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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om att ändra artiklarna 87a och 88 i Europaparlamentets arbetsordning
(2009/2195(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 9 oktober 2009,

– med beaktande av artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter1,

– med beaktande av sin resolution av den 5 maj 2010 om befogenheter för delegering av 
lagstiftning2,

– med beaktande av artiklarna 211 och 212 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-.../2011).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påminner om att ändringarna ska träda i kraft den första dagen i nästa 
sammanträdesperiod.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.

Ändringsförslag 1

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 87a 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

När kommissionen genom en 
lagstiftningsakt delegeras befogenhet att 
komplettera eller ändra vissa icke 
väsentliga delar av en lagstiftningsakt 
gäller följande:

1. När kommissionen översänder en 
delegerad akt till parlamentet ska 
talmannen hänvisa den till det utskott som 
är ansvarigt för den grundläggande 
rättsakten. Detta utskott kan besluta att 
utse en föredragande för behandlingen av 
en eller flera delegerade akter.

                                               
1 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
2 EUT C 81 E, 15.3.2011, s. 6.
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Det ansvariga utskottet ska behandla 
varje utkast till delegerad akt som 
översänds till parlamentet för kontroll.

Det ansvariga utskottet får i ett 
resolutionsförslag till parlamentet lägga 
fram lämpliga förslag i enlighet med 
bestämmelserna i lagstiftningsakten.

Bestämmelserna i artikel 88.1, 88.2 och 
88.3 ska gälla i tillämpliga delar.

Or. fr

Ändringsförslag 2

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 87a – punkt 2 (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2. Talmannen ska i kammaren 
tillkännage det datum då den delegerade 
akten mottagits på alla officiella språk. 
Tidsfristen för en eventuell invändning 
ska börja löpa från det datumet. 

Or. fr

Ändringsförslag 3

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 87a – punkt 3 (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. Det ansvariga utskottet kan, inom 
ramen för bestämmelserna i den 
grundläggande rättsakten, förelägga 
parlamentet ett motiverat 
resolutionsförslag, som kan innehålla en 
begäran till kommissionen att lägga fram 
en ny delegerad akt med hänsyn tagen till 
parlamentets rekommendationer.
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Or. fr

Ändringsförslag 4

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 87a – punkt 4 (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

4. Om det ansvariga utskottet inte lagt 
fram något resolutionsförslag senast 
tio dagar före inledningen av den 
sammanträdesperiod som föregår 
utgången av den tidsfrist som avses i 
punkt 5, kan talmanskonferensen, på 
grundval av ett eller flera 
resolutionsförslag som lagts fram av en 
politisk grupp eller minst 40 ledamöter, 
besluta att frågan ska tas upp på förslaget 
till föredragningslista för ovan nämnda 
sammanträdesperiod.

Or. fr

Ändringsförslag 5

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 87a – punkt 5 (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

5. Parlamentet ska fatta beslut inom den 
tidsfrist som anges i den grundläggande 
rättsakten och med den majoritet som 
föreskrivs i artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 
Talmannen ska informera rådet och 
kommissionen om parlamentets 
ståndpunkt. 

Or. fr
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Ändringsförslag 6

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 87a – punkt 6 (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

6. Om det ansvariga utskottet 
rekommenderar att parlamentet, före 
utgången av den tidsfrist som föreskrivs i
den grundläggande rättsakten, ska 
tillkännage att det inte invänder mot den 
delegerade akten gäller följande:
– Utskottet ska informera 
utskottsordförandekonferensens 
ordförande genom en motiverad skrivelse 
och lägga fram en rekommendation om 
detta.
– Om ingen invändning görs under 
utskottsordförandekonferensens 
nästföljande sammanträde ska dess 
ordförande informera parlamentets 
talman om detta, och talmannen ska i sin 
tur informera ledamöterna i kammaren så 
snart som möjligt.
– Om en politisk grupp eller minst 
40 ledamöter invänder mot 
rekommendationen inom 24 timmar efter 
tillkännagivandet i kammaren ska 
rekommendationen tas upp till 
omröstning. 
– Om det under denna tidsfrist inte görs 
någon invändning ska den föreslagna 
rekommendationen anses godkänd.
– Talmannen ska informera rådet och 
kommissionen om parlamentets 
ståndpunkt.
– Antagandet av en sådan 
rekommendation innebär att alla 
ytterligare förslag till invändningar mot 
den delegerade akten blir otillåtliga.

Or. fr
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Ändringsförslag 7

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 87a – punkt 7 (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

7. Det ansvariga utskottet kan, inom 
ramen för bestämmelserna i den 
grundläggande rättsakten, ta initiativ till 
att för parlamentet lägga fram ett 
motiverat resolutionsförslag där man helt 
eller delvis återkallar den delegering av 
befogenhet som avses i rättsakten. 
Parlamentet ska fatta sitt beslut med den 
majoritet som föreskrivs i artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

Or. fr

Ändringsförslag 8

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 88 – rubriken

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Genomförandeåtgärder Genomförandeakter

Or. fr

Ändringsförslag 9

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 88 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. Om kommissionen översänder ett 
förslag till genomförandeåtgärder till 
parlamentet ska talmannen hänvisa 
förslaget till åtgärder till det utskott som är 
ansvarigt för den rättsakt som ligger till 
grund för genomförandeåtgärderna. Om 

1. Om kommissionen översänder ett 
förslag till genomförandeakt till 
parlamentet ska talmannen hänvisa 
förslaget till det utskott som är ansvarigt 
för den grundläggande rättsakten. Detta 
utskott kan besluta att utse en 



PE464.999v01-00 8/16 PR\868009SV.doc

SV

förfarandet med associerade utskott har 
tillämpats avseende den grundläggande 
rättsakten ska det ansvariga utskottet 
uppmana de associerade utskotten att 
meddela sina synpunkter muntligen eller 
skriftligen.

föredragande för behandlingen av ett eller 
flera förslag till genomförandeakter.

Or. fr

Ändringsförslag 10

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 88 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2. Ordföranden för det ansvariga utskottet 
ska fastställa en tidsfrist inom vilken 
ledamöterna kan föreslå att utskottet 
motsätter sig förslaget till åtgärder. Om 
utskottet finner det lämpligt kan det 
besluta att utse en föredragande bland 
sina ledamöter eller ständiga suppleanter. 
Om utskottet motsätter sig förslaget till 
åtgärder ska det lägga fram ett 
resolutionsförslag med invändningar mot 
antagandet av förslaget till åtgärder i 
vilket även de ändringar som bör införas i 
förslaget till åtgärder kan anges.

2. Det ansvariga utskottet kan för 
parlamentet lägga fram ett motiverat 
resolutionsförslag där man anger att ett 
förslag till genomförandeakt överskrider 
de genomförandebefogenheter som 
fastställs i den grundläggande rättsakten 
eller att förslaget inte överensstämmer 
med unionslagstiftningen av andra skäl.

Om parlamentet inom den tillämpliga 
tidsfristen räknat från mottagandet av 
förslaget till åtgärder antar en sådan 
resolution ska talmannen uppmana 
kommissionen att dra tillbaka eller ändra 
förslaget till åtgärder, eller lägga fram ett 
förslag enligt tillämpligt 
lagstiftningsförfarande.

Or. fr

Ändringsförslag 11

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 88 – punkt 3
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. Om ingen sammanträdesperiod infaller 
före tidsfristens utgång ska rätten att 
svara anses ha delegerats till ansvarigt 
utskott. Svaret ska upprättas i form av en 
skrivelse från utskottets ordförande till 
ansvarig kommissionsledamot och 
ledamöter ska informeras om detta.

3. Resolutionsförslaget kan innehålla en 
begäran till kommissionen att dra tillbaka 
akten eller förslaget till akt, göra 
ändringar i enlighet med parlamentets 
invändningar eller lägga fram ett nytt 
lagstiftningsförslag. Talmannen ska
informera rådet och kommissionen om
parlamentets ståndpunkt.

Or. fr

Ändringsförslag 12

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 88 – punkt 4 – inledningen

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

4. Om genomförandeåtgärderna i en 
föreslagen lagstiftningsakt omfattas av det 
föreskrivande förfarandet med kontroll, ska 
punkt 3 inte tillämpas och punkterna 1 
och 2 kompletteras med följande:

4. Om genomförandeakterna i en 
föreslagen lagstiftningsakt omfattas av det 
föreskrivande förfarandet med kontroll, 
som föreskrivs i rådets 
beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 
om de förfaranden som skall tillämpas vid 
utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter, ska följande 
kompletterande bestämmelser gälla:

Or. fr

Ändringsförslag 13

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 88 – punkt 4 – led a 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

a) Kontrolltiden ska börja löpa när 
förslaget till åtgärder har överlämnats till 
parlamentet på alla officiella språk. När 
förkortade tidsfrister är tillämpliga (enligt

a) När förkortade tidsfrister är tillämpliga i 
enlighet med artikel 5a.5 b i 
beslut 1999/468/EG och i fall av 
skyndsamhet i enlighet med artikel 5a.6 i 
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artikel 5a.5 b i rådets beslut 1999/468/EG 
om de förfaranden som skall tillämpas vid 
utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter) och i fall av 
skyndsamhet (enligt artikel 5a.6 i 
beslut 1999/468/EG) ska kontrolltiden, om 
utskottsordföranden inte motsätter sig 
detta, börja löpa den dag då parlamentet tar 
emot det slutgiltiga förslaget till 
genomförandeåtgärder i de språkversioner 
som lagts fram för medlemmarna i den 
kommitté som inrättats i enlighet med 
beslut 1999/468/EG. I detta fall ska 
artikel 146 inte tillämpas.

beslut 1999/468/EG ska kontrolltiden, om 
utskottsordföranden inte motsätter sig 
detta, börja löpa den dag då parlamentet tar 
emot det slutgiltiga förslaget till 
genomförandeakt i de språkversioner som 
lagts fram för medlemmarna i den 
kommitté som inrättats i enlighet med 
beslut 1999/468/EG. I detta fall ska 
artikel 146 inte tillämpas. 

Or. fr

Ändringsförslag 14

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 88 – punkt 4 – led aa (nytt) 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

aa) Om förslaget till genomförandeakt 
baserar sig på artikel 5a.5 eller 5a.6 i 
beslut 1999/468/EG, i vilken det föreskrivs 
förkortade tidsfrister inom vilka 
parlamentet kan motsätta sig ett förslag, 
kan ett resolutionsförslag med 
invändningar mot antagandet av förslaget 
till genomförandeakt läggas fram av det 
ansvariga utskottets ordförande om 
utskottet inte haft möjlighet att 
sammanträda inom den tid som stått till 
förfogande.

Or. fr

Ändringsförslag 15

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 88 – punkt 4 – led b 
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

b) Parlamentet kan med en majoritet av 
sina ledamöter motsätta sig att ett förslag 
till åtgärder antas, samtidigt som det 
motiverar sina invändningar genom att 
ange att förslaget till åtgärder överskrider 
de genomförandebefogenheter som 
fastställs i den grundläggande rättsakten 
eller att utkastet inte är förenligt med syftet 
med eller innehållet i den grundläggande 
rättsakten eller att det inte respekterar 
subsidiaritets- eller 
proportionalitetsprincipen.

b) Parlamentet kan med en majoritet av 
sina ledamöter motsätta sig att ett förslag 
till genomförandeakt antas, samtidigt som 
det motiverar sina invändningar genom att 
ange att förslaget till genomförandeakt
överskrider de genomförandebefogenheter 
som fastställs i den grundläggande 
rättsakten eller att förslaget inte är förenligt 
med syftet med eller innehållet i den 
grundläggande rättsakten eller att det inte 
respekterar subsidiaritets- eller 
proportionalitetsprincipen. 

Or. fr

Ändringsförslag 16

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 88 – punkt 4 – led c 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

c) Om förslaget till åtgärder baserar sig 
på artikel 5a.5 eller 5a.6 i 
beslut 1999/468/EG, i vilket det föreskrivs 
förkortade tidsfrister inom vilka 
parlamentet kan motsätta sig ett förslag 
till åtgärder, kan ett resolutionsförslag 
med invändningar mot antagandet av 
förslaget till åtgärder läggas fram av det 
ansvariga utskottets ordförande om 
utskottet inte haft möjlighet att 
sammanträda inom den tid som står till 
förfogande.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 17

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 88 – punkt 4 – led ca (nytt) 
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

ca) Om det ansvariga utskottet, till följd 
av en vederbörligen motiverad begäran 
från kommissionen, i en motiverad 
skrivelse till 
utskottsordförandekonferensens 
ordförande rekommenderar att 
parlamentet ska tillkännage att det inte 
har några invändningar mot den 
föreslagna genomförandeakten, vilket ska 
ske före utgången av den normala tidsfrist 
som föreskrivs i artikel 5a.3 c och/eller 
5a.4 e i beslut 1999/468/EG, ska det 
förfarande som föreskrivs i artikel 87a.6 
tillämpas.

Or. fr

Ändringsförslag 18

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 88a – rubriken (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 88a
Behandling genom förfarandet med 
associerade utskott eller förfarandet med 
gemensamma utskottssammanträden

Or. fr

Ändringsförslag 19

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 88a – punkt 1 (ny) 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. När den grundläggande rättsakten har 
antagits av parlamentet enligt det 
förfarande som föreskrivs i artikel 50 ska 
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följande kompletterande bestämmelser 
tillämpas vid behandlingen av delegerade 
akter och förslag till genomförandeakter:
– Den delegerade akten eller förslaget till 
genomförandeakt ska översändas till det 
ansvariga utskottet och det associerade 
utskottet.
– Det ansvariga utskottets ordförande ska 
fastställa en tidsfrist inom vilken det 
associerade utskottet får utarbeta förslag 
som rör frågor som hör till utskottets 
exklusiva ansvarsområde eller till de båda 
utskottens gemensamma ansvarsområde.
– Om den delegerade akten eller förslaget 
till genomförandeakt rör frågor som i 
huvudsak hör till det associerade 
utskottets exklusiva ansvarsområde ska 
det associerade utskottets förslag övertas 
av det ansvariga utskottet utan 
omröstning. I annat fall kan talmannen 
ge det associerade utskottet tillstånd att 
lägga fram ett resolutionsförslag för 
parlamentet.

Or. fr

Ändringsförslag 20

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 88a– punkt 2 (ny) 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2. När den grundläggande rättsakten har 
antagits av parlamentet enligt det 
förfarande som föreskrivs i artikel 51 ska 
följande kompletterande bestämmelser 
tillämpas vid behandlingen av delegerade 
akter och förslag till genomförandeakter:
– Talmannen ska, så snart den delegerade 
akten eller förslaget till genomförandeakt 
mottagits, fastställa vilket utskott som ska 
vara ansvarigt eller vilka utskott som ska 
vara gemensamt ansvariga under 
behandlingen, med hänsyn tagen till de 



PE464.999v01-00 14/16 PR\868009SV.doc

SV

kriterier som fastställs i artikel 51 och 
eventuella överenskommelser mellan 
ordförandena för de berörda utskotten.
– Om en delegerad akt eller ett förslag till 
genomförandeakt har hänvisats för 
behandling enligt förfarandet med 
gemensamma utskottssammanträden kan 
varje enskilt utskott begära att ett 
gemensamt utskottssammanträde ska 
sammankallas för att behandla ett 
resolutionsförslag. Om det inte finns 
någon överenskommelse mellan 
ordförandena för de berörda utskotten ska 
ordföranden för 
utskottsordförandekonferensen 
sammankalla till ett gemensamt 
sammanträde.

Or. fr
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MOTIVERING

Bakgrund

Lissabonfördragets ikraftträdande innebar att kommittéförfarandet förändrades i grunden och 
omvandlades till ett helt nytt system för antagandet av delegerade akter och 
genomförandeakter. Genomförandet av artikel 290 omfattas av ett icke-bindande 
”samförstånd”1 mellan institutionerna. Enligt artikel 291 i EUF-fördraget ska förordningar 
antas genom att man i förväg fastställer ”allmänna regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter”2.

Den nödvändiga anpassningen efter dessa ändringar, som alltså föranleddes av 
Lissabonfördragets ikraftträdande, gör det också möjligt att tillmötesgå en begäran från 
Europaparlamentets talman om att utarbeta ett tydligt påskyndat förfarande för godkännandet 
av delegerade akter eller förslag till genomförandeakter.

I den nya artikel 87a, liksom den nya artikel 88, fastställs det förfarande som ska tillämpas i 
vanligaste fallet, det vill säga när det rör sig om ett ansvarigt utskott utan några associerade 
eller gemensamt ansvariga utskott. I det senare fallet ska det förfarande tillämpas som 
beskrivs i den nya artikel 88a.

Delegerade akter (artikel 87a)

I de tre första punkterna i denna nya artikel fastställs det förfarande som ska tillämpas när 
kommissionen översänder en delegerad akt till parlamentet. Punkt 1 föreskriver att den 
delegerade akten ska hänvisas till det utskott som är ansvarigt för den grundläggande 
rättsakten och ger utskottet möjlighet att utse en föredragande. I punkt 2 anges, i 
överensstämmelse med punkt 7 i ”samförståndet”, när tidsfristen för att göra en invändning 
ska börja löpa, och i punkt 5 anges att parlamentet ska fatta beslut inom den tidsfrist som 
anges i den grundläggande rättsakten och med den majoritet som föreskrivs i artikel 290 i 
EUF-fördraget.

Det är förvisso i första hand det ansvariga utskottet som ska inleda ett eventuellt 
invändningsförfarande, men det betyder ingalunda att denna befogenhet endast tillfaller det 
ansvariga utskottet. Därför föreskrivs i punkt 4 att talmanskonferensen, på grundval av ett 
resolutionsförslag som lagts fram av en politisk grupp eller minst 40 ledamöter, ska kunna 
besluta att frågan ska tas upp på förslaget till föredragningslista.

Det förfarande genom vilket parlamentet, i enlighet med punkt 11 i ”samförståndet” och före 
utgången av den tidsfrist som föreskrivs i den grundläggande rättsakten, kan tillkännage att 
det inte avser att invända mot den delegerade akten behövde beskrivas närmare, inte minst för 
att ge beslutet en viss klarhet i rättsligt hänseende. Föredraganden har valt ett förfarande som i 
stort påminner om det förfarande som föreskrivs i artikel 211 i arbetsordningen, i det att ett 
beslut om att inte göra någon invändning ska innebära att eventuella invändningar som görs 

                                               
1 Samförstånd om det praktiska upplägget för användandet av delegerade akter (artikel 290 i EUF-fördraget).
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.
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därefter ska anses otillåtliga. 

Slutligen fastställer den sista punkten förfarandet för ett återkallande av den delegering av 
befogenhet som avses i en grundläggande rättsakt.

Genomförandeakter (artikel 88)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om 
fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter, som antogs på grundval av 
artikel 291.3 i EUF-fördraget, beskriver hur kommissionen, eller i särskilda fall rådet, ska 
utöva de genomförandebefogenheter som avses i artikel 291.2 i EUF-fördraget.

Trots likheterna med det förfarande som införts för delegerade akter behöver arbetsordningen 
ändras med hänsyn till dessa nya bestämmelser, och därvid bör även vissa specifika drag 
beaktas.

Före Lissabonfördragets ikraftträdande reglerades kommissionens utövande av sina
genomförandebefogenheter genom rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999.

De nya bestämmelserna är visserligen direkt tillämpliga på lagstiftningsakter som antas efter 
att den nya förordning (EU) nr 182/2011 trätt i kraft (och i artikel 13 i denna förordning 
föreskrivs övergångsbestämmelser för anpassning av befintliga grundläggande akter i vilka 
det hänvisas till artiklarna 3, 4 eller 5 i beslut 1999/468/EG). Men under den period som 
behövs för att anpassa den befintliga lagstiftningen kommer det fortfarande att finnas ett antal 
lagstiftningsakter för vilka det föreskrivande förfarandet med kontroll fortsatt regleras genom 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Därför bör de bestämmelser som följer av artikel 5a i detta beslut upprätthållas för 
grundläggande akter som hänvisar till beslutet. Detta ombesörjs genom punkt 4 i den nya 
artikel 88 genom att man i mycket stor utsträckning använder formuleringar från befintliga 
bestämmelser, och samtidigt kompletterar dem i fråga om bland annat det påskyndade 
förfarandet för godkännande.

Särskilda bestämmelser om förfarandena med associerade utskott eller med 
gemensamma utskottssammanträden (artikel 88a)

Införandet av en ny artikel 88a har visat sig vara nödvändigt med hänsyn till de fall där den 
grundläggande rättsakten har antagits enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 50 eller 51 
i arbetsordningen. Denna nya artikel beskriver det förfarande som ska tillämpas i dessa fall 
och kompletterar därmed bestämmelserna i de föregående artiklarna.


