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KORTFATTAD MOTIVERING

Artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) fastställer 
ramen för antagandet av genomförandeakter. Mer specifikt ålägger artikel 291.3 parlamentet 
och rådet att genom förordningar fastställa allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

Kommissionen avser med föreliggande förslag till förordning (KOM(2010)0083) att uppfylla 
detta åliggande genom att införa det rådgivande förfarande respektive granskningsförfarande 
som ska styra antagandet av genomförandeakter.

Den föreslagna förordningen bör klart och tydligt slå fast att parlamentet och rådet är 
likvärdiga när det gäller tillgång till information om kommittésammanträdena enligt de nya 
förfarandena. Artikel 8 i den föreslagna förordningen bör därför stärkas med en ordalydelse 
som särskilt föreskriver att parlamentet och rådet ska ha lika tillgång till sådan information så 
snart den blir tillgänglig.

Utan en översyn av det befintliga regelverket vore det olämpligt att företa en automatisk 
anpassning av det nuvarande rådgivande förfarandet, förvaltningsförfarandet och det 
föreskrivande förfarandet enligt artiklarna 3, 4 respektive 5 i det gällande beslutet om 
kommittéförfarande1. För att avgöra vilka åtgärder som omfattas av bestämmelserna om 
delegerade akter i artikel 290 i EUF-fördraget, och vilka som omfattas av genomförandeakter 
enligt artikel 291 i samma fördrag, krävs en grundlig översyn av det befintliga regelverket. 
Artikel 10 i den föreslagna förordningen bör därför stärkas således att kommissionen åläggs 
att genomföra en sådan översyn och att till följd av denna framlägga lämpliga 
lagstiftningsförslag.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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 

(9) Den grundläggande rättsakten bör 
ange på vilka åtgärder 
granskningsförfarandet och på vilka 
åtgärder det rådgivande förfarandet bör 
tillämpas. Granskningsförfarandet bör bara 
tillämpas på antagande av åtgärder med 

                                               
1  Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23). 
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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.

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.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Europaparlamentet och rådet bör 
regelbundet informeras om kommittéernas 
arbete.

(12) Europaparlamentet och rådet bör 
omgående och fullt ut informeras om 
kommittéernas arbete på lika villkor och 
så snart relevanta handlingar föreligger, 
och bör ha lika tillgång till information 
om detta arbete.

Motivering

Det räcker inte att parlamentet och rådet informeras ”regelbundet”. Båda bör informeras i 
”realtid”.

Ändringsförslag 3

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 

3. Om utkastet till åtgärder inte är förenligt 
med kommitténs yttrande eller om inget 
yttrande avges får kommissionen inte anta 
dessa åtgärder och ska utan dröjsmål 
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utkastet till åtgärder för ytterligare 
överläggningar eller lägga fram en ändrad 
version.

översända ett utkast till rådet om vilka
åtgärder som ska vidtas eller lägga fram en 
ändrad version av utkastet för ytterligare 
överläggningar samt informera
Europaparlamentet om detta.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med den grundläggande 
rättsakt som antas i enlighet med 
artikel 294 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 
får Europaparlamentet och rådet göra 
invändningar mot utkastet till åtgärder, 
oavsett kommitténs yttrande, med 
motiveringen att utkastet strider mot 
lagstiftarens avsikter såsom de anges i 
den grundläggande rättsakten.
I detta fall ska de föreslagna åtgärderna 
inte antas. Kommissionen får, med 
beaktande av skälen till 
Europaparlamentets eller rådets 
invändningar, lägga fram ett ändrat 
utkast till åtgärder för kommittén.
Kommissionen ska då underrätta 
Europaparlamentet och rådet om vilka 
åtgärder den avser att vidta.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

Kommissionen ska i så fall omedelbart 
underrätta kommittén, Europaparlamentet 
och rådet om skälen till ett antagande av 
åtgärderna och förelägga dem för 
kommittén för en andra överläggning. Om 
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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.

de antagna åtgärderna inte är förenliga med 
kommitténs andra yttrande, eller om inget 
yttrande avges men en majoritet i enlighet 
med artikel 238.1 i EUF-fördraget 
motsätter sig åtgärderna, 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 och ingen 
majoritet i enlighet med artikel 238.1 i 
EUF-fördraget motsätter sig åtgärderna, 
ska åtgärderna fortsätta att gälla.

Motivering

Om en enkel majoritet av medlemsstaterna fortfarande motsätter sig åtgärderna under den 
andra överläggningen bör kommissionen inte ha befogenhet att anta åtgärderna.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) resultaten av omröstningar, d) resultaten av omröstningar, inklusive 
varje enskild medlemsstats ståndpunkt,

Motivering

Det är viktigt att man inte bara får reda på det slutliga omröstningsresultatet, utan också hur 
de enskilda medlemsstaterna har röstat.

Ändringsförslag 7

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 och rådet ska ha lika 
tillgång till och ska samtidigt och på 
samma villkor motta den information som 
avses i punkt 1 så snart denna finns 
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tillgänglig.

Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

Parlamentet bör också ha rätt att delta i kommittésammanträdena.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska granska gällande 
EU-lagstiftning och senast den 
31 december 2011 lägga fram ett förslag 
till lagstiftning som anpassar befintlig 
lagstiftning till artiklarna 290 och 291 i 
EUF-fördraget och, mer specifikt, som 
anger vilka åtgärder som ska omfattas av 
bestämmelserna för delegerade akter 
enligt artikel 290 i EUF-fördraget, och 
vilka som ska omfattas av bestämmelserna 
om genomförandeåtgärder enligt 
artikel 291 i EUF-fördraget.
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