
PR\900546DA.doc PE487.987v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om International Handel

2011/0445(COD)

7.5.2012

***I
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-
toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og 
blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter
(COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Vital Moreira



PE487.987v01-00 2/9 PR\900546DA.doc

DA

PR_COD_1amCom

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets 
forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter 
for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug 
samt klid og andre restprodukter
(COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0906),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0524/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at udbygge eller ændre visse 
ikkevæsentlige elementer i forordning (EF) 
nr. 774/94 bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten tillægges Kommissionen 
med henblik på vedtagelsen af ændringer 
af nævnte forordning, såfremt mængder og 
andre vilkår i kontingentordningerne 

(3) For at udbygge eller ændre visse 
ikkevæsentlige elementer i forordning (EF) 
nr. 774/94 bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten tillægges Kommissionen 
med henblik på vedtagelsen af ændringer 
af nævnte forordning, såfremt mængder og 
andre vilkår i kontingentordningerne 
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ændres, specielt ved en afgørelse om 
godkendelse af en aftale med et eller flere 
tredjelande. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen udfører relevante høringer 
under det forberedende arbejde, herunder 
på ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for, at der samtidig og rettidigt sendes 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

ændres, specielt ved en rådsafgørelse om 
indgåelse af en aftale med et eller flere 
tredjelande. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen udfører relevante høringer 
under det forberedende arbejde, herunder 
på ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for, at der samtidig og rettidigt sendes 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør 
forelægge fuldstændig information og 
dokumentation om sine møder med 
nationale eksperter inden for rammerne 
af dens arbejde med udarbejdelse og 
gennemførelse af delegerede retsakter. I 
denne forbindelse bør Kommissionen 
sikre, at Europa-Parlamentet inddrages 
behørigt, idet der trækkes på bedste 
praksis fra tidligere erfaringer på andre 
politikområder med henblik på at skabe 
de bedst mulige betingelser for Europa-
Parlamentets fremtidige kontrol med 
delegerede retsakter.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel [323, 
stk. 2] i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. [xxxx/yyyy] [afstemt 
fusionsmarkedsordningen]*.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 7a, stk. 
2.

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende artikel indføjes:
"Artikel 7a
Udvalgsprocedure
1. Kommissionen bistås af 
Forvaltningskomitéen for den Fælles 
Markedsordning for Landbrugsprodukter, 
der etableres ved artikel [xx] i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. [xxxx/yyyy] af ..... 2012 .......... [den 
afstemte fusionsmarkedsordning]*. 
Denne komité er et udvalg som defineret i 
forordning (EU) nr. 182/2011**.
2. Når der henvises til denne artikel, 
finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011 anvendelse.
3. Når udvalgets udtalelse skal indhentes 
ved skriftlig procedure, afsluttes denne 
procedure uden resultat, når udvalgets 
formandskab inden for fristen for 
afgivelse af udtalelsen beslutter dette, 
eller hvis et simpelt flertal af udvalgets 
medlemmer anmoder herom.
____________
* EUT L …, …, s.
** EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13."

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 8a - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 8 
tillægges Kommissionen for en ubegrænset 

2. De delegerede beføjelser i artikel 8 
tillægges Kommissionen for en periode på 
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periode fra den [datoen for denne 
ændringsforordnings ikrafttræden].

frem år fra ...*. Kommissionen udarbejder 
en rapport vedrørende delegationen af 
beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af femårsperioden. Delegationen 
af beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.
__________
* EUT: Indsæt venligst datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 8a - stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8 træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.".

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8 træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med fire
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.".

Or. en
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BEGRUNDELSE

Det aktuelle forslag fra Kommissionen har til formål at tilpasse Rådets forordning (EF) nr. 
774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for visse kød- og 
kornprodukter til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF).

Forordning (EF) nr. 774/94 tillægger Kommissionen beføjelser til at vedtage nødvendige 
gennemførelsesforanstaltninger og ændre forordningen, hvis mængder og andre vilkår i 
kontingentordningerne ændres, navnlig ved afgørelser om indgåelse af aftaler med 
tredjelande.

Det er nødvendigt at tilpasse disse beføjelser til post-Lissabon-ordningen med delegerede 
retsakter og gennemførelsesretsakter ved at tillægge Kommissionen de relevante 
gennemførelsesbeføjelser, som skal udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 182/2011.

Da en betydelig del af den handelspolitiske lovgivning bringes i overensstemmelse med 
artikel 290 og 291 i TEUF via de to såkaldte "omnibus-forordninger", foreslår ordføreren 
ændringer, der afspejler de ændringer, som er lagt frem i de to retsakter.

Dette inkluderer behørig inddragelse af Europa-Parlamentet i udarbejdelsen og 
gennemførelsen af delegerede retsakter, begrænsning af delegationen af beføjelser til 
femårsperioder, der stiltiende kan forlænges, forlængelse af perioden, hvor det er muligt at 
gøre indsigelse mod udkast til en delegeret retsakt, fra to til fire måneder samt ændret 
anvendelse af skriftlig procedure.

Ordføreren opfordrer indtrængende til, at henvisninger til udvalgsproceduren fjernes fra den 
fremtidige forordning om den afstemte fusionsmarkedsordning, og at sådanne bestemmelser 
indsættes direkte i denne ændringsforordning. Dette vil gøre det muligt at afspejle de 
ændringer i anvendelsen af skriftlig procedure, som er fastsat i "omnibus-forordningerne". 
Derudover vil det sikre, at retten til kontrol af gennemførelsesretsakter, som er nødvendig for 
administrationen af de kvoteordninger, der henvises til i denne forordning, forbliver en del af 
kommissoriet for Udvalget om International Handel.


