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hvis udtalelsen er negativ, straks at have gjort sig beherigt bekendt med Europa-Parla 
mentets holdning med henblik pa at finde en lesning i et passende forum. 

Under alle omsuendigheder ska) retsakten vedtages inden for de frister, der er fastsat i de 
specifikke bestemmelser i basisretsakten. 

6. Som led i denne modus vivendi tager Kommissionen i videst muligt ornfang hensyn ti! 
Europa-Parlamentets eventuelle bernserkninger og underretter det under alle stadier i proce 
duren om, hvorledes den agter at reagere herpa, saledes at Parlamentet med fuldt kendskab 
til sagens omstrendigheder kan udove sine befojelser. 

7. Denne modus vivendi finder anvendelse fra det tidspunkt, hvor den er godkendt af de tre 
institution er. 

Undertegnet i Bruxelles, den tyvende december nitten hundrede og fireoghalvfems. 
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For Rddet /or 
Den Europeiske Union 

Klaus KINKEL 

For 
Europa-Parlamentet 

Nicole FONTAINE 

For 
Europa-Kommissionen 

Jacques DELORS 

AFT ALE MELLEM INSTITUTIONERNE 

af 20. december 1994 

om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster 

(96/C 102/02) 

( Denne tekst erstatter og annullerer teksten offentliggjort i EFT nr. C 2 93 af 8. november 199 5) 

1 .  For sa vidt angar denne arbejdsmetode forstas ved officiel kodifikation en procedure, 
hvorved de retsakter, der kodificeres, ophaves og erstattes af en enkelt retsakt, uden at der 
foretages nogen indholdsm.essige zmdringer af de tidligere retsakter. 

2 .  De prioriterede ornrader for kodifikation godkendes af de tre involverede institutioner efter 
forslag fra Kommissionen, der i sit arbejdsprogram anferer de forslag om kodifikation, som 
den agter at forel.egge. 

3. Kommissionen forpligter sig til ikke i sine kodifikationsforslag at Iorelsegge nogen indholds 
meessige rendringer af de retsakter, der skal kodificeres. 

4. Den radgivende gruppe bestaende af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rader og 
Kommissionen behandler kodifikationsforslaget, nar det er vedtaget af Kommissionen. 
Snarest muligt herefter bekrsefter gruppen ved en udtalelse, at forslaget rent faktisk udeluk 
kende bestar i en kodifikation uden nogen indholdsmressige rendringer. 

5 .  Fsellesskabets normale lovgivningsprocedurer overholdes fuldt ud. 

6. I og med at formalet med Kommissionens forslag udelukkende er at kodificere gseldende 
tekster, er save! Europa-Parlamentet som Rader retligt afskaret fra at foretage nogen form 
for indholdsmsessige zendringer. 

7. Kommissionens forslag behandles i alle sine aspekter efter en hurtig procedure i Europa 
Parlamentet (behandling i kun et udvalg og godkendelse ved forenklet procedure) og i 
Rader (behandling i en gruppe og punkt II A-procedure i Coreper). 

C4_Interinstitutionel aftale om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster



4. 4. 96 De Europ.eiske Frellesskabers Tidende 

8. Skulle det under den Iovgivningsmressige procedure vise sig nedvendigt at foretage 
indholdsmeessige zendringer og ikke blot en kodifikation, forelsegger Kommissionen i givet 
fald det eller de nodvendige forslag med henblik herpa. 

Udfserdiget i Bruxelles, den tyvende december nitten hundrede og fireoghalvfems. 
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For Radet /or 
Den Europeeiske Union 

Klaus KINKEL 

For 
Europa-Parlamentet 

Nicole FONTAINE 

FJELLES ERKLJERINGER 

For 
Europa-Kommissionen 

Jacques DELORS 

Erkleering vedrerende punkt 4 

lovtekster 
den hurtige arbejdsmetode ved officiel kodifikation af 

Europa-Parlarnentet, Rader og Kommissionen er enige om, at den radgivende gruppe ska! 
bestrsebe sig pa at afgive sin udtalelse sa betids, at den er institutionerne i hsende, inden de hver 
iszer pabegynder behandlingen af det pagseldende forslag. 

Erklsering vedrerende punkt 7 i den hurtige arbejdsmetode ved officiel kodifikation af 
lovtekster 

Europa-Parlamentet, Rader og Kommissionen bekrsefter, at Parlamentets og Radets behandling 
»af alle aspekter« af Kommissionens forslag i forbindelse med officiel kodifikation vil finde sted 
pi en sadan made, at de to malssetninger for kodifikationsmetoden overholdes, dvs. at kodifi 
kationen i hver institution kun behandles af et enkelt organ, og behandlingen foregar nsesten 
autornatisk. 

De tre institutioner er endvidere enige om, at behandlingen af Kommissionens forslag i alle 
deres aspekter ikke indebserer en fornyet droftelse af de materielle lesninger, som parterne 
naede ti! enighed om i forbindelse med vedtagelsen af de retsakter, som kodificeres. 

Erklsering vedrerende punkt 8 i den hurtige arbejdsmetode ved officiel kodiftkation af 

lovtekster 

Europa-Parlamentet, Rader og Kommissionen tager ti! efterretning, at Kommissionen, safremt 
det skulle vise sig nedvendigt at foretage indholdsmeessige amdringer og ikke blot en kodifika 
tion, i hvert enkelt tilfeelde kan vselge, om den vii foresla en omarbejdelse eller i stedet fore 
lregge et sserskilt forslag om rendring under opretholdelse af forslaget om kodifikation, hvori 
sendringen si efter sin vedtagelse vii blive indarbejdet, 

ERKLJERING FRA EUROPA-PARLAMENTET 

Erklsering vedrerende punkt 5 den hurtige arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lov 
tekster 

Parlamentet er for sit vedkommende af den opfattelse, at det, navnlig hvis der er en rendring af 
retsgrundlaget eller af proceduren for vedtagelse af den pagseldende tekst, mi forbeholde sig at 
kunne tage stilling til, om kodifikationen er hensigtsmsessig under hensyntagen til, at de 
normale lovgivningsprocedurer ska! overholdes, jf. punkt 5 i denne aftale. 
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