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KORTFATTAD MOTIVERING

Utskottet för internationell handel antog den 4 december 2017 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 internationell handel åter fram detta yttrande för utskottet för rättsliga frågor. 
Den statistik om kommittéförfarandet som det hänvisas till i denna motivering har uppdaterats 
av föredraganden för att inbegripa de senaste tillgängliga uppgifterna om 2018.

I detta förslag har kommissionen lagt fram fyra ändringar av förordning (EU) nr 182/20111 
(nedan kallad kommittéförfarandeförordningen) för att komma till rätta med situationer där 
omprövningskommittén under ett kommittéförfarande inte kan avge något yttrande över 
kommissionens förslag till utkast till genomförandeakt. Följande föreslås:

• Att vid beräkningen av kvalificerad majoritet i en omprövningskommitté räkna bort 
rösterna från kommittémedlemmar som avstår från att rösta. En 
omprövningskommittés beslut skulle vara giltigt endast om en enkel majoritet av 
medlemsstaterna har deltagande ledamöter.

• Att tillåta omprövningskommittén att hålla ytterligare ett sammanträde på 
ministernivå.

• Att föreskriva en möjlighet för kommissionen att hänskjuta ärendet till rådet för 
synpunkter i en fråga och om de mer långtgående konsekvenserna av att inget yttrande 
avges i omprövningskommittén.

• Att offentliggöra förteckningen över medlemsstaternas röster i 
omprövningskommittén. Denna åtgärd syftar till att öka insynen i 
kommittéförfarandena.

De föreslagna ändringarna rör endast förfaranden på omprövningskommitténs nivå då inget 
yttrande avges. I praktiken utgör de ärenden som omfattas av förslaget endast cirka 2 procent 
av alla utkast till genomförandeakter som läggs fram för kommittéerna.

Vad gäller den gemensamma handelspolitiken, som hör till ansvarsområdet för utskottet för 
internationell handel (INTA), finns det 14 kommittéer inom kommittéförfarandet (20182), och 
majoriteten av de genomförandeakter som antas gäller området för handelspolitiska 
skyddsinstrument, det vill säga antidumpnings- och utjämningsåtgärder (till exempel: av 
sammanlagt 52 genomförandeakter som 2018 antogs på den gemensamma handelspolitikens 
område avsåg 44 handelspolitiska skyddsinstrument). Kommittéförfarandeförordningen 
började inte tillämpas på handelspolitiska skyddsåtgärder förrän i februari 2014, efter 
antagandet av förordning (EU) nr 37/20143. Sedan dess har omprövningskommitténs 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13). 
2 Rapport från kommissionen om kommittéernas arbete under 2018, COM(2019)0638, 16.12.2019.
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 37/2014 av den 15 januari 2014 om ändring av vissa 
förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder, 
EUT L 18, 21.1.2014, s. 1.
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förfarande för handelspolitiska skyddsåtgärder aktiverats två gånger, båda 2017, avseende 
ärendena om ”solpaneler”1 och ”vissa produkter av järn”2. 

INTA-utskottet ansvarar också för genomförandeakter som antas på andra områden, t.ex. i 
samband med makroekonomiskt stöd till tredjeländer eller externa tullaspekter.

I stort sett välkomnar föredraganden kommissionens förslag. Exempel från nuvarande praxis 
visar att mer precisa mekanismer bör inrättas för att ge ökad säkerhet och insyn i 
medlemsstaternas ståndpunkter inom ramen för kommittéförfaranden. Det bör dock 
säkerställas att kommittéförfarandena på omprövningskommitténs nivå, eller i samband med 
hänskjutande till rådsnivå, inte negativt påverkar antagandet av nödvändiga handelspolitiska 
skyddsåtgärder, som ofta omfattas av stark tidspress.

Rent allmänt skulle föredraganden vilja understryka att förfaranden inom Europeiska unionen 
(EU) måste optimeras och genomföras på ett tidseffektivt sätt. Det är mycket viktigt att EU 
uppfyller sina löften, mål och skyldigheter i en tid av växande global ekonomisk konkurrens, 
så att det kan förbli konkurrenskraftigt och fastställa standarder för sina höga ekonomiska, 
sociala och miljömässiga mål.

Föredraganden föreslår därför att det, med avseende på sammanträden med 
omprövningskommittén (på ministernivå, samt vid det inledande sammanträdet) och när 
ärenden hänskjuts till rådet, bör anges att det alltid – i de fall då respektive grundläggande 
akter föreskriver en fastställd tidsram för när förfarandena ska avslutas – bör vara möjligt för 
kommissionen att förkorta tidsfristerna.

Det föreslås också att en särskild tidsfrist fastställs inom vilken Europaparlamentet och rådet 
kan utöva sin rätt till granskning. Denna tidsfrist fanns innan den gällande 
kommittéförfarandeförordningen antogs, och föredraganden anser att det är olyckligt att 
tidsfristen inte togs med i denna. Därför bör denna ändring av den nuvarande 
kommittéförfarandeförordningen ses som ett bra tillfälle att fastställa en tidsfrist som skulle 
skapa större säkerhet för Europaparlamentet när det gäller att utöva sin granskningsrätt. 
Lämpliga undantag bör också fastställas för brådskande fall, eftersom avsikten inte på något 
sätt är att hindra effektiviteten hos kommittéförfarandesystemet. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/367 av den 1 mars 2017 om införande av en slutgiltig 
antidumpningstull på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler) med 
ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 och om avslutande av den partiella 
interimsöversynen enligt artikel 11.3 i förordning (EU) 2016/1036, EUT L 56, 3.3.2017, s. 131.
2 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1795 av den 5 oktober 2017 om införande av en 
slutgiltig antidumpningstull på import av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller 
annat legerat stål med ursprung i Brasilien, Iran, Ryssland och Ukraina och om avslutande av 
undersökningen av import av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat 
stål med ursprung i Serbien (EUT L 258, 6.10.2017, s. 24).
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) När unionens rättsakter 
föreskriver att kommissionen ska inleda 
en undersökning på grundval av ett 
klagomål från en fysisk eller juridisk 
person, som i fallet med antidumpnings- 
och utjämningsförfaranden, är 
kommissionen skyldig att fatta beslut 
inom vissa specifika tidsfrister och mot 
bakgrund av de slutsatser som dragits 
under undersökningen.

Ändringsförslag 2

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 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, utom då 
lagstadgade tidsfrister som fastställs i de 
berörda grundläggande akterna måste 
respekteras, t.ex. när det gäller 
antidumpnings- och utjämningsåtgärder. 
För att säkerställa att förfaranden på 
omprövningskommitténs nivå inte leder 
till förseningar bör kommissionen också 
tillåtas att i vederbörligen motiverade fall 
förkorta tidsfristerna för när 
omprövningskommittén måste avge ett 
yttrande.
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Ändringsförslag 3

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 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. Kortare tidsfrister bör gälla 
när kommissionen är bunden av fasta 
lagstadgade tidsfrister som fastställs i de 
berörda grundläggande akterna, t.ex. när 
det gäller antidumpnings- och 
utjämningsåtgärder.

Ändringsförslag 4

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I artikel 3.7 ska följande stycke 
läggas till:

1. I artikel 3.7 ska följande stycken 
läggas till: 

”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 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, i enlighet med tredje 
stycket i denna punkt. I tillämpliga fall 
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ska kommissionen fastställa en kortare 
tidsfrist för att följa de tidsfrister som 
fastställs i de berörda grundläggande 
akterna.
Kommissionen får i vederbörligen 
motiverade fall besluta att fastställa en 
kortare tidsfrist än de tidsfrister som 
anges i denna punkt.”

Ändringsförslag 5

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 
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.”

”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 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. I tillämpliga fall ska 
kommissionen fastställa en kortare 
tidsfrist för att följa de tidsfrister som 
fastställs i de berörda grundläggande 
akterna.”

Ändringsförslag 6

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I artikel 11 ska följande stycke 
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läggas till:
”Europaparlamentet och rådet ska ha en 
månad på sig att lämna de uppgifter som 
avses i första stycket, från och med 
datumet för mottagande av det slutgiltiga 
utkastet till genomförandeakt i de 
språkversioner som lagts fram för den 
berörda kommittén. Tidsfristen på en 
månad ska inte tillämpas i brådskande 
fall eller när det gäller 
genomförandeakter som rör löpande 
förvaltningsärenden och/eller har en 
begränsad giltighetstid.”

Motivering

Europaparlamentets granskningsrätt kan inte utövas effektivt om tidsfristen för dess utövande 
inte är känd. Tidsfristen på en månad för rätten till granskning förelåg enligt den tidigare 
ramen för kommittéförfarandet i rådets beslut 1999/468/EG, och den fastställdes i det 
interinstitutionella avtalet från 2008 mellan Europaparlamentet och kommissionen om 
kommittéförfaranden. Denna period bör införas i den nuvarande förordningen (EU) 
nr 182/2011.
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