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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter i enlighet 
med artikel 291 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Granskningsförfarandet bör bara 
tillämpas på antagande av åtgärder med 
allmän räckvidd som syftar till att 
genomföra grundläggande rättsakter och 
särskilda åtgärder som kan få betydande 
konsekvenser. Förfarandet bör säkerställa
medlemsstaternas kontroll på ett sådant 
sätt att åtgärder inte kan antas om de inte är 
förenliga med kommitténs yttrande, utom
vid mycket exceptionella omständigheter 
då kommissionen, trots ett negativt 
yttrande, bör ha möjlighet att anta och 
tillämpa åtgärder under en begränsad tid. 
Kommissionen bör ha möjlighet att se över 
utkasten till åtgärder i de fall då kommittén 
inte avger något yttrande, med beaktande 
av de åsikter som framförts i kommittén.

(9) Granskningsförfarandet bör omfatta en 
metod för kontroll som gör det möjligt för 
medlemsstaterna att säkerställa att 
åtgärder inte kan antas om de inte är 
förenliga med kommitténs yttrande eller 
om kommittén inte avger ett yttrande. 
Kommissionen bör dock, vid mycket 
exceptionella omständigheter som ska 
fastställas i den grundläggande 
rättsakten, ha möjlighet att anta och 
tillämpa åtgärder under en begränsad tid, 
inom vilken den bör lämna in åtgärderna 
för kontroll av medlemsstaterna.
Kommissionen bör ha möjlighet att se över 
utkasten till åtgärder, med beaktande av de 
åsikter som framförts i kommittén.
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Motivering

Den lagstiftare som utfärdat den grundläggande rättsakten bör besluta om det rådgivande 
förfarandet eller granskningsförfarandet ska tillämpas. Om inget yttrande avges eller om ett 
negativt yttrande avges bör kommissionen endast ha rätt att tillämpa åtgärderna under en 
begränsad tid, så att den får möjlighet att ändra sitt ursprungliga förslag.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det rådgivande förfarandet bör 
tillämpas i alla andra fall och då detta 
anses vara det lämpligaste.

(10) Det rådgivande förfarandet bör 
tillämpas i de fall då 
granskningsförfarandet inte är 
tillämpligt.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentet eller rådet får när 
som helst meddela kommissionen att ett 
utkast till genomförandeåtgärder 
överskrider de 
genomförandebefogenheter som anges i 
den grundläggande rättsakten. 
Kommissionen ska då se över utkastet till 
åtgärder i fråga och informera 
Europaparlamentet och rådet om vilka 
åtgärder den avser att vidta samt om 
skälen till detta.

Motivering

Rätten till kontroll, som tidigare säkerställdes genom artikel 8 i beslutet om 
kommittéförfarande, är nödvändig för att varje medlagstiftare i ett tidigt skede ska kunna 
meddela kommissionen att den anser att ett utkast till genomförandeåtgärder överskrider de 
genomförandebefogenheter som anges i den grundläggande rättsakten.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs de allmänna 
regler och principer som ska tillämpas när 
det i en rättsligt bindande unionsakt (nedan 
kallad grundläggande rättsakt) krävs att 
kommissionens antagande av rättsligt 
bindande genomförandeakter kontrolleras 
av medlemsstaterna.

I denna förordning fastställs de allmänna 
regler och principer som ska tillämpas när 
det i en rättsligt bindande unionsakt (nedan 
kallad grundläggande rättsakt) fastställs att
enhetliga genomförandevillkor är 
nödvändiga och krävs att kommissionens 
antagande av genomförandeakter 
kontrolleras av medlemsstaterna.

Motivering

Det bör klargöras att det enligt artikel 291 i EUF-fördraget är upp till parlamentet och rådet 
att avgöra i vilka fall det krävs enhetliga villkor för genomförandet av akter som antagits 
enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och där genomförandebefogenheter alltså ska 
ges till kommissionen, och att avgöra vilka av medlemsstaternas kontroller som ska tillämpas 
för utövandet av dessa genomförandebefogenheter.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I en grundläggande rättsakt får 
föreskrivas att granskningsförfarandet eller 
det rådgivande förfarandet ska tillämpas, 
med hänsyn till den typ av 
genomförandeåtgärd det gäller.

1. I en grundläggande rättsakt får 
föreskrivas att det rådgivande förfarandet 
eller granskningsförfarandet ska tillämpas, 
med hänsyn till de berörda 
genomförandeåtgärdernas art och verkan.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om utkastet till åtgärder inte är förenligt 
med kommitténs yttrande får 

3. Om utkastet till åtgärder inte är förenligt 
med kommitténs yttrande eller om 
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kommissionen inte anta dessa åtgärder. 
Ordföranden får förelägga kommittén 
utkastet till åtgärder för ytterligare 
överläggningar eller lägga fram en ändrad 
version.

kommittén inte avger ett yttrande får 
kommissionen inte anta dessa åtgärder. 
Ordföranden får förelägga kommittén 
utkastet till åtgärder för ytterligare 
överläggningar eller lägga fram en ändrad 
version.

Motivering

Ett negativt yttrande eller ett uteblivet yttrande bör få samma konsekvenser och leda till 
vidare överläggningar i kommittén innan åtgärderna slutligen antas.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om inget yttrande avges får 
kommissionen anta utkastet till åtgärder. 
Om kommissionen inte antar utkastet till 
åtgärder får ordföranden förelägga 
kommittén en ändrad version av detta.

utgår

Motivering

Sammanhänger med ändringsförslaget till artikel 5.3.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ordföranden ska utan dröjsmål
förelägga den berörda kommittén de 
åtgärder som avses i punkt 2 för yttrande 
enligt det förfarande som föreskrivs i den 
grundläggande rättsakten.

3. Ordföranden ska omedelbart förelägga 
den berörda kommittén de åtgärder som 
avses i punkt 2 för yttrande inom en 
månad, enligt det förfarande som 
föreskrivs i den grundläggande rättsakten.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Invändning mot utkast till 

genomförandeåtgärder
Europaparlamentet eller rådet får när 
som helst meddela kommissionen att ett 
utkast till genomförandeåtgärder 
överskrider de 
genomförandebefogenheter som anges i 
den grundläggande rättsakten.
Efter att ha beaktat skälen till 
invändningarna, och inom den tidsfrist
som gäller för det pågående förfarandet, 
får kommissionen lämna in ett nytt utkast 
till åtgärder till kommittén eller ett förslag 
till Europaparlamentet och rådet på 
grundval av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 

Motivering

Parlamentets nuvarande rätt till kontroll bör behållas.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) sammanfattningar, tillsammans med 
förteckningar över de myndigheter eller 
organ medlemsstaternas företrädare är 
knutna till,

b) ett register, tillsammans med 
förteckningar över de myndigheter eller 
organ medlemsstaternas företrädare är 
knutna till,
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet och rådet ska ha 
tillgång till den information som avses i 
punkt 1.

2. Europaparlamentet, rådet och 
medlemsstaterna ska ha lika tillgång till 
information. De ska erhålla all 
information som avses i punkt 1 samtidigt 
och på samma villkor som kommittéerna.

Motivering

Klargör villkoren för tillgången till information i linje med det interinstitutionella avtalet av 
den 3 juni 2008.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det i grundläggande rättsakter som 
antagits innan den här förordningen trädde 
i kraft föreskrivs att kommissionen ska 
utöva sina genomförandebefogenheter i 
enlighet med beslut 1999/468/EG ska 
följande bestämmelser tillämpas:

1. I väntan på anpassningen av 
grundläggande rättsakter som antagits 
innan den här förordningen trädde i kraft, 
och när det i sådana akter föreskrivs att 
kommissionen ska utöva sina 
genomförandebefogenheter i enlighet med 
beslut 1999/468/EG, ska följande 
bestämmelser tillämpas:

a) Hänvisningar till artikel 3 i beslut 
1999/468/EG ska anses som hänvisningar 
till artikel 4 i denna förordning.

a) Om det i den grundläggande rättsakten 
hänvisas till artikel 3 i beslut 1999/468/EG 
ska det rådgivande förfarandet i artikel 4 i 
denna förordning tillämpas.

b) Hänvisningar till artiklarna 4 och 5 i 
beslut 1999/468/EG ska anses som 
hänvisningar till artikel 5 i denna 
förordning.

b) Om det i den grundläggande rättsakten 
hänvisas till artiklarna 4 och 5 i beslut 
1999/468/EG ska granskningsförfarandet
i artikel 5 i denna förordning tillämpas.

c) Hänvisningar till artikel 6 i beslut 
1999/468/EG ska anses som hänvisningar 
till artikel 6 i denna förordning.

c) Om det i den grundläggande rättsakten 
hänvisas till artikel 6 i beslut 1999/468/EG 
ska artikel 6 i denna förordning tillämpas.

d) Hänvisningar till artiklarna 7 och 8 i 
beslut 1999/468/EG ska anses som 

d) Om det i den grundläggande rättsakten 
hänvisas till artiklarna 7 och 8 i beslut 
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hänvisningar till artikel 8 i denna 
förordning.

1999/468/EG ska artikel 8 i denna 
förordning tillämpas.

Motivering

Det måste klargöras att de övergångsbestämmelser som anges i artikel 10 i förslaget enbart 
är en teknisk lösning som inte ersätter den nödvändiga anpassningen av regelverket rättsakt 
för rättsakt.
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