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KORTFATTAD MOTIVERING

I det nuvarande kommittésystemet är den gemensamma jordbrukspolitiken det politikområde 
som omfattar den absolut största delen av kommittéförfarandena: 2006 antogs 
1 576 genomförandeåtgärder av kommissionen (2007: 963 åtgärder/2008: 439 åtgärder).

I nästan alla fall antogs dessa åtgärder i enlighet med det förvaltningsförfarande som fastställs 
i artikel 4 i beslut 1999/468/EG.

I och med Lissabonfördragets ikraftträdande blir det nödvändigt att ersätta de nuvarande 
kommittébestämmelserna med delegerade akter och genomförandeakter i enlighet med 
artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Denna anpassning av gällande lagstiftning till bestämmelserna i Lissabonfördraget är särskilt 
viktig för de politikområden som (i likhet med jordbrukspolitiken) inte omfattats av 
medbeslutandeförfarandet och för vilka den ökade parlamentariska kontrollen inom ramen för 
det föreskrivande förfarandet med kontroll inte utövats från 2006 och framåt.

Mot bakgrund av det stora antalet rättsakter som berörs och den ofta komplicerade processen 
att skilja delegerade akter från genomförandeakter, förväntar sig utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling svåra förhandlingar med kommissionen och lagstiftarna och anser att 
förhandlingar ska föras om varje enskilt fall.

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling anser att det därför är oacceptabelt att det 
nuvarande förvaltningsförfarandet automatiskt omvandlas till genomförandeakter 
(”granskningsakter”), utan att först från fall till fall utreda om åtgärden uppfyller kriterierna 
för en delegerad akt.

Kommissionen uppmanas därför att snarast lägga fram nödvändiga lagstiftningsförslag om 
anpassning till regelverket.

I och med att det i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställs att den
gemensamma jordbrukspolitiken ska omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet blir 
Europaparlamentet och rådet likvärdiga lagstiftare. Parlamentet bör därför sträva efter att 
också behandlas likvärdigt i fråga om delegerade akter och genomförandeakter. I synnerhet 
bör parlamentet åtminstone bibehålla sina nuvarande rättigheter när det gäller kommittéakter 
som hänför sig till grundläggande rättsakter som antagits inom ramen för 
medbeslutandeförfarandet (rätt till insyn, tillgång till information m.m.). Vidare bör 
parlamentets företrädare ha tillträde till de möten som hålls av kommittéer sammansatta av 
företrädarna för medlemsstaterna.

Slutligen bör Europaparlamentet och rådet båda ha möjlighet att göra invändningar mot ett 
förslag till genomförandeåtgärd som skulle motverka lagstiftarnas avsikt.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 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 kommissionens 
utövande av sina 
genomförandebefogenheter i enlighet med 
artikel 291 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt

Motivering

Den föreslagna förordningen ska omfatta genomförandebefogenheterna i deras helhet, i 
enlighet med artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, inte bara 
kontrollen av dessa. Dessutom bör parlamentets ställning som lagstiftare vara likvärdig med 
rådets.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Enligt fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt åläggs nu 
Europaparlamentet och rådet att fastställa 
de allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

(3) Enligt fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 
åläggs nu Europaparlamentet och rådet att 
fastställa allmänna regler och principer för 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det bör säkerställas att förfarandena för 
denna kontroll är tydliga, effektiva och står 
i proportion till den typ av 
genomförandeakt det gäller, och att de 
återspeglar erfarenheterna av och den 
gängse praxis som följts vid 
genomförandet av beslut 1999/468/EG.

(4) Det bör säkerställas att förfarandena för 
kontroll är tydliga, effektiva och står i 
proportion till den typ av genomförandeakt 
det gäller, och att de återspeglar 
EUF-fördragets institutionella krav, 
Europaparlamentets och rådets likvärdiga 
ställning i fråga om samtliga rättsakter 
som antas inom ramen för det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet samt
erfarenheterna av och den gängse praxis 
som följts vid genomförandet av 
beslut 1999/468/EG.

Motivering

Ändringsförslaget innebär ett förtydligande.

Ändringsförslag 4

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) Utan att det påverkar tillämpningen av 
det förfarande som ska användas vid 
antagandet av genomförandeakter, vilket 
fastställs i den grundläggande rättsakten, 
bör granskningsakten i princip tillämpas 
vid antagandet av allmänna 
genomförandeåtgärder, i de fall där 
enhetliga villkor krävs.

Motivering

Den lagstiftare som utarbetat den grundläggande rättsakten bör besluta om det rådgivande 
förfarandet, som ger kommissionen mera makt, eller granskningsförfarandet, som ger 
medlemsstaterna mera makt, ska tillämpas.
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Ändringsförslag 5

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 säkerställa 
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.

Motivering

Den lagstiftare som utarbetat den grundläggande rättsakten bör besluta om det rådgivande 
förfarandet, som ger kommissionen mera makt, eller granskningsförfarandet, som ger 
medlemsstaterna mera makt, ska tillämpas.

Ändringsförslag 6

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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Ändringsförslag 7

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 
fastställs att kommissionens antagande av 
sådana rättsligt bindande 
genomförandeakter ska kontrolleras av 
medlemsstaterna.

Motivering

Ändringsförslaget innebär ett förtydligande.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Granskningsförfarandet får endast
tillämpas vid antagande av

2. Granskningsförfarandet ska i princip
tillämpas vid antagande av allmänna 
genomförandeåtgärder, i de fall där 
enhetliga villkor krävs.

a) genomförandeåtgärder med allmän 
räckvidd,
b) andra genomförandeåtgärder med 
anknytning till
i) den gemensamma jordbrukspolitiken 
och den gemensamma fiskeripolitiken
ii) miljö, säkerhet eller skydd av 
människors, djurs eller växters hälsa eller 
säkerhet,
iii) den gemensamma handelspolitiken.
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Motivering

Den lagstiftare som utarbetat den grundläggande rättsakten bör besluta om det rådgivande 
förfarandet, som ger kommissionen mera makt, eller granskningsförfarandet, som ger 
medlemsstaterna mera makt, ska tillämpas.

Ändringsförslag 9

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

Motivering

Den lagstiftare som utarbetat den grundläggande rättsakten bör besluta om det rådgivande 
förfarandet, som ger kommissionen mera makt, eller granskningsförfarandet, som ger 
medlemsstaterna mera makt, ska tillämpas.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Om Europaparlamentet eller rådet gör 
invändningar mot förslaget till 
genomförandeåtgärder, som man 
överväger att anta och som inlämnats till 
en kommitté i enlighet med artikel 294 i 
EUF-fördraget, med motiveringen att 
åtgärderna skulle motverka lagstiftarens 
avsikt såsom uttryckt i den grundläggande 
rättsakten, ska kommissionen på nytt 
behandla förslaget till åtgärder. 
Efter att ha beaktat invändningarna, och 
inom ramen för tidsfristen för det 
pågående förfarandet, får kommissionen 
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lämna in ett nytt förslag till åtgärder till 
kommittén eller lämna ett förslag till 
Europaparlamentet och rådet på grundval 
av EUF-fördraget. 
Kommissionen ska informera 
Europaparlamentet, rådet och kommittén 
om de åtgärder den ämnar vidta och ange 
orsakerna till sitt beslut.

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 göra invändningar mot åtgärder som skulle motverka lagstiftarens 
avsikt såsom uttryckt i den grundläggande rättsakten.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) medlemsstaternas företrädares 
ståndpunkter och motiveringar,

Motivering

Medlemsstaternas företrädares ståndpunkter ska göras tillgängliga för parlamentet (där alla 
sammanträden och kommittémöten är offentliga).

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 
den information som avses i punkt 1. I 
detta syfte ska Europaparlamentet och 
rådet tillsändas, vid samma tidpunkt som 
kommittémedlemmarna tillsänds och på 
samma villkor, all den information som 
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avses i punkt 1.

Motivering

Ändringsförslaget innebär ett förtydligande när det gäller reglerna för översändande av 
information; de relevanta bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 3 juni 2008 
införs.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Europaparlamentets företrädare ska i 
egenskap av observatörer ha tillträde till 
kommittémöten.

Motivering

Kommittémötena ska göras tillgängliga för parlamentets observatörer (alla sammanträden 
och kommittémöten är offentliga).

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Upphävande av beslut 1999/468/EG

Beslut 1999/468/EG ska upphöra att 
gälla.
Artikel 5a i det upphävda beslutet ska 
fortsätta att gälla med hänsyn till 
befintliga grundläggande rättsakter som 
hänvisar till den artikeln.

Motivering

Detta är en teknisk och juridisk följd av att artikel 10 strukits.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Anpassning av befintliga grundläggande 

rättsakter
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:
a) Hänvisningar till artikel 3 i 
beslut 1999/468/EG ska anses som 
hänvisningar till artikel 4 i denna 
förordning.
b) Hänvisningar till artiklarna 4 och 5 i 
beslut 1999/468/EG ska anses som 
hänvisningar till artikel 5 i denna 
förordning.
c) Hänvisningar till artikel 6 i 
beslut 1999/468/EG ska anses som 
hänvisningar till artikel 6 i denna 
förordning.
d) Hänvisningar till artiklarna 7 och 8 i 
beslut 1999/468/EG ska anses som 
hänvisningar till artikel 8 i denna 
förordning.
2. Artiklarna 3 och 7 i denna förordning 
ska tillämpas på alla befintliga 
kommittéer.

Motivering

Anpassningen av regelverket till de gällande bestämmelserna om delegerade akter och 
genomförandeakter är synnerligen viktig inom de politikområden som inte före 
ikraftträdandet omfattades av medbeslutandeförfarandet. Dessa bestämmelser bör så fort som 
möjligt utvärderas från fall till fall. En automatisk anpassning enligt kommissionens förslag 
skulle underminera parlamentets befogenheter.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Anpassning av befintliga rättsakter

Kommissionen ska före 
den 31 december 2010 granska gällande 
EU-lagstiftning och lägga fram 
nödvändiga lagstiftningsförslag för 
anpassningen av denna lagstiftning till 
bestämmelserna i Lissabonfördraget, 
särskilt artiklarna 290 och 291 i 
EUF-fördraget.

Motivering

Anpassningen av regelverket till de gällande bestämmelserna om delegerade akter och 
genomförandeakter är synnerligen viktig inom de politikområden som inte före 
ikraftträdandet omfattades av medbeslutandeförfarandet. Dessa bestämmelser bör så fort som 
möjligt utvärderas från fall till fall.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 ska tillämpas till och med den 
1 december 2010.

utgår

Motivering

Stycket utgår som en följd av att artikel 10 strukits.
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