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(COM(2012)0136 – C7 0087/2012 – 2012/0066(COD))

Ved skrivelse af 3. december 2012 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om 
bestemmelserne i ovennævnte forslag om delegering af lovgivningsbeføjelser til 
Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF og om bestemmelserne om 
tildeling af gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 291 i 
TEUF, jf. forretningsordenens artikel 37a, stk. 2.

Under hensyn til udarbejdelsen af udkastet til betænkning i ENVI og tilgangen til forslaget i 
Rådet, som foreslår, at bestemmelserne i forslaget om vedtagelse af delegerede retsakter 
erstattes med bestemmelser om vedtagelse af gennemførelsesretsakter, anmoder De 
Retsudvalget om at undersøge Kommissionens forslag, særlig hvad angår delegeringens 
formål, indhold, rækkevidde og varighed og de betingelser, den er underlagt.

I. Baggrund

Hovedformålet med forslaget er at ændre direktiv 2006/66/EF (herefter benævnt 
"batteridirektivet") for at udvide dets forbud mod markedsføring af cadmiumholdige batterier 
og akkumulatorer til batteridrevet håndværktøj, men forslaget sigter også mod at bringe de 
bestemmelser i batteridirektivet, der fastlagde procedurer i henhold til den nu ophævede 
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komitologiafgørelse1, og som blev indført ved direktiv 2008/12/EF2, i overensstemmelse med 
artikel 290 og 291 i TEUF3.

Kommissionen har foreslået bestemmelser om delegerede retsakter til erstatning for 
bestemmelser om anvendelse af forskriftsproceduren med kontrol i fem tilfælde. Den har 
desuden foreslået, at en tidligere bestemmelse om anvendelse af forskriftsproceduren med 
kontrol og to bestemmelser om anvendelse af forskriftsproceduren bør erstattes af 
bestemmelser om gennemførelsesretsakter.

I en kompromistekst fra formandskabet, som er blevet fremlagt i Rådet, er det blevet foreslået, 
at kun én bestemmelse, som tidligere foreskrev anvendelse af forskriftsproceduren med 
kontrol, bør erstattes af en bestemmelse om delegerede retsakter, mens alle de øvrige syv 
ovennævnte bestemmelser bør foreskrive gennemførelsesretsakter.

II. Baggrunden for delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter

Arbejdsgruppen vedrørende Forenkling af Konventet om Europas Fremtid anbefalede i sin 
endelige rapport, at fællesskabslovgivningens regelhierarki bør præciseres, ved at det så vidt 
muligt afgrænses, hvilke områder der falder ind under lovgivningsområdet, og ved at der 
tilføjes en ny kategori af lovgivning4:

"På nuværende tidspunkt findes der ikke nogen mekanisme, der 
giver lovgiveren mulighed for at uddelegere tekniske aspekter eller 
præciseringer i lovgivningen og samtidig bevare retten til at 
kontrollere uddelegeringen. I den nuværende situation er 
lovgiveren tvunget til enten at gå ned i de mindste detaljer i de 
bestemmelser, der vedtages, eller at overlade de mere tekniske 
eller detaljerede aspekter til Kommissionen, som om der var tale 
om gennemførelsesforanstaltninger, der er underlagt 
medlemsstaternes kontrol i medfør af bestemmelserne i artikel 202 
i TEF."

Gruppen foreslog derfor at indføre "delegerede retsakter", der udbygger de nærmere detaljer 
eller tilpasser visse elementer i retsakten inden for rammerne af en bemyndigelse, der er 
fastsat af lovgiveren, og "gennemførelsesretsakter", der iværksætter lovgivningsmæssige 
retsakter. Som for delegerede retsakter tilkommer det lovgiveren at bestemme, om og i 
hvilket omfang det er nødvendigt på EU-plan at vedtage retsakter, der iværksætter 
lovgivningsmæssige og/eller delegerede retsakter, samt i givet fald den 

                                               
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 af 17.7.1999, s. 23), som ændret ved 
afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11). 
EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/12/EF af 11. marts 2008 om ændring af Rådets direktiv 
2006/66/EØF (EUT L 76 af 19.3.2008, s. 39).
3 Mens artikel 290 i TEUF er "self-executing", er reglerne og de generelle principper vedrørende artikel 291 i 
TEUF fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
4 Arbejdsgruppe IX vedrørende Forenkling, endelig rapport af 29. november 2002, s. 8-12.
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komitologimekanisme (art. 202 i TEF), der skal ledsage vedtagelsen af disse retsakter.
Lovgivningsmæssige retsakter blev derfor af gruppen defineret som retsakter, der vedtages 
direkte på grundlag af traktaten og indeholder de væsentlige elementer og de grundlæggende 
politiske valg på et bestemt område. Delegeringen kan gå fra regulering af tekniske aspekter 
eller nærmere detaljer, der supplerer eller udbygger en retsakt, til senere tilpasning af visse 
elementer i selve den lovgivningsmæssige retsakt. Gruppen fandt dog, at hvis man skulle 
beslutte at indføre den nye kategori med delegerede retsakter, kunne man overveje at lette 
nogle af komitologiprocedurerne, men den bemærkede, at en eventuel ændring af dem ikke 
hører direkte under traktaten, men under den afledte ret.

Disse forslag førte til forslag om bestemmelser om delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter i udkastet til en traktat om en forfatning for Europa. De pågældende 
bestemmelser overlevede i sidste ende næsten uberørt i Lissabontraktaten: artikel 290 og 291 i 
TEUF.

Artikel 290 i TEUF bestemmer (fremhævelse tilføjet):

"1. Kommissionen kan i en lovgivningsmæssig retsakt få delegeret 
beføjelse til at vedtage almengyldige ikke-lovgivningsmæssige 
retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikke-væsentlige 
bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt.
De lovgivningsmæssige retsakter afgrænser udtrykkeligt 
delegationens formål, indhold, omfang og varighed. De væsentlige 
bestemmelser på et område er forbeholdt den lovgivningsmæssige 
retsakt og kan derfor ikke være omfattet af delegation.
2. De lovgivningsmæssige retsakter fastlægger udtrykkeligt de 
betingelser, der gælder for delegationen, og som kan være 
følgende:
a) Europa-Parlamentet eller Rådet kan beslutte at tilbagekalde 
delegationen
b) den delegerede retsakt kan kun træde i kraft, hvis Europa-
Parlamentet eller Rådet ikke gør indsigelse inden for den frist, der 
er fastsat i den lovgivningsmæssige retsakt.
I de tilfælde, der er nævnt i litra a) og b), træffer Europa-
Parlamentet afgørelse med et flertal af medlemmernes stemmer, 
og Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.
3. Adjektivet "delegeret" eller "delegerede" indsættes i de 
delegerede retsakters overskrift."

Artikel 291 i TEUF bestemmer (fremhævelse tilføjet):

"1. Medlemsstaterne træffer alle de nationale foranstaltninger, der 
er nødvendige for at gennemføre Unionens juridisk bindende 
retsakter.
2. Når ensartede betingelser for gennemførelse af Unionens 
juridisk bindende retsakter er nødvendige, tildeler disse retsakter 
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Kommissionen eller — i specifikke behørigt begrundede tilfælde 
samt i de tilfælde, der er fastsat i artikel 24 og 26 i traktaten om 
Den Europæiske Union — Rådet gennemførelsesbeføjelser.
3. Med henblik på stk. 2 fastsætter Europa-Parlamentet og Rådet 
ved forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure på 
forhånd generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.
4. Orddelen "gennemførelses-" eller ordene "om gennemførelse 
af" indsættes i gennemførelsesretsakternes overskrift."

Det skal bemærkes, at artikel 290 i TEUF, i modsætning til artikel 291 om 
gennemførelsesforanstaltninger, ikke indeholder et retsgrundlag for vedtagelse af en 
horisontal retsakt – den ovennævnte forordning om gennemførelsesretsakter i relation til 
artikel 291 i TEUF – der fastlægger generelle regler og principper for delegationer af 
beføjelser. Disse betingelser skal derfor fastlægges i hver enkelt basisretsakt.

Erklæring nr. 39 til TEUF om finansielle tjenesteydelser har følgende ordlyd:

"Erklæring ad artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde

Konferencen tager til efterretning, at Kommissionen i 
overensstemmelse med sin faste praksis også fremover agter at 
søge bistand fra eksperter udnævnt af medlemsstaterne, når den 
udarbejder sine udkast til delegerede retsakter på området 
finansielle tjenesteydelser."

Som forberedelse til den praktiske gennemførelse af artikel 290 i TEUF vedtog Retsudvalget 
den 23. marts 2010 en ikke-lovgivningsmæssig initiativbetænkning om beføjelse til 
delegation af lovgivning, ordfører József Szájer1. Det følgende er uddrag fra begrundelsen i 
betænkningen, hvori der redegøres for baggrunden for afgrænsningen mellem delegerede 
retsakter og gennemførelsesretsakter:

"Det er logisk, at det bør være forbeholdt lovgiveren at føre 
kontrol med udøvelsen af de beføjelser, lovgiveren har 
uddelegeret. Desuden ville enhver anden form for kontrol udøvet 
af andre end lovgiveren i sig selv være i strid med artikel 290 i 
TEUF. Navnlig har medlemsstaterne – og så meget desto mere 
udvalg bestående af eksperter fra medlemsstaterne – ingen rolle at 
spille på dette område.

[…]

Det er uomtvistet, at det primært er medlemsstaterne, der er 
ansvarlige for gennemførelsen af EU-retten. Dette fremgår klart af 
EU-traktatens artikel 4, stk. 3, andet afsnit (tidl. EF-traktatens 

                                               
1 Betænkning om beføjelse til delegation af lovgivning (A7-0110/2010).



AL\928228DA.doc 5/12 PE506.019v02-00

DA

artikel 10 – "Medlemsstaterne træffer alle (…) foranstaltninger for 
at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, der følger af traktaterne"), 
og af selve artikel 291 i TEUF ("Medlemsstaterne træffer alle de 
nødvendige foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre 
Unionens juridisk bindende retsakter"). Dette var også tilfældet før 
Lissabontraktatens ikrafttræden. 

Når lovgiveren imidlertid finder, at ensartede betingelser for 
gennemførelse af Unionens juridisk bindende retsakter er 
nødvendige, er der brug for et stykke sekundær lovgivning (det 
være sig en lovgivningsmæssig retsakt eller ej), der bemyndiger 
Kommissionen til at vedtage gennemførelsesforanstaltninger.
Artikel 291 i TEUF, som ligger i umiddelbar forlængelse af 
"komitologiordningerne" på grundlag af EF-traktatens artikel 202, 
giver grundlag for, at Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, idet Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser i et vist omfang kontrolleres af 
medlemsstaterne. Da det primært er medlemsstaterne, der har 
ansvaret for gennemførelsen, er det naturligt, at artikel 291 
nævner dem og ikke lovgiveren. Der er ingen grundlæggende 
begrebsmæssig forskel mellem det tidligere system baseret på EF-
traktatens artikel 202 og det fremtidige system baseret på artikel 
291 i TEUF.

Det er klart, at det er lovgiveren, der fastlægger betingelserne for 
udøvelsen af sådanne gennemførelsesbeføjelser. Det haster med at 
få skabt nye retlige rammer for gennemførelsesretsakter, da den 
nuværende "komitologiafgørelse" delvis er uforenelig med den nye 
ordning i henhold til artikel 291 i TEUF."

Beslutningen, som blev endeligt vedtaget på plenarmødet den 5. maj 2010, indeholder 
følgende tre afsluttende punkter1: 

"18. opfordrer indtrængende Kommissionen til som et højt 
prioriteret anliggende at fremsætte de lovgivningsforslag, 
der er nødvendige for at tilpasse den gældende EU-ret til 
artikel 290 og 291 i TEUF; mener i relation til artikel 290 i 
TEUF, at denne tilpasning ikke bør begrænses til de 
foranstaltninger, der tidligere blev behandlet efter 
forskriftsproceduren med kontrol, men bør omfatte alle 
relevante generelle foranstaltninger, uanset hvilken 
beslutnings- eller komitologiprocedure der gjaldt for dem 
forud for Lissabontraktatens ikrafttræden;

19. kræver, at den gældende EU-ret tilpasses med højeste 
prioritet inden for politikområder, der før Lissabontraktatens 
ikrafttræden blev reguleret uden Parlamentets 
medbestemmelse; opfordrer i den forbindelse til en vurdering 

                                               
1 Europa-Parlamentets beslutning af 5. maj 2010 om beføjelse til delegation af lovgivning, P7_TA(2010)0127.
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i hvert enkelt tilfælde for at sikre, at især alle egnede 
generelle foranstaltninger, der hidtil blev vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 4 og 5 i 
[komitologiafgørelsen], defineres som delegerede retsakter;

20. mener, at der med henblik på at opretholde lovgiverens 
beføjelser fuldt ud bør lægges særlig vægt på en relativ 
anvendelse af artikel 290 og 291 i TEUF og på de praktiske 
konsekvenser af, at der er adgang til både den ene og den 
anden artikel, det være sig i forbindelse med den ovennævnte 
tilpasning eller i forbindelse med andre forslag i henhold til 
den almindelige lovgivningsprocedure; insisterer på, at 
medlovgiverne har beføjelser til at beslutte, at tidligere 
vedtagne sager i henhold til forskriftsproceduren med kontrol 
kan vedtages i henhold til enten artikel 290 i TEUF eller den 
almindelige lovgivningsprocedure;"

Med henblik på den praktiske anvendelse af artikel 290 i TEUF blev nåede man i april 2011 
frem til en fælles forståelse1 mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Den fastlægger 
de praktiske foranstaltninger og aftalte præciseringer og præferencer i forbindelse med 
delegation af lovgivningsbeføjelser. Det giver en vis vejledning og nogle 
standardformuleringer for definitionen af en delegations formål, indhold, omfang og 
varighed, men den nævner intet om afgrænsningen mellem delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter.

Desuden er Europa-Parlamentets forretningsorden blevet ændret gennem tilføjelse af en ny 
artikel 37a, der har følgende ordlyd: 

"Delegation af lovgivningsmæssige beføjelser

1. Når Parlamentet behandler et forslag til en 
lovgivningsmæssig retsakt, der delegerer beføjelser til 
Kommissionen, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, undersøger Parlamentet navnlig 
delegationens formål, indhold, omfang og varighed og de 
betingelser, der gælder for delegationen.

2. Det korresponderende udvalg kan til enhver tid anmode om 
en udtalelse fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til 
fortolkning og anvendelse af EU-retten.

3. Det udvalg, der er kompetent med hensyn til fortolkning og 
anvendelse af EU-retten, kan desuden på eget initiativ behandle 
spørgsmål vedrørende delegation af lovgivningsmæssige 
beføjelser. Det underretter i så fald det kompetente udvalg herom."

                                               
1 Fælles forståelse om delegerede retsakter, godkendt den 3. marts 2011 af Formandskonferencen.
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III. Parlamentets holdning til delegation af lovgivningsmæssige beføjelser

Afgrænsningen mellem delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter har været genstand 
for en del polemik i en række lovgivningsprocedurer efter ikrafttrædelsen af 
Lissabontraktaten. Rådet har insisteret på at bruge gennemførelsesretsakter for bedre at kunne 
påvirke forberedelsesfasen for sådanne retsakter gennem de eksperter fra medlemsstaterne, 
der sidder i de relevante udvalg i henhold til forordningen om gennemførelsesretsakter. 
Nationale eksperter har ingen formel rolle i forbindelse med forberedelsen af delegerede 
retsakter. Desuden er Parlamentets rolle, indflydelse og beføjelser langt større, når det gælder 
delegerede retsakter, idet det som sine stærkeste værktøjer har mulighed for at gøre indsigelse 
mod et forslag til delegeret retsakt og tilbagekalde en delegation. Når det gælder
gennemførelsesretsakter, er Parlamentets beføjelser begrænset til en ret til indsigelse, og 
Kommissionen kan vedtage en foreslået gennemførelsesretsakt, selv om Parlamentet gør 
indsigelse.

Valget af den rigtige retsakt har store konsekvenser, ikke alene for Parlamentets mulighed for 
at udøve sin kontrolbeføjelse, men også for gyldigheden af selve retsakten. Kommissionens 
formand har i en skrivelse til Parlamentets formand understreget, at afgrænsningen mellem 
gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter ikke er et spørgsmål om et politisk valg, og at 
udgangspunktet for enhver analyse derfor må være de retlige kriterier i artikel 290 og 291 i 
TEUF1. Kommissionen har derfor anmodet Domstolen om at afklare spørgsmålet om 
afgrænsningen i en sag, hvor den finder, at man har valgt den forkerte form for retsakt2.

For at få fastlagt en horisontal politisk holdning til spørgsmålet om delegerede retsakter for at 
beskytte Parlamentets beføjelser og undgå yderligere risiko for søgsmål og risikoen for 
annullation af retsakter med et forkert valg af delegerede retsakter eller 
gennemførelsesretsakter, godkendte Formandskonferencen i 2012 følgende strategi med fire 
punkter med henblik på at sikre, at Parlamentet er i stand til at udøve sine beføjelser i henhold 
til Lissabontraktaten fuldt ud3:

1. Valg af den rigtige retsakt
2. Styrkelse af medlemsstaternes rolle i den forberedende fase af delegerede retsakter

3. Medtagelse i basisretsakten ("fælles beslutningsprocedure")
4. Vedtagelse af Parlamentets holdning uden en aftale ved førstebehandlingen.

Som et sidste skridt indgår det i denne strategi, at hvis man ikke kan få medtaget delegerede 

                                               
1 Skrivelse af 3. februar 2012 fra formand Barroso til formand Schulz.
2 Den 19. september 2012 anlagde Kommissionen sag mod Parlamentet og Rådet ved EU-Domstolen med 
påstand om annullation af en artikel i forordningen om biocidholdige produkter, hvorefter vedtagelse af 
foranstaltninger til fastsættelse af gebyrer til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) skal ske ved en 
gennemførelsesretsakt og ikke ved en delegeret retsakt. Kommissionen gør gældende, at eftersom den 
pågældende artikel har til formål at udbygge visse ikke-væsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige 
retsakt, og under hensyn til delegationens karakter og formålet med den retsakt, der skal vedtages i henhold til de 
pågældende beføjelser, bør en sådan retsakt vedtages i overensstemmelse med proceduren i artikel 290 i TEUF 
og ikke efter procedurerne i artikel 291 i TEUF. Sag C-427/12 (Kommissionen mod Europa-Parlamentet og 
Rådet for Den Europæiske Union)
3 "Political guidelines on a horizontal approach within Parliament on dealing with delegated acts" (skrivelse af 
19. april 2012 fra Udvalgsformandskonferencen til Parlamentets formand).
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retsakter i et bestemt dossier, selv om det er blevet fastslået, at dette burde ske, vil man nægte 
at forelægge dossieret for plenarforsamlingen i den pågældende form, hvorefter det bliver 
nødvendigt med yderligere horisontale forhandlinger med Rådet.

IV. Analyse

Da der ikke findes retspraksis fra Domstolen om spørgsmålet om afgrænsningen mellem 
delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, må udgangspunktet for enhver analyse være 
selve traktatens ordlyd. Artikel 290 i TEUF tillader kun delegation af lovgivningsbeføjelser til 
vedtagelse af "almengyldige ikke-lovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer
visse ikke-væsentlige bestemmelser i den lovgivningsmæssige retsakt" (fremhævelse tilføjet).

For at undersøge, om disse kriterier er opfyldt her, er det nødvendigt at undersøge karakteren 
af de pågældende beføjelser i hvert enkelt konkret tilfælde. 

Artikel 1, nr. 2, om overgangsordninger for mindste indsamlingsprocenter

Denne bestemmelse vedrører artikel 10, stk. 4, første afsnit, i batteridirektivet, hvorefter der i 
henhold til direktiv 2008/12/EF skulle vedtages overgangsordninger for mindste 
indsamlingsprocenter for batterier og akkumulatorer efter forskriftsproceduren i artikel 5 i 
komitologiafgørelsen.

Det fremgår af artikel 13, stk. 1, litra c), i forordningen om gennemførelsesretsakter, at hvis 
der i en basisretsakt, der er vedtaget inden denne forordnings ikrafttræden, henvises til artikel 
5 i komitologiafgørelsen, finder undersøgelsesproceduren i artikel 5 i denne forordning 
anvendelse.

Den foreslåede ændring til gennemførelsesretsakter i dette tilfælde er derfor korrekt. 

Artikel 1, nr. 2, om en fælles metode for beregning af det årlige salg

Denne bestemmelse vedrører artikel 10, stk. 4, andet afsnit, i batteridirektivet, hvorefter der i 
henhold til direktiv 2008/12/EF, under anvendelse af forskriftsproceduren med kontrol, skulle
fastlægges en fælles metode for beregning af det årlige salg af bærbare batterier og 
akkumulatorer til slutbrugere med henblik på at kontrollere, hvor stor en del af affaldet der 
blev indsamlet. Det hed videre i bestemmelsen, at denne foranstaltning havde "til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det".

Bestemmelsen er almengyldig, da beregningen af salget "finder anvendelse på objektivt 
bestemte situationer"1. Det giver yderligere støtte til denne konklusion, at der står "fælles" 
foran ordene "metode for beregning".

I den oprindelige bestemmelse hed det endvidere, at den foranstaltning, der skulle træffes, 
havde til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser ved at supplere direktivet. Denne 
bestemmelse kan derfor kun tilpasses ved at foreskrive vedtagelse af delegerede retsakter.

Den foreslåede ændring til gennemførelsesretsakter i dette tilfælde er derfor forkert, og 
bestemmelsen skal gøres til genstand for en delegation i henhold til artikel 290 i TEUF.
                                               
1 Se sag C-263/02, Kommissionen mod Jégo-Quéré Sml. 2004 I, s. 3425, præmis 43.
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Artikel 1, nr. 3, om tilpasning eller supplering af bilag III af hensyn til tekniske eller 
videnskabelige fremskridt

Denne bestemmelse vedrører artikel 12, stk. 6, i batteridirektivet, hvorefter bilag III i 
batteridirektivet (om detaljerede krav vedrørende behandling og genvinding) i henhold til 
direktiv 2008/12/EF skulle tilpasses eller suppleres efter forskriftsproceduren med kontrol 
som følge af den videnskabelige og tekniske udvikling. Det hed endvidere i bestemmelsen, at 
disse foranstaltninger havde "til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, 
herunder ved at supplere det".

Denne bestemmelse er almengyldig, da tekniske eller videnskabelige fremskridt i relation til 
krav vedrørende behandling og genvinding af batterier og akkumulatorer "ved deres abstrakte 
indhold [er] rettet til ikke nærmere specificerede grupper af personer og finder anvendelse på 
objektivt bestemte situationer"1.

I den oprindelige bestemmelse hed det endvidere, at de foranstaltninger, der skulle træffes, 
havde til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser ved at supplere direktivet. Denne 
bestemmelse kan derfor kun tilpasses ved at foreskrive vedtagelse af delegerede retsakter.

Den foreslåede ændring til delegerede retsakter i dette tilfælde er derfor korrekt.

Artikel 1, nr. 5, om detaljerede regler til supplering af kriterierne for vurderingen af 
tilsvarende omstændigheder uden for EU

Denne bestemmelse vedrører artikel 15, stk. 3, i batteridirektivet, hvorefter der i henhold til 
direktiv 2008/12/EF skulle vedtages detaljerede regler for vurderingen af tilsvarende 
omstændigheder ved genvinding uden for Unionen, i forbindelse med eksport, efter 
forskriftsproceduren med kontrol. Det hed endvidere i bestemmelsen, at disse foranstaltninger 
havde "til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det".

Denne bestemmelse er almengyldig, da regler for vurderingen af tilsvarende omstændigheder 
ved genvinding i forbindelse med batterier og akkumulatorer "ved deres abstrakte indhold 
[er] rettet til ikke nærmere specificerede grupper af personer og finder anvendelse på 
objektivt bestemte situationer".

I den oprindelige bestemmelse hed det endvidere, at de foranstaltninger, der skulle træffes, 
havde til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser ved at supplere direktivet. Denne 
bestemmelse kan derfor kun tilpasses ved at foreskrive vedtagelse af delegerede retsakter.

Det kan i øvrigt bemærkes, at Parlamentet i de igangværende procedurer vedrørende 
regnskabsdirektivet og forordningen og direktivet om databeskyttelse har indtaget den 
holdning, at konstatering af ækvivalens i tredjelande kun kan gøres til genstand for en 
delegation af lovgivningsbeføjelser og intet har at gøre med ensartede betingelser for 
gennemførelse.

Den foreslåede ændring til delegerede retsakter i dette tilfælde er derfor korrekt.

                                               
1 Ibid.
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Artikel 1, nr. 6, om kravene om registrering af producenter

Denne bestemmelse vedrører artikel 17 i batteridirektivet, hvorefter de proceduremæssige 
krav til registreringen af producenter i henhold til direktiv 2008/12/EF skulle vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol. Det hed endvidere i bestemmelsen, at disse foranstaltninger 
havde "til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det".

Denne bestemmelse er almengyldig, da den "ved [sit] abstrakte indhold [er] rettet til ikke 
nærmere specificerede grupper af personer og finder anvendelse på objektivt bestemte 
situationer".

I den oprindelige bestemmelse hed det endvidere, at de omhandlede krav havde til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser ved at supplere direktivet. Denne bestemmelse kan 
derfor kun tilpasses ved at foreskrive vedtagelse af delegerede retsakter.

Den foreslåede ændring til delegerede retsakter i dette tilfælde er derfor korrekt.

Artikel 1, nr. 8, litra a), om detaljerede regler til supplering af kapacitetsmærkningen

Denne bestemmelse vedrører artikel 21, stk. 2, i batteridirektivet, hvorefter der i henhold til 
direktiv 2008/12/EF skulle vedtages detaljerede regler, der sikrer, at kapacitetsmærkningen er 
synlig, let læselig og uudslettelig, efter forskriftsproceduren med kontrol. Det hed endvidere i 
bestemmelsen, at disse foranstaltninger havde "til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det".

Denne bestemmelse er almengyldig, da den "ved [sit] abstrakte indhold [er] rettet til ikke 
nærmere specificerede grupper af personer og finder anvendelse på objektivt bestemte 
situationer".

I den oprindelige bestemmelse hed det endvidere, at de foranstaltninger, der skulle træffes, 
havde til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser ved at supplere direktivet. Denne 
bestemmelse kan derfor kun tilpasses ved at foreskrive vedtagelse af delegerede retsakter.

Den foreslåede ændring til delegerede retsakter i dette tilfælde er derfor korrekt.

Artikel 1, nr. 8, litra b), om fravigelse af mærkningskravene

Denne bestemmelse vedrører artikel 21, stk. 7, i batteridirektivet, hvorefter fravigelser af 
mærkningskravene i artikel 21 i henhold til direktiv 2008/12/EF skulle vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol. Det hed endvidere i bestemmelsen, at disse foranstaltninger 
havde "til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det".

Denne bestemmelse er almengyldig, da den "ved [sit] abstrakte indhold [er] rettet til ikke 
nærmere specificerede grupper af personer og finder anvendelse på objektivt bestemte 
situationer".

I den oprindelige bestemmelse hed det endvidere, at de foranstaltninger, der skulle træffes, 
havde til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser ved at supplere direktivet. Denne 
bestemmelse kan derfor kun tilpasses ved at foreskrive vedtagelse af delegerede retsakter.



AL\928228DA.doc 11/12 PE506.019v02-00

DA

Den foreslåede ændring til delegerede retsakter i dette tilfælde er derfor korrekt.

Artikel 1, nr. 9, om et spørgeskema til medlemsstaterne med henblik på rapportering

Denne bestemmelse vedrører artikel 22, stk. 2, i batteridirektivet, hvorefter der i henhold til 
direktiv 2008/12/EF skulle udformes et spørgeskema eller en formular efter 
forskriftsproceduren i artikel 5 i komitologiafgørelsen, som skulle danne grundlag for de 
rapporter om gennemførelsen af direktivet, som medlemsstaterne skal indsende hvert tredje 
år.

Det fremgår af artikel 13, stk. 1, litra c), i forordningen om gennemførelsesretsakter, at hvis 
der i en basisretsakt, der er vedtaget inden denne forordnings ikrafttræden, henvises til artikel 
5 i komitologiafgørelsen, finder undersøgelsesproceduren i artikel 5 i denne forordning 
anvendelse.

Den foreslåede ændring til gennemførelsesretsakter i dette tilfælde er derfor korrekt. 

De foreslåede delegationers formål, indhold, omfang og varighed

Hvad angår de foreslåede delegationers formål, indhold, omfang og varighed er der ingen 
ændringer i forhold til batteridirektivet, hvor der blev henvist til komitologiafgørelsen, under 
hensyntagen til, at de foreslåede ændringer har til formål at tilpasse direktivet til artikel 290-
291 i TEUF. De foreslåede ændringer er derfor proceduremæssige og ikke materielle og 
berører ikke formålet, indholdet og omfanget.

Ændringsforslag 12 i ENVI's udkast til betænkning går ud på at ændre forslagets artikel 1, nr. 
2, om en fælles metode til beregning af det årlige salg ved at foreskrive vedtagelse af 
delegerede retsakter i stedet for gennemførelsesretsakter. Dette er en proceduremæssig 
ændring og berører ikke den foreslåede delegations formål, indhold og omfang i forhold til 
den tidligere situation i henhold til komitologiafgørelsen.

Med hensyn til varigheden af de foreslåede delegationer indsættes der ved Kommissionens 
forslag en ny artikel 23a med overskriften "Udøvelse af de delegerede beføjelser", som er i 
overensstemmelse med modellen "artikel a" og "valgmulighed 1" i den fælles forståelse. I 
henhold hertil er delegationen af ubegrænset varighed, og der gælder en frist på 2+2 måneder 
for indsigelser fra Europa-Parlamentet eller Rådet.

Ændringsforslag 14 i ENVI's udkast til betænkning går ud på at ændre "valgmulighed 1" til 
"valgmulighed 2" i den fælles forståelse og fastsætte delegationsperioder på 5 år, hvorved 
Kommissionen skal aflægge rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder 
inden udløbet af en femårsperiode, som forlænges stiltiende, medmindre Europa-Parlamentet 
eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Denne foreslåede ændring ligger klart inden for rammerne af lovgiverens beføjelser og giver 
en yderligere fordel i form af en regelmæssig kontrol af delegationerne.
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Rådet kompromistekst

Den 14. september 2012 fremlagde det cypriotiske formandskab en kompromistekst om 
forslaget1. I denne tekst fastholdes delegerede retsakter for artikel 1, nr. 8, litra b), om 
fravigelse af mærkningskravene, men der foreskrives gennemførelsesretsakter i alle de andre 
relevante bestemmelser, der er behandlet ovenfor.

Konklusion og henstilling

På mødet den 21. februar 2013 vedtog Retsudvalget enstemmigt2 følgende udtalelse:
På baggrund af det ovenfor anførte er Retsudvalget af den opfattelse, at med undtagelse af 
forslagets artikel 1, nr. 2, der vedrører en fælles metode for beregning af det årlige salg, og 
som skal foreskrive delegerede retsakter i stedet for gennemførelsesretsakter, er 
Kommissionens forslag korrekt for så vidt angår tilpasningen til komitologibestemmelserne i 
batteridirektivet til artikel 290 og 291 i TEUF. Det står lovgiveren frit for at vælge 
"valgmulighed 2" i den fælles forståelse med hensyn til delegationens varighed.

I lyset af de politiske retningslinjer, der er godkendt af Formandskonferencen, og da 
kriterierne i artikel 290 i TEUF klart er opfyldt i relation til den fælles metode i artikel 1, nr. 
2), i forslaget, bør Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed insistere på 
delegerede retsakter for denne bestemmelses vedkommende, og det bør støtte den af 
Kommissionen foreslåede tilpasning for de øvrige relevante bestemmelsers vedkommende.
Hvis Rådet fastholder sin kompromistekst og den holdning, at der i større udstrækning bør 
anvendes gennemførelsesretsakter, bør udvalget meddele Rådet, at dossieret ikke vil blive 
forelagt for plenarforsamlingen i den pågældende form, og hvis Rådet stadig står fast, bør 
udvalget henstille til, at Europa-Parlamentets holdning vedtages uden en aftale ved 
førstebehandlingen. 

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Rådsdokument nr. 13763/12.
2 Til stede ved den endelige afstemning: Evelyn Regner (fung. formand), Raffaele Baldassarre (næstformand), 
Françoise Castex (næstformand), Francesco Enrico Speroni (ordfører), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Marielle 
Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, 
József Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka.


