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KORT BEGRUNDELSE

Den rådgivende ordfører kan i det store og hele tilslutte sig det korresponderende udvalgs 
ordførers tilgang. Det er en af Europa-Parlamentets vigtigste forpligtelser at forbedre sine 
procedurer og sine interne lovgivningsteknikker for at fremskynde "forenklingsdossiererne".

Bestræbelserne herpå må dog ikke føre til en tilsidesættelse af de procedurer, der er fastsat i 
den primære ret, navnlig den fælles beslutningsprocedure, hvor Parlamentet har en meget 
vigtig rolle på grund af dets demokratiske bidrag til beslutningsprocessen i EU. Dette betyder 
kort sagt, at enhver ændring i Parlamentets interne procedurer skal være i overensstemmelse 
med de relevante bestemmelser i traktaterne.

Den rådgivende ordfører foreslår derfor visse ændringer af forretningsordenen, som bør 
overvejes, med henblik på at sikre, at forenklingsmålsætningerne er tilstrækkeligt troværdige 
og lette at opfylde.

Det forekommer nødvendigt at revidere artikel 80 med henblik på at gøre mekanismen for 
vedtagelse af kodifikationer mere strømlinet i lyset af de tilsagn, der er givet af alle 
involverede parter med hensyn til forenklingsprocessen. I henhold til den ændrede artikel 80 
vil Retsudvalget kunne undersøge rækkevidden af et forslag om kodifikation og henvise det 
direkte til plenarmødet, hvis det ikke indeholder nogen indholdsmæssige ændringer. Hvis det 
indeholder sådanne ændringer, vil udvalget underrette formanden, som vil henvise det 
pågældende forslag til behandling i det kompetente udvalg.

Der bør derefter indsættes en ny artikel 80a for at indføre en særlig procedure for 
omarbejdning af lovgivningstekster. Som anført i Parlamentets beslutning om en strategi til 
forenkling af de lovgivningsmæssige rammer er omarbejdning, sammen med kodificering, et 
af de vigtigste redskaber til forenkling af fællesskabslovgivningen og bør anvendes i så vid 
udstrækning som muligt.

Den nye artikel 80a vil derfor bemyndige Restudvalget til at undersøge alle forslag om 
omarbejdning. Hvert enkelt forslag vil blive henvist til behandling i det kompetente udvalg, 
som vil have forskellige ændringsbeføjelser afhængigt af resultatet af Retsudvalgets 
undersøgelse.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
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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 officiel 
kodifikation af fællesskabslovgivning 
forelægges for Parlamentet, henvises det til 
det udvalg, der er kompetent med hensyn til 
retlige spørgsmål. Udvalget behandler 
forslaget for at konstatere, at der ikke er 
tale om andet end en ren kodifikation, der 
ikke omfatter indholdsmæssige ændringer.

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod at forenkle behandlingen af forslag om kodifikation i det 
udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, ved hjælp af en klarere ordlyd og 
en strengere procedure, idet man ved at fjerne enhver henvisning til artikel 43 vil undgå at 
komplicere tingene på udvalgsplan unødvendigt og samtidig lade plenarmødets nuværende 
beføjelser forblive uændrede. Den første fase i proceduren, som vil finde sted i Retsudvalget, 
vil dermed blive enklere og mere effektiv.

Ændringsforslag 2
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 er kompetent med 
hensyn til retlige spørgsmål, kan anmode 
det kompetente udvalg om en udtalelse.

Begrundelse

Den foreslåede ændring drejer sig om Retsudvalgets mulighed for at anmode det 
korresponderende udvalg om en udtalelse, som kan indgå i vurderingen i forbindelse med 
undersøgelsen af forslaget om kodifikation. Ændringsforslaget afspejler den nuværende 
praksis og vil under alle omstændigheder indebære, at det korresponderende udvalg kan 
afgive en udtalelse, hvis der anmodes herom. Den første fase i den procedure, der skal følges i 
Retsudvalget, vil som følge heraf blive enklere og strengere.

Ændringsforslag 3
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 

3. Hvis det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til retlige spørgsmål, konkluderer, 
at forslaget ikke indeholder nogen 
indholdsmæssige ændringer af 
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er kompetent med hensyn til retlige 
spørgsmål, eller af det for det pågældende 
sagsområde kompetente udvalg modsætter 
sig dette.

fællesskabslovgivning, henviser det 
forslaget til Parlamentet til godkendelse. 
Artikel 131, stk. 1, andet afsnit, og stk. 3 og 
4, finder herefter anvendelse.

Begrundelse

Ændringsforslaget kompletterer ændringsforslag 1 og sigter mod at forenkle hele processen 
ved hjælp af en strengere procedure. Valget af artikel 131 i stedet for artikel 43 har alene 
betydning for den første fase i proceduren, som vil finde sted i Retsudvalget: Den vil herefter 
blive enklere og mere effektiv, samtidig med at plenarmødets nuværende beføjelser forbliver 
uændrede.

Ændringsforslag 4
Artikel 80, stk. 3 a (nyt)

3a. Hvis det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til retlige spørgsmål, konkluderer, 
at forslaget indeholder indholdsmæssige 
ændringer af fællesskabslovgivning, 
underretter det formanden, som i 
overensstemmelse med artikel 40 henviser 
det pågældende spørgsmål til behandling i
det kompetente udvalg, således at det kan 
blive behandlet i henhold til den normale
procedure for forslag til retsakter.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal blot give det korresponderende udvalg mulighed for at indlede en 
normal lovgivningsmæssig procedure, forudsat at Retsudvalget har fundet indholdsmæssige 
ændringer af fællesskabslovgivning i forslaget om kodifikation.

Ændringsforslag 5
Artikel 80 a (ny)

Artikel 80a
1. Når et kommissionsforslag om officiel 
omarbejdning af fællesskabslovgivning 
forelægges for Parlamentet, henvises det til 
behandling i det udvalg, der er kompetent 
med hensyn til retlige spørgsmål. Ved et 
forslag om officiel omarbejdning af
fælleskabslovgivning forstås et forslag om 
vedtagelse af en retsakt, hvorved der i én og 
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samme tekst foretages indholdsmæssige 
ændringer i gældende retsakter og samtidig 
sker en kodificering af de bestemmelser 
heri, der skal forblive uændrede. Den nye 
retsakt træder i stedet for og ophæver de 
tidligere retsakter.
2. Hvis det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til retlige spørgsmål, konkluderer, 
at forslaget ikke indeholder andre 
indholdsmæssige ændringer af 
fællesskabslovgivning end dem, der klart er 
angivet som sådanne i selve forslaget, 
underretter det formanden, som i 
overensstemmelse med artikel 40 henviser 
det pågældende forslag til behandling i det 
kompetente udvalg, således at det kan blive 
behandlet i henhold til den normale 
procedure for forslag til retsakter. 
Ændringsforslag til forslaget kan i så fald 
kun behandles, såfremt de vedrører de dele 
af forslaget, der indeholder 
indholdsmæssige ændringer, og opfylder 
betingelserne i artikel 150 og 151. Der kan 
således ikke stilles ændringsforslag til 
bestemmelser, der skal forblive uændrede.
3. Formanden for det kompetente udvalg 
kan dog tillade sådanne ændringsforslag, 
der stilles af enkelte medlemmer, hvis 
objektive hensyn til tekstens sammenhæng 
med de indholdsmæssige ændringer, der 
foretages ved forslaget, kræver det. Samme 
regel finder tilsvarende anvendelse på 
plenarmøder.  
4. Hvis det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til retlige spørgsmål, konkluderer, 
at forslaget indeholder andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der 
klart er angivet som sådanne i selve 
forslaget, underretter det formanden, som i 
overensstemmelse med artikel 40 henviser 
det pågældende forslag til behandling i det 
kompetente udvalg, således at det kan blive 
behandlet i henhold til den normale 
procedure for forslag til retsakter.
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Begrundelse

Ændringsforslaget går ud på at indsætte en ny artikel 80a, der udtrykkeligt omhandler 
omarbejdning af fællesskabslovgivning. Den indeholder en omfattende definition af 
omarbejdning baseret på den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 og sigter mod at 
holde kodificerede dele i forslaget adskilt fra virkelig nye dele, som vil være undergivet en 
uindskrænket fælles beslutningsprocedure. Sammenhængen mellem de forskellige dele af den 
tekst, der fremkommer, vil blive sikret ved hjælp af teknikken med begrænset adgang til at 
stille ændringsforslag. Den samme regel vil finde anvendelse på plenarmøder. I henhold til 
det sidste stykke finder den normale procedure anvendelse, hvis forslaget til omarbejdning 
indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve 
forslaget.


