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Ændringsforslag 16
Cristian Silviu Buşoi

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 fyldestgørende om 
arbejdet i udvalgene. Hvis det anses for 
nødvendigt for udøvelsen af dets kontrol, 
kan Parlamentet gives muligheden for at 
deltage i udvalgsmøderne, uden dermed at 
have ret til at deltage i afstemningen om 
udkastene til 
gennemførelsesbestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 17
Louis Grech

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. 
Henvisninger i eksisterende basisretsakter 
til procedurerne fastsat i denne afgørelse 
bør tilpasses så hurtigt som muligt, og i 
hvert fald ikke senere end …*, så de 
bringes i overensstemmelse med de nye 
bestemmelser om delegerede beføjelser og 
gennemførelsesbeføjelser, jf. artikel 290 
og 291 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde. For at sikre 
overgangen mellem ordningen i henhold til 
afgørelse 1999/468/EF og denne 
forordning inden tilpasningen er 
gennemført, bør de procedurer, der er 
fastsat i denne forordning, være 
midlertidigt gældende i tilfælde, hvor den 
gældende lovgivning henviser til 



PE441.311v01-00 4/9 AM\816576DA.doc

DA

procedurerne i afgørelsen, dog med 
undtagelse af henvisninger til 
forskriftsproceduren med kontrol i 
afgørelsens artikel 5a, som fortsat bør 
være midlertidigt gældende.
_____________

* To år fra denne forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Mekanismen til automatisk tilpasning, der er fastsat i artikel 9 og 10, ser ud til at være 
baseret på den fejlagtige formodning, at alle gennemførelsesbeføjelser, der på nuværende 
tidspunkt er underlagt enhver anden komitologiprocedure end forskriftsproceduren med
kontrol, efter Lissabontraktaten er at betragte som en beføjelse til at vedtage 
gennemførelsesbestemmelser i henhold til meningen i artikel 291 i TEUF.  Der tages dermed 
ikke højde for den kendsgerning, at der kan være gennemførelsesbeføjelser, der hører ind 
under kategorien for delegerede retsakter (artikel 290 TEUF), også selv om de ikke er 
underlagt forskriftsproceduren med kontrol. Tilpasningen af den gældende lovgivning bør 
derfor i stedet foretages på individuel basis. 

Ændringsforslag 18
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a) Kommissionen bør gennemgå den 
gældende EU-lovgivning og snarest 
muligt fremlægge de nødvendige 
lovgivningsmæssige forslag til tilpasning 
af disse til bestemmelserne i 
Lissabontraktaten og især til artikel 290 
og 291 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde. 

Or. de

Begrundelse

Den etablerede EU-ret bør i nær fremtid tilpasses bestemmelserne om delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter, og der bør foretages individuelle vurderinger af disse bestemmelser. 
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Ændringsforslag 19
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 5 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hvis Parlamentet eller Rådet har til 
hensigt at gøre indsigelser mod udkastene 
til foranstaltninger i overensstemmelse 
med artikel 6a, bør dette ske under 
hensyntagen til, hvor presserende 
gennemførelsesforanstaltningerne er, 
uden at obstruere de skridt, 
Kommissionens har taget for at fremme 
de formål, der er nævnt i første sætning i 
stk. 5. Med henblik herpå fremlægger 
Parlamentet og Rådet deres indsigelse 
inden for samme tidsfrist, som udvalget 
har til at afgive sin udtalelse.
I givet fald justerer Kommissionen 
øjeblikkeligt sine 
gennemførelsesforanstaltninger under 
hensyntagen til Parlamentets eller Rådets 
indsigelser, og vedtager dem. 
Kommissionen orienterer Parlamentet og 
Rådet om justeringerne. Hvis der fortsat 
gøres indsigelse, ophæver Kommissionen 
foranstaltningerne og forelægger nye for 
udvalget, så snart betingelserne for 
hastetilfælde, jf. stk. 5, ikke længere er til 
stede.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne i artikel 6a kan vise sig at være en hindring for Kommissionens evne til at 
træffe hasteforanstaltninger, hvorfor Parlamentet og Rådet bør gøre hensigtsmæssig brug af 
dem ved at tage hensyn til, hvor presserende sagen er, og ved at overholde samme tidsfrist 
som udvalget. Tidsbegrænsningen for anvendelse af artikel 6a er nødvendig, idet fravigelsen 
fra stk. 3 ellers vil være virkningsløs.
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Ændringsforslag 20
Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Europa-Parlamentet skal have ret til 
at deltage i udvalgsmøder.
Parlamentet udpeger til dette formål 
maksimalt tre repræsentanter til at deltage 
i disse møder. Parlamentets 
repræsentanter deltager ikke på nogen 
måde i beslutningsprocessen vedrørende 
den udtalelse, som udvalget afgiver. De 
orienterer det korresponderende 
parlamentariske udvalg om mødets forløb 
så snart som muligt.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt for Parlamentet at kende de bagvedliggende grunde til de udtalelser, som 
udvalgene afgiver. Det er i denne henseende bedre, hvis Parlamentet får direkte oplysninger 
gennem sine egne repræsentanter. Disse er udelukkende repræsentanter og ikke medlemmer 
af udvalget, hvilket er grunden til, at de ikke deltager i de afstemninger, der eventuelt finder 
sted.

Ændringsforslag 21
Louis Grech

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgørelse 1999/468/EF ophæves. Direktiv 1999/468/EØF ophæves med 
virkning fra den …*.

Retsvirkningerne af artikel 5a i den 
ophævede afgørelse opretholdes med 
henblik på de gældende retsakter, der 
indeholder henvisninger til den.



AM\816576DA.doc 7/9 PE441.311v01-00

DA

_____________

* To år fra denne forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Mekanismen til automatisk tilpasning, der er fastsat i artikel 9 og 10, ser ud til at være 
baseret på den fejlagtige formodning, at alle gennemførelsesbeføjelser, der på nuværende 
tidspunkt er underlagt enhver anden komitologiprocedure end forskriftsproceduren med 
kontrol, efter Lissabontraktaten er at betragte som en beføjelse til at vedtage 
gennemførelsesbestemmelser i henhold til meningen i artikel 291 i TEUF.   Der tages dermed 
ikke højde for den kendsgerning, at der kan være gennemførelsesbeføjelser, der hører ind 
under kategorien for delegerede retsakter (artikel 290 TEUF), også selv om de ikke er 
underlagt forskriftsproceduren med kontrol. Tilpasningen af den gældende lovgivning bør 
derfor i stedet foretages på individuel basis.

Ændringsforslag 22
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afgørelse 1999/468/EF ophæves. Beslutning 1999/468/EF ophæves pr. 1. 
december 2010.

Or. de

Begrundelse

På grund af anden sætning i artikel 12 ville der ellers opstå et midlertidigt hul i loven. 
Henvisninger i basisretsakterne til komitologiafgørelse 1999/468/EF ville være meningsløs i 
tiden fra denne forordnings ikrafttrædelse til påbegyndelsen af den automatiske tilpasning, jf. 
artikel 10.

Ændringsforslag 23
Louis Grech

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9a
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Tilpasning af gældende retsakter
9a. Frem til …* gennemgår 
Kommissionen de basisretsakter, der er 
vedtaget før denne forordnings 
ikrafttrædelse, med henblik på at tilpasse 
disse retsakter til de nye bestemmelser om 
delegerede beføjelser og 
gennemførelsesbeføjelser, jf. artikel 290 
og 291 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde. Kommissionen 
rapporterer regelmæssigt til Parlamentet 
og Rådet om de foreløbige resultater af 
denne gennemgang. Om nødvendigt 
ledsages disse rapporter af forslag til 
retsakter, der måtte være 
hensigtsmæssige.
_____________
* To år fra denne forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Mekanismen til automatisk tilpasning, der er fastsat i artikel 9 og 10, ser ud til at være 
baseret på den fejlagtige formodning, at alle gennemførelsesbeføjelser, der på nuværende 
tidspunkt er underlagt enhver anden komitologiprocedure end forskriftsproceduren med 
kontrol, efter Lissabontraktaten er at betragte som en beføjelse til at vedtage 
gennemførelsesbestemmelser i henhold til meningen i artikel 291 i TEUF.  Der tages dermed 
ikke højde for den kendsgerning, at der kan være gennemførelsesbeføjelser, der hører ind 
under kategorien for delegerede retsakter (artikel 290 TEUF), også selv om de ikke er 
underlagt forskriftsproceduren med kontrol. Tilpasningen af den gældende lovgivning bør 
derfor i stedet foretages på individuel basis. 

Ændringsforslag 24
Louis Grech

Forslag til forordning
Artikel 10 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilpasning af gældende basisretsakter Overgangsforanstaltninger
1. Hvis basisretsakter, der er vedtaget 
inden ikrafttrædelsen af denne forordning,
indeholder bestemmelser om, at 
Kommissionen skal udøve 

1. Indtil gennemførelsen af tilpasningen i 
henhold til artikel 9a af de basisretsakter, 
der er vedtaget inden ikrafttrædelsen af 
denne forordning og indeholder 
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gennemførelsesbeføjelser i henhold til 
afgørelse 1999/468/EF, finder følgende 
regler anvendelse:

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

a) hvor basisretsakten henviser til artikel 3 
i afgørelse 1999/468/EF finder 
rådgivningsproceduren i denne 
forordnings artikel 4 anvendelse

b) henvisninger til artikel 4 og 5 i 
afgørelse 1999/468/EF skal forstås som 
henvisninger til denne forordnings artikel 
5

b) hvor basisretsakten henviser til artikel 4 
og 5 i afgørelse 1999/468/EF finder 
undersøgelsesproceduren i denne 
forordnings artikel 5 anvendelse

c) henvisninger til artikel 6 i afgørelse 
1999/468/EF skal forstås som 
henvisninger til denne forordnings artikel 
6

c) hvor basisretsakten henviser til artikel 6 
i afgørelse 1999/468/EF finder denne 
forordnings artikel 6 anvendelse

d) henvisninger til artikel 7 og 8 i 
afgørelse 1999/468/EF skal forstås som 
henvisninger til denne forordnings artikel 
8.

d) hvor basisretsakten henviser til artikel 7 
og 8 i afgørelse 1999/468/EF finder denne 
forordnings artikel 8 anvendelse.

2. Denne forordnings artikel 3 og 7 finder
anvendelse på alle eksisterende udvalg.

2. Med henblik på anvendelse af stk. 1 
finder denne forordnings artikel 3 og 7 
anvendelse på alle eksisterende udvalg.

Or. en

Begrundelse

Mekanismen til automatisk tilpasning, der er fastsat i artikel 9 og 10, ser ud til at være 
baseret på den fejlagtige formodning, at alle gennemførelsesbeføjelser, der på nuværende 
tidspunkt er underlagt enhver anden komitologiprocedure end forskriftsproceduren med 
kontrol, efter Lissabontraktaten er at betragte som en beføjelse til at vedtage 
gennemførelsesbestemmelser i henhold til meningen i artikel 291 i TEUF.  Der tages dermed 
ikke højde for den kendsgerning, at der kan være gennemførelsesbeføjelser, der hører ind 
under kategorien for delegerede retsakter (artikel 290 TEUF), også selv om de ikke er 
underlagt forskriftsproceduren med kontrol. Tilpasningen af den gældende lovgivning bør 
derfor i stedet foretages på individuel basis. 


