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KORTFATTAD MOTIVERING

Möjligheten att anta genomförandeakter fastställs genom artikel 291 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. I denna anges att om enhetliga villkor för genomförande 
av unionens rättsligt bindande akter krävs kan lagstiftaren tilldela sådana 
genomförandebefogenheter till kommissionen.

Vid tillämpning av det ordinarie lagstiftningsförfarandet, bland annat vid tilldelning av 
genomförandebefogenheter till kommissionen, ställer Lissabonfördraget parlamentet på 
jämställd fot med rådet. Det är därför särskilt viktigt att säkerställa såväl parlamentets 
nuvarande rätt till insyn enligt artikel 8 i rådets beslut 1999/468/EG som lagstiftarnas 
möjlighet att göra invändningar mot utkast till åtgärder. Vidare bör parlamentet beviljas 
tillträde till kommittémötena, och vissa förbättringar bör göras för att garantera att 
parlamentet och rådet har tillgång information om dessa (exempelvis i form av dagordningar 
som är tillgängliga i god tid före mötena, mötesprotokoll och detaljerade röstlistor).

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Enligt fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt åläggs nu 
Europaparlamentet och rådet att fastställa 
de allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

(3) Enligt fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt åläggs nu 
Europaparlamentet och rådet att i förväg 
fastställa allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Motivering

Anpassning till ordalydelsen i artikel 291 i FEUF.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Ändringsförslag

(4a) Närhelst det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet ska tillämpas, 
och särskilt vid tilldelning av 
genomförandebefogenheter till 
kommissionen, är det viktigt att 
säkerställa Europaparlamentets 
likvärdiga ställning i förhållande till 
rådet.

Motivering

I enlighet med Lissabonfördraget är det av största vikt att säkerställa Europaparlamentets 
likvärdiga ställning i förhållande till rådet när det gäller tilldelning av 
genomförandebefogenheter i fall där den grundläggande rättsakten har antagits inom ramen 
för det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Europaparlamentet och rådet bör 
regelbundet och fullständigt informeras 
om kommittéernas arbete. Om det bedöms 
vara nödvändigt för den parlamentariska 
kontrollen bör Europaparlamentet ha 
möjlighet att närvara vid kommittémötena 
men inte att rösta om förslag till 
genomförandeåtgärder.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Beslut 1999/468/EG bör upphävas. 
För att säkerställa en smidig övergång 
mellan systemet enligt beslut 1999/468/EG 
och det system som föreskrivs genom 
denna förordning bör alla hänvisningar i 
befintlig lagstiftning till de förfaranden 
som föreskrivs i det beslutet, med undantag 
av hänvisningar till det föreskrivande 
förfarandet med kontroll enligt artikel 5a, 
anses som hänvisningar till de 
motsvarande förfaranden som föreskrivs i 
denna förordning. Artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG bör fortsätta att gälla 
med hänsyn till befintliga grundläggande 
rättsakter som hänvisar till den artikeln.

(14) Beslut 1999/468/EG bör upphävas. 
Hänvisningar i befintliga grundläggande 
rättsakter till förfaranden som föreskrivs i 
det beslutet bör så snart som möjligt, dock 
senast den […]*, anpassas till de nya 
regler om delegerade befogenheter och 
genomförandebefogenheter som anges i 
artiklarna 290 och 291 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. I 
väntan på denna anpassning och i syfte 
att säkerställa en smidig övergång mellan 
systemet enligt beslut 1999/468/EG och det 
system som föreskrivs genom denna 
förordning bör de förfaranden som 
föreskrivs i denna förordning provisoriskt 
tillämpas i de fall där det i befintlig 
lagstiftning hänvisas till de förfaranden 
som föreskrivs i det beslutet, med undantag 
av det föreskrivande förfarandet med 
kontroll enligt artikel 5a, vilket även i 
fortsättningen bör tillämpas provisoriskt.

_____________
* Två år efter det att denna förordning 
har trätt i kraft.

Motivering

Den automatiska anpassning som anges i artiklarna 9 och 10 verkar utgå från det felaktiga 
antagandet att alla de genomförandebefogenheter som för närvarande omfattas av andra 
kommittéförfaranden än det föreskrivande förfarandet med kontroll nu, efter att 
Lissabonfördraget har trätt i kraft, måste betraktas som befogenheter att anta 
genomförandeakter i den mening som avses i artikel 291 i EUF-fördraget. Men då bortser 
man från att det kan finnas genomförandebefogenheter som hör till kategorin delegerade 
akter (artikel 290 FEUF) även om de inte omfattas av det föreskrivande förfarandet med 
kontroll. Därför bör all anpassning av befintlig lagstiftning ske rättsakt för rättsakt.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs de allmänna 
regler och principer som ska tillämpas när 
det i en rättsligt bindande unionsakt (nedan 
kallad grundläggande rättsakt) krävs att 
kommissionens antagande av rättsligt 
bindande genomförandeakter kontrolleras 
av medlemsstaterna. 

I denna förordning fastställs de allmänna 
regler och principer som ska tillämpas när 
det i en rättsligt bindande unionsakt (nedan 
kallad grundläggande rättsakt) krävs om 
enhetliga villkor för genomförande av 
unionens rättsligt bindande akter krävs att 
kommissionens antagande av sådana
rättsligt bindande genomförandeakter ska
kontrolleras av medlemsstaterna.

Motivering

Anpassning till ordalydelsen i artikel 291 i FEUF.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om utkastet till åtgärder är förenligt med 
kommitténs yttrande ska kommissionen 
anta dessa åtgärder, såvida inte 
exceptionella omständigheter eller nya rön 
har framkommit som skulle motivera att de 
inte antas. Ordföranden får i sådana fall 
förelägga kommittén ett nytt utkast till 
åtgärder.

2. Om utkastet till åtgärder är förenligt med 
kommitténs yttrande ska kommissionen, 
utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 6a, anta dessa åtgärder, såvida inte 
exceptionella omständigheter eller nya rön 
har framkommit som skulle motivera att de 
inte antas. Ordföranden får i sådana fall 
förelägga kommittén ett nytt utkast till 
åtgärder.

Motivering

Anpassning till den nya artikeln 6a.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om inget yttrande avges får 
kommissionen anta utkastet till åtgärder. 
Om kommissionen inte antar utkastet till 
åtgärder får ordföranden förelägga 
kommittén en ändrad version av detta.

4. Om inget yttrande avges får 
kommissionen, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 6a, anta utkastet 
till åtgärder. Om kommissionen inte antar 
utkastet till åtgärder får ordföranden 
förelägga kommittén en ändrad version av 
detta.

Motivering

Anpassning till ordalydelsen i den nya artikeln 6a.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Genom undantag från punkt 3 får 
kommissionen anta utkast till åtgärder som 
inte är förenliga med kommitténs yttrande, 
om det skulle innebära allvarliga störningar 
på världsmarknaden eller risk för 
människors säkerhet eller för unionens 
finansiella intressen, om utkasten till 
åtgärder inte omedelbart antas. 

5. Genom undantag från punkt 3 får 
kommissionen, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 6a, anta utkast till 
åtgärder som inte är förenliga med 
kommitténs yttrande, om det skulle 
innebära allvarliga störningar på 
världsmarknaden eller risk för människors 
säkerhet eller för unionens finansiella 
intressen, om utkasten till åtgärder inte 
omedelbart antas.

Motivering

Anpassning till ordalydelsen i den nya artikeln 6a.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det vid granskningsförfarandet 
framkommer att åtgärderna inte är 
förenliga med kommitténs yttrande enligt 
artikel 5.3 ska kommissionen upphäva de 
åtgärder som antagits enligt punkt 2. 

4. Om det vid granskningsförfarandet 
framkommer att åtgärderna inte är 
förenliga med kommitténs yttrande enligt 
artikel 5.3 ska kommissionen upphäva de 
åtgärder som antagits enligt punkt 2 i 
denna artikel.

Motivering

Ordalydelsen förbättras så att den inte kan missförstås.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Europaparlamentets och rådets 

övervakning av kommissionens utövande 
av sina genomförandebefogenheter

Om Europaparlamentet eller rådet anser 
att utkast till åtgärder, som man överväger 
att anta och som förelagts till en kommitté 
i enlighet med den grundläggande rättsakt 
som antagits i enlighet med artikel 294 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, inte överensstämmer med 
den grundläggande rättsakten, ska 
institutionen i fråga framföra sina 
invändningar härvidlag och 
kommissionen ska på nytt behandla dessa 
utkast till åtgärder. Efter att ha beaktat 
invändningarna, och inom ramen för 
tidsfristen för det pågående förfarandet, 
får kommissionen antingen förelägga 
kommittén ett nytt utkast till åtgärder eller 
lämna ett förslag till Europaparlamentet 



AD\818982SV.doc 9/14 PE441.007v02-00

SV

och rådet på grundval av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.
Kommissionen ska informera 
Europaparlamentet, rådet och kommittén 
om vilka åtgärder den avser att vidta 
härvidlag samt om skälen för detta.

Motivering

Parlamentets bör behålla den rätt till insyn som säkerställs genom artikel 8 i det gällande 
beslutet om kommittéförfarande (beslut 1999/468/EG).

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) dagordningarna för kommittémötena, a) dagordningarna för kommittémötena,
vilka ska göras tillgängliga inom rimlig 
tid före dessa möten,

Motivering

För att parlamentet ska underrättas så snart som möjligt om de utkast till åtgärder som ska 
behandlas vid mötena, och därmed kunna förbereda sin kommande verksamhet, är det 
nödvändigt att dagordningarna är tillgängliga i god tid före dessa möten. 

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) sammanfattningar, tillsammans med 
förteckningar över de myndigheter eller 
organ medlemsstaternas företrädare är 
knutna till, 

b) sammanfattningar, tillsammans med 
förteckningar över de myndigheter eller 
organ medlemsstaternas företrädare är 
knutna till liksom eventuella 
mötesprotokoll,

Motivering

Det bör vara möjligt att få tillgång inte bara till sammanfattningar utan även till 
mötesprotokoll (möjligheten att begära tillgång till mötesprotokoll fastställs i det 
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interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet och kommissionen (2008/C 143/01)).

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) resultaten av omröstningar, d) de detaljerade resultaten av 
omröstningar, inbegripet de enskilda 
medlemsstaternas röstmotiveringar,

Motivering

Det är viktigt att veta varför en medlemsstat röstar emot eller lägger ned sin röst eftersom det 
kan ge inblick i huruvida utkastet till åtgärd är behäftat med problem.

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet ska ha rätt att 
delta i kommittémötena.
I detta syfte ska Europaparlamentet utse 
företrädare som ska delta i mötena och så 
snart som möjligt lämna en rapport om 
resultatet av överläggningarna till det 
relevanta parlamentsutskottet. 
Europaparlaments företrädare ska inte 
delta i omröstningarna om förslag till 
genomförandeåtgärder.

Motivering

Det är viktigt att parlamentet känner till skälen bakom kommittéernas yttranden. Därför är 
det bättre om parlamentet får information direkt genom sina egna företrädare. Parlamentets 
företrädare är inte ledamöter av kommittén och ska därför inte delta i eventuella 
omröstningar.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beslut 1999/468/EG ska upphöra att gälla. Beslut 1999/468/EG ska upphöra att gälla 
från [...]*.

Artikel 5a i det upphävda beslutet ska 
fortsätta att gälla med hänsyn till 
befintliga grundläggande rättsakter som 
hänvisar till den artikeln.

__________
* Två år efter det att denna förordning 
har trätt i kraft.

Motivering

Den automatiska anpassning som anges i artiklarna 9 och 10 verkar utgå från det felaktiga 
antagandet att alla de genomförandebefogenheter som för närvarande omfattas av andra 
kommittéförfaranden än det föreskrivande förfarandet med kontroll nu, efter att 
Lissabonfördraget har trätt i kraft, måste betraktas som befogenheter att anta 
genomförandeakter i den mening som avses i artikel 291 i EUF-fördraget. Men då bortser 
man från att det kan finnas genomförandebefogenheter som hör till kategorin delegerade 
akter (artikel 290 i EUF-fördraget) även om de inte omfattas av det föreskrivande förfarandet 
med kontroll. Därför bör all anpassning av befintlig lagstiftning ske rättsakt för rättsakt.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Anpassning av befintliga rättsakter

Senast […]* ska kommissionen se över de 
grundläggande rättsakter som antagits 
innan den här förordningen trädde i kraft 
i syfte att anpassa sådana akter till de nya 
regler om delegerade befogenheter och 
genomförandebefogenheter som anges i 
artiklarna 290 och 291 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. 
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Kommissionen ska regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet om vilka framsteg som gjorts i 
denna översyn. Vid behov ska sådana 
rapporter åtföljas av lagstiftningsförslag.
_____________
* Två år efter det att denna förordning 
har trätt i kraft.

Motivering

Den automatiska anpassning som anges i artiklarna 9 och 10 verkar utgå från det felaktiga 
antagandet att alla de genomförandebefogenheter som för närvarande omfattas av andra 
kommittéförfaranden än det föreskrivande förfarandet med kontroll nu, efter att 
Lissabonfördraget har trätt i kraft, måste betraktas som befogenheter att anta 
genomförandeakter i den mening som avses i artikel 291 i EUF-fördraget. Men då bortser 
man från att det kan finnas genomförandebefogenheter som hör till kategorin delegerade 
akter (artikel 290 i EUF-fördraget) även om de inte omfattas av det föreskrivande förfarandet 
med kontroll. Därför bör all anpassning av befintlig lagstiftning ske rättsakt för rättsakt.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anpassning av befintliga grundläggande 
rättsakter

Övergångsbestämmelser

1. När det i grundläggande rättsakter som 
antagits innan den här förordningen trädde 
i kraft föreskrivs att kommissionen ska 
utöva sina genomförandebefogenheter i 
enlighet med beslut 1999/468/EG ska 
följande bestämmelser tillämpas:

1. I väntan på anpassningen enligt 
artikel 9a av sådana grundläggande 
rättsakter som antagits innan den här 
förordningen trädde i kraft i vilka det 
föreskrivs att kommissionen ska utöva sina 
genomförandebefogenheter i enlighet med 
beslut 1999/468/EG ska följande 
bestämmelser tillämpas:

a) Hänvisningar till artikel 3 i 
beslut 1999/468/EG ska anses som 
hänvisningar till artikel 4 i denna 
förordning.

a) Om det i den grundläggande rättsakten 
hänvisas till artikel 3 i beslut 1999/468/EG 
ska det rådgivande förfarandet i artikel 4 i 
denna förordning tillämpas.

b) Hänvisningar till artiklarna 4 och 5 i 
beslut 1999/468/EG ska anses som 
hänvisningar till artikel 5 i denna 

b) Om det i den grundläggande rättsakten
hänvisas till artiklarna 4 och 5 i 
beslut 1999/468/EG ska 
granskningsförfarandet i artikel 5 i denna 
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förordning. förordning tillämpas.
c) Hänvisningar till artikel 6 i 
beslut 1999/468/EG ska anses som 
hänvisningar till artikel 6 i denna 
förordning.

c) Om det i den grundläggande rättsakten 
hänvisas till artikel 6 i beslut 1999/468/EG 
ska artikel 6 i denna förordning tillämpas.

d) Hänvisningar till artiklarna 7 och 8 i 
beslut 1999/468/EG ska anses som 
hänvisningar till artikel 8 i denna 
förordning.

d) Om det i den grundläggande rättsakten 
hänvisas till artikel 7 i beslut 1999/468/EG 
ska artikel 8 i denna förordning tillämpas.

da) Om det i den grundläggande 
rättsakten hänvisas till artikel 8 i 
beslut 1999/468/EG ska artikel 6a i denna 
förordning tillämpas.

2. Artiklarna 3 och 7 i denna förordning 
ska tillämpas på alla befintliga kommittéer.

2. Artiklarna 3 och 7 i denna förordning 
ska tillämpas på alla befintliga kommittéer 
med avseende på punkt 1.

Motivering

Den automatiska anpassning som anges i artiklarna 9 och 10 verkar utgå från det felaktiga 
antagandet att alla de genomförandebefogenheter som för närvarande omfattas av andra 
kommittéförfaranden än det föreskrivande förfarandet med kontroll nu, efter att 
Lissabonfördraget har trätt i kraft, måste betraktas som befogenheter att anta 
genomförandeakter i den mening som avses i artikel 291 i EUF-fördraget. Men då bortser 
man från att det kan finnas genomförandebefogenheter som hör till kategorin delegerade 
akter (artikel 290 i EUF-fördraget) även om de inte omfattas av det föreskrivande förfarandet 
med kontroll. Därför bör all anpassning av befintlig lagstiftning ske rättsakt för rättsakt.
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