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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at delegationen af beføjelser til Kommissionen ikke udelukkende er af teknisk 
karakter, men kan omfatte politisk følsomme emner, der er væsentlige for EU's borgere og 
forbrugere, herunder godkendelse af sundheds- og ernæringsanprisninger, 
tilsætningsstoffer i levnedsmidler og aktive kemiske stoffer, mærkning af fødevarer, 
definering af drikke- og fødevarer og den måde EU's ordning for handel med kvoter (ETS) 
fungerer på;

2. understreger, at delegationen af beføjelser er et valg for Parlamentet som medlovgiver, 
som det bør tage omhyggeligt stilling til fra sag til sag, under hensyntagen til behovet for 
at beskytte sine beføjelser og sikre gennemsigtighed, sammenhæng og retssikkerhed i EU-
lovgivningen;

3. minder om, at det "fremgår tydeligt af bestemmelserne i artikel 290 og 291 i traktaten, at 
delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter imødekommer forskellige behov og 
derfor ikke kan erstatte hinanden" 1;

4. insisterer på, at i forbindelse med justeringer af retsakter efter Lissabon-traktaten bør de 
foranstaltninger, der tidligere har været underlagt en forskriftsprocedure med kontrol, klart 
gøres til delegerede retsakter og ikke gennemførelsesretsakter, da delegerede retsakter 
netop er beregnet til samme formål som foranstaltninger, der er underlagt 
forskriftsproceduren med kontrol (dvs. at vedtage generelle foranstaltninger, der skal 
supplere eller ændre visse ikke-væsentlige dele af lovgivningsmæssige retsakter), med 
mindre der er en særlig begrundelse for andet; mener, at en sådan begrundelse bør 
vurderes inden for et rimeligt tidsrum og under hensyntagen til de frister, der gælder for 
lovgivningsprocedurer; 

5. retter en skarp kritik mod Rådet for systematisk at forsøge ikke blot at undgå delegerede 
retsakter i ny lovgivning for enhver pris, men endog også at negligere 
tilpasningsproceduren før Lissabon-traktaten ved uretmæssigt at forsøge at ændre 
foranstaltninger, der er underlagt forskriftsproceduren med kontrol, til 
gennemførelsesretsakter i forbindelse med tilpasning af retsakter til Lissabon-traktaten; 
opfordrer Rådet til at respektere traktatens bestemmelser vedrørende delegerede retsakters 
og gennemførelsesretsakters klart forskellige karakter;

6. mener, at hvor en beslutning om at undlade at delegere visse ikke-væsentlige dele, og i 
stedet beholde alle ændringer dertil i den almindelige lovgivningsprocedure, i nogle 
tilfælde kan være en passende løsning, (da den respekterer både Rådets og Parlamentets 
beføjelser), vil det i andre tilfælde være uforholdsmæssigt set i forhold til karakteren af det 
ikke-væsentlige element, der skal ændres, og vil derfor reelt bremse, hvad der meget vel 
kan være vigtige tilpasninger;

                                               
1 "Handbook on Delegated Acts/Implementing Acts" (Håndbog om delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter) DG IPOL, februar 2013, s. 16.
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7. finder, at der i højere grad bør gøres brug af artikel 37a i forretningsordenen for at styrke 
ordførernes position under lovforhandlinger; understreger, at det udelukkende er 
lovgiverens skøn, hvilke ikke-væsentlige bestemmelser i basisretsakten der skal reguleres 
ved hjælp af delegation af beføjelser til Kommissionen, og hvilke der skal vedblive at 
være reguleret på lovgivningsmæssigt niveau; mener, at vigtige politiske elementer, såsom 
EU-lister eller -registre over produkter eller stoffer, bør vedblive at være en integreret del 
af basisretsakten, eventuelt i form af et bilag; understreger, at oprettelsen af selvstændige 
lister bør undgås af hensyn til retssikkerheden;

8. anmoder generalsekretæren om at foretage en undersøgelse af resultatet af de 
lovgivningsmæssige forhandlinger mellem Parlamentet og Rådet vedrørende spørgsmålet 
om delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, med det formål at kunne rådgive 
ordførere og andre involverede i fremtidige forhandlinger og give dem retningslinjer for 
bedste praksis;

9. mener, at Kommissionens nuværende praksis med hensyn til fremsendelse og arkivering 
af delegerede retsakter samt dagsordener og dokumenter, der omhandler forberedende 
møder, ikke er så veludviklet som for gennemførelsesretsakter, og ikke udgør en passende 
mekanisme i henhold til den fælles forståelse vedrørende delegerede retsakter; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at der hurtigst muligt opnås mindst det samme niveau af 
information og gennemsigtighed, som det er tilfældet med det eksisterende 
komitologiregister;

10. er af den opfattelse, at den nuværende ordning hvad angår dets kontrol med 
gennemførelsesretsakter, er utilstrækkelig, og ikke kun bør være begrænset til udkast til 
retsakter; opfordrer til, at artikel 11 i forordningen om gennemførelsesretsakter ændres 
således, at Parlamentet (i princippet, og med undtagelse af retsakter der vedtages på grund 
af deres hastende karakter) har ret til at kontrollere gennemførelsesretsakter i en måned 
efter deres vedtagelse. 
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