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VEDTAGNE TEKSTER
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Tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der 
indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til 
artikel 290 i TEUF ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2019 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter inden 
for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren 
med kontrol, til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2016)0798),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 81, stk.2 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C8-0525/2016),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0012/2018),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.



P8_TC1-COD(2016)0399

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. april 2019 med 
henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../... om 
tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder 
bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 81, 

stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure1, og

1 Europa-Parlamentets holdning af 17.4.2019.



ud fra følgende betragtninger:

(1) Lissabontraktaten indførte 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). [Ændring 1]

(2) De foranstaltninger, der kan falde ind under den delegation af beføjelser, der 

henvises til i artikel 290, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF), svarer i princippet til dem, der falder ind under 

forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i Rådets afgørelse 1999/468/EF2. 

(3) Tidligere forslag3 om tilpasning af lovgivning, der henviser til forskriftsproceduren 

med kontrol, til den retlige ramme, der blev indført ved Lissabontraktaten, blev 

trukket tilbage4, fordi de interinstitutionelle forhandlinger var gået i stå. 

2 Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår 
for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 
184 af 17.7.1999, s. 23).

3 COM(2013)0451, COM(2013)0452 og COM(2013)0751.
4 EUT C 80 af 7.2.2015, s. 17.



(4) Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen indgik efterfølgende en aftale om en 

ny ramme for delegerede retsakter som led i den interinstitutionelle aftale af 13. april 

2016 om bedre lovgivning5 og anerkendte behovet for at tilpasse al eksisterende 

lovgivning til den retlige ramme, der blev indført ved Lissabontraktaten. De var 

navnlig enige om, at det er nødvendigt at give høj prioritet til en hurtig tilpasning af 

alle basisretsakter, der stadig henviser til forskriftsproceduren med kontrol. 

Kommissionen forpligtede sig til at udarbejde et forslag om en sådan tilpasning 

inden udgangen af 2016.

(5) De bestemmelser om delegation af beføjelser i basisretsakterne, der vedrører brug af 

forskriftsproceduren med kontrol, opfylder kriterierne i artikel 290 i TEUF og bør 

tilpasses i overensstemmelse med denne artikel.

(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. [Ændring 2]

5 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.



(6) Denne forordning bør ikke berøre igangværende procedurer, hvor et udvalg allerede 

har afgivet udtalelse i overensstemmelse med artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF 

inden denne forordnings ikrafttræden.

(7) De pågældende retsakter bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De retsakter, der er anført i bilaget, ændres som anført deri. 

Artikel 2

Denne forordning berører ikke igangværende procedurer, hvor et udvalg allerede har afgivet 

udtalelse i overensstemmelse med artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.



Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den .

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand



BILAG

1. Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem 

medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område1 

Med henblik på tilpasning af forordning (EF) nr. 1206/2001 bør Kommissionen tillægges 

beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 for at ændre 

bilaget til samme forordning med det formål at ajourføre formularerne eller foretage tekniske 

ændringer heri. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer 

under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager 

Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes 

eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens 

ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

1 EFT L 174 af 27.6.2001, s. 1.



I forordning (EF) nr. 1206/2001 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 19 ændres således:

a) Titlen affattes således:

"Håndbog"

b) Stk. 2 udgår.

2) Der indsættes følgende artikel 19a og artikel 19b:

"Artikel 19a

Delegerede retsakter

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 19b vedrørende ændring af bilaget for at ajourføre 

formularerne eller foretage tekniske ændringer af disse.



Artikel 19b

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser. 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 19a, tillægges 

Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings 

ikrafttræden 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.  

[Ændring 3]



3. Den i artikel 19a omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen 

af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, 

der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, 

der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som 

er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i 

den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning*. 

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom. 



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 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.  [Ændring 4]

_________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

3) Artikel 20 udgår.  



2. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 af 21. april 2004 om 

indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav2 

Med henblik på tilpasning af forordning (EF) nr. 805/2004 bør Kommissionen 

tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens 

artikel 290 for at ændre bilagene til samme forordning med det formål at ajourføre 

formularerne. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse 

høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle 

aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 

forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 

alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter 

har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger 

sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

2 EUT L 143 af 30.4.2004, s. 15.



I forordning (EF) nr. 805/2004 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 31 affattes således: 

"Artikel 31

Ændring af bilag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 31a vedrørende ændring af bilagene for at ajourføre 

formularerne."

2) Der indsættes følgende artikel 31a:  

"Artikel 31a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser. 



2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 31, tillægges 

Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings 

ikrafttræden 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. 

[Ændring 5] 

3. Den i artikel 31 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen 

af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, 

der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, 

der allerede er i kraft.



4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som 

er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i 

den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning*. 

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom. 

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 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.  [Ændring 6]

________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

3) Artikel 32 udgår. 



3. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 af 13. november 2007 

om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og 

kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) og om ophævelse af Rådets 

forordning (EF) nr. 1348/20003. 

Med henblik på tilpasning af forordning (EF) nr. 1393/2007 bør Kommissionen 

tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens 

artikel 290 for at ændre bilag I og II til samme forordning med det formål at 

ajourføre formularerne eller foretage tekniske ændringer heri. Det er navnlig vigtigt, 

at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse 

med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter 

modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i 

Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede 

retsakter.

3 EUT L 324 af 10.12.2007, s. 79.



I forordning (EF) nr. 1393/2007 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 17 affattes således: 

"Artikel 17

Ændring af bilag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 17a vedrørende ændring af bilag I og II for at 

ajourføre formularerne eller foretage tekniske ændringer af disse."

2) Der indsættes følgende artikel 17a:  

"Artikel 17a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser. 



2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 17, tillægges 

Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings 

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. 

[Ændring 7]

3. Den i artikel 17 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen 

af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, 

der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, 

der allerede er i kraft.



4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som 

er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i 

den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning*. 

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom. 

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 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.  [Ændring 8]

________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

3) Artikel 18 udgår. 


