
PR\1197916SV.docx PE646.995v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för rättsliga frågor

2017/0035(COD)

31.1.2020

***I
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer 
för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: József Szájer



PE646.995v01-00 2/12 PR\1197916SV.docx

SV

PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2017)0085),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 291.3 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C8-0034/2017),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för internationell handel, utskottet för 
ekonomi och valutafrågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för transport och turism, 
utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och utskottet för konstitutionella 
frågor,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A9-0000/2020).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det system som inrättades genom 
förordning (EU) nr 182/2011 har på det 
hela taget visat sig fungera väl i praktiken 
och en lämplig institutionell balans har 
kunnat nås mellan kommissionens och de 
övriga inblandade aktörernas roll. Systemet 
bör därför inte ändras, med undantag för 
vissa riktade ändringar av specifika delar 
av förfarandet i omprövningskommittén. 
Dessa ändringar syftar till att säkerställa ett 
större politiskt ansvarstagande och 
ägarskap vad gäller politiskt känsliga 
genomförandeakter, utan att det rättsliga 
eller institutionella ansvaret för 
genomförandeakter enligt förordning (EU) 
nr 182/2011 för den skull ändras.

(2) Det system som inrättades genom 
förordning (EU) nr 182/2011 har på det 
hela taget visat sig fungera på ett effektivt 
sätt i praktiken, och en lämplig 
institutionell balans har kunnat nås mellan 
kommissionens och de övriga inblandade 
aktörernas roll. De viktigaste delarna av 
systemet skulle därför kunna kvarstå 
oförändrade. Dock tycks det vara 
rättfärdigat med vissa riktade ändringar av 
specifika delar av förfarandet i 
omprövningskommittén. Dessa ändringar 
syftar till att säkerställa ett större politiskt 
ansvarstagande och ägarskap vad gäller 
politiskt känsliga genomförandeakter, utan 
att det rättsliga eller institutionella ansvaret 
för genomförandeakter enligt förordning 
(EU) nr 182/2011 för den skull ändras. Det 
ytterligare målet med ändringarna är att 
öka medborgarnas medvetenhet om 
förfaranden som hör samman med 
genomförandeakter. För att öka 
förtroendet för unionens institutioner är 
det viktigt att inte bara informera 
medborgarna om beslutsfattande utan 
också förklara skälen till dessa beslut.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att omprövningskommittén ska 
kunna tillföra något mer bör dess roll 
därför stärkas genom att göra det möjligt 
att anordna ytterligare ett möte i 
omprövningskommittén när inget yttrande 
avges. Detta ytterligare möte i 
omprövningskommittén bör anordnas på 
ministernivå för att säkerställa en politisk 
diskussion. För att ytterligare ett möte ska 
kunna anordnas bör 

(8) För att omprövningskommittén ska 
kunna tillföra något mer bör dess roll 
därför stärkas genom att göra det möjligt 
att anordna ytterligare ett möte i 
omprövningskommittén när inget yttrande 
avges. Detta ytterligare möte i 
omprövningskommittén bör anordnas på 
en tillräckligt hög politisk nivå, till 
exempel på ministernivå, för att säkerställa 
en politisk diskussion. För att ytterligare ett 
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omprövningskommitténs tidsfrist för att 
avge ett yttrande förlängas.

möte ska kunna anordnas bör 
omprövningskommitténs tidsfrist för att 
avge ett yttrande förlängas.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I särskilda fall bör kommissionen 
kunna be rådet om synpunkter och 
vägledning om de mer långtgående 
konsekvenserna av att ett yttrande inte 
avges, inklusive de institutionella, rättsliga, 
politiska och internationella 
konsekvenserna. Kommissionen bör ta 
hänsyn till alla ståndpunkter som rådet 
lämnat inom tre månader från 
hänskjutandet. I väl motiverade fall kan 
kommissionen ange en kortare tidsfrist vid 
hänskjutandet.

(10) I särskilda fall bör kommissionen 
kunna be rådet om synpunkter och 
vägledning om de mer långtgående 
konsekvenserna av att ett yttrande inte 
avges, inklusive de institutionella, rättsliga, 
politiska och internationella 
konsekvenserna, och underrätta 
Europaparlamentet om detta. 
Kommissionen bör ta hänsyn till alla 
ståndpunkter som rådet lämnat inom tre 
månader från hänskjutandet. I väl 
motiverade fall kan kommissionen ange en 
kortare tidsfrist vid hänskjutandet. 
Dessutom bör rådets ståndpunkt utan 
onödigt dröjsmål översändas till 
Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Insynen i hur företrädarna för 
medlemsstaterna röstar i 
omprövningskommittén bör öka och 
enskilda företrädares röster bör 
offentliggöras.

(11) Insynen i hur företrädarna för 
medlemsstaterna röstar under hela det 
rådgivande förfarandet och 
granskningsförfarandet bör öka, och 
enskilda företrädares röster bör 
offentliggöras.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) För att öka synligheten och 
medborgarnas medvetenhet bör varje 
företrädare för medlemsstaterna bifoga en 
motivering till hur de röstar.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) Registret bör göras ännu mer 
tillgängligt och dess innehåll bör ändras 
så att större insyn säkerställs. En central 
del av denna process vore att förbättra 
registrets sökfunktioner.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EU) nr 182/2011
Artikel 3 – punkt 7 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om inget yttrande avges i 
omprövningskommittén i enlighet med 
artikel 6.3 andra stycket får ordföranden 
besluta att omprövningskommittén ska 
anordna ytterligare ett möte på 
ministernivå. I sådana fall ska 
omprövningskommittén yttra sig inom tre 
månader från den ursprungliga dagen för 
hänskjutandet. ”

”Om inget yttrande avges i 
omprövningskommittén i enlighet med 
artikel 6.3 andra stycket får ordföranden 
besluta att omprövningskommittén ska 
anordna ytterligare ett möte på en 
tillräckligt hög nivå, såsom ministernivå. 
I sådana fall ska omprövningskommittén 
yttra sig inom tre månader från den 
ursprungliga dagen för hänskjutandet. ”

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led b
Förordning (EU) nr 182/2011
Artikel 6 – punkt 3a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3a. Om inget yttrande avges i 
omprövningskommittén kan kommissionen 
hänvisa ärendet till rådet för synpunkter 
och vägledning om de mer långtgående 
konsekvenserna av att ett yttrande inte 
avges, inklusive de institutionella, rättsliga, 
politiska och internationella 
konsekvenserna. Kommissionen ska ta 
hänsyn till alla synpunkter som rådet 
lämnat inom tre månader från 
hänskjutandet. I väl motiverade fall kan 
kommissionen ange en kortare tidsfrist vid 
hänskjutandet.”

”3a. Om inget yttrande avges i 
omprövningskommittén kan kommissionen 
hänvisa ärendet till rådet för synpunkter 
och vägledning om de mer långtgående 
konsekvenserna av att ett yttrande inte 
avges, inklusive de institutionella, rättsliga, 
politiska och internationella 
konsekvenserna, och kommissionen ska 
utan onödigt dröjsmål underrätta 
Europaparlamentet om detta. 
Kommissionen ska ta hänsyn till alla 
synpunkter som rådet lämnat inom tre 
månader från hänskjutandet. I väl 
motiverade fall kan kommissionen ange en 
kortare tidsfrist vid hänskjutandet. 
Dessutom ska rådets ståndpunkt utan 
onödigt dröjsmål översändas till 
Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led a
Förordning (EU) nr 182/2011
Artikel 10 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”e) omröstningsresultaten, i fråga om 
omprövningskommittén även inklusive 
vilka röster som företrädarna för varje 
medlemsstat avgett, ”

”e) omröstningsresultaten, inklusive 
vilka röster som företrädarna för varje 
medlemsstat avgett, åtföljda av en 
motivering, och nedlagda röster,”

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led aa (nytt)
Förordning (EU) nr 182/2011
Artikel 10 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

aa) Punkt 3 ska ersättas med följande:
3. Europaparlamentet och rådet ska ha 
tillgång till den information som avses i 
punkt 1 i enlighet med tillämpliga regler.

”3. Europaparlamentet och rådet ska ha 
tillgång till den information som avses i 
punkt 1 utan onödigt dröjsmål.”

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led ba (nytt)
Förordning (EU) nr 182/2011
Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt ska införas:
”5a. För att säkerställa större insyn ska 
kommissionen säkerställa att 
sökfunktionerna i registret gör det möjligt 
att söka på politikområde.”

Or. en
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MOTIVERING

Den 14 februari 2017 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag (COM(2018)85) för att 
reformera EU:s kommittéförfarande (förordning (EU) nr 182/2011). Förslaget syftar till att 
öka insynen i och ansvarstagandet för genomförandet av EU-rätten inom vissa starkt 
omtvistade politikområden genom följande åtgärder:

 Ändra omröstningsreglerna i det sista skedet av kommittéförfarandet (den så kallade 
omprövningskommittén), så att endast röster för eller emot en akt beaktas. Syftet är att 
minska dels bruket av nedlagda röster och dels det antal situationer där kommittén inte 
kan inta en ståndpunkt och kommissionen är skyldig att agera utan ett tydligt mandat 
från medlemsstaterna.

 Stärka de nationella ministrarnas medverkan genom att göra det möjligt för 
kommissionen att göra ett andra hänskjutande till omprövningskommittén på 
ministernivå, om de nationella experterna inte intar en ståndpunkt.

 Öka insynen i omröstningarna i omprövningskommittén.

 Säkerställa politiska bidrag genom att ge kommissionen möjlighet att hänskjuta frågan 
till ministerrådet för ett yttrande om omprövningskommittén inte kan inta en 
ståndpunkt.

På ett övergripande plan välkomnar föredraganden kommissionens förslag, men vill också 
understryka att det nuvarande systemet i de flesta fall fungerar väl, så kommissionens förslag 
avser endast en liten men känslig del av de ärenden som lagts fram för kommittéerna. 

Dock visar exempel från den senaste tidens praxis att den nuvarande mekanismen skulle 
kunna förbättras för ökad visshet och insyn i förfarandet. Miljöskydd samt andra 
grundläggande frågor såsom hälsa och livsmedelssäkerhet utgör viktiga områden där 
medlemsstaterna bör visa politiskt ansvarstagande och måste agera på ett öppet sätt så att 
medborgarna är medvetna om inte bara deras beslut utan också de skäl som ligger bakom. 

Enligt fördraget om Europeiska unionen ska beslut fattas så öppet och så nära medborgarna 
som möjligt (artikel 10.3 i EU-fördraget). EU-institutionerna ska främja EU:s värderingar, 
sträva efter att förverkliga dess mål, tjäna dess egna, dess medborgares och medlemsstaternas 
intressen samt säkerställa konsekvens, effektivitet och kontinuitet i dess politik och 
verksamhet (artikel 13 i EU-fördraget). Europeiska unionen bygger vidare på den 
grundläggande rättsstatsprincipen, vars kärna utgörs av öppenhet, och institutionerna måste gå 
i spetsen för att ansluta sig till den.

Vi behöver vidta åtgärder för att proaktivt förverkliga mer öppenhet och ett större 
ansvarstagande, för att upprätthålla och öka EU-medborgarnas förtroende för EU-
institutionernas arbete, framför allt arbetet inom kommittéförfarandet.

Föredraganden syftar till att förbättra systemet i detta avseende. Därför föreslår föredraganden 
följande, även med beaktande av de ståndpunkter som antagits av Europaparlamentets 
rådgivande utskott.
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– Det finns ett generellt behov av att öka medborgarnas medvetenhet om förfaranden 
som hör samman med genomförandeakter. Att inte bara informera medborgarna om 
beslut som fattats utan också förklara de bakomliggande skälen till dessa beslut bidrar 
till att öka förtroendet för unionens institutioner.

– För detta ändamål är det nödvändigt att medlemsstaterna bifogar en motivering till sin 
röst – oavsett om den är för eller emot – eller till sin nedlagda röst, oavsett 
omröstningens resultat.

– Ytterligare möten med omprövningskommittén, som sammankallas av dess 
ordförande om inget yttrande avges, bör hållas på en tillräckligt hög politisk nivå, 
såsom ministernivån. Omprövningskommitténs arbetsordning föreskriver redan 
möjligheten att sammankalla ett möte i omprövningskommittén på ministernivå 
(artikel 1.5 andra stycket). Dessutom är detta ändringsförslag förenligt med artikel 5 
i omprövningskommitténs arbetsordning.

– Registret över kommittéhandlingar behöver bli mer tillgängligt och dess innehåll 
behöver bli föremål för ändringar, vilket kommer att göra det möjligt för medborgarna 
att känna till både de formella delarna av förfarandet och skälen för medlemsstaternas 
beslut. I detta avseende är det viktigt att förbättra registrets sökfunktioner.

– Det är ytterst viktigt att säkerställa att Europaparlamentet underrättas om varje tillfälle 
då kommissionen hänskjuter en fråga till ministerrådet för yttrande i avsaknad av en 
tydlig ståndpunkt från omprövningskommittén. Politiska synpunkter från ministerrådet 
bör också meddelas till Europaparlamentet.

En viktig del av de politiska riktlinjer för perioden 2019–2024 som den nya Europeiska 
kommissionen har antagit är att säkerställa större insyn i institutionernas verksamhet för att 
öka medborgarnas förtroende för unionen. Föredraganden vill uttrycka sin övertygelse om att 
kommissionen i denna anda kommer att kunna göra framsteg i rådet när det gäller utkastet till 
förslag.


