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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det bör säkerställas att förfarandena för 
denna kontroll är tydliga, effektiva och står 
i proportion till den typ av 
genomförandeakt det gäller, och att de 
återspeglar de institutionella kraven i 
fördraget, liksom erfarenheterna av och 
den gängse praxis som följts vid 
genomförandet av beslut 1999/468/EG.

(4) Det bör säkerställas att förfarandena för 
denna kontroll är tydliga, insynsvänliga 
och effektiva och står i proportion till den 
typ av genomförandeakt det gäller, och att 
de vederbörligen återspeglar den nya
institutionella ramen och de nya 
institutionella kraven i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt liksom 
erfarenheterna av och den gängse praxis 
som följts vid genomförandet av beslut 
1999/468/EG.

Or. en

Motivering

Förtydligande vad gäller den nya institutionella ram som införs genom Lissabonfördraget.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Den nya institutionella ramen stärker 
Europaparlamentets lagstiftande roll, 
genom att det kommer att delta i det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet på 
samma villkor som rådet. I detta 
sammanhang bör Europaparlamentet och 
rådet ges möjlighet att få sina synpunkter 
beaktade på lika villkor när någon av dem 
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anser att ett utkast till åtgärd, som 
inlämnats till en kommitté, överskrider de 
genomförandebefogenheter som 
kommissionen tilldelats genom den 
grundläggande rättsakten.

Or. en

Motivering

Här hänvisas till parlamentets stärkta lagstiftande roll enligt den nya institutionella ramen.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I de grundläggande rättsakter enligt 
vilka det krävs att medlemsstaterna 
kontrollerar kommissionens antagande av
genomförandeakter är det lämpligt att för 
denna kontroll inrätta kommittéer 
sammansatta av företrädarna för 
medlemsstaterna och med kommissionen 
som ordförande.

(5) I de grundläggande rättsakter enligt 
vilka det krävs att kommissionen antar
genomförandeakter är det lämpligt att, för 
att underlätta medlemsstaternas kontroll i 
enlighet med artikel 291 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
inrätta kommittéer sammansatta av 
företrädarna för medlemsstaterna och med 
kommissionen som ordförande.

Or. en

Motivering

Kravet på medlemsstaternas kontroll fastställs generellt i fördraget och inte i själva 
rättsakterna.

Ändringsförslag 4

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 

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

förutsägbarhet vad gäller den typ av 
genomförandeakter som ska antas. Dessa 
kriterier bör emellertid inte vara bindande,
och det förfarande som ska användas bör 
anges i de enskilda grundläggande 
rättsakterna.

Or. en

Motivering

Lagstiftaren bör kunna välja förfarande från fall till fall, för att kunna utvärdera de 
eventuella konsekvenserna av den typ av förfarande som väljs för varje enskild rättsakt. 

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Granskningsförfarandet bör bara
tillämpas på antagande av åtgärder med 
allmän räckvidd som syftar till att 
genomföra grundläggande rättsakter och 
särskilda åtgärder som kan få betydande 
konsekvenser. Förfarandet bör säkerställa 
medlemsstaternas kontroll på ett sådant sätt 
att åtgärder inte kan antas om de inte är 
förenliga med kommitténs yttrande, utom 
vid mycket exceptionella omständigheter 
då kommissionen, trots ett negativt 
yttrande, bör ha möjlighet att anta och 
tillämpa åtgärder under en begränsad tid.
Kommissionen bör ha möjlighet att se över 
utkasten till åtgärder i de fall då kommittén 
inte avger något yttrande, med beaktande 
av de åsikter som framförts i kommittén

(9) Granskningsförfarandet bör vid behov 
tillämpas när det handlar om åtgärder med 
allmän räckvidd som syftar till att 
genomföra grundläggande rättsakter och 
särskilda åtgärder som får betydande 
konsekvenser, inbegripet budgetmässiga 
sådana. Förfarandet bör säkerställa 
medlemsstaternas kontroll på ett sådant sätt 
att åtgärder inte kan antas om de inte är 
förenliga med kommitténs yttrande, utom 
vid mycket exceptionella omständigheter 
då kommissionen, trots ett negativt 
yttrande, bör ha möjlighet att anta och 
tillämpa åtgärder under en begränsad tid. 
Kommissionen bör ha möjlighet att se över 
utkasten till åtgärder i de fall då kommittén 
inte avger något yttrande, med beaktande 
av de åsikter som framförts i kommittén.

Or. en

Motivering

Förtydligande av att förfarandena inte bör vara bindande, och att granskningsförfarandet 
(som ger medlemsstaterna större befogenheter) bör tillämpas endast när det handlar om 
viktigare åtgärder.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Europaparlamentet och rådet bör 
regelbundet informeras om kommittéernas
arbete.

(12) Europaparlamentet och rådet bör
samtidigt som kommittéerna och på 
samma villkor som dem informeras om allt 
arbete som de bedriver och om därtill 
hörande dokumentation.

Or. en

Motivering

Man bör upprätthålla parlamentets rätt att erhålla information i god tid och på rätt sätt.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Beslut 1999/468/EG bör upphävas. 
För att säkerställa en smidig övergång 
mellan systemet enligt beslut 1999/468/EG 
och det system som föreskrivs genom 
denna förordning bör 
övergångsbestämmelser tillämpas, enligt 
vilka 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. 
Övergångsbestämmelserna bör inte 
påverka lagstiftarens rätt att välja vilket 
förfarande som ska tillämpas för framtida 
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rättsakter.

Or. en

Motivering

All anpassning bör ses som tillfällig och bör inte inverka negativt på lagstiftarens rätt att 
besluta om rättsakter och förfaranden i framtiden.

Ändringsförslag 8

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 rörande de 
förfaranden och kontroller som ska 
tillämpas när kommissionen i en rättsligt 
bindande unionsakt (nedan kallad 
grundläggande rättsakt) tilldelas 
genomförandebefogenheter och när det 
krävs enhetliga villkor för rättsaktens 
genomförande.

Or. en

Motivering

Anpassning till artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Granskningsförfarandet får endast
tillämpas vid antagande av

2. Utan att det påverkar punkt 1 ska 
granskningsförfarandet vid behov tillämpas 
vid antagande av genomförandeåtgärder 
med allmän räckvidd och särskilda 
åtgärder som får betydande konsekvenser, 
inbegripet budgetmässiga sådana.

a) genomförandeåtgärder med allmän 
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räckvidd,
b) andra genomförandeåtgärder med 
anknytning till
i) den gemensamma jordbrukspolitiken 
och den gemensamma fiskeripolitiken,
ii) miljö, säkerhet eller skydd av 
människors, djurs eller växters hälsa eller 
säkerhet,
iii) den gemensamma handelspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vad gäller alla övriga 
genomförandeåtgärder, liksom de 
genomförandeåtgärder som avses i 
punkt 2 när detta anses lämpligt, ska det 
rådgivande förfarandet tillämpas.

3. Utan att det påverkar punkt 2 ska det 
rådgivande förfarandet tillämpas när detta 
anses lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. När kommittén håller en omröstning 
ska ordföranden inte rösta.

Or. en
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet och rådet ska ha 
tillgång till den information som avses i 
punkt 1.

2. Europaparlamentet och rådet ska 
samtidigt som kommittéerna och på 
samma villkor som dem informeras om
allt arbete som de bedriver och ges den 
information som avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Europaparlamentets och rådets 

övervakningsrättigheter
Om Europaparlamentet eller rådet anser 
att ett utkast till åtgärd, som inlämnats till 
en kommitté i enlighet med en 
grundläggande rättsakt som antagits i 
enlighet med artikel 294 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
överskrider de 
genomförandebefogenheter som ges i den 
grundläggande rättsakten, ska 
kommissionen informeras och på nytt 
behandla utkastet till åtgärd. Efter att ha 
beaktat invändningen, och inom
tidsfristen för det pågående förfarandet, 
får kommissionen antingen lämna in ett 
nytt utkast till åtgärder till kommittén, 
fortsätta med förfarandet eller lämna ett 
förslag till Europaparlamentet och rådet 
på grundval av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.
Kommissionen ska informera 
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Europaparlamentet, rådet och kommittén 
om vilka åtgärder den avser att vidta till 
följd av invändningen och ange skälen till 
sitt beslut.

Or. en

Motivering

Lagstiftaren bör även i fortsättningen ha rätt att invända mot en åtgärd som antagits i 
enlighet med en rättsakt.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anpassning av befintliga grundläggande 
rättsakter

Övergångsbestämmelser

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Hänvisningar till artiklarna 7 och 8 i 
beslut 1999/468/EG ska anses som 
hänvisningar till artikel 8 i denna 
förordning.

d) Hänvisningar till artiklarna 7 och 8 i 
beslut 1999/468/EG ska anses som 
hänvisningar till artikel 8 respektive 
artikel 8a i denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De övergångsbestämmelser som 
fastställs i punkt 1 a–c ska inte påverka 
lagstiftarens rätt att välja vilket 
förfarande som ska tillämpas i framtida 
grundläggande rättsakter.

Or. en


