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Ændringsforslag 8
Satu Hassi

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 proceduren der skal anvendes 
til vedtagelse af gennemførelsesretsakter, 
hvilket fastlægges i basisretsakten, 
anvendes undersøgelsesproceduren i 
princippet til vedtagelse af generelle 
gennemførelsesforanstaltninger, når 
ensartede betingelser for gennemførelse 
er nødvendige.

Or. en

Begrundelse

Der kan ikke opstilles kriterier, så længe de eksisterende retsakter ikke er blevet bragt i 
overensstemmelse med artikel 290 om delegerede retsakter, som nu også gælder for områder, 
hvor Parlamentet er blevet medlovgiver efter vedtagelsen af Lissabontraktaten. "Tillid er 
godt, kontrol er bedre". Derfor bør undersøgelsesproceduren være reglen.

Ændringsforslag 9
Jo Leinen

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 

(9) I basisretsakten bør det præciseres,
hvilken procedure der anvendes for 
vedtagelse af gennemførelsesretsakter. 
Undersøgelsesproceduren bør kun finde 
anvendelse i forbindelse med vedtagelse af 
generelle foranstaltninger, der ikke 
udbygger eller ændrer ikke-væsentlige 
bestemmelser i basisretsakten i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. I forbindelse med 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 10
Satu Hassi

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) I basisretsakten bør det anføres, for 
hvilke foranstaltninger
undersøgelsesproceduren bør finde 
anvendelse, og for hvilke foranstaltninger 
rådgivningsproceduren bør finde 
anvendelse. Undersøgelsesproceduren bør 
i princippet finde anvendelse i forbindelse 
med vedtagelse af generelle 
foranstaltninger, der skal gennemføre 
basisretsakter.  I forbindelse med 
undersøgelsesproceduren bør 
medlemsstaterne have en sådan kontrol, at 
der kun kan vedtages foranstaltninger, der 
er i overensstemmelse med udvalgets 
udtalelse, eller hvis der ikke er et flertal 
imod, 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 revidere udkastet til 
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foranstaltninger under hensyn til de 
synspunkter, der er givet udtryk for i 
udvalget.

Or. en

Begrundelse

Der kan ikke opstilles kriterier, så længe de eksisterende retsakter ikke er blevet bragt i 
overensstemmelse med artikel 291 om delegerede retsakter, som nu også gælder for områder, 
hvor Parlamentet er blevet medlovgiver efter vedtagelsen af Lissabontraktaten. "Tillid er 
godt, kontrol er bedre". Derfor bør undersøgelsesproceduren være reglen i de tilfælde, hvor 
artikel 291 ikke finder anvendelse.

Ændringsforslag 11
Satu Hassi

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 
hensigtsmæssigt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Demokrati er et spørgsmål om kontrol og ligevægt (checks and balances).  Principielt bør en 
overdragelse af beføjelser som hovedregel være underlagt kontrol. Det er således ikke 
acceptabelt at anvende rådgivningsproceduren som det automatiske valg.

Ændringsforslag 12
Satu Hassi

Forslag til forordning
Betragtning 12 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 13
Jo Leinen

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 så 
tidligt som muligt regelmæssigt orienteres 
om arbejdet i udvalgene.

Or. en

Ændringsforslag 14
Satu Hassi

Forslag til forordning
Betragtning 14 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Afgørelse 1999/468/EF bør ophæves.
For at sikre overgangen mellem 
ordningen i henhold til afgørelse 
1999/468/EF og denne forordning bør 
alle henvisninger i den gældende 
lovgivning til procedurerne i afgørelsen, 
dog med undtagelse af henvisninger til 
forskriftsproceduren med kontrol i 
afgørelsens artikel 5a, forstås som en 
henvisning til de tilsvarende procedurer i 
denne forordning. Retsvirkningerne af 
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EC bør 

(14) Afgørelse 1999/468/EF bør ophæves, 
så snart de gældende basisretsakter er 
blevet tilpasset til artikel 290 og 291 i 
TEUF.
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opretholdes, for så vidt angår gældende
basisretsakter, der henviser til den 
pågældende artikel.

Or. en

Begrundelse

En automatisk tilpasning, der er baseret på reglerne gældende før Lissabontraktaten, er 
uacceptabel i lyset af de beføjelser, Parlamentet har fået.  Inden for alle de politiske områder, 
hvor der inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse ikke skete anvendelse af den fælles 
beslutningsprocedure, vil der kun være gennemførelsesretsakter, eftersom en betingelse for 
anvendelse af forskriftsproceduren med kontrol var, at den relevante lovgivning var blevet 
vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure. Dette er ikke acceptabelt. En korrekt 
tilpasning til artikel 290 af de områder, hvor Parlamentet for nylig er blevet medlovgiver, er 
en forudsætning for en tilpasning til artikel 291.

Ændringsforslag 15
Satu Hassi

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 gennemførelsesretsakter skal 
kontrolleres af medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Dette præciserer, at forordningen kun finder anvendelse i de tilfælde, hvor det er nødvendigt 
med ensartede betingelser, jf. artikel 291, og ikke for alle gennemførelsesretsakter. 
Gennemførelsesretsakter kan også vedrøre tekniske vejledende noter, der ikke er bindende. 
Disse kan være meget politisk følsomme (f.eks. tekniske vejledende noter i direktiv 2001/18) 
og kræver derfor også kontrol.
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Ændringsforslag 16
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Undersøgelsesproceduren kan kun
anvendes til vedtagelse af:

2. Undersøgelsesproceduren skal i 
princippet anvendes til vedtagelse af 
generelle gennemførelsesforanstaltninger, 
når ensartede betingelser for 
gennemførelse er nødvendige, såfremt de 
ikke udbygger eller ændrer ikke-
væsentlige bestemmelser i den 
lovgivningsmæssige retsakt, jf. artikel 290 
i TEUF.

Or. en

Begrundelse

Der kan ikke opstilles kriterier, så længe de eksisterende retsakter ikke er blevet bragt i 
overensstemmelse med artikel 291 om delegerede retsakter, som nu også gælder for områder, 
hvor Parlamentet er blevet medlovgiver efter vedtagelsen af Lissabontraktaten. "Tillid er 
godt, kontrol er bedre". Derfor bør undersøgelsesproceduren være reglen i de tilfælde, hvor 
artikel 291 ikke finder anvendelse.

Ændringsforslag 17
Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Undersøgelsesproceduren kan kun
anvendes til vedtagelse af:

2. Undersøgelsesproceduren kan anvendes 
til vedtagelse af:

Or. en

Ændringsforslag 18
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) generelle 
gennemførelsesforanstaltninger

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslaget af samme forslagsstiller til artikel 2, stk. 2.

Ændringsforslag 19
Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) generelle 
gennemførelsesforanstaltninger

a) generelle 
gennemførelsesforanstaltninger, der ikke 
udbygger eller ændrer ikke-væsentlige 
bestemmelser i den lovgivningsmæssige 
retsakt, jf. artikel 290 i TEUF

Or. en

Ændringsforslag 20
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andre gennemførelsesforanstaltninger 
vedrørende:

udgår

i) den fælles landbrugs- og fiskeripolitik
ii) miljø og sikkerhed eller beskyttelse af 
menneskers, dyrs eller planters sundhed 
eller sikkerhed
iii) den fælles handelspolitik.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslaget af samme forslagsstiller til artikel 2, stk. 2.

Ændringsforslag 21
Jo Leinen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b – nr. ii 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) miljø og sikkerhed eller beskyttelse af 
menneskers, dyrs eller planters sundhed 
eller sikkerhed

udgår

Or. en

Ændringsforslag 22
Satu Hassi

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslaget af samme forslagsstiller til artikel 2, stk. 2.
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Ændringsforslag 23
Corinne Lepage

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.

Or. fr

Ændringsforslag 24
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der ikke afgives nogen udtalelse, 
kan Kommissionen vedtage udkastet til 
foranstaltninger. Hvis Kommissionen ikke 
vedtager udkastet til foranstaltninger, kan 
formanden forelægge udvalget en ændret 
affattelse af udkastet til foranstaltninger.

4. Hvis der ikke afgives nogen udtalelse, 
vedtager Kommissionen ikke udkastet til 
foranstaltninger. Formanden kan forelægge 
udvalget en ændret affattelse af udkastet til 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsesretsakter, som Kommissionen foreslår, bør i det mindste støttes af et simpelt 
flertal af medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 25
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der ikke afgives nogen udtalelse, 
kan Kommissionen vedtage udkastet til 
foranstaltninger.  Hvis Kommissionen ikke 
vedtager udkastet til foranstaltninger, kan 
formanden forelægge udvalget en ændret 
affattelse af udkastet til foranstaltninger.

4. Hvis Rådet ikke har afgivet udtalelse 
inden for en rimelig frist, kan 
Kommissionen vedtage udkastet til 
foranstaltninger.  Hvis Kommissionen ikke 
vedtager udkastet til foranstaltninger, kan 
formanden forelægge udvalget en ændret 
affattelse af udkastet til foranstaltninger.

Or. fr

Ændringsforslag 26
Corinne Lepage

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 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 
den agter at gennemføre.
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Or. fr

Ændringsforslag 27
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Uanset stk. 3 kan Kommissionen vedtage 
udkast til foranstaltninger, der ikke er i 
overensstemmelse med udvalgets udtalelse, 
når det ville medføre væsentlige 
markedsforstyrrelser eller en risiko for 
menneskers sikkerhed eller for EU's 
finansielle interesser, hvis 
foranstaltningerne ikke blev vedtaget uden 
ophold.

 Uanset stk. 3 og 4 kan Kommissionen 
vedtage udkast til foranstaltninger, der ikke 
er i overensstemmelse med udvalgets 
udtalelse, eller hvis der ikke afgives nogen 
udtalelse og et flertal, som fastsat i artikel 
238, stk. 1, i TEUF, gør indsigelse mod 
foranstaltningen, når det ville medføre en 
risiko for menneskers sikkerhed eller for 
EU's finansielle interesser, hvis 
foranstaltningerne ikke blev vedtaget uden 
ophold.

Or. en

(Skal ses sammen med ændringsforslaget til stk. 4 af samme forslagsstiller)

Begrundelse

Udvidelse af Kommissionens ret til at sætte sig ud over en udtalelse til også at omfatte de 
tilfælde, hvor der ikke er afgivet udtalelse og et simpelt flertal af medlemsstaterne har gjort 
indsigelse.  Det er svært at se, hvorfor en væsentlig markedsforstyrrelse kan ses som et 
kriterium for Kommissionen til at sætte sig ud over et flertal af medlemsstaterne. 

Ændringsforslag 28
Satu Hassi

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 

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 
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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.

foranstaltninger ikke er i overensstemmelse 
med udvalgets anden udtalelse, eller hvis 
der ikke afgives nogen udtalelse og 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.

Or. en

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 29
Corinne Lepage

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 

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 
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 
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foranstaltningerne i kraft. der ikke afgives nogen udtalelse, forbliver 
foranstaltningerne i kraft.

Or. fr

Ændringsforslag 30
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra d 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 31
Satu Hassi

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 
modtage oplysningerne i stk. 1, så snart 
sådanne oplysninger er tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

Parlamentet og Rådet bør modtage de relevante oplysninger, så snart de er tilgængelige for 
at være i stand til at opretholde deres erhvervede ret til indsigelse (droit de regard).
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Ændringsforslag 32
Jo Leinen

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 
hurtigst muligt have adgang til 
oplysningerne i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 33
Satu Hassi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Parlamentet bør også kunne deltage i udvalgsmøder.

Ændringsforslag 34
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Afgørelse 1999/468/EF ophæves.  Afgørelse 1999/468/EF ophæves med 
virkning fra [...*]
* indsæt dato for ikrafttrædelsen af tilpasningen 
af de i artikel 10a nævnte gældende retsakter.
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Or. en

Begrundelse

Den nuværende komitologiafgørelse bør først ophæves, når de eksisterende retsakter er blevet 
tilpasset.

Ændringsforslag 35
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilpasning af gældende basisretsakter udgår
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.

Or. en
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Begrundelse

En automatisk tilpasning, der er baseret på reglerne gældende før Lissabontraktaten, er 
uacceptabel i lyset af de beføjelser, Parlamentet har fået.  Inden for alle de politiske områder, 
hvor der inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse ikke skete anvendelse af den fælles 
beslutningsprocedure, vil der kun være gennemførelsesretsakter, eftersom en betingelse for 
anvendelse af forskriftsproceduren med kontrol var, at den relevante lovgivning var blevet 
vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure. Dette er ikke acceptabelt.

Ændringsforslag 36
Corinne Lepage

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 december 
2011 et lovforslag, der fastsætter, hvilke 
foranstaltninger der henhører under 
bestemmelserne om delegerede retsakter i 
henhold til artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, og 
hvilke foranstaltninger der henhører 
under bestemmelserne om 
gennemførelsesretsakter, der er 
omhandlet i artikel 291 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. fr

Ændringsforslag 37
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Tilpasning af gældende retsakter

Kommissionen undersøger senest et år 
efter denne forordnings ikrafttræden den 
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gældende EU-lovgivning og fremsætter de 
nødvendige lovforslag med henblik på at 
bringe lovgivningen i overensstemmelse 
med bestemmelserne i Lissabontraktaten 
og navnlig med artikel 290 og 291 i 
TEUF.

Or. en

Begrundelse

Tilpasningen kan kun foretages i hvert enkelt tilfælde. Kommissionen bør give en klar tidsfrist 
for fremsættelse af de nødvendige forslag.

Ændringsforslag 38
Satu Hassi

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er følge af, at artikel 10 udgår.


