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KORTFATTAD MOTIVERING

Utskottet för konstitutionella frågor antog den 24 maj 2018 detta yttrande till betänkandet från 
utskottet för rättsliga frågor. Utskottet för rättsliga frågor slutförde dock inte arbetet med detta 
förslag under Europaparlamentets föregående valperiod. Den 21 oktober 2019 beslutade 
parlamentet i enlighet med artikel 240 att återuppta behandlingen av förslaget. Därför lägger 
utskottet för konstitutionella frågor åter fram detta yttrande för utskottet för rättsliga frågor.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 
utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det system som inrättades genom 
förordning (EU) nr 182/2011 har på det 
hela taget visat sig fungera väl i praktiken 
och en lämplig institutionell balans har 
kunnat nås mellan kommissionens och de 
övriga inblandade aktörernas roll. Systemet 
bör därför inte ändras, med undantag för 
vissa riktade ändringar av specifika delar 
av förfarandet i omprövningskommittén. 
Dessa ändringar syftar till att säkerställa ett 
större politiskt ansvarstagande och 
ägarskap vad gäller politiskt känsliga 
genomförandeakter, utan att det rättsliga 
eller institutionella ansvaret för 
genomförandeakter enligt förordning (EU) 
nr 182/2011 för den skull ändras.

(2) Det system som inrättades genom 
förordning (EU) nr 182/2011 har på det 
hela taget visat sig fungera väl i praktiken 
och en lämplig institutionell balans har 
kunnat nås mellan kommissionens och de 
övriga inblandade aktörernas roll. Detta är 
därför inte den lämpligaste tidpunkten för 
att inleda en genomgripande reform av 
systemet. Systemet bör därför inte ändras, 
med undantag för vissa riktade ändringar 
när det gäller transparensen i förfarandet 
och specifika delar av förfarandet i 
omprövningskommittén. Dessa ändringar 
avser en minoritet av 
granskningsförfarandena och syftar till 
att säkerställa ett större politiskt 
ansvarstagande och ägarskap vad gäller 
politiskt känsliga genomförandeakter, utan 
att det rättsliga eller institutionella ansvaret 
för genomförandeakter enligt förordning 
(EU) nr 182/2011 för den skull ändras.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I vissa särskilda fall föreskrivs i 
förordning (EU) nr 182/2011 hänskjutande 
till en omprövningskommitté. I praktiken 
har ärenden hänskjutits till 
omprövningskommittén när varken en 
kvalificerad majoritet för eller emot har 
uppnåtts i granskningskommittén och inget 
yttrande sålunda avgetts. I de flesta fall 
skedde detta i samband med genetiskt 
modifierade organismer, genetiskt 
modifierade livsmedel och foder samt 
växtskyddsmedel.

(3) I vissa särskilda fall föreskrivs i 
förordning (EU) nr 182/2011 hänskjutande 
till en omprövningskommitté. I praktiken 
har ärenden hänskjutits till 
omprövningskommittén, särskilt när det 
gäller genetiskt modifierade organismer, 
genetiskt modifierade livsmedel och foder 
samt växtskyddsmedel, när varken en 
kvalificerad majoritet för eller emot har 
uppnåtts i granskningskommittén och inget 
yttrande sålunda avgetts. Dessa ärenden 
utgör därmed en mycket liten andel av de 
fall som omfattas av 
granskningsförfarandet.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Detta utrymme för skönsmässig 
bedömning begränsas emellertid avsevärt 
när det gäller godkännande av produkter 
eller ämnen, t.ex. genetiskt modifierade 
livsmedel och foder, eftersom 
kommissionen måste anta ett beslut inom 
en rimlig tidsfrist och inte kan avstå från 
att fatta ett beslut.

(6) När det gäller godkännande av 
produkter eller ämnen, t.ex. genetiskt 
modifierade livsmedel och foder, måste 
kommissionen emellertid anta ett beslut 
inom en rimlig tidsfrist och kan inte avstå 
från att fatta ett beslut.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Även om kommissionen har 
befogenhet att fatta beslut i dessa fall bör 
också medlemsstaterna, på grund av 
frågornas mycket känsliga natur, ta sitt 
fulla ansvar i beslutsprocessen. Det här är 
emellertid inte fallet när medlemsstaterna 
inte kan uppnå en kvalificerad majoritet, 

(7) Även om kommissionen har 
befogenhet att fatta beslut i dessa fall bör 
också medlemsstaterna, på grund av 
frågornas mycket känsliga natur, ta ett 
större ansvar i beslutsprocessen. Om 
rättsakten avser skydd av människors, 
djurs eller växters hälsa eller säkerhet och 
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bl.a. på grund av nedlagda röster eller 
frånvaro vid omröstningen.

om medlemsstaterna, i dessa fall, inte kan 
uppnå en kvalificerad majoritet för 
förslaget att bevilja tillstånd för en 
produkt eller ett ämne, bör detta tillstånd 
anses ha avslagits. 

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att omprövningskommittén 
ska kunna tillföra något mer bör dess roll 
därför stärkas genom att göra det möjligt 
att anordna ytterligare ett möte i 
omprövningskommittén när inget yttrande 
avges. Detta ytterligare möte i 
omprövningskommittén bör anordnas på 
ministernivå för att säkerställa en politisk 
diskussion. För att ytterligare ett möte ska 
kunna anordnas bör 
omprövningskommitténs tidsfrist för att 
avge ett yttrande förlängas.

(8) Omprövningskommitténs roll bör 
därför stärkas genom att göra det möjligt 
att anordna ytterligare ett möte i 
omprövningskommittén när inget yttrande 
avges. Detta ytterligare möte i 
omprövningskommittén bör helst anordnas 
på ministernivå för att säkerställa en 
politisk diskussion. För att ytterligare ett 
möte ska kunna anordnas bör 
omprövningskommitténs tidsfrist för att 
avge ett yttrande förlängas.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Omröstningsbestämmelserna för 
omprövningskommittén bör därför ändras 
för att minska risken för att inget yttrande 
avges och sporra medlemsstaternas 
företrädare att inta en tydlig ståndpunkt. 
Därför bör endast medlemsstater som är 
närvarande eller företrädda och som inte 
lägger ner sin röst betraktas som 
deltagande medlemsstater när den 
kvalificerade majoriteten beräknas. För 
att säkerställa att resultatet av 
omröstningen är representativt bör en röst 
endast anses giltig om en enkel majoritet 
av medlemsstaterna deltar i omröstningen 

utgår
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i omprövningskommittén. Om 
beslutförhet inte kunnat konstateras 
innan tidsfristen för kommittén att fatta 
ett beslut löpt ut anses kommittén inte ha 
avgett något yttrande, såsom är fallet 
idag.

Motivering

Ändringen av omröstningsreglerna verkar gå ut på att få till stånd vissa statistiska effekter 
snarare än att öka medlemsstaternas ansvar. Medlemsstaternas företrädare kan ha giltiga 
skäl att avstå från att rösta.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I särskilda fall bör kommissionen 
kunna be rådet om synpunkter och 
vägledning om de mer långtgående 
konsekvenserna av att ett yttrande inte 
avges, inklusive de institutionella, rättsliga, 
politiska och internationella 
konsekvenserna. Kommissionen bör ta 
hänsyn till alla ståndpunkter som rådet 
lämnat inom tre månader från 
hänskjutandet. I väl motiverade fall kan 
kommissionen ange en kortare tidsfrist 
vid hänskjutandet.

(10) I särskilda fall kan 
Europaparlamentet och rådet, på 
kommissionens begäran, besluta att yttra 
sig om de mer långtgående konsekvenserna 
av röstresultatet i omprövningskommittén, 
inklusive de institutionella, rättsliga, 
politiska och internationella 
konsekvenserna. I sådana fall ska dessa 
yttranden avges inom tre månader.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Insynen i hur företrädarna för 
medlemsstaterna röstar i 
omprövningskommittén bör öka och 
enskilda företrädares röster bör 
offentliggöras.

(11) Insynen bör ökas i hela 
lagstiftningsförfarandet. Man bör särskilt 
offentliggöra hur företrädarna för de 
enskilda medlemsstaterna röstar. Om en 
grundläggande rättsakt avser skydd av 
människors, djurs eller växters hälsa eller 
säkerhet och om utkastet till den 
genomförandeakt som föreskrivs i den 



AD\1203943SV.docx 7/14 PE604.673v02-00

SV

grundläggande rättsakten avser ett förslag 
om att bevilja tillstånd för en produkt eller 
ett ämne, bör varje företrädare för 
medlemsstaterna uppge välgrundade skäl 
för hur de röstar. Mer detaljerad 
information bör också ges om utskottens 
sammansättning.

Motivering

Insynen bör ökas i hela lagstiftningsförfarandet. Dessutom bör man i vissa fall uppge 
välgrundade skäl för hur man röstar i syfte att få till stånd en motiverad beslutsprocess, öka 
medlemsstaternas politiska ansvar och beakta möjliga rättsliga anspråk.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) När det uppstår ihållande 
svårigheter i samband med 
genomförandet av en grundläggande 
rättsakt, bör man överväga att se över de 
genomförandebefogenheter som tilldelats 
kommissionen i den grundläggande 
rättsakten.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EU) nr 182/2011 
Artikel 3 – punkt 7 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om inget yttrande avges i 
omprövningskommittén i enlighet med 
artikel 6.3 andra stycket får ordföranden 
besluta att omprövningskommittén ska 
anordna ytterligare ett möte på 
ministernivå. I sådana fall ska 
omprövningskommittén yttra sig inom tre 
månader från den ursprungliga dagen för 
hänskjutandet. ”

”Om inget yttrande avges i 
omprövningskommittén i enlighet med 
artikel 6.3 andra stycket, eller om det 
saknas ett positivt yttrande till följd av en 
omröstning i omprövningskommittén 
enligt artikel 6.4a, får ordföranden besluta 
att omprövningskommittén ska anordna 
ytterligare ett möte som helst ska hållas på 
ministernivå. I sådana fall ska 
omprövningskommittén yttra sig inom tre 
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månader från den ursprungliga dagen för 
hänskjutandet.”

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led a
Förordning (EU) nr 182/2011 
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I punkt 1 ska följande stycke 
läggas till:

utgår

”Endast de ledamöter i 
omprövningskommittén som är 
närvarande eller företrädda vid 
omröstningen och som inte lägger ner sin 
röst ska emellertid betraktas som 
deltagande ledamöter i 
omprövningskommittén. Den majoritet 
som avses i artikel 5.1 ska vara den 
kvalificerade majoritet som definieras i 
artikel 238.3 a i EUF-fördraget. En röst 
ska anses vara giltig endast om en enkel 
majoritet av medlemsstaterna är 
deltagande ledamöter.”

Motivering

Ändringen av omröstningsreglerna verkar gå ut på att få till stånd vissa statistiska effekter 
snarare än att öka medlemsstaternas ansvar. Medlemsstaternas företrädare kan ha giltiga 
skäl att avstå från att rösta.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led b
Förordning (EU) nr 182/2011 
Artikel 6 – punkt 3a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om inget yttrande avges i 
omprövningskommittén kan kommissionen 
hänvisa ärendet till rådet för synpunkter 
och vägledning om de mer långtgående 

”3a. Om inget yttrande har avgetts i 
omprövningskommittén kan kommissionen 
be Europaparlamentet och rådet att yttra 
sig om de mer långtgående konsekvenserna 
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konsekvenserna av att ett yttrande inte 
avges, inklusive de institutionella, 
rättsliga, politiska och internationella 
konsekvenserna. Kommissionen ska ta 
hänsyn till alla synpunkter som rådet 
lämnat inom tre månader från 
hänskjutandet. I väl motiverade fall kan 
kommissionen ange en kortare tidsfrist 
vid hänskjutandet.

av röstresultatet i omprövningskommittén. 
Dessa yttranden ska avges inom tre 
månader.”

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led ba (nytt)
Förordning (EU) nr 182/2011 
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Följande punkt ska införas:
”4a. Genom undantag från punkt 3, om 
den grundläggande akten avser skydd av 
människors, djurs eller växters hälsa eller 
säkerhet och om utkastet till den 
genomförandeakt som föreskrivs i den 
grundläggande akten avser ett förslag om 
att bevilja tillstånd för en produkt eller ett 
ämne, ska kommissionen, i avsaknad av 
ett positivt yttrande som antagits med den 
majoritet som föreskrivs i artikel 6.1, inte 
anta utkastet till genomförandeakt och 
tillståndet ska anses ha avslagits Detta 
påverkar inte kommissionens rätt att 
lägga fram ett ändrat utkast till 
genomförandeakt om samma ämne.”

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led -a (nytt)
Förordning (EU) nr 182/2011
Artikel 10 – punkt 1 – led c

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

-a) I punkt 1 ska led c ersättas med 
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följande:
c) sammanfattningar, tillsammans 
med förteckningar över de myndigheter 
eller organ som medlemsstaternas 
företrädare är knutna till,

”c) sammanfattningar, tillsammans 
med förteckningar över närvarande 
personer och de myndigheter eller organ 
som dessa personer är knutna till,”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182)

Motivering

Insynen bör ökas i hela lagstiftningsförfarandet. Mer detaljerad information bör också ges 
om utskottens sammansättning.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led a
Förordning (EU) nr 182/2011
Artikel 10 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) omröstningsresultaten, i fråga om 
omprövningskommittén även inklusive 
vilka röster som företrädarna för varje 
medlemsstat avgett, ”

”e) omröstningsresultaten, uppdelade 
per företrädare för varje medlemsstat, 
liksom ett register över de välgrundade 
skäl som varje företrädare för 
medlemsstaterna uppgett för hur de 
röstar, om den grundläggande rättsakten 
avser skydd av människors, djurs eller 
växters hälsa eller säkerhet och om 
utkastet till den genomförandeakt som 
föreskrivs i den grundläggande rättsakten 
avser ett förslag att bevilja tillstånd för en 
produkt eller ett ämne,”

Motivering

Insynen bör också ökas i den ständiga kommittén. Dessutom bör man uppge välgrundade skäl 
för hur man röstar i syfte att få till stånd en motiverad beslutsprocess, öka medlemsstaternas 
politiska ansvar och beakta möjliga rättsliga anspråk.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led b
Förordning (EU) nr 182/2011
Artikel 10 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Referenserna för alla dokument 
som avses i punkt 1 a–d och f–g liksom 
den information som avses i punkt 1 e och 
h ska offentliggöras i registret.”

”5. Alla dokument och all information 
som avses i punkt 1 a–h ska offentliggöras 
i registret.”

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EU) nr 182/2011
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) I artikel 11 ska följande punkt 
läggas till:
”Om Europaparlamentet eller rådet anser 
att tilldelningen av 
genomförandebefogenheter till 
kommissionen i en grundläggande 
rättsakt måste ses över, får de när som 
helst uppmana kommissionen att lägga 
fram ett förslag om ändring av den 
grundläggande rättsakten.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182)

Motivering

När det förefaller svårt att få ett positivt yttrande från medlemsstaterna i liknande fall, kan 
det vara lämpligt att se över de genomförandebefogenheter som tilldelats kommissionen.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska inte tillämpas på 
pågående förfaranden som 
omprövningskommittén redan har avgett 
ett yttrande om den dag då denna 
förordning träder i kraft.

Denna förordning ska tillämpas på 
förfaranden som inletts efter dagen för 
dess ikraftträdande.
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