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ÆNDRINGSFORSLAG 001-008 
af Retsudvalget

Betænkning
József Szájer A8-0012/2018
Tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser 
om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i TEUF

Forslag til forordning (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

_____________________________________________________________

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Lissabontraktaten indførte en 
sondring mellem de beføjelser, som 
Kommissionen kan få delegeret til at 
vedtage almengyldige 
ikkelovgivningsmæssige retsakter, der 
udbygger eller ændrer visse ikkevæsentlige 
bestemmelser i en lovgivningsmæssig 
retsakt (delegerede retsakter), og de 
beføjelser, som Kommissionen kan få 
delegeret til at vedtage retsakter for at sikre 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af juridisk bindende EU-retsakter 
(gennemførelsesretsakter).

(1) Lissabontraktaten ændrede i 
væsentlig grad de retlige 
rammebestemmelser, der regulerer de 
beføjelser, som Kommissionen tillægges 
af lovgiverne, og indfører en sondring 
mellem de beføjelser, som Kommissionen 
kan få delegeret til at vedtage 
almengyldige ikkelovgivningsmæssige 
retsakter, der udbygger eller ændrer visse 
ikkevæsentlige bestemmelser i en 
lovgivningsmæssig retsakt (delegerede 
retsakter), og de beføjelser, som 
Kommissionen kan få delegeret til at 
vedtage retsakter for at sikre ensartede 
betingelser for gennemførelsen af juridisk 
bindende EU-retsakter 
(gennemførelsesretsakter).

Ændringsforslag 2
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Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Bundtning og forelæggelse af 
bemyndigelser, der ikke er tæt forbundet 
med hinanden i en enkelt delegeret retsakt 
fra Kommissionen, begrænser 
Parlamentets kontrolbeføjelse, eftersom 
Parlamentet bliver tvunget til enten at 
acceptere eller afvise hele den delegerede 
retsakt, hvilket ikke giver mulighed for at 
afgive en udtalelse om hver enkelt 
delegeret beføjelse.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – afsnit 2 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1206/2001
Artikel 19 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 19a, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.  

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 19a, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år 
fra den ... [datoen for denne 
ændringsforordnings ikrafttræden]. 
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning 
af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag 4
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Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – afsnit 2 – nr.2
Forordning (EF) nr. 1206/2001
Artikel 19 b – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 19a træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse.  Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.  

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 19a træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på tre måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 2 – afsnit 2 – nr.2
Forordning (EF) nr. 805/2004
Artikel 31 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 31, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.  

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 31, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år 
fra den ... [datoen for denne 
ændringsforordnings ikrafttræden]. 
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning 
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af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 2 – afsnit 2 – nr.2
Forordning (EF) nr. 805/2004
Artikel 31 a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 31 træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse.  Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.  

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 31 træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på tre måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 – afsnit 2 – nr.2
Forordning (EF) nr. 1393/2007
Artikel 17 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 17, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.  

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 17, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år fra 
den ... [datoen for denne 
ændringsforordnings ikrafttræden]. 
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
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periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning 
af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 – afsnit 2 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1393/2007
Artikel 17 a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 17 træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse.  Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.  

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 17 træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på tre måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.


