttede gennemførelsesretsakter er fastsat i 

forordning 182/2011, som hermed foreslås revideret.  

 

I mange tilfælde har den eksisterende procedure fungeret godt. Der er dog tilfælde, navnlig 

under "undersøgelsesproceduren", som er mere problematiske, hvilket rejser spørgsmålet om 

ansvar for og ejerskab af afgørelser truffet i medlemsstaterne, navnlig på politisk følsomme 

områder, såsom inden for menneskers, dyrs eller planters sundhed eller sikkerhed. 

 

Ifølge "undersøgelsesproceduren" kræves der et kvalificeret flertal for Kommissionens 

foreslåede gennemførelsesretsakt for at vedtage retsakten. Hvis dette flertal ikke opnås, kan 

Kommissionen forelægge sagen for appeludvalget. Hvis der i appeludvalget hverken er flertal 

for eller imod gennemførelsesretsakten (appeludvalget har ikke indtaget en holdning), kan 

Kommissionen selv beslutte at vedtage eller forkaste retsakten.  

 

For at løse dette problem foreslår Kommissionen i sin revision af forordningen at: 

 offentliggøre, hvad de enkelte medlemsstaters repræsentanter i appeludvalget har stemt 

 indføre yderligere appelmuligheder på ministerplan og eventuel yderligere henvisning til 

Rådet med henblik på en udtalelse 

 undlade at medregne ikkeafgivne stemmer og indføre en ny beslutningsdygtighed for 

afstemninger (simpelt flertal af medlemsstaterne).  

 

Ordføreren for udtalelsen støtter fuldt ud forslaget om at forbedre gennemsigtigheden og 

foreslår yderligere lignende foranstaltninger under hele proceduren, herunder en forpligtelse 

for medlemsstaterne til at give begrundelser for at vedtage eller forkaste en 

gennemførelsesretsakt. På den anden side mener ordføreren for udtalelsen, at de foreslåede 

yderligere appelmuligheder sandsynligvis ikke vil være nyttige, idet erfaringen viser, at 

resultaterne af afstemningerne i udvalgene sjældent afviger fra resultaterne i de stående 

udvalg. Ordføreren for udtalelsen er også stærkt imod den foreslåede ændring i 

beslutningsdygtighed og stemmeoptællingen, da dette er uacceptabelt ud fra et demokratisk 

synspunkt. 

 

For at løse problemet, der opstår i situationer, hvor der ikke indtages en holdning, foreslås det 

at skelne mellem sager alt efter afgørelsens område og art. For produkter og stoffer inden for 

sundhed, dyr og planter vil Kommissionen være forpligtet til at forbyde stoffet, hvis der ikke 

er kvalificeret flertal for at give godkendelse. Denne procedure vil føre til, at Kommissionen 

ikke skal træffe afgørelse fra sag til sag, og vil sikre større retssikkerhed, da forpligtelsen til 

ikke at tillade stoffet i tilfælde af manglende flertal vil blive fastlagt i denne forordning. 

 

Endvidere opstår der i sager, der involverer den samme basisretsakt, systematisk situationer, 

hvor medlemsstaterne ikke afgiver en udtalelse. I disse tilfælde bør det fastsættes, at 

Kommissionen skal overveje en revision af basisretsakten vedrørende dette konkrete punkt. 
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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 

udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Europa-Parlamentet har nedsat et 

særligt udvalg til at undersøge EU's 

godkendelsesprocedure for pesticider i EU 

for at identificere mulige 

interessekonflikter i 

godkendelsesproceduren og for at se på 

EU-agenturernes rolle og undersøge, om 

de har tilstrækkeligt med personale og 

finansiering til at opfylde deres 

forpligtelser. Den endelige rapport, der 

indeholder udvalgets faktiske resultater 

og henstillinger, og som skal godkendes af 

Parlamentet på plenarmødet, bør tages i 

betragtning for at forbedre det system, der 

er indført ved forordning (EU) 

nr. 182/2011. 

Begrundelse 

Det særlige udvalg, der er nedsat af Europa-Parlamentet, vil behandle nogle af de meget 

specifikke procedurer i dette forslag. Resultatet heraf kan derfor ændre vores tilgang og bør 

tages i betragtning fra begyndelsen. 

 

Ændringsforslag  2 

 

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. 

(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. 
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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. 

Ordningen bør derfor fortsætte uændret 

undtagen for så vidt angår visse målrettede 

ændringer vedrørende specifikke aspekter 

af undersøgelseproceduren, 

rådgivningsproceduren og proceduren i 

appeludvalget. Disse ændringer har til 

formål at sikre større politisk ansvarlighed 

og ejerskab, navnlig fra medlemsstaternes 

side, til politisk ømtålelige 

gennemførelsesretsakter og tage større 

hensyn til forsigtighedsprincippet uden 

dog at ændre det retlige og institutionelle 

ansvar for gennemførelsesretsakter, jf. 

forordning (EU) nr. 182/2011. 

 

Ændringsforslag  3 

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 genetisk 

modificerede organismer og genetisk 

modificerede fødevarer og foderstoffer 

samt plantebeskyttelsesmidler, som er 

forhold, hvor medlemsstaternes udtalelser 

og beslutningstagning er af afgørende 

betydning. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Erfaringerne har vist, at i langt de (4) Erfaringerne har vist, at i langt de 
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fleste tilfælde var resultatet i appeludvalget 

det samme som i undersøgelsesudvalget, 

og der blev ikke afgivet udtalelse. 

Appeludvalget har derfor ikke været med 

til at skabe klarhed om medlemsstaternes 

holdninger. 

fleste tilfælde var resultatet i appeludvalget 

det samme som i undersøgelsesudvalget, 

og der blev ikke afgivet udtalelse. 

Appeludvalget har derfor ikke været med 

til at skabe klarhed om medlemsstaternes 

holdninger, og sådanne situationer med 

uklarhed bremser på sin side 

beslutningsprocessen i Unionen om meget 

væsentlige spørgsmål. 

 

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 

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 for tiden 

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 beslutningsproceduren. Det er 

derfor af største betydning, at 

medlemsstaterne tilskyndes til at træffe en 

klar afgørelse for eller imod og deltage 

aktivt i afstemningerne ved i det mindste 

at være til stede. Når 

gennemførelsesretsakten vedrører 

beskyttelse af menneskers, dyrs eller 

planters sundhed eller sikkerhed, bør 

forsigtighedsprincippet gå forud. Når 

medlemsstaterne i sådanne tilfælde ikke 

kan opnå et kvalificeret flertal for forslag 

om at tillade et produkt eller et stof, bør 

tilladelsen betragtes som afslået. 

 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) For at øge merværdien af 

appeludvalget bør dets rolle derfor styrkes 

udgår 



 

AD\1150718DA.docx 7/15 PE604.503v02-00 

 DA 

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. 

 

Ændringsforslag  7 

 

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 

 

Ændringsforslag  8 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 
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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 

 

Ændringsforslag  9 

 

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-, undersøgelses- 

og appeludvalgsproceduren. Navnlig bør 

de enkelte medlemsstaters repræsentanters 

stemmer, herunder deres 

stemmeintentioner, hvor ingen formel 

afstemning finder sted, offentliggøres. 

Sådanne krav bør finde anvendelse på 

afstemninger i appeludvalget og 

undersøgelsesudvalget og under 

rådgivningsproceduren. Mere detaljerede 

oplysninger om sammensætningen af 

ekspertgrupper bør offentliggøres. 

 

Ændringsforslag  10 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EU) nr. 182/2011 

Artikel 3 – stk. 7 – afsnit 6 
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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 

ministerniveau. I sådanne tilfælde afgiver 

appeludvalget udtalelse inden 3 måneder 

efter den oprindelige dato for 

forelæggelsen." 

 

 

Ændringsforslag  11 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a 

Forordning (EU) nr. 182/2011 

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 

 

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." 

 

 

Ændringsforslag  12 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b 

Forordning (EU) nr. 182/2011 

Artikel 6 – stk. 3a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) Som stk. 3a indsættes: udgår 

“3a. "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 angive en kortere frist for 

forelæggelsen for Rådet. 

 

 

Ændringsforslag  13 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 182/2011 

Artikel 6 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) Følgende stykke indsættes: 

 ”4a. Som en undtagelse fra stk. 3, 

gælder, at hvis basisretsakten vedrører 

beskyttelse af menneskers, dyrs eller 

planters sundhed eller sikkerhed, og 

udkastet til gennemførelsesretsakt 

omfatter forslag til at give tilladelse til et 

produkt eller stof, vedtager 

Kommissionen, såfremt der ikke 

foreligger en positiv udtalelse, som er 

vedtaget med det flertal, der er fastsat i 

artikel 5, stk. 1, ikke udkastet til 

gennemførelsesretsakten, og tilladelsen 

anses for at være blevet afvist ". 

 

Ændringsforslag  14 
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Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra -a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 182/2011 

Artikel 10 – stk. 1 – indledning 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 -a) I stk. 1 affattes indledningen 

således: 

1. Kommissionen fører et register 

over arbejdet i udvalgene, der skal 

indeholde: 

“1. Kommissionen fører et offentligt 

register over arbejdet i udvalgene, der skal 

være tilgængeligt via internettet. Det 

offentlige register skal indeholde:" 

Ændringsforslag  15 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra -a a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 182/2011 

Artikel 10 – stk. 1 – litra c 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 -aa) 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 de 

myndigheder og organisationer, hvortil 

disse personer er knyttet" 

Ændringsforslag  16 

 

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, både i 

udvalgene og i appeludvalget, ledsaget af 

en begrundelse, herunder også i de 

tilfælde, hvor der ikke er afgivet en 

stemme 

Ændringsforslag  17 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a a (nyt) 
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Forordning (EU) nr. 182/2011 

Artikel 10 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) Stk. 3 udgår. 

Ændringsforslag  18 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a b (nyt) 

Forordning (EU) nr. 182/2011 

Artikel 10 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ab) Stk. 4 udgår. 

Ændringsforslag  19 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b 

Forordning (EU) nr. 182/2011 

Artikel 10 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) Stk. 5 affattes således: udgår 

“5. "5. Henvisninger til samtlige 

dokumenter, som er nævnt i stk. 1, litra 

a)-d) og litra f) og g), samt oplysningerne 

i stk. 1, litra e) og h), offentliggøres i et 

register." 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (ny) 

Forordning (EU) nr. 182/2011 

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a) I artikel 11 tilføjes følgende 

stykke: 

 "Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 

desuden mener, at overdragelsen af 

gennemførelsesbeføjelser til 

Kommissionen i basisretsakten skal 
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revideres, kan Kommissionen til enhver 

tid opfordres til at fremsætte et forslag om 

at ændre basisretsakten." 

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. 
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