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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om de generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om de generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser, jf. artikel 291 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Undersøgelsesproceduren bør kun 
finde anvendelse i forbindelse med 
vedtagelse af generelle foranstaltninger, 
der skal gennemføre basisretsakter og 
særlige foranstaltninger, der kan få 
vigtige konsekvenser. I forbindelse med 
undersøgelsesproceduren bør 
medlemsstaterne have en sådan kontrol, at 
der kun kan vedtages foranstaltninger, der
er i overensstemmelse med udvalgets 
udtalelse, undtagen under ganske 
ekstraordinære omstændigheder, hvor
Kommissionen trods en negativ udtalelse
bør kunne vedtage og anvende 
foranstaltningerne i en begrænset periode. 
Hvis udvalget ikke afgiver nogen 
udtalelse, bør Kommissionen kunne 
revidere udkastet til foranstaltninger under 

(9) Undersøgelsesproceduren bør omfatte 
en kontrolmetode, der giver
medlemsstaterne mulighed for at sikre sig, 
at der ikke kan vedtages foranstaltninger, 
hvis disse ikke er i overensstemmelse med 
udvalgets udtalelse, eller hvis udvalget 
ikke afgiver nogen udtalelse.
Kommissionen bør alligevel under ganske 
ekstraordinære omstændigheder defineret i 
basisretsakten kunne vedtage og anvende 
foranstaltningerne i en begrænset periode, i 
løbet af hvilken den bør forelægge 
foranstaltningerne for medlemsstaterne til 
kontrol. Kommissionen bør kunne revidere 
udkastet til foranstaltninger under hensyn 
til de synspunkter, der er givet udtryk for i 
udvalget.
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hensyn til de synspunkter, der er givet 
udtryk for i udvalget.

Begrundelse

Det bør være op til lovgiver i basisretsakten at beslutte, om det er rådgivnings- eller 
undersøgelsesproceduren, der skal anvendes. Foreligger der ingen udtalelse, eller er der 
afgivet en negativ udtalelse, bør Kommissionen kun have beføjelse til at anvende 
foranstaltningerne i en begrænset periode, således at den får tid til at ændre sit oprindelige 
forslag.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Rådgivningsproceduren bør finde 
anvendelse i alle andre tilfælde, og når det 
anses for at være mest hensigtsmæssigt.

(10) Rådgivningsproceduren finder 
anvendelse i de tilfælde, hvor 
undersøgelsesproceduren ikke finder 
anvendelse.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
til enhver tid oplyse Kommissionen om, at 
et udkast til gennemførelsesretsakt 
overskrider de gennemførelsesbeføjelser, 
der er fastsat i basisretsakten. I et sådant 
tilfælde bør Kommissionen revidere det 
pågældende udkast og underrette Europa-
Parlamentet og Rådet om de 
foranstaltninger, som den agter at træffe, 
og om begrundelsen herfor.

Begrundelse

En ret til kontrol, som tidligere var fastsat i artikel 8 i komitologiafgørelsen, er nødvendig for, 
at enhver af medlovgiverne skal kunne meddele Kommissionen, om de mener, at et udkast til 
gennemførelsesretsakt overskrider de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i 
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basisretsakten.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter de generelle 
regler og principper for den ordning, der 
skal finde anvendelse, når det i en retligt 
bindende retsakt (herefter "basisretsakt") er 
bestemt, at Kommissionens vedtagelse af 
bindende gennemførelsesretsakter skal 
kontrolleres af medlemsstaterne.

Denne forordning fastsætter de generelle 
regler og principper for den ordning, der 
skal finde anvendelse, når der i en retligt 
bindende retsakt (herefter "basisretsakt") 
påvises et behov for ensartede 
gennemførelsesbetingelser, og det kræves,
at Kommissionens vedtagelse af 
gennemførelsesretsakter skal kontrolleres 
af medlemsstaterne.

Begrundelse

Det bør gøres klart, at artikel 291 i TEUF lader det være op til Parlamentet og Rådet at 
påvise de situationer, hvor ensartede betingelser er nødvendige for at gennemføre retsakter, 
der er vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure, og hvor 
gennemførelsesbeføjelserne dermed skal tillægges Kommissionen, og at afgøre, hvilken 
kontrol medlemsstaterne anvender til udøvelse af sådanne gennemførelsesbeføjelser.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I en basisretsakt kan der træffes 
bestemmelse om anvendelse af 
undersøgelsesproceduren eller 
rådgivningsproceduren afhængigt af de 
pågældende 
gennemførelsesforanstaltningers art.

1. I en basisretsakt kan der træffes 
bestemmelse om anvendelse af 
undersøgelsesproceduren eller 
rådgivningsproceduren under hensyn til de 
pågældende 
gennemførelsesforanstaltningers art og 
virkning.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis udkastet til foranstaltninger ikke er 
i overensstemmelse med udvalgets 
udtalelse, kan Kommissionen ikke vedtage 
foranstaltningerne. Formanden kan 
forelægge udkastet til foranstaltninger for 
udvalget til yderligere drøftelse eller 
forelægge det en ændret affattelse af 
udkastet til foranstaltninger.

3. Hvis udkastet til foranstaltninger ikke er 
i overensstemmelse med udvalgets 
udtalelse eller udvalget ikke afgiver nogen 
udtalelse, kan Kommissionen ikke vedtage 
foranstaltningerne. Formanden kan 
forelægge udkastet til foranstaltninger for 
udvalget til yderligere drøftelse eller 
forelægge det en ændret affattelse af 
udkastet til foranstaltninger.

Begrundelse

En negativ udtalelse eller en manglende udtalelse bør have samme konsekvenser og bør føre 
til yderligere drøftelse i udvalget, før foranstaltningerne senere vedtages.  

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der ikke afgives nogen udtalelse, 
kan Kommissionen vedtage udkastet til 
foranstaltninger. Hvis Kommissionen ikke 
vedtager udkastet til foranstaltninger, kan 
formanden forelægge udvalget en ændret 
affattelse af udkastet til foranstaltninger.

udgår

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget vedrørende artikel 5, stk. 3.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Formanden forelægger uden ophold
foranstaltningerne i stk. 2 for det relevante 
udvalg, så det kan afgive udtalelse efter 
den procedure, der er fastsat i 
basisretsakten.

3. Formanden forelægger straks
foranstaltningerne i stk. 2 for det relevante 
udvalg, så det inden en måned kan afgive 
udtalelse efter den procedure, der er fastsat 
i basisretsakten.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Indsigelse mod udkast til 

gennemførelsesforanstaltninger
Europa-Parlamentet eller Rådet kan til 
enhver tid meddele Kommissionen, at det 
mener, at et udkast til gennemførelses-
retsakt overskrider gennem-
førelsesbeføjelserne i basisretsakten.
Under hensyntagen til begrundelsen for 
indsigelsen og under overholdelse af 
fristerne for den igangværende procedure 
kan Kommissionen forelægge udvalget et 
nyt udkast til gennemførelsesforanstalt-
ninger eller forelægge Europa-
Parlamentet og Rådet et forslag i henhold 
til traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

Begrundelse

Europa-Parlamentets nuværende ret til kontrol bør bevares. 
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet og Rådet skal have 
adgang til oplysningerne i stk. 1.

2. Europa-Parlamentet, Rådet og 
medlemsstaterne skal have lige adgang til 
oplysningerne. De modtager alle de i stk. 1 
anførte oplysninger samtidig med og på 
samme vilkår som udvalgene.

Begrundelse

Præcisering af reglerne for videregivelse af oplysninger svarende til den interinstitutionelle 
aftale af 3. juni 2008.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis basisretsakter, der er vedtaget 
inden ikrafttrædelsen af denne forordning, 
indeholder bestemmelser om, at 
Kommissionen skal udøve 
gennemførelsesbeføjelser i henhold til 
afgørelse 1999/468/EF, finder følgende 
regler anvendelse:

1. Så længe basisretsakter, der er vedtaget 
inden ikrafttrædelsen af denne forordning, 
ikke er tilpasset, og hvis de indeholder 
bestemmelser om, at Kommissionen skal 
udøve gennemførelsesbeføjelser i henhold 
til afgørelse 1999/468/EF, finder følgende 
regler anvendelse:

(a) henvisninger til artikel 3 i afgørelse 
1999/468/EF skal forstås som 

(a) hvis basisretsakten henviser til artikel 
3 i afgørelse 1999/468/EF, finder 
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henvisninger til denne forordnings artikel 
4

rådgivningsproceduren i denne 
forordnings artikel 4 anvendelse

(b) henvisninger til artikel 4 og 5 i 
afgørelse 1999/468/EF skal forstås som 
henvisninger til denne forordnings artikel 
5

(b) hvis basisretsakten henviser til artikel 
4 og 5 i afgørelse 1999/468/EF, finder 
undersøgelsesproceduren i denne 
forordnings artikel 5 anvendelse

(c) henvisninger til artikel 6 i afgørelse 
1999/468/EF skal forstås som 
henvisninger til denne forordnings artikel 
6

(c) hvis basisretsakten henviser til artikel 
6 i afgørelse 1999/468/EF, finder denne 
forordnings artikel 6 anvendelse

(d) henvisninger til artikel 7 og 8 i 
afgørelse 1999/468/EF skal forstås som
henvisninger til denne forordnings artikel 
8.

(d) hvis basisretsakten henviser til artikel 
7 og 8 i afgørelse 1999/468/EF, finder 
artikel 8 i denne forordning anvendelse.

Begrundelse

Det skal gøres klart, at den overgangsordning, der er fastsat i artikel 10 i forslaget, kun er en 
teknisk løsning, som ikke berører den nødvendige tilpasning af EU-retten på en sag til sag-
basis.
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