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KORTFATTAD MOTIVERING

 Detta förslag till yttrande är ett svar på kommissionens lagstiftningsförslag om att ändra 
reglerna för kommittéförfarandet, dvs. det förfarande enligt vilket expertkommittéer – som 
företräds av sakkunniga från medlemsstaternas ministerier och leds av den berörda 
avdelningen vid kommissionen – fastställer EU:s sekundärrätt, särskilt genomförandeakter 
och delegerade akter. Vi som parlament kan sedan, när det gäller delegerade akter, antingen 
godkänna eller förkasta dem, men inte ändra dem. I detta förslag till yttrande vill 
föredraganden göra följande:

– Öka demokratin och den demokratiska legitimiteten i de beslut som fattas genom 
kommittéförfarandet.

– Öka insynen i varje skede av kommittéförfarandet, vilket ökar ansvarsskyldigheten.

– Uppmuntra medlemsstaterna att bli mer ansvarstagande och ansvarsskyldiga i sin viktiga 
roll.

– Se till att viktiga beslut inte fattas av ett fåtal medlemsstater, vilket skulle bli fallet om man 
inte räknade med nedlagda röster i enlighet med kommissionens nuvarande förslag.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 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 

(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, 
vilka fungerar på ett otillfredsställande 
sätt. Dessa ändringar syftar till att 
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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.

säkerställa ett större politiskt 
ansvarstagande och ägarskap vad gäller 
politiskt känsliga genomförandeakter, 
särskilt i fråga om djurs hälsa och 
välbefinnande, livsmedelsäkerhet, 
miljöskydd och klimatförändringar, och 
tar hänsyn till försiktighetsprincipen, utan 
att det rättsliga eller institutionella ansvaret 
för genomförandeakter enligt förordning 
(EU) nr 182/2011 för den skull ändras. 
Dessa ändringar bör göra det möjligt att 
upprätthålla ett synsätt grundat i 
vetenskap när det gäller riskbedömning 
och beslutsprocess.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Erfarenheten har visat att i de flesta 
fall upprepas resultatet från 
granskningskommittén i 
omprövningskommittén, och inget yttrande 
avges. Omprövningskommittén har sålunda 
inte bidragit till att klargöra 
medlemsstaternas ståndpunkter.

(4) Erfarenheten har visat att i de flesta 
fall upprepas resultatet från 
granskningskommittén i 
omprövningskommittén, och inget yttrande 
avges. Omprövningskommittén har sålunda 
inte utfört sitt uppdrag att klargöra 
medlemsstaternas ståndpunkter, och på så 
sätt lämnat beslutsfattandet åt 
kommissionen i många fall.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Enligt förordning (EU) nr 182/2011 
kan kommissionen i sådana fall anta 
utkastet till genomförandeakt, och 
kommissionen ges därigenom utrymme för 
skönsmässig bedömning.

(5) Enligt förordning (EU) nr 182/2011 
kan kommissionen i sådana fall anta 
utkastet till genomförandeakt, för att 
säkerställa ett effektivt genomförande av 
lagstiftningen, och kommissionen ges 
därigenom utrymme för skönsmässig 
bedömning.
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Ändringsförslag 4

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) 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. Europeiska 
ombudsmannen har i sitt beslut om 
ärende 1582/2014 påpekat att 
kommissionen måste respektera gällande 
rättsliga bestämmelser beträffande de 
fastställda tidsfristerna för godkännande 
av genetiskt modifierade organismer.

Ändringsförslag 5

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, 
bl.a. på grund av nedlagda röster eller 
frånvaro vid omröstningen.

(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.

Motivering

När kommissionens förslag offentliggjordes lades ett stort antal röster ner och frånvaron var 
hög vid omröstningen. Sedan början av 2019 har denna situation förändrats avsevärt.
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Ändringsförslag 6

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) För att omprövningskommittén ska 
kunna tillföra något mer bör dess roll 
därför stärkas genom att anordna det på 
ministernivå, för att säkerställa en politisk 
diskussion.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Riskbedömarna bör beakta en 
socioekonomisk analys av 
produkttillstånden, eftersom ändringar 
som föreslås under omröstningen i 
omprövningskommittén kan försena 
beslutsprocessen, särskilt i mycket 
känsliga fall.

Ändringsförslag 8

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. 

utgår
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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 
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.

Ändringsförslag 9

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.”

utgår

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Insynen i hur företrädarna för 
medlemsstaterna röstar i 
omprövningskommittén bör öka och 

(11) Insynen i hela processen bör öka, 
inbegripet när det gäller offentligt 
tillgängliga uppgifter om hur företrädarna 
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enskilda företrädares röster bör 
offentliggöras.

för medlemsstaterna röstar. Välgrundade 
skäl för enskilda företrädares röster bör 
offentliggöras. Detaljerad information bör 
ges, inbegripet om sammansättning och 
närvaro i utskotten, om vilka myndigheter 
från medlemsstaterna som är företrädda, 
om mötenas dagordningar och om vilka 
dokument och texter som diskuteras.

Ändringsförslag 11

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1) Artikel 3.7 första stycket ska 
ändras på följande sätt:

(7) I tillämpliga fall ska 
kontrollmekanismen inbegripa ett 
hänskjutande till en omprövningskommitté.

”(7) I tillämpliga fall ska 
kontrollmekanismen inbegripa ett 
hänskjutande till en omprövningskommitté 
på ministernivå.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I artikel 3.7 ska följande sjätte 
stycket läggas till: 

utgår

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 
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månader från den ursprungliga dagen för 
hänskjutandet.

Ändringsförslag 13

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

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. 

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Följande punkt ska införas som 
punkt 3a:

utgår

”3a. Om inget yttrande avges i 
omprövningskommittén kan 
kommissionen hänvisa ärendet till rådet 
för synpunkter och vägledning om de mer 
långtgående konsekvenserna av att ett 
yttrande inte avges, inklusive de 
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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.”

Ändringsförslag 15

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 ska 
kommissionen, om inget yttrande avges 
trots ett positivt resultat från 
riskbedömningen som bekräftar att en 
produkt som lämnats in för godkännande 
är åtminstone lika säker som en likvärdig 
produkt eller ett likvärdigt ämne som 
redan finns på marknaden, anta utkastet 
till genomförandeakt.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Ändringsförslag 16

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

-a) Första stycket ska ändras på 
följande sätt:

1. Kommissionen ska föra ett register över 
kommittéernas arbete som ska innehålla

”1. Kommissionen ska föra ett offentligt 
register över kommittéernas arbete som ska 
innehålla
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)

Ändringsförslag 17

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

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

-aa) I punkt 1 ska led b ändras på 
följande sätt:

b) dagordningarna för kommittémötena, ”b) dagordningarna för kommittémötena, 
inklusive utkast till texter som är föremål 
för beslut och handlingar som 
diskuteras.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)

Ändringsförslag 18

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) en förteckning över dessa 
omröstningar, omröstningsresultat, 
röstmotiveringar eller nedlagda röster 
från varje medlemsstat samt skälen till 
frånvaro,
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