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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

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

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af det 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 de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser
(KOM(2010)0083 – C7–0073/2010 – 2010/0051(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0083),

– der henviser til artikel 291, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udenrigsudvalget, 
Budgetudvalget, Udviklingsudvalget, Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Udvalget om International 
Handel, Transport- og Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget, Udvalget om 
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Fiskeriudvalget, Kultur- og 
Uddannelsesudvalget og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7–0000/2010),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

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

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der bør fastsættes kriterier for at 
afgøre, hvilken procedure der skal 
anvendes til vedtagelse af 
gennemførelsesretsakter. For at opnå en 
højere grad af sammenhæng og sikre, at 
procedurekravene står i et rimeligt forhold 
til arten af de gennemførelsesretsakter, der 
skal vedtages, bør kriterierne være 
bindende.

(8) Der bør fastsættes kriterier for at 
afgøre, hvilken procedure der skal 
anvendes til vedtagelse af 
gennemførelsesretsakter. For at opnå en 
højere grad af sammenhæng og sikre, at 
procedurekravene står i et rimeligt forhold 
til arten af de gennemførelsesretsakter, der 
skal vedtages, bør kriterierne være 
bindende i den forstand, at kun når de er 
opfyldt, kan undersøgelsesproceduren 
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anvendes.

Or. en

Begrundelse

Arten af kriterierne for valget af rådgivnings- eller undersøgelsesproceduren skal afklares.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Europa-Parlamentet og Rådet kan 
til enhver tid oplyse Kommissionen om, at 
de anser et udkast til 
gennemførelsesretsakt for at overskride de 
gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i 
basisretsakten. I et sådant tilfælde bør 
Kommissionen revidere det pågældende 
udkast og underrette Europa-Parlamentet 
og Rådet om de foranstaltninger, som den 
agter at træffe, og om begrundelsen 
herfor.

Or. en

Begrundelse

En ret til aktindsigt, som tidligere var fastsat i artikel 8 i komitologiafgørelsen, er nødvendig 
for, at hver medlovgiver på et tidligt tidspunkt skal kunne angive over for Kommissionen, om 
den mener, at et udkast til gennemførelsesretsakt overskrider de gennemførelsesbeføjelser, 
der er fastsat i basisretsakten.

Ændringsforslag 3

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 

(14) Afgørelse 1999/468/EF bør ophæves, 
og henvisninger til procedurer, der er 
fastsat i denne afgørelse, og som indgår i 
de eksisterende basisretsakter, bør på 
kortest mulige tid og under alle 
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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.

omstændigheder senest den 31. december 
2012 tilpasses de nye regler om delegerede 
beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, 
der er fastsat i artikel 290 og 291 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Indtil denne tilpasning 
finder sted, og for at sikre overgangen 
mellem ordningen i henhold til afgørelse 
1999/468/EF og denne forordning, bør 
procedurerne i denne forordning 
midlertidigt anvendes i de tilfælde, hvor
den gældende lovgivning henviser til 
procedurerne i afgørelsen, dog med 
undtagelse af henvisninger til 
forskriftsproceduren med kontrol i 
afgørelsens artikel 5a, som fortsat skal 
gælde midlertidigt.

Or. en

Begrundelse

Det skal gøres klart, at den overgangsordning, der er fastsat i artikel 10 i forslaget, kun er en 
teknisk løsning, som ikke berører den nødvendige tilpasning af EU-retten på en sag til sag-
basis.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Ovennævnte tilpasning bør 
prioritere at behandle de politiske 
områder, som ikke var omfattet af artikel 
251 i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab, og som nu er 
underlagt den almindelige 
lovgivningsprocedure.

Or. en

Begrundelse

En prioriteret tilpasning til bestemmelserne om delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter bør finde sted inden for de politiske områder, som ikke var omfattet 
af den fælles beslutningsprocedure, og som nu er omfattet af den almindelige 
lovgivningsprocedure.
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Ændringsforslag 5

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 ensartede betingelser for 
gennemførelse er nødvendige, og hvori 
det fastsættes, at Kommissionens 
vedtagelse af gennemførelsesretsakter skal 
kontrolleres af medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Ordlyden i denne artikel bør udtrykkeligt afspejle, at artikel 291 i TEUF lader det være op til 
Parlamentet og Rådet at identificere de situationer, hvor ensartede betingelser er nødvendige 
for at gennemføre retsakter, der er vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure, og 
hvor gennemførelsesbeføjelserne dermed skal tillægges Kommissionen, og at afgøre, hvilken 
kontrol medlemsstaterne anvender til udøvelse af sådanne gennemførelsesbeføjelser.

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, 
vedtager Kommissionen ikke udkastet til 
foranstaltninger. Formanden kan
forelægge udkastet til foranstaltninger for 
udvalget til yderligere drøftelse eller 
forelægge det en ændret affattelse af 
udkastet til foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Vedtagelsen af en gennemførelsesforanstaltning under undersøgelsesproceduren bør kun 
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finde sted efter udvalgets entydige godkendelse.

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen videregiver formelt de 
dokumenter, der er nævnt i stk. 1, litra c) 
og e), til Europa-Parlamentet og Rådet på 
samme tid som til udvalgets medlemmer.

Or. en

Begrundelse

Udkast til foranstaltninger, der præsenteres for udvalget, herunder eventuelle senere ændrede 
udgaver, samt det endelige udkast til foranstaltninger bør ikke kun være tilgængelige for 
lovgiveren, men bør også aktivt forelægges denne, så snart de bliver tilgængelige.

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Europa-Parlamentet og Rådet kan til 
enhver tid oplyse Kommissionen om, at de 
anser et udkast til gennemførelsesretsakt 
for at overskride de 
gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i 
basisretsakten. I et sådant tilfælde 
reviderer Kommissionen det pågældende 
udkast og underretter Europa-
Parlamentet og Rådet om de 
foranstaltninger, som den agter at træffe, 
og om begrundelsen herfor.

Or. en

Begrundelse

En ret til aktindsigt, som tidligere var fastsat i artikel 8 i komitologiafgørelsen, er nødvendig 
for, at hver medlovgiver på et tidligt tidspunkt skal kunne angive over for Kommissionen, om 
den mener, at et udkast til gennemførelsesretsakt overskrider de gennemførelsesbeføjelser, 
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der er fastsat i basisretsakten.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilpasning af gældende retsakter
Senest den 31. december 2012 vurderer 
Kommissionen de basisretsakter, der er 
vedtaget inden ikrafttrædelsen af denne 
forordning, med henblik på at tilpasse 
disse retsakter til de nye regler om 
delegerede beføjelser og 
gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i 
artikel 290 og 291 i TEUF. Kommissionen 
forelægger regelmæssigt Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
resultatet af denne gennemgang. Med 
rapporterne følger eventuelt 
lovgivningsforslag. Denne tilpasning 
prioriterer at behandle de politiske 
områder, som ikke var omfattet af artikel 
251 i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab, og som nu er 
underlagt den almindelige 
lovgivningsprocedure.

Or. en

Begrundelse

Det skal gøres klart, at den overgangsordning, der er fastsat i artikel 10 i forslaget, kun er en 
teknisk løsning, som ikke berører den nødvendige tilpasning af EU-retten på en sag til sag-
basis. En prioriteret tilpasning til bestemmelserne om delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter bør finde sted inden for de politiske områder, som ikke var omfattet 
af den fælles beslutningsprocedure, og som nu er omfattet af den almindelige 
lovgivningsprocedure.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilpasning af gældende basisretsakter Overgangsforanstaltninger, der finder 
anvendelse på gældende basisretsakter

Or. en

Begrundelse

Det skal gøres klart, at den overgangsordning, der er fastsat i artikel 10 i forslaget, kun er en 
teknisk løsning, som ikke berører den nødvendige tilpasning af EU-retten på en sag til sag-
basis.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag
Hvis basisretsakter, der er vedtaget inden 
ikrafttrædelsen af denne forordning, 
indeholder bestemmelser om, at 
Kommissionen skal udøve 
gennemførelsesbeføjelser i henhold til 
afgørelse 1999/468/EF, finder følgende 
regler anvendelse: 

Hvis basisretsakter, der er vedtaget inden 
ikrafttrædelsen af denne forordning i 
henhold til artikel 9a, indeholder 
bestemmelser om, at Kommissionen skal 
udøve gennemførelsesbeføjelser i henhold 
til afgørelse 1999/468/EF, finder følgende 
regler anvendelse indtil tilpasningen af de 
pågældende retsakter:

a) henvisninger til artikel 3 i afgørelse 
1999/468/EF skal forstås som 
henvisninger til denne forordnings artikel 
4

a) Hvis basisretsakten henviser til artikel 3 
i afgørelse 1999/468/EF, finder 
rådgivningsproceduren i artikel 4 i denne 
forordning anvendelse.

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

b) Hvis basisretsakten henviser til artikel 4 
og 5 i afgørelse 1999/468/EF, finder 
undersøgelsesproceduren i artikel 5 i 
denne forordning anvendelse.

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

c) Hvis basisretsakten henviser til artikel 6 
i afgørelse 1999/468/EF, finder artikel 6 i 
denne forordning anvendelse.

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

d) Hvis basisretsakten henviser til artikel 7 
og 8 i afgørelse 1999/468/EF, finder artikel 
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henvisninger til denne forordnings artikel 
8.

8 i denne forordning anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Det skal gøres klart, at den overgangsordning, der er fastsat i artikel 10 i forslaget, kun er en 
teknisk løsning, som ikke berører den nødvendige tilpasning af EU-retten på en sag til sag-
basis.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
 Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Denne forordnings artikel 3 og 7 finder 
anvendelse på alle eksisterende udvalg med 
henblik på stk. 1.

Or. en 

Begrundelse

Det skal gøres klart, at den overgangsordning, der er fastsat i artikel 10 i forslaget, kun er en 
teknisk løsning, som ikke berører den nødvendige tilpasning af EU-retten på en sag til sag-
basis.
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BEGRUNDELSE

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde indeholder en ny sondring mellem 
delegerede retsakter (artikel 290 i TEUF) og gennemførelsesretsakter (artikel 291 i TEUF). 
Førstnævnte, der har en kvasi-lovgivningsmæssig karakter, er underlagt kontroller, der 
defineres fra sag til sag af EU-lovgiveren. Parlamentet vedtog en beslutning om dette 
spørgsmål ("Beføjelse til delegation af lovgivning") den 5. maj 20101. Sidstnævnte 
præsenteres i traktaten som en undtagelse fra reglen om, at medlemsstaterne er ansvarlige for 
vedtagelse af alle de nationale foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre 
Unionens juridisk bindende retsakter. Ifølge denne undtagelse, hvor ensartede betingelser for 
gennemførelse af Unionens juridisk bindende retsakter er nødvendige, tildeler disse retsakter 
Kommissionen2 gennemførelsesbeføjelser, med forbehold for "medlemsstaternes 
kontrolmekanismer"3. Parlamentet har nu et medansvar efter den almindelige 
lovgivningsprocedure for fastlæggelse af disse kontrolmekanismer4.

Ordføreren bifalder forslaget i princippet og peger på flere spørgsmål i dette udkast til 
betænkning, som han anser for afgørende for Parlamentet, og som vil skulle behandles i 
lovteksten. 

For det første bør det gøres klart, at den automatiske tilpasning af eksisterende 
udvalgsprocedurer, som foreslået af Kommissionen i artikel 10, blot er en overgangsordning, 
der ikke berører en kommende tilpasning ved en lovgivningsprocedure, der skal tage hvert 
enkelt tilfælde i betragtning. Af praktiske grunde og for at sikre retssikkerheden bør denne 
tilpasning foretages inden for en bestemt frist for at vise, at alle involverede institutioner har 
forpligtet sig til at gøre de ændringer af EU's retlige rammer, som følger af Lissabontraktaten, 
en praktisk realitet (se ændringsforslag 3, 4, 9, 10 og 11).

For det andet anser ordføreren videregivelse af oplysninger til Parlamentet og Rådet for at 
være af stor betydning. Da det er lovgiveren, der beslutter, om der overhovedet skal benyttes 
delegerede retsakter og/eller gennemførelsesretsakter, og som fastlægger de 
kontrolmekanismer, der gælder for begge ordninger (vedrørende gennemførelsesretsakter i det 
forslag, der betragtes her), har Europa-Parlamentet og Rådet behov for at blive underrettet af 
Kommissionen om, hvordan den udøver gennemførelsesbeføjelser. Udkast til 
gennemførelsesretsakter (herunder successive udkast, når det første udkast er ændret) bør 
derfor aktivt fremsendes til Parlamentet og Rådet (se ændringsforslag 7). Dette vil give 
medlovgiverne mulighed til at reagere så tidligt som muligt, når en af dem mener, at et udkast 
til gennemførelsesforanstaltning overskrider de beføjelser, som Kommissionen har ifølge en 
basisretsakt. Kommissionen bør derefter være forpligtet til at underrette lovgiveren om, hvilke 
foranstaltninger den agter at træffe i forbindelse med en sådan tilkendegivelse fra Parlamentet 
eller Rådet, samt at angive bevæggrundene for sin handlemåde (se ændringsforslag 2 og 8).

For det tredje vil ordføreren gerne præcisere, i hvilken forstand kriterierne for valget af enten 
undersøgelses- eller rådgivningsproceduren betragtes som "bindende" for lovgiveren (se 
ændringsforslag 1). 

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0127, A7-0110/2010.
2 I visse undtagelsestilfælde (artikel 24 og 26 EU) kan sådanne beføjelser tildeles Rådet.
3 Artikel 291, stk. 1, 2 og 3, i TEUF.
4 Artikel 291, stk. 3, i TEUF.
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Ordføreren vil gerne understrege traktatens udtrykkelige ordlyd og de skønsbeføjelser, der 
ligger i lovgiverens rolle i at identificere, om dens betingelser er opfyldt. Desuden bør 
forordningen anerkende, at visse gennemførelsesretsakter kan være ikke-bindende (se 
ændringsforslag 5).

Endelig behandler udkastet til betænkning spørgsmålet om, hvilken effekt udvalgets 
manglende udtalelse har på Kommissionen (se ændringsforslag 6).


