
AD\820648DA.doc PE441.308v03-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Regionaludviklingsudvalget

2010/0051(COD)

23.6.2010

UDTALELSE
fra Regionaludviklingsudvalget

til Retsudvalget

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))

Rådgivende ordfører: Danuta Maria Hübner



PE441.308v03-00 2/12 AD\820648DA.doc

DA

PA_Legam



AD\820648DA.doc 3/12 PE441.308v03-00

DA

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det bør sikres, at procedurerne for 
denne kontrol er klare, effektive og står i et 
rimeligt forhold til arten af 
gennemførelsesretsakterne, og at de 
afspejler de institutionelle krav i traktaten 
såvel som den erfaring, der er indhøstet, og 
den fælles praksis, der er fulgt i forbindelse 
med gennemførelsen af afgørelse 
1999/468/EF.

(4) Det bør sikres, at procedurerne for 
denne kontrol er klare, gennemsigtige, 
effektive og står i et rimeligt forhold til 
arten af gennemførelsesretsakterne, og at 
de på behørig vis afspejler de nye 
institutionelle rammer og krav i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde såvel som den erfaring, der 
er indhøstet, og den fælles praksis, der er 
fulgt i forbindelse med gennemførelsen af 
afgørelse 1999/468/EF.

Begrundelse

Præcisering vedrørende de nye institutionelle ramme, der er indført ved Lissabontraktaten.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Nye institutionelle rammer styrker 
Europa-Parlamentets rolle som 
medlovgiver, idet det placeres på lige fod 
med Rådet i forbindelse med den 
almindelige lovgivningsprocedure.  I 
denne forbindelse er det hensigtsmæssigt 
at give Europa-Parlamentet og Rådet 
mulighed for at få deres synspunkter taget 
i betragtning på lige fod i de tilfælde, hvor 
en af dem mener, at et udkast til 
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foranstaltning, der er blevet forelagt et 
udvalg, overskrider de 
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 
Kommissionen i basisretsakten.

Begrundelse

Henvisning til Parlamentets øgede rolle som medlovgiver inden for de nye institutionelle 
rammer. 

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) I henhold til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde er det 
en betingelse for at tillægge 
Kommissionen gennemførelsesbeføjelser, 
at en ensartet anvendelse af 
gennemførelsesretsakter er nødvendig, og 
derfor skal mekanismerne for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser opfylde kriterier 
om effektivitet og sammenhæng.

Begrundelse

Behovet for en ensartet anvendelse af gennemførelsesretsakter er grundlaget for at tillægge 
Kommissionen gennemførelsesbeføjelser. Medlemsstaternes kontrol skal udføres effektivt, 
således at det resulterer i effektive resultater og sammenhæng, og det sikres, at kontrollen kan 
forudses.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I de basisretsakter, der kræver 
medlemsstaternes kontrol, for at 
Kommissionen kan vedtage 

(5) I de basisretsakter, der kræver, at 
Kommissionen kan vedtage
gennemførelsesretsakter, bør der med 
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gennemførelsesretsakter, bør der med 
henblik på denne kontrol være oprettet 
udvalg sammensat af repræsentanter for 
medlemsstaterne og med Kommissionen 
som formand.

henblik på medlemsstaternes kontrol i 
overensstemmelse med artikel 291 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde være oprettet udvalg 
sammensat af repræsentanter for 
medlemsstaterne og med Kommissionen 
som formand.

Begrundelse

Kravet om medlemsstaternes kontrol følger af traktaten og ikke af basisretsakterne.

Ændringsforslag 5

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 
forudsigelighed, hvad angår arten af de 
gennemførelsesretsakter, der skal vedtages,
bør disse kriterier dog være af ikke-
bindende karakter, og den procedure, der 
skal anvendes, bør fastlægges i 
basisretsakten.

Begrundelse

Valget af procedure bør overlades til lovgiveren i hvert enkelt tilfælde, således at lovgiveren 
har mulighed for at vurdere de mulige konsekvenser af den valgte procedure, for så vidt 
angår den enkelte retsakt.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Undersøgelsesproceduren bør kun 
finde anvendelse i forbindelse med 

(9) Undersøgelsesproceduren bør i givet 
fald anvendes, for så vidt angår generelle 
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vedtagelse af generelle foranstaltninger, 
der skal gennemføre basisretsakter og 
særlige foranstaltninger, der kan få vigtige
konsekvenser. I forbindelse med 
undersøgelsesproceduren bør 
medlemsstaterne have en sådan kontrol, at 
der kun kan vedtages foranstaltninger, der 
er i overensstemmelse med udvalgets 
udtalelse, undtagen under ganske 
ekstraordinære omstændigheder, hvor 
Kommissionen trods en negativ udtalelse 
bør kunne vedtage og anvende 
foranstaltningerne i en begrænset periode. 
Hvis udvalget ikke afgiver nogen udtalelse, 
bør Kommissionen kunne revidere udkastet 
til foranstaltninger under hensyn til de 
synspunkter, der er givet udtryk for i 
udvalget.

foranstaltninger, der skal gennemføre 
basisretsakter og særlige foranstaltninger 
med væsentlige konsekvenser, herunder 
af en budgetmæssig karakter. I 
forbindelse med undersøgelsesproceduren 
bør medlemsstaterne have en sådan 
kontrol, at der kun kan vedtages 
foranstaltninger, der er i overensstemmelse 
med udvalgets udtalelse, undtagen under 
ganske ekstraordinære omstændigheder, 
hvor Kommissionen trods en negativ 
udtalelse bør kunne vedtage og anvende 
foranstaltningerne i en begrænset periode. 
Hvis udvalget ikke afgiver nogen udtalelse, 
bør Kommissionen kunne revidere udkastet 
til foranstaltninger under hensyn til de 
synspunkter, der er givet udtryk for i 
udvalget.

Begrundelse

Præcisering af den ikke-bindende karakter af procedurerne, samtidig med at 
undersøgelsesproceduren (som giver flere beføjelser til medlemsstaterne) forbeholdes 
vigtigere foranstaltninger.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Europa-Parlamentet og Rådet bør 
regelmæssigt orienteres om arbejdet i 
udvalgene.

(12) Europa-Parlamentet og Rådet bør 
orienteres om ethvert arbejde i udvalgene 
og tilhørende dokumentation samtidig 
med og på samme vilkår som udvalgene.

Begrundelse

Parlamentets rettigheder vedrørende rettidige oplysninger i behørig form bør bevares.
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Ændringsforslag 8

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 
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.

(14) Afgørelse 1999/468/EF bør ophæves. 
For at sikre overgangen mellem ordningen 
i henhold til afgørelse 1999/468/EF og 
denne forordning bør der anvendes en 
overgangsordning, hvorefter alle 
henvisninger i den gældende lovgivning til 
procedurerne i 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. Denne 
overgangsordning bør ikke berøre 
lovgiverens skønsbeføjelse med hensyn til 
valget af procedure for eventuelle 
fremtidige retsakter.

Begrundelse

Enhver automatisk tilpasning bør betragtes som en overgangsløsning, og bør ikke indvirke på 
lovgiverens ret til at beslutte, hvilke type retsakter og procedurer, der skal være i fremtiden.

Ændringsforslag 9

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 procedure og 
kontrolordning, der skal finde anvendelse, 
når der i en retligt bindende retsakt 
(herefter "basisretsakt") er overdraget 
gennemførelsesbeføjelser til 
Kommissionen, og når ensartede 
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betingelser for gennemførelse af denne 
retsakt er nødvendige.

Begrundelse

Anvendelse af ordlyden i artikel 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Undersøgelsesproceduren kan kun
anvendes til vedtagelse af:

2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 skal 
undersøgelsesproceduren i givet fald 
anvendes til vedtagelse af generelle 
gennemførelsesforanstaltninger og særlige 
foranstaltninger med væsentlige 
konsekvenser, herunder af en 
budgetmæssig karakter.

a) generelle 
gennemførelsesforanstaltninger

b) andre gennemførelsesforanstaltninger 
vedrørende:
i) den fælles landbrugs- og fiskeripolitik
(ii) miljø og sikkerhed eller beskyttelse af 
menneskers, dyrs eller planters sundhed 
eller sikkerhed
iii) den fælles handelspolitik.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Rådgivningsproceduren anvendes til alle 
andre gennemførelsesforanstaltninger og 
til gennemførelsesforanstaltningerne i stk. 
2, når det findes hensigtsmæssigt.

3. Uanset bestemmelserne i stk. 2 
anvendes rådgivningsproceduren, når det 
findes hensigtsmæssigt.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Formanden deltager ikke i 
afstemninger i udvalget.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet og Rådet skal have 
adgang til oplysningerne i stk. 1.

2. Europa-Parlamentet og Rådet bør
orienteres om ethvert arbejde i udvalgene 
og om de i stk. 1 anførte oplysninger 
samtidig med og på samme vilkår som 
udvalgene.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Europa-Parlamentets og Rådets 

kontrolrettigheder
Såfremt Europa-Parlamentet eller Rådet 
finder, at et udkast til foranstaltning, som 
er blevet forelagt for et udvalg i henhold 
til en basisretsakt vedtaget efter artikel 
294 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde indebærer en 
overskridelse af de 
gennemførelsesbeføjelser, som er fastsat i 
basisretsakten, underrettes 
Kommissionen, hvorefter den behandler 
udkastet til foranstaltningerne på ny. 
Under hensyn til denne indsigelse kan 
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Kommissionen under overholdelse af 
fristen for den igangværende procedure 
forelægge udvalget et nyt udkast til 
gennemførelsesforanstaltninger, 
videreføre proceduren eller forelægge 
Europa-Parlamentet og Rådet et forslag 
til retsakt i henhold til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.
Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet, Rådet og udvalget om, hvad 
den agter at gøre og om begrundelserne 
herfor.

Begrundelse

Retten til at gøre indsigelse mod foranstaltninger vedtaget i henhold til en retsakt bør forblive 
hos lovgiveren.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilpasning af gældende basisretsakter Overgangsbestemmelser

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) henvisninger til artikel 7 og 8 i afgørelse 
1999/468/EF skal forstås som henvisninger 
til henholdsvis artikel 8 og 8a i denne 
forordning.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Overgangsordningen i stk. 1, litra a)-
c), berører ikke lovgivers skønsbeføjelse 
med hensyn, hvilken procedure der skal 
anvendes i fremtidige basisretsakter.
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