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Om: Reform af de generelle principper for udvalgsproceduren

I begyndelsen af 2017 offentliggjorde Kommissionen et lovgivningsforslag om revision af 
udvalgsproceduren, den såkaldte "komitologiprocedure", hvorigennem Kommissionen udøver de 
gennemførelsesbeføjelser, den har fået tildelt af EU-lovgiveren, med bistand fra udvalg bestående af 
repræsentanter for medlemsstaterne. I udkastet til forordning understreges det, at der er behov for at 
sikre større ansvarlighed fra medlemsstaternes side i den beslutningsproces, der fører til vedtagelse 
af gennemførelsesretsakter.

Formålet med reformen er at undgå det alt for hyppige scenarie, hvor komitologiudvalgene bestående 
af repræsentanter for medlemsstaterne ikke kan nå et kvalificeret flertal og derfor afslutter deres 
arbejde med "ingen udtalelse". I begrundelsen til forslaget til forordning anerkender Kommissionen, at 
det er problematisk, at der stadig kan gives godkendelse af GMO'er eller aktive stoffer i pesticider selv 
i tilfælde af "ingen udtalelse", da "disse afgørelser ofte drejer sig om politisk ømtålelige spørgsmål, 
der har direkte indvirkning på borgerne og virksomhederne, navnlig hvad angår menneskers, dyrs 
eller planters sikkerhed og sundhed". Endvidere er den fremherskende holdning hos de fleste 
medlemsstater i de fleste tilfælde enten at stemme imod eller at afholde sig fra at stemme.

I henhold til artikel 6, stk. 3, i forordning om udvalgsproceduren fra 2011 er Kommissionen ikke 
forpligtet til at give godkendelse i tilfælde af "ingen udtalelse" i appeludvalget, og i betragtning 14 i 
forordningen hedder det, at Kommissionen bør undgå at handle i modstrid med den fremherskende 
holdning i appeludvalget. Parlamentet vedtog i sin ottende valgperiode adskillige beslutninger, hvori 
det gjorde indsigelse mod gennemførelsesafgørelser om at bringe følsomme stoffer og produkter på 
markedet på grund af de bekymringer, der blev givet udtryk for med hensyn til risiciene for 
menneskers og dyrs sundhed og for miljøet. Kommissionen fortsætter imidlertid med at vedtage 
gennemførelsesretsakter i tilfælde af "ingen udtalelse" og gør derfor dette uden støtte fra 
medlemsstaterne og på trods af indsigelser fra Parlamentet.

1. Hvordan forklarer Kommissionen, at den fortsætter med at vedtage gennemførelsesretsakter i 
tilfælde, hvor der klart mangler støtte fra de to lovgivere?

2. Vil Kommissionen gå videre med sit oprindelige forslag om en reform af forordningen om 
udvalgsproceduren og dens generelle principper for medlemsstaternes kontrol med 
Kommissionens udøvelse af sine gennemførelsesbeføjelser?

3. Hvordan agter Kommissionen at bryde dødvandet i Rådet angående disse spørgsmål?
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