
PR\636196DA.doc PE 380.704v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

FORELØBIG
2005/2238(REG)

18.12.2006

UDKAST TIL BETÆNKNING
om ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden med henblik på at 
tilpasse de interne procedurer til kravene i forbindelse med forenklingen af 
fællesskabslovgivningen
(2005/2238(REG))

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ordfører: Marie-Line Reynaud 



PE 380.704v01-00 2/12 PR\636196DA.doc

DA

PR_REG

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE ...............................................3

BEGRUNDELSE .................................................................................................................10



PR\636196DA.doc 3/12 PE 380.704v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden med henblik på at tilpasse de 
interne procedurer til kravene i forbindelse med forenklingen af 
fællesskabslovgivningen
(2005/2238(REG))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til ændring af forretningsordenen B6-0582/2005,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om ”Gennemførelse af 
Fællesskabets Lissabon-program: En strategi til forenkling af de lovgivningsmæssige 
rammer” (KOM(2005)0535),

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 15. og 16. juni 2006, 
særlig punkt 41,

– der henviser til sin beslutning af 16. maj 2006 om en strategi til forenkling af de 
lovgivningsmæssige rammer1,

– der henviser til sin beslutning af 16. maj 2006 om resultatet af screeningen af 
verserende lovforslag2,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om ”En strategisk 
gennemgang af programmet for bedre lovgivning i Den Europæiske Union” 
(KOM(2006)0689),

– der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse 
fra Retsudvalget (A6-0000/2007),

A. der henviser til, at Parlamentet i sin ovennævnte beslutning af 16. maj 2006 har 
forpligtet sig til "for sit eget vedkommende... at overveje, hvordan Parlamentet kan 
forbedre sine procedurer og sine interne lovgivningsteknikker for at fremskynde 
"forenklingsdossiererne" under hensyntagen til de procedurer, der er fastsat i den 
primære ret, i det foreliggende tilfælde i EF-traktaten",

B. der henviser til, at kodifikation og omarbejdning hører til blandt de vigtigste redskaber, 
der skal anvendes til den forenkling af fællesskabslovgivningen, som indgår i den nye 
Lissabon-strategi til fremme af vækst og beskæftigelse i Europa,

C. der henviser til, at forretningsordenen indeholder en bestemmelse om kodifikation, som 

  
1 Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA(2006)0205.
2 Vedtagne tekster af denne dato, P6_TA(2006)0206.



PE 380.704v01-00 4/12 PR\636196DA.doc

DA

trænger til at blive revideret, men at forretningsordenen ikke indeholder nogen 
bestemmelse om omarbejdning,

D. der henviser til, at Parlamentet ønsker at foretage en fornyet vurdering og en 
præcisering af sine procedurer for at yde et seriøst bidrag til forenklingsarbejdet og for 
at anspore Kommissionen til at forelægge flere forslag i denne retning,

E. der henviser til, at det er ønskeligt, at Rådet iværksætter et tilsvarende initiativ,

1. vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2. gør opmærksom på, at disse ændringer træder i kraft den første dag i den næste 
mødeperiode;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til 
orientering.

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
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 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 Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen, jf. punkt 4 i den 
interinstitutionelle aftale af 20. december 
1994 om en hurtig arbejdsmetode ved 
officiel kodifikation af lovtekster1.

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 at tage 
forslaget op til behandling med henblik på 
at afgive udtalelse om, hvorvidt en 
kodifikation er hensigtsmæssig. 

  
1 EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.
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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 af fællesskabslovgivningen, 
forelægger udvalget forslaget for 
Parlamentet til godkendelse ved en enkelt 
afstemning, hvor der ikke kan stilles 
ændringsforslag til forslaget.
4. Hvis det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til retlige spørgsmål, mener, at 
den foreslåede kodifikation opfylder den i 
stk. 3 omhandlede betingelse, men på 
baggrund af udtalelsen fra det kompetente 
udvalg konkluderer, at forslaget ikke er 
hensigtsmæssigt, typisk fordi der i 
mellemtiden er foretaget nye ændringer af
de pågældende retsakter, anmoder 
udvalget formanden om at opfordre 
Kommissionen til inden for en af 
formanden fastsat frist at udtale sig om 
mulighederne for at ændre forslaget. Hvis
Kommissionen meddeler, at den ikke har 
til hensigt at ændre sit forslag, eller hvis
Kommissionen ikke udtaler sig inden for 
den fastsatte frist, kan det udvalg, der er 
kompetent med hensyn til retlige 
spørgsmål, foreslå, at forslaget forkastes.
5. Hvis det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til retlige spørgsmål, mener, at 
forslaget indebærer indholdsmæssige 
ændringer af fællesskabslovgivningen, 
foreslår udvalget, at forslaget forkastes. 

Begrundelse

Den foreslåede revision af forretningsordenens bestemmelse om kodifikation betyder, at 
Parlamentet foretager en rationalisering af sine procedurer, bringer disse procedurer i 
overensstemmelse med de forpligtelser, som Parlamentet har påtaget sig over for 
Kommissionen og Rådet på dette område, ansporer Kommissionen til at forelægge flere 
forslag om kodifikation og således bidrager til bestræbelserne på at forenkle 
fællesskabsretten. 

Den foreliggende version af denne artikel har en række svagheder.

I bestemmelsens første stykke henvises der til den forenklede procedure i artikel 43 som 
helhed. I den sidstnævnte bestemmelses andet stykke er der imidlertid fastsat en "alternativ 
løsningsmodel", hvorefter formanden for udvalget eller ordføreren "udarbejder en række 
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ændringsforslag, der afspejler drøftelserne i udvalget". Artikel 43 henviser derudover - i 
slutningen af de første to stykker - til artikel 131, stk. 1, andet afsnit, der som led i "procedure 
på plenarmødet uden ændringsforslag og forhandling" gør det muligt at give tilladelse til, at 
der stilles ændringsforslag til plenarmødet.

En sådan mulighed er i modstrid med selve tanken om kodifikation og er heller ikke i 
overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale på dette område1, særlig ikke med punkt 
6 og 8, hvoraf det fremgår, at Parlamentet og Rådet var indstillet på at forpligte sig til ikke at 
foretage indholdsmæssige ændringer i et forslag om kodifikation.

Parlamentet kan i kraft af sine beføjelser vedrørende den interne organisation pålægge sig 
selv begrænsninger ved at forpligte sig til ikke at stille ændringsforslag i forbindelse med et 
kodifikationsforslag, der ikke indeholder indholdsmæssige ændringer, uden at give afkald på 
at udøve "de beføjelser, som er tillagt det ved denne traktat"2 som led i den "normale" 
lovgivningsprocedure3.

Stk. 3 i den reviderede udgave giver nu udtryk for dette princip på en sådan måde, at enhver 
form for misforståelser undgås.

Hvis det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, konkluderer, at 
Kommissionens kodifikationsforslag medfører indholdsmæssige ændringer i 
fællesskabslovgivningen, er det den mest logiske løsningsmodel - som led i en 
forenklingsstrategi - simpelt hen at forkaste teksten.

Hvis Kommissionen rent faktisk ikke har overholdt kodifikationsreglerne i sit forslag, vil det 
være rimeligt at tilbagesende forslaget og anmode Kommissionen om at komme med et nyt 
forslag (dvs. enten forelægge et korrekt kodifikationsforslag eller foreslå en omarbejdet tekst, 
hvis indholdsmæssige ændringer er absolut nødvendige).

Ændringsforslag 2
Artikel 80 a (ny)

Artikel 80a
Omarbejdning

1. Når Parlamentet får forelagt et 
kommissionsforslag om vedtagelse af en 
retsakt, der i en og samme tekst samler
både de indholdsmæssige ændringer, som 
Kommissionen foreslår foretaget af en 
eller flere tidligere retsakter, og de 
bestemmelser i den eller de tidligere

  
1 Interinstitutionel aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af 
lovtekster, punkt 4, EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.
2 EF-traktatens artikel 189 og 192.
3 EF-traktatens artikel 251.
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retsakter, der forbliver uændrede
(omarbejdningsforslag), 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 Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen, jf. punkt 9 i den 
interinstitutionelle aftale af 28. november 
2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter1.
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. Der kan ikke stilles 
ændringsforslag til bestemmelser, der 
forbliver uændrede.
3. Sådanne ændringsforslag kan 
imidlertid behandles efter en konkret 
vurdering, der foretages af formanden for 
det kompetente udvalg eller, om 
nødvendigt, af plenarmødeformanden,
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.
4. Hvis det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til retlige spørgsmål, mener, at 

    
1 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.
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forslaget indebærer andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der 
er angivet som sådanne, foreslår det, at 
forslaget forkastes.
___________________
1 EUT C 77 af 28.3.2002, s. 1.

Begrundelse

Denne nye bestemmelse er opbygget ligesom artikel 80 om kodifikation. Behandlingen af 
omarbejdningsforslaget er fordelt mellem det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige 
spørgsmål, og det kompetente udvalg ud fra en opdeling af teksten i "kodifikation" og 
"nyskabelse". Denne opdeling er formaliseret i Kommissionens forslag, idet de ændrede dele 
er angivet med gråskravering, mens de uændrede dele fremstår på hvid baggrund. Det 
udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, behandler indledningsvis teksten 
for at kontrollere, om Kommissionen formelt set har forelagt disse to elementer på en 
tilstrækkeligt klar måde og i overensstemmelse med de kriterier, der er opstillet i den 
interinstitutionelle aftale1, og om de bestemmelser, der af Kommissionen er angivet som 
uændrede, virkelig heller ikke indebærer indholdsmæssige ændringer.

Det kompetente udvalg behandler derefter ud fra en materiel synsvinkel de dele af teksten, der 
er gjort til genstand for ændringer, dvs. helt nye bestemmelser, eksisterende ændrede 
bestemmelser og bestemmelser, der udgår.

De to udvalg behandler sagen efter tur for at undgå enhver form for forvirring eller 
overlapning mellem disse to funktioner.

Ved at følge denne fremgangsmåde kan det sikres, at der kan tages højde for eventuelle 
forbedringer, der måtte blive foretaget i udformningen af forslaget i den første fase, i den 
anden fase.

Erfaringen viser imidlertid, at afgrænsningen mellem den kodificerende del og den 
nyskabende del af et omarbejdningsforslag undertiden kan give anledning til praktiske 
problemer i udvalgene og til drøftelser om, hvorvidt et givet ændringsforslag kan behandles 
eller ej. Derfor vil der i visse tilfælde være behov for at lade behandlingen omfatte uændrede 
bestemmelser. I sin nylige beslutning om forenkling af fællesskabslovgivningen2 har 
Parlamentet beskrevet dette forhold på følgende måde:

"forstår, at Parlamentet og Rådet for at sikre en effektiv omarbejdning principielt bør afholde 
sig fra at ændre kodificerede tekstdele; [...] medgiver imidlertid, at der er behov for en 
undtagelsesprocedure, der giver mulighed for at ændre en kodificeret del, når dette er 
nødvendigt for at sikre kohærens eller sammenhæng med den del, der er genstand for 
ændringer;"3.

  
1 Punkt 6 og 7 i "omarbejdningsaftalen".
2 Europa-Parlamentets beslutning af 16.5.2006 om en strategi til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer, 
der er baseret på betænkning A6-80/2006 fra Retsudvalget (ordfører: Gargani).
3 Punkt 16.
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Den "ekstraordinære procedure", der er omhandlet i stk. 3, går ud på at bemyndige udvalgets 
formand eller, om nødvendigt, plenarmødeformanden til efter en konkret vurdering at tillade, 
at der stilles ændringsforslag, hvilket afspejler formandens klassiske rolle som den person, 
der bedømmer, om ændringsforslag kan behandles.

Endelig opereres der - ligesom i artikel 80 - med en løsningsmodel, der består i at forkaste 
teksten, hvis det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, konkluderer, at 
Kommissionen i sit forslag ikke har overholdt omarbejdningsreglerne.
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BEGRUNDELSE

Der er blevet udarbejdet et forslag til ændring af forretningsordenens artikel 80 af Richard 
Corbett1, og i denne forbindelse har Udvalget om Konstitutionelle Anliggender fået tilladelse 
til at udarbejde en betænkning om en eventuel ændring af forretningsordenen med henblik på 
at tilpasse de interne procedurer til kravene i forbindelse med forenklingen af 
fællesskabslovgivningen2.

Dette initiativ er et led i Parlamentets reaktion på Kommissionens seneste initiativ vedrørende 
forenkling3.

Parlamentet har forpligtet sig til "at overveje, hvordan Parlamentet kan forbedre sine 
procedurer og sine interne lovgivningsteknikker for at fremskynde "forenklingsdossiererne" 
under hensyntagen til de procedurer, der er fastsat i den primære ret, i det foreliggende 
tilfælde i EF-traktaten"4.

Det er påkrævet at revidere forretningsordenens bestemmelse om kodifikation, artikel 80, ved 
at indføre en særskilt procedure, der adskiller sig fra de eksisterende forenklede eller hurtige
procedurer, både for at leve op til de særlige krav i forbindelse med en kodifikation og for at 
inkorporere de forpligtelser, som Parlamentet har påtaget sig som led i de interinstitutionelle 
aftaler, i forretningsordenen. 

Desuden er det nødvendigt at indføje en bestemmelse om omarbejdning i forretningsordenen 
ved at indføre en procedure, der ligeledes er særskilt og baseret på "kodifikationsproceduren".

Det er besynderligt, at der ikke på noget tidspunkt er indsat en bestemmelse om omarbejdning 
i forretningsordenen, selv om der blev indgået en formel aftale mellem Kommissionen,
Parlamentet og Rådet om dette spørgsmål i 20015. Man har formentlig ikke anset det for 
påkrævet, endsige hensigtsmæssigt. Den fremgangsmåde, der finder anvendelse i forbindelse 
med omarbejdning, og som er beskrevet i den interinstitutionelle aftale, er således ikke omtalt 
i forretningsordenen, selv om der i materiel henseende er tale om en af de "andre procedurer", 
der er omhandlet i kapitel 11.

Man kan udfylde dette tomrum ved at indføje en særskilt bestemmelse om omarbejdning, og 
sammen med revisionen af artikel 80 om kodifikation betyder denne tilføjelse, at Parlamentet 
får præciseret sine procedurer og - sidst, men ikke mindst - at Kommissionen anspores til at 
udarbejde flere omarbejdningsforslag, hvilket bidrager til forenklingen af fællesskabsretten.

  
1 B6-0582/2005 af 26.10.2005.
2 Protokollen fra plenarmødet den 15.12.2005.
3 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
og Regionsudvalget om ”Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program: En strategi til forenkling af de 
lovgivningsmæssige rammer” (KOM(2005)0535).
4 Europa-Parlamentets beslutning af 16. maj 2006 om en strategi til forenkling af de lovgivningsmæssige 
rammer, A6-0080/2006, punkt 21.
5 Interinstitutionel aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, EFT C 77 af 
28.3.2002, s. 1.
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Det er nødvendigt, at der i forretningsordenen tages stilling til, i hvilket omfang der kan stilles 
ændringsforslag til den kodificerende del af et sådant forslag - det er et spørgsmål, der 
undertiden rejses ved behandlingen af omarbejdningsforslag. Ordføreren har i første omgang 
udarbejdet et arbejdsdokument med fem forskellige løsningsmodeller, som kan benyttes til at 
løse dette problem. I stk. 4 i den nye artikel er der valgt den løsningsmodel, som efter 
ordførerens opfattelse bedst lever op til kravet om en vis fleksibilitet i exceptionelle 
situationer og til ønsket om ikke at gøre procedurerne mere komplicerede end højst 
nødvendigt, mens man samtidig respekterer udvalgsformandens og plenarmødeformandens 
klassiske beføjelser.
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