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KORT BEGRUNDELSE

Artikel 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastlægger
rammerne for vedtagelse af gennemførelsesretsakter. Mere specifikt foreskrives det i artikel 
291, stk. 3, at Europa-Parlamentet og Rådet ved forordning fastsætter de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

En automatisk tilpasning af de nuværende rådgivnings-, forvaltnings- og forskriftsprocedurer, 
der er beskrevet i artikel 3, 4 og 5 i den nuværende komitologiafgørelse, er ikke 
hensigtsmæssig. Der er behov for en grundig gennemgang af den eksisterende EU-ret for at få 
fastlagt, hvilke foranstaltninger der falder ind under bestemmelserne om delegerede retsakter i 
artikel 290 i TEUF. Kommissionen forventes at udarbejde passende lovforslag med henblik 
herpå. Indtil der er foretaget en sådan grundig gennemgang, bør lovgivernes rettigheder 
beskyttes med passende overgangsbestemmelser.

Muligheden for at forbedre mangler ved den nuværende praksis bør udnyttes. Navnlig bør 
Parlamentets adgang til oplysninger om arbejdet med gennemførelsesforanstaltninger 
forbedres. Artikel 8 i den foreslåede forordning bør derfor være mere detaljeret.

I øjeblikket vedrører arbejdet med gennemførelsesforanstaltninger ikke kun udarbejdelsen af 
gennemførelsesretsakter.  Der er således tilfælde, hvor omstændighederne omkring fraværet 
af en gennemførelsesretsakt burde være kendt af lovgiver (f.eks. i forbindelse med proceduren 
for overensstemmelseskontrol i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2099/2002, der vedrører 
stillingtagen til omsættelse af IMO-regler til EU-ret).

I nogle komitologiafgørelsessager har Parlamentet opnået adgang til oplysninger via det 
interinstitutionelle samarbejde, i hvilken forbindelse den en måned lange "ret til indsigt" har 
spillet en rolle (f.eks. i forbindelse med fortrolige procedurer såsom omkring opstillingen af 
sortlisten over luftfartsselskaber, hvor der anvendtes en hasteprocedure baseret på konsensus). 
Ophævelsen af denne frist forekommer kun acceptabel, hvis Parlamentet sikres rettidig og 
fuldstændig adgang til oplysninger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

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 fuldt ud om arbejdet i udvalgene 
på samme tidspunkt som 
udvalgsmedlemmerne.

Begrundelse

Orienteringen af Parlamentet bør forbedres.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Indtil EU-retten er blevet tilpasset 
Lissabontraktaten på dette område, bør 
Europa-Parlamentet og Rådet i 
overgangsbestemmelser sikres en 
passende indsigt i konkrete tilfælde på 
grundlag af de beføjelser, der var tildelt 
Kommissionen i EF-traktatens artikel 
202, og som nu falder ind under 
delegationen af beføjelser, der er omtalt i 
artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. 

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen bistås af et udvalg 2. Kommissionen bistås af et udvalg 
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sammensat af repræsentanter for 
medlemsstaterne og med Kommissionen 
som formand.

sammensat af repræsentanter for 
medlemsstaterne og med Kommissionen 
som formand. Repræsentanter fra 
Europa-Parlamentet har ret til at deltage 
som observatører.

Begrundelse

Orienteringen af Parlamentet bør forbedres.

Ændringsforslag 4

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 skal på 
samme tidspunkt som udvalget have 
adgang til oplysningerne i stk. 1 samt til 
alle andre oplysninger vedrørende 
arbejdet i udvalgene. Efterfølgende 
ændringer af dokumenter, der er blevet 
forelagt Europa-Parlamentet og Rådet, 
skal tilkendegives klart, men må under 
ingen omstændigheder begrænse den 
interinstitutionelle gennemsigtighed.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Spørgsmål, der er genstand for 

udvalgsarbejde

Europa-Parlamentet og Rådet kan 
undersøge, drøfte og kommentere ethvert 
spørgsmål, der er genstand for 
udvalgsarbejde.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Retsvirkningerne af artikel 5a i den 
ophævede afgørelse opretholdes med 
henblik på de gældende retsakter, der 
indeholder henvisninger til den.

2. Retsvirkningerne af artikel 5a i den 
ophævede afgørelse med undtagelse af stk. 
3 og 4 opretholdes med henblik på de 
gældende retsakter, der indeholder 
henvisninger til den. Desuden finder 
artikel 10, stk. 2a, i denne forordning 
anvendelse.

Begrundelse

Der bør gælde en minimumsfrist for indsigelse i forbindelse med delegerede retsakter, jf. 
Parlamentets beslutning om beføjelse til delegation af lovgivning af 5. maj 2010.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilpasning af gældende basisretsakter Overgangsbestemmelser

Begrundelse

Det bør understreges, at der er tale om overgangsbestemmelser, som kun gælder, indtil hele 
EU-retten er blevet tilpasset Lissabontraktatens bestemmelser vedrørende delegerede 
retsakter og gennemførelsesretsakter. 

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Følgende procedure gælder for 
foranstaltninger, der finder anvendelse 
generelt: 
a) Inden vedtagelsen af en foranstaltning 
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forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet et endeligt udkast.
b) Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod foranstaltningen inden 
udløbet af en frist på to måneder fra 
forelæggelsesdatoen.  På Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ 
forlænges denne frist med to måneder.
c) Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af denne frist har gjort 
indsigelse mod foranstaltningen, vedtager 
Kommissionen den. Foranstaltningen kan 
vedtages og træde i kraft inden udløbet af 
denne frist, hvis både Europa-
Parlamentet og Rådet har meddelt 
Kommissionen, at de ikke agter at gøre 
indsigelse.
d) Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
gør indsigelse mod en foranstaltning, 
vedtages den ikke.  Den institution, der 
gør indsigelse, skal gøre rede for 
årsagerne hertil.

Begrundelse

Denne mekanisme sikrer lovgivernes rettigheder og er tilsigtet tilfælde, hvor en forskrifts-
eller forvaltningsprocedure for vedtagelse af generelle retsakter vil skulle erstattes af en 
procedure for delegerede retsakter. Denne indsigelsesfrist er minimum i forbindelse med 
delegerede retsakter, jf. Parlamentets beslutning om beføjelse til delegation af lovgivning af 
5. maj 2010. 
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