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_____________________________________________________________ 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Betragtning 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) Kommissionen bør i 

overensstemmelse med artikel 290 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter for så vidt 

angår visse detaljerede 

gennemførelsesbestemmelser for direktiv 

2009/42/EF. Det er af særlig betydning, at 

Kommissionen udfører passende høringer 

i forbindelse med sit forberedende 

arbejde, herunder på ekspertniveau. 

Begrundelse 

Der stilles her forslag om en række ændringer med henblik på tilpasning af bestemmelser 

vedrørende forskriftsproceduren med kontrol til de nye regler om delegerede retsakter, der 

indføres med Lissabontraktaten. 
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Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Artikel 1 - nr. -1 (nyt) 

Direktiv 2009/42/EF 

Artikel 3 - stk. 4 - afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1) Artikel 3, stk. 4, andet afsnit, affattes 

således: 

 "Kommissionen kan vedtage disse 

foranstaltninger ved hjælp af delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

10a og betingelserne i artikel 10b og 10c." 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Artikel 1 - nr. -1 a (nyt) 

Direktiv 2009/42/EF 

Artikel 4 - stk. 1 - afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1a) Artikel 4, stk. 1, andet afsnit, affattes 

således: 

 "Kommissionen kan vedtage disse 

foranstaltninger ved hjælp af delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

10a og betingelserne i artikel 10b og 10c." 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Artikel 1 - nr. -1 b (nyt) 

Direktiv 2009/42/EF 

Artikel 5 - stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1b) Artikel 5, stk. 3, affattes således: 

 "Kommissionen kan vedtage disse 

foranstaltninger ved hjælp af delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

10a og betingelserne i artikel 10b og 10c." 
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Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Artikel 1 - nr. -1 c (nyt) 

Direktiv 2009/42/EF 

Artikel 10 - stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1c) Artikel 10, stk. 3, udgår. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Artikel 1 - nr. -1 d (nyt) 

Direktiv 2009/42/EF 

Artikel 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1d) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 10a 

 Udøvelse af de delegerede beføjelser 

 1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage de delegerede retsakter, der er 

omhandlet i artikel 3, stk. 4, artikel 4, stk. 

1, og artikel 5, stk. 3, i en periode på fem 

år fra den …
+
. Kommissionen aflægger 

rapport vedrørende de delegerede 

beføjelser senest seks måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen 

af beføjelser forlænges automatisk for 

perioder af samme varighed, medmindre 

Europa-Parlamentet eller Rådet 

tilbagekalder delegationen i henhold til 

artikel 10b. 

 2. Så snart Kommissionen vedtager en 

delegeret retsakt, giver den samtidig 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 

herom.  

 3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter på de i 

artikel 10b og 10c anførte betingelser. 

 
+ EUT: Indsæt venligst datoen for denne 



 

 

 PE 446.558/ 4 

 DA 

forordnings ikrafttræden." 

Begrundelse 

 

Formålet med det mundtlige ændringsforslag er at bringe teksten i overensstemmelse med de 

igangværende drøftelser mellem Rådet og Europa-Parlamentet om andre lignende sager. Dette 

bør lette tidlig opnåelse af enighed ved førstebehandlingen. 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Artikel 1 - nr. -1 e (nyt) 

Direktiv 2009/42/EF 

Artikel 10 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1e) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 10b 

 Tilbagekaldelse af delegationen 

 1. Den i artikel 3, stk. 4, artikel 4, stk. 1, 

og artikel 5, stk. 3, omhandlede delegation 

af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet.  

 2. Den institution, der har indledt en 

intern procedure med henblik på at 

afgøre, om delegationen af beføjelser skal 

tilbagekaldes, bestræber sig på at give den 

anden institution og Kommissionen 

meddelelse herom i rimelig tid, inden den 

endelige afgørelse træffes, og angiver 

samtidig, hvilke delegerede beføjelser der 

kunne være genstand for tilbagekaldelse, 

samt den mulige begrundelse herfor. 

 3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 

delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller 

på et senere tidspunkt, der præciseres i 

afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 

af de delegerede retsakter, der allerede er 

i kraft. Den offentliggøres i Den 

Europæiske Unions Tidende." 
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Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Artikel 1 - nr. -1 f (nyt) 

Direktiv 2009/42/EF 

Artikel 10 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1f) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 10c 

 Indsigelser mod delegerede retsakter 

 1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 

gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 

inden for en frist på to måneder fra 

meddelelsen. 

 Fristen forlænges med to måneder på 

initiativ af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. 

 2. Har hverken Europa-Parlamentet eller 

Rådet ved udløbet af denne frist, der er 

omhandlet i stk. 1, gjort indsigelse mod 

den delegerede retsakt, offentliggøres den 

i Den Europæiske Unions Tidende og 

træder i kraft på den dato, der er fastsat 

heri. 

 Den delegerede retsakt kan offentliggøres 

i Den Europæiske Unions Tidende og 

træde i kraft inden fristens udløb, hvis 

Europa-Parlamentet og Rådet begge har 

meddelt Kommissionen, at de ikke agter at 

gøre indsigelse. 

 3. Gør Europa-Parlamentet eller Rådet 

indsigelse mod en delegeret retsakt, inden 

for den frist, der er omhandlet i stk. 1, 

træder den ikke i kraft. Den institution, 

der gør indsigelse mod den delegerede 

retsakt, anfører begrundelsen herfor, jf. 

artikel 296 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde." 

 


