
AD\815425DA.doc PE439.944v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

2010/0051(COD)

5.5.2010

UDTALELSE
fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de generelle 
regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere
Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser
(KOM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Rådgivende ordfører: Paolo De Castro



PE439.944v02-00 2/13 AD\815425DA.doc

DA

PA_Legam



AD\815425DA.doc 3/13 PE439.944v02-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Under det nuværende komitologisystem er den fælles landbrugspolitik det område, som 
omfatter langt de fleste komitologiretsakter: I 2006 vedtog Kommissionen 1576 
gennemførelsesbestemmelser (2007: 963 foranstaltninger/ 2008: 439 foranstaltninger). 

I næsten alle tilfælde vedtages disse foranstaltninger i overensstemmelse med den 
forvaltningsprocedure, som fastsættes i artikel 4 i afgørelse 1999/468/EF. 

Efter Lissabontraktatens ikrafttræden skal de nuværende komitologibestemmelser udskiftes 
med delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 290 og 291 i TEUF. 

Denne tilpasning af den eksisterende lovgivning til Lissabontraktatens bestemmelser er yderst 
vigtig, navnlig i forbindelse med de politikområder (som f.eks. landbrugspolitikken), der ikke 
er vedtaget under den fælles beslutningsprocedure, og som derfor ikke fra 2006 og 
fremadrettet er blevet bragt i overensstemmelse med den nye parlamentariske kontrol gennem 
en forskriftsprocedure med kontrol (FPK). 

På grund af den omfattende mængde af berørte retsakter og den ofte meget komplekse proces 
med at skelne mellem delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter forventer Udvalget om 
Landbrug og Udvikling, at de forhandlinger, som skal afholdes med udgangspunkt i de 
enkelte sager med Kommissionen og medlovgiveren, bliver vanskelige. 

På nuværende tidspunkt finder Udvalget om Landbrug og Udvikling derfor, at det er 
uacceptabelt at fortsætte med en automatisk omlægning af de nuværende 
forvaltningsprocedurer til gennemførelsesretsakter ("undersøgelse") uden at undersøge fra 
gang til gang, om foranstaltningen opfylder kriterierne for en delegeret retsakt. 

Kommissionen opfordres derfor til at fremsætte de nødvendige lovgivningsforslag med 
henblik på øjeblikkelig vedtagelse af EU's acquis.

I TEUF placeres Europa-Parlamentet og Rådet på lige fod som medlovgivere under 
anvendelse af den almindelige lovgivningsprocedure for den fælles landbrugspolitik. 
Parlamentet skal derfor bestræbe sig på også at blive behandlet på lige fod, hvad angår 
delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter. Navnlig bør Parlamentet som minimum 
beholde sine nuværende rettigheder med hensyn til "komitologiretsakter" i forbindelse med 
basisretsakter, som er vedtaget under den fælles beslutningsprocedure (retten til aktindsigt, 
adgang til oplysninger osv.). Desuden skal repræsentanter fra Europa-Parlamentet have 
adgang til møder, der foregår i "udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne".

Endelig skal både Europa-Parlamentet og Rådet kunne gøre indsigelse mod udkast til en 
gennemførelsesforanstaltning, som vil modarbejde medlovgiverens hensigt.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Retsudvalget, som er 
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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 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser i henhold til 
artikel 291 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde

Begrundelse

Den foreslåede forordning vil omfatte hele funktionsmåden for gennemførelsesbeføjelserne i 
henhold til artikel 291 i TEUF og ikke kun kontrollen. Desuden skal Europa-Parlamentet som 
medlovgiver indgå på lige fod med Rådet.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde pålægger nu Europa-
Parlamentet og Rådet at fastsætte de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

3) Traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) pålægger nu 
Europa-Parlamentet og Rådet at fastsætte 
de generelle regler og principper for 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det bør sikres, at procedurerne for 
denne kontrol er klare, effektive og står i et 
rimeligt forhold til arten af 
gennemførelsesretsakterne, og at de 
afspejler de institutionelle krav i traktaten
såvel som den erfaring, der er indhøstet, og 
den fælles praksis, der er fulgt i forbindelse 
med gennemførelsen af afgørelse 
1999/468/EF.

(4) Det bør sikres, at procedurerne for 
kontrol er klare, effektive og står i et 
rimeligt forhold til arten af 
gennemførelsesretsakterne, og at de 
afspejler de institutionelle krav i TEUF og 
ligestillingen mellem Europa-Parlamentet 
og Rådet med hensyn til alle retsakter, der 
vedtages efter den almindelige 
lovgivningsprocedure, såvel som den 
erfaring, der er indhøstet, og den fælles 
praksis, der er fulgt i forbindelse med 
gennemførelsen af afgørelse 1999/468/EF.

Begrundelse

Præcisering

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der bør fastsættes kriterier for at 
afgøre, hvilken procedure der skal 
anvendes til vedtagelse af 
gennemførelsesretsakter. For at opnå en 
højere grad af sammenhæng og sikre, at 
procedurekravene står i et rimeligt 
forhold til arten af de 
gennemførelsesretsakter, der skal 
vedtages, bør kriterierne være bindende.

(8) Uanset hvilken procedure der skal 
anvendes til vedtagelse af 
gennemførelsesretsakterne, hvilket 
fastlægges i basisretsakten, skal 
undersøgelsesproceduren i princippet 
anvendes til vedtagelse af generelle 
gennemførelsesforanstaltninger, hvor det 
er nødvendigt med ensartede betingelser.

Begrundelse

Det er op til basisretsaktens medlovgivere at beslutte, om det er rådgivningsproceduren, som 
giver Kommissionen flest beføjelser, der skal anvendes, eller om det er 
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undersøgelsesproceduren, som giver medlemsstaterne flest beføjelser, der skal anvendes.

Ændringsforslag 5

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 hensyn til de 
synspunkter, der er givet udtryk for i 
udvalget.

(9) Undersøgelsesproceduren bør give 
anledning til 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 hensyn til de synspunkter, der er 
givet udtryk for i udvalget.

Begrundelse

Det er op til basisretsaktens medlovgivere at beslutte, om det er rådgivningsproceduren, som 
giver Kommissionen flest beføjelser, der skal anvendes, eller om det er 
undersøgelsesproceduren, som giver medlemsstaterne flest beføjelser, der skal anvendes.

Ændringsforslag 6

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 

udgår
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hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag 7

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 det i en retligt 
bindende retsakt (herefter "basisretsakt") er 
bestemt, at det er nødvendigt med 
ensartede betingelser for gennemførelse, 
og hvori det fastsættes, at Kommissionens 
vedtagelse af sådanne bindende 
gennemførelsesretsakter skal kontrolleres 
af medlemsstaterne.

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Undersøgelsesproceduren kan kun 
anvendes til vedtagelse af:

2. Undersøgelsesproceduren anvendes i 
princippet til vedtagelse af generelle 
gennemførelsesforanstaltninger, hvor det 
er nødvendigt med ensartede betingelser.

a) generelle 
gennemførelsesforanstaltninger
b) andre gennemførelsesforanstaltninger 
vedrørende:
i) den fælles landbrugs- og fiskeripolitik
ii) miljø og sikkerhed eller beskyttelse af 
menneskers, dyrs eller planters sundhed 
eller sikkerhed
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iii) den fælles handelspolitik.

Begrundelse

Det er op til basisretsaktens medlovgivere at beslutte, om det er rådgivningsproceduren, som 
giver Kommissionen flest beføjelser, der skal anvendes, eller om det er 
undersøgelsesproceduren, som giver medlemsstaterne flest beføjelser, der skal anvendes.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Rådgivningsproceduren anvendes til 
alle andre 
gennemførelsesforanstaltninger og til 
gennemførelsesforanstaltningerne i stk. 2, 
når det findes hensigtsmæssigt.

udgår

Begrundelse

Det er op til basisretsaktens medlovgivere at beslutte, om det er rådgivningsproceduren, som 
giver Kommissionen flest beføjelser, der skal anvendes, eller om det er 
undersøgelsesproceduren, som giver medlemsstaterne flest beføjelser, der skal anvendes.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet har 
indvendinger mod et udkast til 
gennemførelsesforanstaltninger, som er 
sendt til et udvalg med henblik på 
vedtagelse i henhold til en basisretsakt, 
der er vedtaget i overensstemmelse med 
artikel 294 i TEUF, under henvisning til 
at disse foranstaltninger vil modarbejde 
lovgiverens hensigt, som udtrykt i 
basisretsakten, skal Kommissionen 
undersøge udkastet til foranstaltninger 
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igen.
Kommissionen kan under hensyntagen til 
begrundelsen for indvendingerne og 
inden for den igangværende procedures 
tidsramme fremsende et nyt udkast til 
foranstaltninger til udvalget eller 
fremlægge et forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet på grundlag af 
TEUF.
Kommissionen skal underrette Europa-
Parlamentet, Rådet og udvalget om, hvad 
den agter at gøre, og oplyse 
begrundelserne herfor.

Begrundelse

Europa-Parlamentets nuværende indsigelsesret bør bevares. Derfor bør artikel 8 i afgørelse 
99/468 medtages i forordningen og omformuleres, således at Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod foranstaltninger, som vil modarbejde lovgiverens hensigt som udtrykt i 
basisretsakten .

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) medlemsstaternes repræsentanters 
holdninger og bevæggrunde

Begrundelse

Medlemsstaternes repræsentanters holdninger skal være tilgængelige for Europa-
Parlamentet (hvis møder og udvalgsmøder er offentlige).

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 
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oplysningerne i stk. 1. Derfor skal 
Europa-Parlamentet og Rådet tilsendes de 
i stk. 1 anførte oplysninger på samme tid 
og under samme betingelser som 
udvalgets medlemmer.

Begrundelse

I dette ændringsforslag præciseres reglerne for videregivelse af oplysninger ved brug af de 
relevante bestemmelser i den interinstitutionelle aftale af 3. juni 2008.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Repræsentanter fra Europa-
Parlamentet skal have adgang til 
udvalgsmøder som observatører.

Begrundelse

Udvalgsmøderne skal være åbne for observatører fra Europa-Parlamentet (hvis møder og 
udvalgsmøder er offentlige).

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ophævelse af afgørelse 1999/468/EF udgår
Afgørelse 1999/468/EF ophæves.
Retsvirkningerne af artikel 5a i den 
ophævede afgørelse opretholdes med 
henblik på de gældende retsakter, der 
indeholder henvisninger til den.

Begrundelse

Teknisk og juridisk konsekvens af udeladelsen af artikel 10.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Tilpasning af gældende basisretsakter

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:
a) henvisninger til artikel 3 i afgørelse 
1999/468/EF skal forstås som 
henvisninger til denne forordnings artikel 
4
b) henvisninger til artikel 4 og 5 i 
afgørelse 1999/468/EF skal forstås som 
henvisninger til denne forordnings artikel 
5
c) henvisninger til artikel 6 i afgørelse 
1999/468/EF skal forstås som 
henvisninger til denne forordnings artikel 
6
d) henvisninger til artikel 7 og 8 i 
afgørelse 1999/468/EF skal forstås som 
henvisninger til denne forordnings artikel 
8.
2. Denne forordnings artikel 3 og 7 finder 
anvendelse på alle eksisterende udvalg.

Begrundelse

Det er af afgørende betydning for de politikområder, som inden ikrafttræden ikke blev 
vedtaget i overensstemmelse med en COD-procedure, at EU's acquis bringes i 
overensstemmelse med de nuværende bestemmelser om delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter. Der skal gennemføres en vurdering af hver enkelt bestemmelse så 
hurtigt som muligt. En automatisk tilpasning, som det foreslås af Kommissionen, vil 
underminere Europa-Parlamentets prærogativer.
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Tilpasning af gældende retsakter

Kommissionen undersøger inden den 31. 
december 2010 den gældende EU-
lovgivning og fremsætter de nødvendige 
lovgivningsforslag med henblik på at 
bringe den i overensstemmelse med 
bestemmelserne i Lissabontraktaten og 
navnlig med artikel 290 og 291 i TEUF.

Begrundelse

Det er af afgørende betydning for de politikområder, som inden ikrafttræden ikke blev 
vedtaget i overensstemmelse med en COD-procedure, at EU's acquis bringes i 
overensstemmelse med de nuværende bestemmelser om delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter. Der skal gennemføres en vurdering af hver enkelt bestemmelse så 
hurtigt som muligt.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 12 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forordningens artikel 10 finder 
anvendelse fra den 1. december 2010.

udgår

Begrundelse

Udgår som følge af, at artikel 10 udgår.
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