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KORT BEGRUNDELSE

Muligheden for at vedtage gennemførelsesretsakter er nedfældet i artikel 291 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvori der står, at når ensartede betingelser for 
gennemførelse af Unionens juridisk bindende retsakter er nødvendige, kan lovgiverne give 
Kommissionen gennemførelsesbeføjelser.

I Lissabontraktaten placeres Europa-Parlamentet og Rådet på lige fod som medlovgivere 
under anvendelse af den almindelige lovgivningsprocedure, bl.a. med hensyn til 
overdragelsen af gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen. Det er derfor af særlig 
betydning at bevare den kontrolret, der i øjeblikket garanteres Parlamentet i henhold til artikel 
8 i Rådets afgørelse 1999/468/EF, og at sikre medlovgivernes mulighed for at gøre indsigelse 
mod udkastene til foranstaltninger. Endvidere bør Parlamentet få adgang til udvalgsmøder; og 
visse forbedringer med hensyn til de oplysninger, der videregives til Europa-Parlamentet og 
Rådet, bør sikres (f.eks. dagsordener i god tid, referat af møderne og udførlige stemmelister).

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde pålægger nu Europa-
Parlamentet og Rådet at fastsætte de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

(3) Traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde pålægger nu Europa-
Parlamentet og Rådet på forhånd at 
fastsætte de generelle regler og principper 
for, hvordan medlemsstaterne skal 
kontrollere Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til ordlyden i artikel 291 i TEUF.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Ændringsforslag

(4a) Hvor den almindelige 
lovgivningsprocedure finder anvendelse, 
især i forbindelse med overdragelsen af 
gennemførelsesbeføjelser til 
Kommissionen, er det vigtigt at sikre, at 
Europa-Parlamentet er placeret på lige 
fod med Rådet.

Or. en

Begrundelse

I henhold til Lissabontraktaten er det af største vigtighed at sikre, at Parlamentet er på lige 
fod med Rådet i forbindelse med overdragelsen af gennemførelsesbeføjelser, i de tilfælde hvor 
basisretsakten er vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure.

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 fuldt ud om 
arbejdet i udvalgene.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at Parlamentet orienteres ikke blot regelmæssigt, men også fuldt ud.

Ændringsforslag 4
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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 når ensartede betingelser for 
gennemførelse af Unionens juridisk 
bindende retsakter er nødvendige, skal
Kommissionens vedtagelse af sådanne
bindende gennemførelsesretsakter 
kontrolleres af medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til ordlyden i artikel 291 i TEUF. 

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis udkastet til foranstaltninger er i 
overensstemmelse med udvalgets udtalelse, 
vedtager Kommissionen 
foranstaltningerne, medmindre der 
indtræder ekstraordinære omstændigheder 
eller fremkommer nye forhold, der gør, at 
foranstaltningerne ikke bør vedtages. I så 
fald kan formanden forelægge udvalget et 
nyt udkast til de foranstaltninger, der skal 
træffes.

2. Hvis udkastet til foranstaltninger er i 
overensstemmelse med udvalgets udtalelse, 
vedtager Kommissionen 
foranstaltningerne, jf. dog artikel 6a,
medmindre der indtræder ekstraordinære 
omstændigheder eller fremkommer nye 
forhold, der gør, at foranstaltningerne ikke 
bør vedtages. I så fald kan formanden 
forelægge udvalget et nyt udkast til de 
foranstaltninger, der skal træffes.

Or. en

Begrundelse

For at tilpasses indførelsen af den nye artikel 6a.
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Ændringsforslag 6

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, 
kan Kommissionen vedtage udkastet til 
foranstaltninger, jf. dog artikel 6a. Hvis 
Kommissionen ikke vedtager udkastet til 
foranstaltninger, kan formanden forelægge 
udvalget en ændret affattelse af udkastet til 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til indførelsen af den nye artikel 6a.

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. 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.

5. Uanset stk. 3 kan Kommissionen 
vedtage udkast til foranstaltninger, der ikke 
er i overensstemmelse med udvalgets 
udtalelse, jf. dog artikel 6a, 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.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til indførelsen af den nye artikel 6a.

Ændringsforslag 8
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der skal træffes afgørelse efter 
undersøgelsesproceduren, og 
foranstaltningerne ikke er i 
overensstemmelse med udvalgets udtalelse, 
jf. artikel 5, stk. 3, ophæver Kommissionen 
foranstaltningerne, der er vedtaget i 
henhold til stk. 2.

4. Hvis der skal træffes afgørelse efter 
undersøgelsesproceduren, og 
foranstaltningerne ikke er i 
overensstemmelse med udvalgets udtalelse, 
jf. artikel 5, stk. 3, ophæver Kommissionen 
foranstaltningerne, der er vedtaget i 
henhold til stk. 2 i denne artikel.

Or. en

Begrundelse

For at forbedre ordlyden og undgå misforståelser.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Europa-Parlamentets og Rådets 

overvågning af Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser

Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod et udkast til 
gennemførelsesforanstaltninger, som 
forventes vedtaget, og som er blevet 
forelagt et udvalg i henhold til en 
basisretsakt vedtaget efter proceduren i 
artikel 294 i traktaten, ud fra en 
betragtning om, at det ikke er i 
overensstemmelse med basisretsakten, 
behandler Kommissionen udkastet på ny. 
Under hensyn til begrundelsen for 
indsigelsen kan Kommissionen under 
overholdelse af fristen for den 
igangværende procedure enten forelægge 
udvalget et nyt udkast til 
gennemførelsesforanstaltninger eller 
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forelægge Europa-Parlamentet og Rådet 
et forslag til retsakt i henhold til traktaten.
Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet, Rådet og udvalget om, hvad 
den agter at gøre i denne henseende og 
om begrundelsen herfor.

Or. en

Begrundelse

Parlamentet bør bevare den kontrolret, der i øjeblikket garanteres i henhold til artikel 8 i 
komitologiafgørelsen (afgørelse 1999/468/EF).

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dagsordenen for udvalgsmøderne a) dagsordenen for udvalgsmøderne, der 
skal stilles til rådighed inden for en 
rimelig frist forud for møderne

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at dagsordenerne gøres tilgængelige i god tid i forvejen, for at 
Parlamentet snarest muligt bliver bekendt med de udkast til foranstaltninger, som vil blive 
drøftet på mødet, og dermed kunne forberede sine fremtidige aktiviteter.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mødeprotokollerne med lister over de 
myndigheder og organer, hvortil de 
personer, som medlemsstaterne har 
udpeget til deres repræsentanter, er knyttet

b) mødeprotokollerne med lister over de 
myndigheder og organer, hvortil de 
personer, som medlemsstaterne har 
udpeget til deres repræsentanter, er knyttet, 
samt alle tilgængelige referater
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Or. en

Begrundelse

Der bør være en mulighed for at få adgang til ikke blot mødeprotokollerne, men også 
referaterne (muligheden for at anmode om adgang til referaterne er nedfældet i den 
interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen (2008/C 143/01)).

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) afstemningsresultater d) de detaljerede afstemningsresultater, 
herunder de enkelte medlemsstaters 
stemmeforklaringer

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at kende grundene til at stemme imod eller at undlade at stemme, da dette kan 
give en god indikation af de mulige problemer i forbindelse med udkastet til foranstaltning.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Europa-Parlamentet skal have ret til 
at deltage i udvalgsmøder.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at kende grundene til at stemme imod eller at undlade at stemme, da dette kan 
give en god indikation af de mulige problemer i forbindelse med udkastet til foranstaltning.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF og artikel 8 i denne forordning vedrører navnlig udveksling 
af oplysninger, mens artikel 8 i afgørelse 1999/468/EF vedrører kontrolretten.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) henvisninger til artikel 8 i afgørelse 
1999/468/EF skal forstås som 
henvisninger til denne forordnings artikel 
6a.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til indførelsen af den nye artikel 6a.


