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Ændringsforslag 55
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Forslag til forordning
–

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 

539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i 

besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis 

statsborgere er fritaget for dette krav

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, 
stk. 2, litra a),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,
efter fremsendelse af udkastet til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure1, og

                                               
* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er markeret med 
symbolet ▌.
1 Europa-Parlamentets holdning af ...
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ud fra følgende betragtninger:

▌

(3a) Fuld visumgensidighed er et mål, som Unionen bør forfølge proaktivt i sine 
forbindelser med tredjelande, idet dette bidrager til at gøre Unionens eksterne 
politik mere troværdig og konsekvent på internationalt plan.

(3b) Når der modtages meddelelse fra en medlemsstat om, at et tredjeland, der er opført 
på listen i bilag II til forordning (EF) nr. 539/2011, har besluttet at indføre 
visumpligt for den pågældende medlemsstats statsborgere, bør alle 
medlemsstaterne reagere i fællesskab og dermed give et EU-svar på en situation, 
der berører Unionen som helhed og giver mulighed for at behandle dens 
statsborgere forskelligt.

(3c) I denne forordning bør der fastlægges en mekanisme til midlertidig suspension af 
visumfritagelsen for et tredjeland på listen i bilag II til forordning (EF) 
nr. 539/2001 i en nødsituation, hvor der er behov for en hurtig reaktion for at løse 
en eller flere medlemsstaters vanskeligheder, idet der tages højde for denne 
nødsituations overordnede følger for hele Unionen.

(3d) En væsentlig og pludselig stigning betyder, at tærsklen på 50 % er overskredet.
Den kan også være lavere, hvis Kommissionen skønner dette i det specifikke 
tilfælde, som meddeles af den medlemsstat, der er under pres.

(3e) En lav anerkendelsesprocent betyder, at anerkendelsesprocenten for 
asylansøgninger er lavere end 3 %. Den kan også være højere, hvis Kommissionen 
skønner dette i det specifikke tilfælde, som meddeles af den medlemsstat, der er 
under pres.

(3f) Det er nødvendigt at undgå og imødegå enhver form for misbrug som følge af 
ophævelse af visumpligten for ophold af kortere varighed for statsborgere fra et 
bestemt tredjeland, hvis de udgør en trussel for medlemsstaternes offentlige orden 
og indre sikkerhed.

(3g) For at fastlægge en gennemsigtig og effektiv mekanisme til suspension af 
visumfritagelsen for statsborgere fra et tredjeland, der er opført på listen i bilag II 
til forordning (EF) nr. 539/2001, som et middel til gensidighed eller i en 
nødsituation, bør Kommissionen delegeres beføjelse til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF), vedrørende ændringer af bilag II til forordning (EF) nr. 539/2001 for så 
vidt angår det tredjeland, for hvilket visumpligten midlertidigt genindføres. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse 
med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet. I usædvanlige tilfælde i forbindelse med en nødsituation, 
hvor der er behov for en hurtig reaktion for at løse en eller flere medlemsstaters 
vanskeligheder, bør Kommissionen delegeres beføjelse til efter hasteproceduren at 
vedtage delegerede retsakter vedrørende ændringer af bilag II til forordning (EF) 
nr. 539/2011 for så vidt angår det tredjeland, for hvilket visumpligten midlertidigt 
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genindføres.
▌

(6) Da ▌de for flygtninge og statsløse gældende visumregler, som blev indført ved 
Rådets forordning (EF) nr. 1932/2006 af 21. december 2006 om ændring af 
forordning (EF) nr. 539/2001, ikke gælder for sådanne personer, hvis de har bopæl i 
Det Forenede Kongerige eller Irland, er det nødvendigt at præcisere situationen 
vedrørende visumpligt for de flygtninge og statsløse personer, som har bopæl i Det 
Forenede Kongerige eller i Irland. Denne forordning bør lade det være op til 
medlemsstaterne selv at træffe beslutning om visumfritagelse eller -pligt for denne 
kategori af personer i overensstemmelse med deres internationale forpligtelser.
Kommissionen bør underrettes om alle sådanne beslutninger.

▌

(8) ▌Denne forordning bør fastlægge retsgrundlaget for visumpligten eller -fritagelsen 
for indehavere af rejsedokumenter udstedt af visse ▌enheder, som er underlagt 
international lovgivning, og som ikke er mellemstatslige internationale
organisationer.

(8a) Forordning (EF) nr. 539/2001 berører ikke anvendelsen af de internationale 
aftaler, der er indgået af Det Europæiske Fællesskab, inden nævnte forordning 
trådte i kraft, og som indebærer, at det er nødvendigt at afvige fra de fælles 
visumregler, samtidig med at der tages hensyn til Den Europæiske Unions 
Domstols retspraksis.

(9) Denne forordning udgør en udvikling af Schengenreglerne, jf. protokollen om 
integration af Schengenreglerne i Den Europæiske Union, således som disse er 
defineret i bilag A til Rådets afgørelse 1999/435/EF1 af 20. maj 1999 om definition 
af Schengenreglerne med henblik på, i overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten 
om Den Europæiske Union, at fastsætte retsgrundlaget for de bestemmelser og 
afgørelser, der udgør Schengenreglerne.

(10) For så vidt angår Island og Norge udgør denne forordning en udvikling af 
bestemmelserne i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den 
Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters 
associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne2, 
henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, i Rådets afgørelse 
1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte 
aftale3.

(11) For så vidt angår Schweiz udgør denne forordning en udvikling af bestemmelserne i 
Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Den Europæiske Union, Det 
Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds 
associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne4, 
henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, i Rådets afgørelse 

                                               
1 EFT L 176 af 10.7.1999, s. 1.
2 EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.
3 EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.
4 EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.
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1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF1.
(12) For så vidt angår Liechtenstein udgør denne forordning en udvikling af 

bestemmelserne i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, 
Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet 
Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den 
Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om 
dette lands associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af 
Schengenreglerne2, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, i 
▌afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 
▌2011/350/EU3▌.

(13) Denne forordning udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som 
Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 
29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og 
Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne4. Det Forenede 
Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er 
bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(14) Denne forordning udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som 
Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om 
anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne5.
Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende 
for og ikke finder anvendelse i Irland –

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 539/2001 foretages herved følgende ændringer:

1. I artikel 1 foretages herved følgende ændringer:
▌

aa) Stk. 4 affattes således:
"4. Hvis et tredjeland, der er opført på listen i bilag II, indfører, 

genindfører eller opretholder visumpligt over for en eller flere 
medlemsstaters statsborgere, finder følgende bestemmelser 
anvendelse:
a) Senest (30) dage efter, at det pågældende tredjeland har 

indført visumpligt, eller i de tilfælde, hvor en visumpligt 
opretholdes, senest (30) dage efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning giver den eller de berørte medlemsstater Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen skriftlig meddelelse 
herom.

                                               
1 EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1.
2 EUT L 160 af 18.5.2011, s. 21.
3 EUT L 160 af 18.5.2011, s. 19.
4 EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.
5 EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.
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Denne meddelelse:
i) angiver datoen for gennemførelse af foranstaltningen og typen eller 
typerne af rejsedokumenter og visa, der er omfattet
ii) omfatter en detaljeret beskrivelse af de foreløbige foranstaltninger, som 
den eller de berørte medlemsstater har truffet med henblik på at sikre 
visumfritagelse for rejsende over for det pågældende tredjeland, og alle 
relevante oplysninger.
Oplysninger om meddelelsen offentliggøres straks af Kommissionen i Den 
Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, herunder oplysninger om den dato, 
fra hvilken visumpligten finder anvendelse, og om typen eller typerne af 
rejsedokumenter og visa, der er omfattet.

Hvis tredjelandet beslutter at ophæve visumpligten, gives meddelelsen ikke, eller den 
trækkes tilbage.
b) Kommissionen tager umiddelbart efter datoen for offentliggørelsen af denne 
meddelelse og i samråd med den berørte medlemsstat kontakt til det pågældende 
tredjelands myndigheder med henblik på at genindføre eller indføre visumfritagelse 
for rejsende og informerer straks Europa-Parlamentet og Rådet om disse kontakter.
c) Hvis tredjelandet ikke senest (90) dage efter datoen for offentliggørelsen af 

meddelelsen eller meddelelserne har ophævet visumpligten på trods af alle de 
skridt, der er taget i overensstemmelse med litra b) på navnlig det politiske, 
økonomiske og handelsmæssige område, kan den eller de berørte 
medlemsstater anmode Kommissionen om at foreslå en suspension af 
visumfritagelsen for statsborgere i det pågældende tredjeland.  
Hvis en medlemsstat fremsætter en sådan anmodning, underretter den 
Europa-Parlamentet og Rådet herom.

d) Kommissionen tager, når den overvejer de videre skridt, højde for 
resultaterne af de berørte medlemsstaters foranstaltninger, de i litra b) 
omhandlede kontakter med henblik på at genindføre eller indføre 
visumfritagelse for rejsende og konsekvenserne af suspensionen af 
fritagelsen for visumpligten for EU's og dets medlemsstaters eksterne 
forbindelser med det pågældende tredjeland.

e) Hvis det berørte tredjeland ikke senest seks måneder efter datoen for 
offentliggørelsen af meddelelsen har ophævet visumpligten, kan 
Kommissionen efter anmodning fra medlemsstaten eller på eget initiativ: 

i) i overensstemmelse med artikel 4a og 4b vedtage en delegeret retsakt om ændring 
af bilag II og suspension for en periode på (12) måneder af visumfritagelsen for 
statsborgere fra det pågældende tredjeland  eller  

ii) forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, 
hvori den vurderer situationen og anfører årsagerne til, at den ikke agter at suspendere 
visumfritagelsen. Kommissionen tager hensyn til alle relevante faktorer i denne rapport 
såsom resultaterne af den berørte medlemsstats foranstaltninger, de i litra b) omhandlede 
kontakter med henblik på at genindføre eller indføre visumfritagelse for rejsende og 
konsekvenserne af suspensionen af visumfritagelsen for EU's og dets medlemsstaters 
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eksterne forbindelser med det pågældende tredjeland.
f) Hvis det pågældende tredjeland ikke senest 24 måneder efter datoen for 

offentliggørelsen af meddelelsen har ophævet visumpligten, vedtager 
Kommissionen en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 4a og 4b 
om ændring af bilag II og suspension af visumfritagelsen for statsborgere i 
dette tredjeland i en periode på 12 måneder.

g) Hvis det pågældende tredjeland ikke senest seks måneder efter datoen for 
ikrafttrædelsen af den delegerede retsakt i litra e), nr. i), eller litra f) har 
ophævet visumpligten, kan Kommissionen forelægge et lovgivningsforslag, 
der skal vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure, med henblik 
på at overføre anførelsen af tredjelandet fra bilag II til bilag I.

h) Procedurerne i litra e), f) og g) forhindrer ikke, at Kommissionen kan 
fremsætte forslag om ændring af denne forordning med henblik på til enhver 
tid at overføre anførelsen af tredjelandet fra bilag II til bilag I.

i) Hvis det pågældende tredjeland ophæver visumpligten, giver den eller de 
berørte medlemsstater omgående Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen meddelelse herom. Kommissionen offentliggør denne 
meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven. Virkningen af en 
delegeret retsakt vedtaget i henhold til litra e), nr. i), eller litra f) ophører syv 
dage efter offentliggørelsen af meddelelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende. Hvis det pågældende tredjeland har indført visumpligt for to eller 
flere medlemsstaters statsborgere, finder dette først anvendelse efter 
offentliggørelsen af den sidste meddelelse."

j) Kommissionen vedtager ved hjælp af delegerede retsakter, jf. artikel 4b, 
hensigtsmæssige justeringer af bilag II for at afspejle ophøret af virkningen 
af de i litra i) omhandlede delegerede retsakter.

▌

bb) Stk. 5 udgår.
2. Følgende artikler indsættes:

"Artikel 1a
1. Uanset artikel 1, stk. 2, anvendes artikel 1, stk. 1, midlertidigt i 

nødsituationer som en sidste udvej i forhold til et tredjeland, der er anført i 
bilag II, når der træffes afgørelse herom i overensstemmelse med denne 
artikel.

2. En medlemsstat kan give Kommissionen meddelelse, hvis den står over for et 
eller flere af følgende forhold, som fører til en nødsituation, som den er ude 
af stand til selv at afbøde:
a) en væsentlig og pludselig stigning ▌i en periode på seks måneder i 

antallet af statsborgere fra et tredjeland anført i bilag II, som ▌opholder 
sig på en medlemsstats område uden ret hertil, sammenlignet med 
samme periode i det forudgående år

b) en væsentlig og pludselig stigning, der medfører et specifikt pres på 
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asylsystemet, i en periode på seks måneder sammenlignet med samme 
periode i det forudgående år i antallet af asylansøgninger fra 
statsborgere i et tredjeland ▌anført i bilag II, for hvilke 
anerkendelsesprocenten er lav

c) en væsentlig og pludselig stigning ▌i en periode på seks måneder i 
antallet af afviste ansøgninger om tilbagetagelse fra en medlemsstat til 
et tredjeland anført i bilag II for dets egne statsborgere sammenlignet 
med samme periode i det forudgående år.

Meddelelsen skal anføre, hvilke årsager der ligger til grund for den, og 
omfatte relevante data og statistikker samt en detaljeret redegørelse for de 
foreløbige foranstaltninger, som den relevante medlemsstat har truffet med 
hensyn til at rette op på situationen. Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet og Rådet umiddelbart efter, at den har modtaget en sådan 
meddelelse fra den berørte medlemsstat.

3. Kommissionen undersøger meddelelsen eller meddelelserne fra en eller flere 
medlemsstater i henhold til stk. 2, idet den tager hensyn til:
a) antallet af medlemsstater, der berøres af de situationer, som er 

beskrevet i stk. 2

b) om stigningen er i overensstemmelse med stk. 2, litra a), b) eller c)
c) disse stigningers generelle indvirkning på migrationssituationen i 

Unionen, således som sidstnævnte fremgår af data fra medlemsstaterne
d) de rapporter, som Frontex, ▌Det Europæiske Asylstøttekontor eller 

Europol udarbejder, hvis omstændighederne i det specifikke tilfælde, 
der er givet meddelelse om, kræver det

e) det generelle spørgsmål om offentlig orden og indre sikkerhed i 
samråd med den eller de berørte medlemsstater.

Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af 
sin undersøgelse.

3a. Kommissionen tager hensyn til konsekvenserne af en suspension af 
visumfritagelsen for Unionens og dets medlemsstaters eksterne forbindelser 
med det pågældende tredjeland og arbejder tæt sammen med tredjelandet om 
at finde alternative langsigtede løsninger.

3b. Hvis Kommissionen på grundlag af den i stk. 3a omhandlede undersøgelse 
fastslår, at der er behov for tiltag, vedtager den inden for tre måneder efter at have 
modtaget meddelelsen i overensstemmelse med artikel 4a og 4b en delegeret retsakt 
om ændring af bilag II og suspension for en periode på (12) måneder af 
visumfritagelsen for statsborgere fra det pågældende tredjeland.  
Hvis det i tilfælde af en afgørelse om suspension af visumfritagelsen for statsborgere 
fra det pågældende tredjeland er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes 
proceduren i artikel 4c på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende 
artikel. 
4. Inden udgangen af gyldighedsperioden for den delegerede retsakt, der er
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vedtaget i henhold til stk. 3b, fremsender Kommissionen i samarbejde med den eller 
de relevante medlemsstater en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten kan 
ledsages af et forslag om ændring af denne forordning med henblik på at overføre 
anførelsen af det relevante tredjeland til bilag I.

Artikel 1b
Senest fire år efter ikrafttrædelsen af denne forordning forelægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet med en vurdering af effektiviteten af 
gensidighedsmekanismen og suspensionsmekanismen og forelægger om nødvendigt 
et lovgivningsforslag om ændring af denne forordning med henblik på at ændre de i 
artikel 1 og 1a omhandlede mekanismer. Europa-Parlamentet og Rådet behandler et 
sådant forslag efter den almindelige lovgivningsprocedure.”

4. I artikel 4 foretages herved følgende ændringer:
a) Stk. 1 affattes således:

"1. En medlemsstat kan fastsætte undtagelser fra visumpligten i artikel 
1, stk. 1, eller fra visumfritagelsen i artikel 1, stk. 2, for:

a) indehavere af diplomatpas, tjenestepas/officielle pas og særlige 
pas

aa) medlemmer af besætningen inden for civil luftfart og skibsfart 
i forbindelse med udførelsen af deres opgaver

ab) medlemmer af besætningen inden for civil skibsfart, når de 
har landlov og er i besiddelse af identitetspapirer for søfarende 
udstedt i henhold til Den Internationale Arbejdsorganisations 
konventioner (nr. 108 af 13. maj 1958 eller nr. 185 af 
16. juni 2003) eller Den Internationale Søfartsorganisations 
konvention af 9. april 1965 om lettelse af international 
samfærdsel ad søvejen 

ac) besætning og deltagere i nødhjælps- eller redningsaktioner i 
katastrofe- og ulykkestilfælde

b) besætning på skibe på internationale indre vandveje
c) indehavere af rejsedokumenter, der udstedes af mellemstatslige 

internationale organisationer, som en eller flere medlemsstater 
er medlem af, eller af andre enheder, som den berørte 
medlemsstat har anerkendt som værende underlagt 
international lovgivning, til ▌ansatte i disse organisationer eller 
enheder."

b) I stk. 2 tilføjes følgende litra ▌:
”d) konventionsflygtninge og statsløse og andre personer uden noget 

statsborgerskab, som har ophold i Det Forenede Kongerige eller Irland, 
og som er indehavere af et af Det Forenede Kongerige eller Irland 
udstedt rejsedokument, der anerkendes af den berørte medlemsstat, 
med forbehold af kravene i den europæiske overenskomst om 
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ophævelse af visumtvang for flygtninge undertegnet den 20. april 
1959 i Strasbourg."

▌
5. Følgende artikler indsættes:

"Artikel 4a
1. De i artikel 1, stk. 4, litra e), nr. i), artikel 1, stk. 4, litra f), og artikel 1a, stk. 3b, 

omhandlede delegerede retsakter skal ændre bilag II ved under anførelsen af det 
berørte tredjeland at indføje oplysninger om datoen for påbegyndelsen og datoen for 
ophøret af suspension af visumfritagelsen for statsborgere fra dette tredjeland.

2. De i artikel 1, stk. 4, litra e), nr. 1), artikel 1, stk. 4, litra f), og artikel 1a, stk. 3b, 
omhandlede delegerede retsakter skal fastsætte den dato, hvor suspension af 
visumfritagelsen skal træde i kraft, under hensyntagen til de tilgængelige ressourcer 
på medlemsstaternes konsulater. Denne dato skal ligge mellem seks og ni måneder 
efter datoen for meddelelsen om den delegerede retsakt til Europa-Parlamentet og 
Rådet i henhold til artikel 4b, stk. 4.

3. Som en undtagelse fra stk. 2 finder en delegeret retsakt vedtaget efter artikel 1a, stk. 
3b, andet afsnit, anvendelse fra datoen for dens ikrafttræden i overensstemmelse 
med artikel 4c.

4. Kommissionen kan forlænge gyldighedsperioden for de i artikel 1, stk. 4, litra e), nr. 
1), artikel 1, stk. 4, litra f), og artikel 1a, stk. 3b, omhandlede retsakter med højst 12 
måneder. Hvis Kommissionen har foreslået en ændring til denne forordning med 
henblik på at overføre anførelsen af tredjelandet til bilag I i henhold til artikel 1, 
stk. 4, litra g), artikel 1, stk. 4, litra h), eller artikel 1a, stk. 4, kan den forlænge 
gyldighedsperioden for den gældende delegerede retsakt med højst 12 måneder.
Afgørelsen om at forlænge gyldighedsperioden for delegerede retsakter skal 
vedtages i overensstemmelse med artikel 4b og ændre bilag II i overensstemmelse 
med stk. 1. 
Artikel 4b
1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i 

denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 1, stk. 4, litra e), nr. 

i), artikel 1, stk. 4, litra f), artikel 1, stk. 4, litra j), og artikel 1a, stk. 3b, 
tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra datoen for denne 
forordnings ikrafttræden. Kommissionen udarbejder en rapport om 
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.

3. De delegerede beføjelser, der er omhandlet i artikel 1, stk. 4, litra e), nr. i), 
artikel 1, stk. 4, litra f), og artikel 1a, stk. 3b, kan når som helst tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Afgørelsen får virkning fra dagen efter sin offentliggørelse i Den 
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Europæiske Unions Tidende eller fra en senere dato, der fastsættes nærmere 
i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der 
allerede er i kraft.

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 1, stk. 4, litra e), nr. i), 
artikel 1, stk. 4, litra f), og artikel 1a, stk. 3b, 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. Denne frist forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets 
eller Rådets initiativ.

Artikel 4c
1. Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks 

og anvendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I
meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres 
begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.

2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 4b, stk. 5, gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve 
retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af 
afgørelsen om at gøre indsigelse.
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Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i 
overensstemmelse med traktaterne.
Udfærdiget i 

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

Or. en


