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KORT BEGRUNDELSE

I artikel 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastlægges 
rammerne for vedtagelse af gennemførelsesretsakter. Mere specifikt fastsættes i artikel 291, 
stk. 3, at Europa-Parlamentet og Rådet ved forordning fastsætter de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser. 

I sit forslag til en sådan forordning (KOM(2010)0083) søger Kommissionen at gennemføre 
dette krav ved at indføre rådgivnings- og undersøgelsesprocedurer, der skal anvendes til 
vedtagelse af gennemførelsesretsakter.

I den foreslåede forordning bør det klart fastsættes, at Parlamentet og Rådet skal placeres på 
lige fod med hensyn til adgang til oplysninger om udvalgets møder som led i de nye 
procedurer. Artikel 8 i den foreslåede forordning bør derfor styrkes og specifikt bestemme, at 
Parlamentet og Rådet skal have lige adgang til sådanne oplysninger, så snart de foreligger.

Den automatiske tilpasning af de nuværende rådgivnings-, forvaltnings- og 
forskriftsprocedurer, der er anført i artikel 3, 4 og 5 i den nuværende komitologiafgørelse1, er 
ikke hensigtsmæssig uden en gennemgang af den eksisterende EU-lovgivning. En grundig 
gennemgang af den eksisterende EU-lovgivning skal gennemføres for at afgøre, hvilke 
foranstaltninger der er omfattet af bestemmelserne om delegerede retsakter i artikel 290 i 
TEUF, og hvilke der er omfattet af bestemmelserne om gennemførelsesretsakter i artikel 291 i 
TEUF. Artikel 10 i den foreslåede forordning bør derfor styrkes, således at Kommissionen
pålægges at gennemføre en gennemgang og som opfølgning heraf forelægge et relevant 
forslag til retsakt.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Undersøgelsesproceduren bør kun finde (9) I basisretsakten bør det anføres, for 

                                               
1  Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de 
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, EFT L 184, 17.7.1999, s.23. 
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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.

hvilke foranstaltninger 
undersøgelsesproceduren bør finde 
anvendelse, og for hvilke foranstaltninger 
rådgivningsproceduren bør finde 
anvendelse. 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.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Europa-Parlamentet og Rådet bør 
regelmæssigt orienteres om arbejdet i 
udvalgene.

(12) Europa-Parlamentet og Rådet bør 
orienteres omgående, fuldt ud og på 
samme måde om arbejdet i udvalgene, så 
snart de relevante dokumenter er 
tilgængelige og bør have lige adgang til 
oplysninger om dette arbejde.

Begrundelse

Det er ikke godt nok at orientere Parlamentet og Rådet "regelmæssigt". Begge bør orienteres 
i "realtid".



AD\818742DA.doc 5/9 PE440.146v02-00

DA

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis udkastet til foranstaltninger ikke er 
i overensstemmelse med udvalgets 
udtalelse, kan Kommissionen ikke vedtage 
foranstaltningerne. Formanden kan 
forelægge udkastet til foranstaltninger for 
udvalget til yderligere drøftelse eller 
forelægge det en ændret affattelse af 
udkastet til foranstaltninger.

3. Hvis udkastet til foranstaltninger ikke er 
i overensstemmelse med udvalgets 
udtalelse, eller hvis udvalget ikke har 
afgivet nogen udtalelse, kan 
Kommissionen ikke vedtage 
foranstaltningerne, og forelægger straks 
Rådet et forslag til de foranstaltninger, 
der skal træffes, eller en ændret affattelse 
af udkastet til foranstaltninger til yderligere 
drøftelse og informerer Europa-
Parlamentet herom.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5 – afsnit -1 (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på basisretsakter vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 294 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) kan Europa-
Parlamentet eller Rådet fremsætte 
indsigelse mod udkastet til 
foranstaltninger, uanset udvalgets 
udtalelse, med den begrundelse, at dette 
udkast til foranstaltninger er i strid med 
lovgivers hensigt, der er udtrykt i 
basisretsakten.
I så fald bliver de foreslåede 
foranstaltninger ikke vedtaget. Under 
hensyntagen til grundene til Europa-
Parlamentets eller Rådets indsigelser kan 
Kommissionen forelægge udvalget et 
ændret udkast til foranstaltninger.
Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet og Rådet om, hvilke tiltag 
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den agter at gennemføre.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 I så fald underretter Kommissionen straks 
udvalget om grundene til, at den har 
vedtaget foranstaltningerne, og kan 
forelægge foranstaltningerne for udvalget 
til anden drøftelse. Hvis de vedtagne 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med udvalgets anden udtalelse, eller hvis 
foranstaltningerne ikke er blevet forelagt til 
anden drøftelse inden en måned efter 
vedtagelsen, ophæver Kommissionen 
straks foranstaltningerne. Hvis 
foranstaltningerne er i overensstemmelse 
med udvalgets anden udtalelse, eller hvis 
der ikke afgives nogen udtalelse, forbliver 
foranstaltningerne i kraft.

I så fald underretter Kommissionen straks 
udvalget, Europa-Parlamentet og Rådet
om grundene til, at den har vedtaget 
foranstaltningerne, og kan forelægge 
foranstaltningerne for udvalget til anden 
drøftelse. Hvis de vedtagne 
foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med udvalgets anden udtalelse, eller hvis 
der ikke afgives nogen udtalelse, men et 
flertal, som fastsat i artikel 238, stk. 1, i 
TEUF, gør indsigelse mod 
foranstaltningen, eller hvis 
foranstaltningerne ikke er blevet forelagt til 
anden drøftelse inden en måned efter 
vedtagelsen, ophæver Kommissionen 
straks foranstaltningerne. Hvis 
foranstaltningerne er i overensstemmelse 
med udvalgets anden udtalelse, eller hvis 
der ikke afgives nogen udtalelse, og der 
ikke er et flertal, som fastsat i artikel 238, 
stk. 1, i TEUF, der gør indsigelse mod 
foranstaltningen, forbliver 
foranstaltningerne i kraft.

Begrundelse

Hvis der er et simpelt flertal af medlemsstaterne, der gør indsigelse mod foranstaltningen i 
anden omgang, bør Kommissionen ikke have beføjelse til at vedtage foranstaltningen.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra d 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afstemningsresultater d) afstemningsresultater, herunder den 
enkelte medlemsstats holdning,

Begrundelse

Det er ikke kun vigtigt at vide det endelige afstemningsresultat, men også hvorledes de 
respektive medlemsstater har stemt.

Ændringsforslag 7

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 og Rådet skal have 
lige adgang til og skal samtidig og på lige 
vilkår modtage oplysningerne i stk. 1, så 
snart disse oplysninger foreligger.

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Repræsentanter for Europa-
Parlamentet har adgang til udvalgsmøder 
som observatører.

Begrundelse

Parlamentet bør også kunne deltage i udvalgsmøder.

Ændringsforslag 9
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen foretager en 
gennemgang af den gældende EU-
lovgivning og forelægger inden den 31. 
december 2011 et lovforslag, der bringer 
den gældende EU-lovgivning i 
overensstemmelse med artikel 290 og 291 
i TEUF, og hvori der navnlig anføres de 
foranstaltninger der henhører under 
bestemmelserne om delegerede retsakter i 
henhold til artikel 290 i TEUF, og hvilke 
foranstaltninger der henhører under 
bestemmelserne om 
gennemførelsesretsakter, der er 
omhandlet i artikel 291 i TEUF. 
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