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PR_CNS_Codification

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 
i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (kodifikation)
(COM(2014)0534 – C8-0212/2014 – 2014/0246(NLE))

(Høring – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2014)0534),

– der henviser til artikel 109 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 
danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0212/2014),

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig 
arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 103 og 59,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0047/2014),

A. der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de 
juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i 
en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer;

1. godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende 
gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

1 EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.
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BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE 
JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG 

KOMMISSIONEN

DE JURIDISKE TJENESTERS
RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 23. oktober 2014

UDTALELSE

TIL EUROPA-PARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
COM(2014)0534 af 26.8.2014 – 2014/0246(NLE)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode 
ved officiel kodifikation af lovtekster, særlig punkt 4, behandlede den rådgivende gruppe 
bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet 
den 25. september 2014 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen1, af forslaget til Rådets forordning om kodifikation af Rådets forordning 
(EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde konstaterede den rådgivende gruppe 
samstemmende følgende:

I indledningen til artikel 33 i forslaget til kodificeret tekst bør "artikel 35" ændres til "artikel 
34".

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget rent 
faktisk udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige 
ændringer.

F. DREXLER H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Juridisk rådgiver Juridisk rådgiver Generaldirektør

1  Den Rådgivende Gruppe arbejdede ud fra en engelsksproget udgave af forslaget, som udgør sprogoriginalen 
for den tekst, der er til behandling.



RR\1042735DA.doc 7/7 PE541.418v02-00

DA

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET
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