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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av 
allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens 
utövande av sina genomförandebefogenheter
(KOM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0083),

– med beaktande av artikel 291.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från 
utskottet för utrikesfrågor, budgetutskottet, utskottet för utveckling, utskottet för ekonomi 
och valutafrågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi, utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd, utskottet för internationell handel, utskottet för transport och turism, 
utskottet för regional utveckling, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, 
fiskeriutskottet, utskottet för kultur och utbildning och utskottet för konstitutionella frågor 
(A7-.../2010).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det bör fastställas kriterier för att 
avgöra vilket förfarande som ska användas 
vid antagandet av genomförandeakter. För 
att skapa större konsekvens och för att 
säkerställa att formföreskrifterna står i 
proportion till den typ av 
genomförandeakter som ska antas, bör 

(8) Det bör fastställas kriterier för att 
avgöra vilket förfarande som ska användas 
vid antagandet av genomförandeakter. För 
att skapa större konsekvens och för att 
säkerställa att formföreskrifterna står i 
proportion till den typ av 
genomförandeakter som ska antas, bör 
dessa kriterier vara bindande i den mening 
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dessa kriterier vara bindande. att granskningsförfarandet endast får 
användas om de är uppfyllda.

Or. en

Motivering

Beskrivningen av de kriterier som används när man väljer mellan det rådgivande förfarandet 
och granskningsförfarandet behöver vara tydligare.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Europaparlamentet och rådet får 
när som helst meddela kommissionen att 
de anser att ett förslag till 
genomförandeakt överskrider de 
genomförandebefogenheter som anges i 
den grundläggande rättsakten. 
Kommissionen ska då se över utkastet till 
åtgärder i fråga och informera 
Europaparlamentet och rådet om vilka 
åtgärder den avser att vidta samt om 
skälen för detta.

Or. en

Motivering

Rätten till kontroll, som tidigare säkerställdes genom artikel 8 i beslutet om 
kommittéförfarande, är nödvändig för att båda medlagstiftarna i ett tidigt skede ska kunna 
meddela kommissionen att de anser att ett förslag till genomförandeakt överskrider de 
genomförandebefogenheter som anges i den grundläggande rättsakten.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Beslut 1999/468/EG bör upphävas. (14) Beslut 1999/468/EG bör upphävas och 



PR\817540SV.doc 7/14 PE441.207v02-00

SV

För att säkerställa en smidig övergång 
mellan systemet enligt beslut 1999/468/EG 
och det system som föreskrivs genom 
denna förordning bör alla hänvisningar i 
befintlig lagstiftning till de förfaranden 
som föreskrivs i det beslutet, med undantag 
av hänvisningar till det föreskrivande 
förfarandet med kontroll enligt artikel 5a, 
anses som hänvisningar till de 
motsvarande förfaranden som föreskrivs i 
denna förordning. Artikel 5a i beslut 
1999/468/EG bör fortsätta att gälla med 
hänsyn till befintliga grundläggande 
rättsakter som hänvisar till den artikeln.

hänvisningar i befintliga grundläggande 
rättsakter till förfaranden som föreskrivs i 
det beslutet bör så snart som möjligt, dock 
senast den 31 december 2012, anpassas 
till de nya regler om delegerade 
befogenheter och 
genomförandebefogenheter som anges i 
artiklarna 290 och 291 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. I 
väntan på denna anpassning och i syfte 
att säkerställa en smidig övergång mellan 
systemet enligt beslut 1999/468/EG och det 
system som föreskrivs genom denna 
förordning bör de förfaranden som 
föreskrivs i denna förordning provisoriskt 
tillämpas i de fall där det i befintlig 
lagstiftning hänvisas till de förfaranden 
som föreskrivs i det beslutet, med undantag 
av det föreskrivande förfarandet med 
kontroll enligt artikel 5a, vilket även i 
fortsättningen bör tillämpas provisoriskt.

Or. en

Motivering

Det måste klargöras att de övergångsbestämmelser som anges i artikel 10 i förslaget enbart 
är en teknisk lösning som inte ersätter den nödvändiga anpassningen av regelverket rättsakt 
för rättsakt.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Ovannämnda anpassning bör först 
och främst inledas på de politikområden 
som inte omfattades av artikel 251 i 
fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen och som numera omfattas 
av det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Or. en
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Motivering

Anpassningen till bestämmelserna om delegerade akter och genomförandeakter bör 
prioriteras på de politikområden som inte omfattades av medbeslutandeförfarandet och 
numera omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs de allmänna 
regler och principer som ska tillämpas när 
det i en rättsligt bindande unionsakt (nedan 
kallad grundläggande rättsakt) krävs att 
kommissionens antagande av rättsligt 
bindande genomförandeakter kontrolleras 
av medlemsstaterna.

I denna förordning fastställs de allmänna 
regler och principer som ska tillämpas när 
det i en rättsligt bindande unionsakt (nedan 
kallad grundläggande rättsakt) fastställs att
enhetliga genomförandevillkor är 
nödvändiga och krävs att kommissionens 
antagande av genomförandeakter 
kontrolleras av medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Ordalydelsen i denna artikel bör på ett tydligt sätt återspegla att det enligt artikel 291 i 
EUF-fördraget är upp till parlamentet och rådet att avgöra i vilka fall det krävs enhetliga 
villkor för genomförandet av akter som antagits enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, 
och där genomförandebefogenheter alltså ska ges till kommissionen, och att avgöra vilka av 
medlemsstaternas kontroller som ska tillämpas för utövandet av dessa 
genomförandebefogenheter.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om inget yttrande avges får
kommissionen anta utkastet till åtgärder.
Om kommissionen inte antar utkastet till 
åtgärder får ordföranden förelägga 
kommittén en ändrad version av detta.

4. Om inget yttrande avges ska
kommissionen inte anta utkastet till 
åtgärder. Ordföranden får förelägga 
kommittén utkastet till åtgärder för 
ytterligare överläggningar eller förelägga
kommittén en ändrad version av detta.
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Or. en

Motivering

Inom granskningsförfarandet bör en genomförandeåtgärd bara antas efter att kommittén har 
gett sitt tydliga godkännande.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska formellt översända 
de handlingar som avses i leden c och e i 
punkt 1 till Europaparlamentet och rådet 
vid samma tidpunkt som till 
kommittéledamöterna.

Or. en

Motivering

De utkast till åtgärder som föreläggs kommittén, inklusive eventuella senare ändrade 
versioner, och de slutgiltiga utkasten till åtgärder bör inte bara vara tillgängliga för 
lagstiftarna, utan dessa bör också aktivt underrättas om dem så snart de finns tillgängliga.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet och rådet får när 
som helst meddela kommissionen att de 
anser att ett förslag till genomförandeakt 
överskrider de 
genomförandebefogenheter som anges i 
den grundläggande rättsakten. 
Kommissionen ska då se över utkastet till 
åtgärder i fråga och informera 
Europaparlamentet och rådet om vilka 
åtgärder den avser att vidta samt om 
skälen för detta.
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Or. en

Motivering

Rätten till kontroll, som tidigare säkerställdes genom artikel 8 i beslutet om 
kommittéförfarande, är nödvändig för att båda medlagstiftarna i ett tidigt skede ska kunna 
meddela kommissionen att de anser att ett förslag till genomförandeakt överskrider de 
genomförandebefogenheter som anges i den grundläggande rättsakten.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Anpassning av befintliga rättsakter

Senast den 31 december 2012 ska 
kommissionen se över grundläggande 
rättsakter som antagits innan den här 
förordningen trädde i kraft i syfte att 
anpassa de akterna till de nya regler om 
delegerade befogenheter och 
genomförandebefogenheter som anges i 
artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget. 
Kommissionen ska regelbundet 
rapportera till Europaparlamentet och 
rådet om vilka framsteg som gjorts i 
denna översyn. Vid behov ska sådana 
rapporter åtföljas av lagstiftningsförslag. 
Denna anpassning ska först och främst 
inledas på de politikområden som inte 
omfattades av artikel 251 i fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen 
och som numera omfattas av det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.

Or. en

Motivering

Det måste klargöras att de övergångsbestämmelser som anges i artikel 10 i förslaget enbart 
är en teknisk lösning som inte ersätter den nödvändiga anpassningen av regelverket rättsakt 
för rättsakt. Anpassningen till bestämmelserna om delegerade akter och genomförandeakter 
bör prioriteras på de politikområden som inte omfattades av medbeslutandeförfarandet och 
numera omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anpassning av befintliga grundläggande 
rättsakter

Övergångsbestämmelser som gäller 
befintliga grundläggande rättsakter

Or. en

Motivering

Det måste klargöras att de övergångsbestämmelser som anges i artikel 10 i förslaget enbart 
är en teknisk lösning som inte ersätter den nödvändiga anpassningen av regelverket rättsakt 
för rättsakt.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det i grundläggande rättsakter som 
antagits innan den här förordningen trädde 
i kraft föreskrivs att kommissionen ska 
utöva sina genomförandebefogenheter i 
enlighet med beslut 1999/468/EG ska 
följande bestämmelser tillämpas:

I väntan på anpassningen enligt artikel 9a 
av grundläggande rättsakter som antagits 
innan den här förordningen trädde i kraft, 
och när det i sådana akter föreskrivs att 
kommissionen ska utöva sina 
genomförandebefogenheter i enlighet med 
beslut 1999/468/EG, ska följande 
bestämmelser tillämpas:

(a) Hänvisningar till artikel 3 i beslut 
1999/468/EG ska anses som hänvisningar 
till artikel 4 i denna förordning.

a) Om det i den grundläggande rättsakten 
hänvisas till artikel 3 i beslut 1999/468/EG 
ska det rådgivande förfarandet i artikel 4 i 
denna förordning tillämpas.

(b) Hänvisningar till artiklarna 4 och 5 i 
beslut 1999/468/EG ska anses som 
hänvisningar till artikel 5 i denna 
förordning.

b) Om det i den grundläggande rättsakten 
hänvisas till artiklarna 4 och 5 i beslut 
1999/468/EG ska granskningsförfarandet
i artikel 5 i denna förordning tillämpas.

(c) Hänvisningar till artikel 6 i beslut 
1999/468/EG ska anses som hänvisningar 
till artikel 6 i denna förordning.

c) Om det i den grundläggande rättsakten 
hänvisas till artikel 6 i beslut 1999/468/EG 
ska artikel 6 i denna förordning tillämpas.
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(d) Hänvisningar till artiklarna 7 och 8 i 
beslut 1999/468/EG ska anses som 
hänvisningar till artikel 8 i denna 
förordning.

d) Om det i den grundläggande rättsakten 
hänvisas till artiklarna 7 och 8 i beslut 
1999/468/EG ska artikel 8 i denna 
förordning tillämpas.

Or. en

Motivering

Det måste klargöras att de övergångsbestämmelser som anges i artikel 10 i förslaget enbart 
är en teknisk lösning som inte ersätter den nödvändiga anpassningen av regelverket rättsakt 
för rättsakt.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 3 och 7 i denna förordning ska 
tillämpas på alla befintliga kommittéer.

Artiklarna 3 och 7 i denna förordning ska 
tillämpas på alla befintliga kommittéer med 
avseende på punkt 1.

Or. en 

Motivering

Det måste klargöras att de övergångsbestämmelser som anges i artikel 10 i förslaget enbart 
är en teknisk lösning som inte ersätter den nödvändiga anpassningen av regelverket rättsakt 
för rättsakt.
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MOTIVERING

I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt görs en ny åtskillnad mellan delegerade 
akter (artikel 290 FEUF) och genomförandeakter (artikel 291 FEUF). De förstnämnda, som 
närmast är av lagstiftande natur, är föremål för kontroller som fastställs från fall till fall av 
medlagstiftarna. Den 5 maj 2010 antog parlamentet en resolution i frågan (om befogenheter 
för delegering av lagstiftning1). Genomförandeakterna å sin sida framställs i fördraget som ett 
undantag till regeln om att medlemsstaterna ansvarar för att vidta alla nationella 
lagstiftningsåtgärder som är nödvändiga för att genomföra unionens rättsligt bindande akter. 
Om det krävs enhetliga villkor för genomförandet av sådana akter ska kommissionen2 enligt 
detta undantag tilldelas genomförandebefogenheter genom akterna, allt under 
”medlemsstaternas kontroll”3. Parlamentet delar numera, inom det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, ansvaret för att avgöra vilken kontroll som ska tillämpas4.

Föredraganden välkomnar i princip förslaget och tar i detta förslag till betänkande upp flera 
frågor som han bedömer vara avgörande för parlamentet och som skulle behöva avhandlas i 
lagtexten. 

För det första måste det slås fast att den automatiska anpassning av befintliga 
kommittéförfaranden som kommissionen föreslår i artikel 10 enbart är en övergångslösning 
som inte påverkar en framtida anpassning av varje enskild rättsakt genom ett 
lagstiftningsförfarande. Av praktiska skäl, och för rättssäkerhetens skull, bör denna 
anpassning genomföras inom en viss tidsperiod, så att alla berörda institutioner på detta sätt 
visar sig angelägna om att de förändringar i EU:s rättsliga ram som Lissabonfördraget har 
medfört ska bli verklighet (se ändringsförslag 3, 4, 9, 10 och 11).

För det andra anser föredraganden att det är mycket viktigt att parlamentet och rådet får 
information. Eftersom det ju är medlagstiftarna som bestämmer om delegerade akter eller 
genomförandeakter ska användas och fastställer vilken kontroll som ska tillämpas i båda 
fallen (på genomförandeakter i det förslag som behandlas här) måste kommissionen informera 
parlamentet och rådet om hur den utövar sina genomförandebefogenheter. Förslag till 
genomförandeakter (inklusive senare förslag, om det första ändras) bör därför aktivt 
översändas till parlamentet och rådet (se ändringsförslag 7). Det gör det möjligt för 
medlagstiftarna att reagera så tidigt som möjligt om någon av dem skulle anse att ett förslag 
till genomförandeåtgärd överskrider de befogenheter som kommissionen tilldelats i en 
grundläggande rättsakt. Kommissionen bör då vara skyldig att informera medlagstiftarna om 
vilka åtgärder den avser att vidta till följd av en sådan reaktion från parlamentet eller rådet 
samt att ange skälen för dessa åtgärder (se ändringsförslag 2 och 8).

För det tredje skulle föredraganden vilja klargöra i vilken bemärkelse de kriterier som 
används när man väljer mellan granskningsförfarandet och det rådgivande förfarandet 
betraktas som ”bindande” för medlagstiftarna (se ändringsförslag 1). 
                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0127, A7-0110/2010.
2 I vissa undantagsfall (artiklarna 24 och 26 i EU-fördraget) kan sådana befogenheter tilldelas rådet.
3 Artikel 291.1–3 i EUF-fördraget.
4 Artikel 291.3 i EUF-fördraget.
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Föredraganden vill framhålla fördragets uttryckliga lydelse och den egna bestämmanderätt 
som ingår i medlagstiftarnas roll när de avgör om villkoren i fördraget är uppfyllda. Vidare 
bör det framgå av förordningen att vissa genomförandeakter kan vara icke-bindande (se 
ändringsförslag 5).

Slutligen behandlar förslaget till betänkande frågan om vad som ska hända för kommissionens 
del om kommitténs yttrande uteblir (se ändringsförslag 6).


