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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.

Undersøgelsesproceduren skal finde anvendelse på alle gennemførelsesforanstaltninger 
vedrørende miljø og folkesundheden. Bestemmelsen i den foreslåede forordnings artikel 2, 
stk. 3, der indeholder en diskretionær anvendelse af rådgivningsproceduren, "når det findes 
hensigtsmæssigt", bør derfor udgå.

I den foreslåede forordning bør det endvidere 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.

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. En grundig gennemgang af de eksisterende regler skal gennemføres for 
at afgøre, hvilke foranstaltninger der er omfattet af bestemmelserne om delegerede retsakter i 
artikel 290 i TEUF. Artikel 10 i den foreslåede forordning bør derfor udgå.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag1

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Undersøgelsesproceduren bør kun finde 
anvendelse i forbindelse med vedtagelse af 

(9)Undersøgelsesproceduren bør kun finde 
anvendelse i forbindelse med vedtagelse af 

                                               
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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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.

generelle foranstaltninger, der skal 
gennemføre basisretsakter og særlige 
foranstaltninger, der kan få vigtige 
konsekvenser, herunder foranstaltninger, 
der vedrører miljøet og beskyttelse af 
folkesundheden. 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.

Or. en

Ændringsforslag 2

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.

(10) Rådgivningsproceduren bør finde 
anvendelse i forbindelse med vedtagelse af 
alle andre
gennemførelsesforanstaltninger.

Or. en
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Ændringsforslag 3

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 
regelmæssigt orienteres om arbejdet i 
udvalgene og bør have lige adgang til 
oplysninger om disse procedurer.

Or. en

Ændringsforslag 4

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 opretholdes, for så vidt 
angår gældende basisretsakter, der henviser 
til den pågældende artikel.

(14) Afgørelse 1999/468/EF bør ophæves. 
For at sikre overgangen mellem ordningen 
i henhold til afgørelse 1999/468/EF og 
denne forordning bør retsvirkningerne af 
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EC 
opretholdes, for så vidt angår gældende 
basisretsakter, der henviser til den 
pågældende artikel.

Or. en
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Ændringsforslag 5

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.

3. Rådgivningsproceduren anvendes til alle 
andre gennemførelsesforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 6

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 under 
samme betingelser modtage oplysningerne 
i stk. 1. 

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10
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:
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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


