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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

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det bör fastställas kriterier för att 
avgöra vilket förfarande som ska användas 
vid antagandet av genomförandeakter. För 
att skapa större konsekvens och för att 
säkerställa att formföreskrifterna står i 
proportion till den typ av 
genomförandeakter som ska antas, bör 
dessa kriterier vara bindande.

(8) Beslut om vilket förfarande som ska 
användas vid antagandet av 
genomförandeakter bör fattas av 
lagstiftaren för varje grundläggande 
rättsakt med beaktande av de kriterier 
som fastställs i denna förordning.

Or. en

Motivering

Den lagstiftare som utfärdat den grundläggande rättsakten bör för varje enskilt fall och med 
beaktande av de kriterier som fastställs i artikel 2 besluta om det rådgivande förfarandet eller 
granskningsförfarandet ska tillämpas.



PE441.294v01-00 4/14 PA\816439SV.doc

SV

Ändringsförslag 3

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. 
Kommissionen bör ha möjlighet att se över 
utkasten till åtgärder, med beaktande av de 
åsikter som framförts i kommittén.

Or. en

Motivering

Den medlagstiftare 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 4

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.

utgår
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Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till skäl 8.

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) krävs 
enhetliga genomförandevillkor och 
föreskrivs att kommissionens antagande av 
sådana genomförandeakter kontrolleras av 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

I linje med artikel 291.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Granskningsförfarandet får endast
tillämpas vid antagande av

2. Granskningsförfarandet ska tillämpas 
vid antagande av

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till skäl 8.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) genomförandeåtgärder med allmän 
räckvidd,

a)  allmänna genomförandeåtgärder, i de 
fall där enhetliga genomförandevillkor 
krävs,

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till skäl 8.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vad gäller alla övriga 
genomförandeåtgärder, liksom de 
genomförandeåtgärder som avses i 
punkt 2 när detta anses lämpligt, ska det 
rådgivande förfarandet tillämpas.

utgår

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till skäl 8.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Ordföranden får inhämta kommitténs 
yttrande genom skriftligt förfarande. Han 
eller hon ska tillsända kommitténs 
ledamöter det utkast till åtgärder om vilket 

5. Ordföranden får inhämta kommitténs 
yttrande genom skriftligt förfarande. Han 
eller hon ska tillsända kommitténs 
ledamöter det utkast till åtgärder om vilket 
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de ska yttra sig och fastställa en tidsfrist 
med hänsyn till hur brådskande frågan är. 
En ledamot i kommittén som inte 
uttryckligen gör en invändning eller 
avstår från att ta ställning inom den 
fastställda tidsfristen anses stödja utkastet 
till åtgärder.

de ska yttra sig och fastställa en tidsfrist 
med hänsyn till hur brådskande frågan är. 
En ledamot i kommittén som inte svarar
inom den fastställda tidsfristen ska anses 
ha avstått från att ta ställning.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om utkastet till åtgärder är förenligt med 
kommitténs yttrande ska kommissionen 
anta dessa åtgärder, såvida inte 
exceptionella omständigheter eller nya rön 
har framkommit som skulle motivera att de 
inte antas. Ordföranden får i sådana fall 
förelägga kommittén ett nytt utkast till 
åtgärder.

2. Om utkastet till åtgärder är förenligt med 
kommitténs yttrande ska kommissionen 
anta dessa åtgärder, såvida inte
exceptionella omständigheter eller nya rön 
har framkommit som skulle motivera att de 
inte antas. Ordföranden ska i sådana fall 
förelägga kommittén ett nytt utkast till 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Om utkastet till åtgärder inte är förenligt 
med kommitténs yttrande eller om 
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.
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Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 12

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

Or. en

Motivering

Sammanhänger med ändringsförslaget till artikel 5.3.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Genom undantag från punkt 3 får 
kommissionen anta utkast till åtgärder som
inte är förenliga med kommitténs yttrande, 
om det skulle innebära allvarliga störningar 
på världsmarknaden eller risk för 
människors säkerhet eller för unionens 
finansiella intressen, om utkasten till 
åtgärder inte omedelbart antas.

5. Genom undantag från punkt 3 får 
kommissionen, om kommittén inte avger 
ett yttrande eller om utkasten till åtgärder 
inte är förenliga med kommitténs yttrande, 
anta dessa åtgärder temporärt för en 
period av högst 42 dagar, om det skulle 
innebära allvarliga störningar på 
världsmarknaden för jordbruksprodukter 
eller risk för människors säkerhet eller för 
unionens ekonomiska intressen i enlighet 
med artikel 325 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, om 
utkasten till åtgärder inte omedelbart antas.
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Kommissionen ska i så fall omedelbart 
underrätta kommittén om skälen till ett 
antagande av åtgärderna och förelägga dem 
för kommittén för en andra överläggning. 
Om de antagna åtgärderna inte är 
förenliga med kommitténs andra yttrande, 
eller om åtgärderna inte har förelagts 
kommittén för en andra överläggning 
inom en månad efter antagandet, ska 
kommissionen genast upphäva 
åtgärderna. Om åtgärderna är förenliga 
med kommitténs andra yttrande eller om 
inget yttrande avges, ska åtgärderna
fortsätta att gälla.

Kommissionen ska i så fall omedelbart 
underrätta kommittén om skälen till ett 
antagande av åtgärderna och förelägga 
dem, eller en ändrad version av dem, för 
kommittén för en andra överläggning. 
Åtgärderna ska fortsätta att gälla endast 
om kommittén inom 42 dagar avger ett 
positivt yttrande, och i annat fall ska de 
upphöra att gälla efter utgången av de 
42 dagarna.

Or. en

Motivering

Ett negativt yttrande ett uteblivet yttrande bör betraktas som likvärdigt och få samma 
konsekvenser. Åtgärder som antas utan kommitténs godkännande kan endast fortsätta att 
gälla om de godkänns av det den ansvariga kommittén.

Ändringsförslag 14

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.

Or. en
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det vid granskningsförfarandet 
framkommer att åtgärderna inte är 
förenliga med kommitténs yttrande enligt 
artikel 5.3 ska kommissionen upphäva de 
åtgärder som antagits enligt punkt 2.

4. Om det vid granskningsförfarandet 
framkommer att åtgärderna inte är 
förenliga med kommitténs yttrande eller 
om kommittén inte avger ett yttrande 
inom en månad enligt artikel 5.3 ska de 
åtgärder som antagits enligt punkt 2 
upphöra att gälla efter utgången av en 
period på en månad.

Or. en

Motivering

Ett negativt yttrande ett uteblivet yttrande bör betraktas som likvärdigt och få samma 
konsekvenser.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Genom undantag från punkt 4 får 
kommissionen upprätthålla åtgärderna av 
skäl som gäller skydd av miljö eller av 
människors, djurs eller växters hälsa eller 
säkerhet, bevarande av marina resurser, 
säkerhetsskäl eller för att undvika 
störningar eller risk för störningar på 
marknaderna. I sådana fall ska ordföranden 
utan dröjsmål antingen på nytt förelägga 
kommittén samma åtgärder för en andra 
överläggning eller lägga fram en ändrad 
version av åtgärderna.

5. Genom undantag från punkt 4 får 
kommissionen upprätthålla åtgärderna av 
skäl som gäller skydd av miljö eller av 
människors, djurs eller växters hälsa eller 
säkerhet, bevarande av marina resurser, 
säkerhetsskäl eller för att undvika 
störningar eller risk för störningar på 
marknaderna. I sådana fall ska ordföranden 
omedelbart lägga fram en ändrad version 
av åtgärderna.

De åtgärder som avses i punkt 2 ska 
fortsätta att gälla till dess att de upphävs 
eller ersätts med en annan 
genomförandeakt.

De åtgärder som avses i punkt 2 ska 
fortsätta att gälla under högst 42 dagar 
efter kommitténs ursprungliga negativa 
yttrande eller efter det att det har 
fastställts att inget yttrande har avgetts.
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Or. en

Motivering

Möjligheten att åsidosätta ett negativt yttrande eller ett uteblivet yttrande från kommittén bör 
tidsmässigt begränsas.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Invändning mot utkast till 

genomförandeåtgärder
Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot ett utkast till 
genomförandeåtgärder, vars antagande 
övervägs och som inlämnats till en 
kommitté i enlighet med en 
grundläggande rättsakt som antagits 
enligt artikel 294 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, med 
motiveringen att åtgärderna skulle 
motverka lagstiftarens avsikt såsom den 
uttrycks i den grundläggande rättsakten, 
ska kommissionen på nytt behandla 
utkastet till åtgärder.
Efter att ha beaktat invändningarna, och 
inom tidsfristen för det pågående 
förfarandet, får kommissionen lämna in 
ett nytt utkast till åtgärder till kommittén 
eller lämna ett förslag till 
Europaparlamentet och rådet på grundval 
av fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. 
Kommissionen ska informera 
Europaparlamentet, rådet och kommittén 
om vilka åtgärder den avser att vidta samt 
om skälen för detta.

Or. en
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Motivering

Parlamentets nuvarande rätt till kontroll bör behållas. Artikel 8 i beslut 1999/468/EG bör 
därför inkluderas i förordningen samt omformuleras på ett sådant sätt att det blir möjligt för 
parlamentet och rådet att invända mot åtgärder som skulle motverka lagstiftarens avsikt 
såsom den uttrycks i den grundläggande rättsakten.

Ändringsförslag 18

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,

Or. en

Ändringsförslag 19

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.

Or. en

Motivering

Klargör villkoren för tillgången till information i linje med det interinstitutionella avtalet av 
den 3 juni 2008.
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anpassning av befintliga grundläggande 
rättsakter

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

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. 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 under en 
övergångsperiod:

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 ska kommissionen före den 
31 december 2012 granska gällande 
unionslagstiftning och lägga fram 
nödvändiga lagstiftningsförslag för dess 
anpassning, i enlighet med 
bestämmelserna i fördragen, särskilt 
artiklarna 290 och 291 i fördraget om 
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Europeiska unionens funktionssätt. 

Or. en

Motivering

Anpassningen av regelverket, rättsakt för rättsakt, är särskilt viktig för de rättsakter som inte 
antogs enligt medbeslutandeförfarandet före Lissabonfördragets ikraftträdande. Automatisk 
anpassning kan därför endast accepteras under en övergångsperiod.


