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Forslag til forordning

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud 

Ændringsforslag 3
Kodifikation, artikel 80, stk. 1

1. Når et kommissionsforslag om officiel
kodifikation af fællesskabslovgivning 
forelægges for Parlamentet, henvises det til 
det udvalg, der er kompetent med hensyn til 
retlige spørgsmål. Konstaterer udvalget, at 
der ikke er tale om, at substansen ændres i 
forhold til gældende fællesskabslovgivning, 
følges proceduren i artikel 43.

1. Når et kommissionsforslag om 
kodifikation af fællesskabslovgivning 
forelægges for Parlamentet, henvises det til 
det udvalg, der er kompetent med hensyn til 
retlige spørgsmål. Udvalget behandler 
forslaget for at kontrollere, at det 
udelukkende består i en kodifikation uden 
nogen indholdsmæssige ændringer. Denne 
behandling finder sted på grundlag af en 
udtalelse fra den rådgivende gruppe 
bestående af de juridiske tjenester i 
Parlamentet, Rådet og Kommissionen1.
___________________
1 Aftale mellem institutionerne af 20. 
december 1994 om en hurtig arbejdsmetode 
ved officiel kodifikation af lovtekster, punkt
4, EFT C 102 af 4.4.1996



PE 384.592v01.00 2/8 AM\653143DA.doc

DA

Or. fr

Begrundelse
Dette ændringsforslag tager hensyn til de bemærkninger, der blev fremsat ved 
førstebehandlingen af teksten i udvalget og går ud på at ændre og lette ordlyden af dette 
stykke ganske lidt.

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud

Ændringsforslag 4
Kodifikation, artikel 80, stk. 2

2. Formanden for det kompetente udvalg 
eller den af dette valgte ordfører kan 
deltage i behandlingen og udarbejdelsen af 
forslaget til kodifikation. Det kompetente 
udvalg kan eventuelt afgive udtalelse først.

2. Det udvalg, der var kompetent med 
hensyn til de lovtekster, der skal 
kodificeres, kan på egen anmodning eller 
på anmodning af det udvalg, der er 
kompetent med hensyn til retlige 
spørgsmål, få henvist forslaget til udtalelse. 

Or. fr

Begrundelse
Formålet med dette ændringsforslag er at omformulere dette stykke for at gøre det muligt 
for det udvalg, der var kompetent med hensyn til de lovtekster, der skal kodificeres, at få 
forslaget henvist til udtalelse både på egen anmodning eller på anmodning af det udvalg, 
der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål.

Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud 

Ændringsforslag 5
Kodifikation, artikel 80, stk. 3

3. Uanset artikel 43, stk. 3, kan den 
forenklede procedure ikke anvendes på 
forslag om officiel kodifikation, såfremt et 
flertal af medlemmerne af det udvalg, der 
er kompetent med hensyn til retlige 
spørgsmål, eller af det for det pågældende 
sagsområde kompetente udvalg modsætter 
sig dette.

3. Hvis det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til retlige spørgsmål, mener, at 
forslaget ikke indebærer indholdsmæssige 
ændringer, forelægger udvalget forslaget 
for Parlamentet til godkendelse, idet der 
ikke kan stilles ændringsforslag til 
forslaget. 

Or. fr

Begrundelse
Dette ændringsforslag tager hensyn til de bemærkninger, der blev fremsat ved 
førstebehandlingen af teksten i udvalget og går ud på at ændre og lette ordlyden af dette 
stykke ganske lidt.
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Ændringsforslag af Richard Corbett

Ændringsforslag 6
Kodifikation, artikel 80, stk. 2

2. Formanden for det kompetente udvalg 
eller den af dette valgte ordfører kan 
deltage i behandlingen og udarbejdelsen af 
forslaget til kodifikation. Det kompetente 
udvalg kan eventuelt afgive udtalelse først.

2. Det udvalg, der var kompetent for den 
oprindelige lovgivning, kan afgive udtalelse 
om, hvorvidt en kodifikation er 
hensigtsmæssig.

Or. en

Ændringsforslag af Jo Leinen

Ændringsforslag 7
Artikel 80

1. Når et kommissionsforslag om officiel
kodifikation af fællesskabslovgivning 
forelægges for Parlamentet, henvises det til 
det udvalg, der er kompetent med hensyn til 
retlige spørgsmål. Konstaterer udvalget, at 
der ikke er tale om, at substansen ændres i 
forhold til gældende fællesskabslovgivning, 
følges proceduren i artikel 43.

1. Når et kommissionsforslag på grundlag 
af den interinstitutionelle aftale om 
kodifikation af fællesskabslovgivning1

forelægges for Parlamentet, henvises det til 
det udvalg, der er kompetent med hensyn til 
retlige spørgsmål. Udvalget undersøger 
under hensyntagen til den gældende 
interinstitutionelle aftale, om substansen 
ændres i forhold til gældende 
fællesskabslovgivning.

2. Formanden for det kompetente udvalg 
eller den af dette valgte ordfører kan 
deltage i behandlingen og udarbejdelsen af 
forslaget til kodifikation. Det kompetente 
udvalg kan eventuelt afgive udtalelse først.

2. Udvalget kan anmode det udvalg, der er 
kompetent med hensyn til retlige 
spørgsmål, om en udtalelse om, hvorvidt en 
kodifikation er hensigtsmæssig.

3. Uanset artikel 43, stk. 3, kan den 
forenklede procedure ikke anvendes på 
forslag om officiel kodifikation, såfremt et 
flertal af medlemmerne af det udvalg, der 
er kompetent med hensyn til retlige 
spørgsmål, eller af det for det pågældende 
sagsområde kompetente udvalg modsætter 
sig dette.

3. Der ikke kan stilles ændringsforslag til 
forslaget. Udvalgets formand kan 
undtagelsesvis tillade dem, hvis de ikke 
ændrer forslagets indhold og fører til 
enighed med Rådet.

4. Konstaterer udvalget, at forslaget ændrer 
indholdet i gældende 
fællesskabslovgivning, betragtes forslaget 
som forkastet.
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5. Parlamentet behandler udvalgets 
betænkning efter proceduren uden 
forhandling og ændringsforslag.
___________________
1 EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2, gengivet i 
bilag …. til denne forretningsorden.

Or. de

Begrundelse
Den særlige, fremskyndede og forenklede kodifikationsprocedure bør bruges i Parlamentet, 
når Kommissionen begrunder sit forslag med den eksisterende interinstitutionelle aftale om 
kodifikation af lovtekster.
Med den foreslåede ændring af forretningsordenens artikel om kodifikation rationaliserer 
Parlamentet sine procedurer, bringer dem i overensstemmelse med de tilsvarende 
forpligtelser, det har indgået over for Kommissionen og Rådet, tilskynder Kommissionen til at 
forelægge flere kodifikationsforslag og bidrager dermed til bestræbelserne på at forenkle 
fællesskabsretten.
Artiklens nuværende ordlyd har en række svagheder.
I stk. 1 henvises til den forenklede procedure i artikel 43 i sin helhed. Artikel 43, stk. 2, 
indeholder en "erstatningsløsning", hvorefter "formanden ... eller ordføreren udarbejder en 
række ændringsforslag, der afspejler drøftelserne i udvalget". Desuden henvises der i 
slutningen af artikel 43, stk. 2, til artikel 131, stk. 1, andet afsnit, hvorefter det som led i 
"procedure[n] på plenarmødet uden ændringsforslag og forhandling" er muligt at stille 
ændringsforslag på plenarmødet.
En sådan mulighed er dog i modstrid med den grundlæggende tanke bag kodifikationen og er 
ikke forenelig med den gældende interinstitutionelle aftale1, særlig dennes punkt 6 og 8, 
hvoraf det kan udledes, at Parlamentet og Rådet var villige til at forpligte sig til ikke at 
foretage nogen indholdsmæssige ændringer i et kodifikationsforslag.
Ændringsforslag skal være tilladt rent undtagelsesvis, hvis de ikke ændrer forslagets indhold
og er nødvendige for at nå til enighed med Rådet. Der kunne under drøftelserne i gruppen 
eller i Rådets arbejdsgrupper vise sig behov for at ændre den foreslåede lovteksts form uden 
at ændre dens indhold.
Hvis det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, konkluderer, at 
kodifikationsforslaget ikke indebærer indholdsmæssige ændringer af fællesskabslovgivningen,
og hvis det anser kodifikationen for hensigtsmæssig, forelægger det forslaget for Parlamentet 
til godkendelse. I mange tilfælde vil udvalget vente med at afgive sin udtalelse, indtil endnu 
udestående spørgsmål er afklaret. Konstaterer udvalget derimod, at forslaget indebærer 
indholdsmæssige ændringer af lovteksten, må forslaget anses for at være forkastet, da det 
ville være uforeneligt med den indgåede aftale at gå over fra kodifikation til en almindelig 
lovgivningsprocedure.
Der er ikke behov for at drøfte og stille yderligere ændringsforslag på plenarmødet ved denne 
procedure.

  
1 EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.
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Ændringsforslag af Marie-Line Reynaud 

Ændringsforslag 8
Artikel 80 a (ny)

Artikel 80a
Omarbejdning

1. Når Parlamentet får forelagt et 
kommissionsforslag om omarbejdning af 
fællesskabslovgivningen, henvises det til 
det udvalg, der er kompetent med hensyn til 
retlige spørgsmål. Udvalget behandler 
forslaget for at kontrollere, at det ikke 
indebærer andre indholdsmæssige 
ændringer end dem, der er angivet som 
sådanne. Denne behandling finder sted på 
grundlag af en udtalelse fra den rådgivende 
gruppe bestående af de juridiske tjenester i 
Parlamentet, Rådet og Kommissionen1.
2. Hvis det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til retlige spørgsmål, mener, at 
forslaget ikke indebærer andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der 
er angivet som sådanne, underretter 
udvalget formanden, der i henhold til 
artikel 40 henviser forslaget til behandling i 
det kompetente udvalg efter den normale 
procedure.
Ændringsforslag til forslaget kan i så fald 
kun behandles, hvis de vedrører de dele af 
forslaget, der indeholder indholdsmæssige 
ændringer, og opfylder betingelserne i 
artikel 150 og 151, mens der ikke kan stilles 
ændringsforslag til bestemmelser, der 
forbliver uændrede.
3. Sådanne ændringsforslag kan imidlertid
undtagelsesvis behandles efter en konkret 
vurdering, der foretages af formanden for 
det kompetente udvalg eller, om 
nødvendigt, af formanden på plenarmødet, 
hvis det er bydende nødvendigt af hensyn til 
den indre kohærens i teksten eller 
sammenhængen mellem Parlamentets 
ændringsforslag til de foreslåede 
indholdsmæssige ændringer og de 
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uændrede bestemmelser.
4. Hvis det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til retlige spørgsmål, mener, at 
forslaget indebærer andre indholdsmæssige 
ændringer end dem, der er angivet som 
sådanne, foreslår det, at forslaget forkastes.
___________________
1 Interinstitutionel aftale af 28. november 
2001 om en mere systematisk omarbejdning 
af retsakter, EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.

Or. fr

Begrundelse
Dette ændringsforslag tager hensyn til de bemærkninger, der blev fremsat ved 
førstebehandlingen af teksten i udvalget og går ud på at ændre og lette ordlyden af dette 
stykke ganske lidt.

Ændringsforslag af Richard Corbett 

Ændringsforslag 9
Artikel 80 a (ny), stk. 3

3. Sådanne ændringsforslag kan imidlertid 
undtagelsesvis behandles efter en konkret 
vurdering, der foretages af formanden for 
det kompetente udvalg eller, om 
nødvendigt, af formanden på plenarmødet, 
hvis det er bydende nødvendigt af hensyn til 
den indre kohærens i teksten eller 
sammenhængen mellem Parlamentets 
ændringsforslag til de foreslåede 
indholdsmæssige ændringer og de 
uændrede bestemmelser. Sådanne årsager 
skal angives i begrundelsen til 
ændringsforslaget.

Or. en

Ændringsforslag af Richard Corbett 

Ændringsforslag 10
Artikel 80 a (ny), stk. 4

4. Hvis det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til retlige spørgsmål, mener, at 
forslaget indebærer andre indholdsmæssige 
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ændringer end dem, der er angivet som 
sådanne, underretter udvalget formanden, 
der i henhold til artikel 40 henviser 
forslaget til behandling i det kompetente 
udvalg efter den normale procedure, uden 
begrænsningerne i henhold til stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag af Jo Leinen

Ændringsforslag 11
Artikel 80 a (ny)

Artikel 80a
Omarbejdning

1. Når Parlamentet får forelagt et
kommissionsforslag på grundlag af den 
interinstitutionelle aftale om en mere 
systematisk omarbejdning af retsakter1,
henvises det til det udvalg, der er kompetent 
med hensyn til retlige spørgsmål, som 
rådgivende udvalg.
2. Det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til retlige spørgsmål, undersøger 
under hensyntagen til den gældende 
interinstitutionelle aftale, hvilke 
bestemmelser i de gældende retsakter der er 
overtaget i forslaget uden indholdsmæssige 
ændringer.
3. Der kan ikke stilles ændringsforslag til 
bestemmelser, der er forblevet uændrede i 
forslaget ifølge udtalelsen fra det udvalg, 
der er kompetent med hensyn til retlige 
spørgsmål.
Formanden for det korresponderende 
udvalg kan dog undtagelsesvis tillade 
ændringsforslag til sådanne bestemmelser, 
hvis det synes nødvendigt at ændre dem for 
at undgå selvmodsigelser eller 
uoverensstemmelser i teksten, eller fordi de 
er uløseligt forbundet med andre tilladte 
ændringsforslag.
Når det kompetente udvalg har stillet 
ændringsforslag til en sådan bestemmelse, 
er det tilladt at stille yderligere 
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ændringsforslag dertil ved forhandlingerne 
på plenarmødet.
___________________
1 Godkendt ved beslutning af 3. juli 2001, 
EFT C 65 E af 14.3.2002, s. 42, gengivet i
bilag …. til denne forretningsorden.

Or. de

Begrundelse

Denne nye forskrift følger modellen i artikel 80 om kodifikation. Når et kommissionsforslag 
forelægges på grundlag af den interinstitutionelle aftale om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter1, bør behandlingen af forslaget opdeles mellem det 
korresponderende og det rådgivende udvalg i overensstemmelse med den formelle opdeling, 
der er angivet i kommissionsforslaget (de ændrede dele er skraveret, mens de uændrede dele 
forbliver hvide). Det forekommer nemlig hensigtsmæssigt, at det sagligt kompetente udvalg 
behandler de foreslåede ændringer, mens det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige 
spørgsmål, i en udtalelse tager stilling til, om de kodificerede dele er i overensstemmelse med 
de kriterier, der er fastlagt i den interinstitutionelle aftale. Det er kun nødvendigt at behandle 
en bestemmelse i det rådgivende udvalg, for så vidt som henvisningen til det 
korresponderende udvalg fremgår af de generelle bestemmelser i artikel 40 og 179.

For at fastholde forenklingsvirkningen af proceduren for omarbejdning, skal det under
behandlingen i det korresponderende udvalg principielt ikke være tilladt at stille 
ændringsforslag til de dele af forslaget, hvis kodificerende karakter er bekræftet i udtalelsen 
fra det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål. Ændringsforslag kan kun 
stilles til de tekstdele, der indeholder ændringer i forhold til hidtil gældende ret i form af helt 
nye bestemmelser, ændring eller ophævelse af gældende bestemmelser.

Derfor bør udvalgsformanden ved en ekstraordinær procedure få beføjelse til undtagelsesvis 
at tillade ændringsforslag til bestemmelser i den kodificerede del med forbehold af en række 
begrænsende kriterier. Ordlyden af disse kriterier er ændret for at lette anvendelsen af dem.

Når formanden for det korresponderende udvalg har tilladt ændringsforslag til den 
kodificerede del, og disse er vedtaget, må andre forslagsstillere under forhandlingerne på 
plenarmødet også have mulighed for at stille ændringsforslag til disse bestemmelser.

  
1 Godkendt ved beslutning af 3. juli 2001, EFT C 65 E af 14.3.2002, s. 42, gengivet i bilag …. til denne 
forretningsorden.


