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I
(Lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011
af 16. februar 2011
om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR —

(3)

Unionens foranstaltninger til forbedring af passagerrettig
heder inden for bustransport bør tage hensyn til de
særlige karakteristika ved denne transportsektor, som
hovedsagelig består af små og mellemstore virksomheder.

(4)

Passagerer og, som et minimum, personer, som passa
geren havde eller ville have haft lovmæssig forsørgerpligt
over for, bør nyde passende beskyttelse i tilfælde af
ulykker, der skyldes brugen af bus, under hensyn til
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af
16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkø
retøjer og kontrollen med forsikringspligtens overhol
delse (3).

(5)

Ved valget af, hvilken national ret der finder anvendelse
på erstatning i tilfælde af død, herunder rimelige begra
velsesudgifter, eller tilskadekomst samt bortkomst eller
beskadigelse af bagage på grund af ulykker, der skyldes
brug af bus, bør der tages hensyn til Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007 af 11. juli 2007
om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt
(Rom II) (4) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for
kontraktlige forpligtelser (Rom I) (5).

(6)

Passagerer bør ud over erstatning i overensstemmelse
med gældende national ret i tilfælde af død eller tilskade
komst samt bortkomst eller beskadigelse af bagage på
grund af ulykker, der skyldes brug af bus, have ret til
assistance for så vidt angår deres umiddelbare praktiske
behov efter en ulykke. En sådan assistance bør om
nødvendigt omfatte førstehjælp, indkvartering, mad, tøj
og transport.

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funk
tionsmåde, særlig artikel 91, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, på grundlag af
fælles udkast godkendt af Forligsudvalget den 24. januar
2011 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

Handling fra Unionens side på området bustransport bør
bl.a. have til formål at sikre passagererne et lige så højt
beskyttelsesniveau som det, der gælder for andre trans
portmåder, uanset hvor de rejser. Derudover bør der
tages fuldt hensyn til forbrugerbeskyttelseskrav i almin
delighed.

Da buspassageren er den svageste part i en befordrings
kontrakt, bør alle passagerer sikres et mindsteniveau for
beskyttelse.

(1) EUT C 317 af 23.12.2009, s. 99.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 23.4.2009 (EUT C 184 E af
8.7.2010, s. 312), Rådets førstebehandlingsholdning af 11.3.2010
(EUT C 122 E af 11.5.2010, s. 1), Europa-Parlamentets holdning af
6.7.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets afgørelse af
31.1.2011 og Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning
af 15.2.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3) EUT L 263 af 7.10.2009, s. 11.
(4) EUT L 199 af 31.7.2007, s. 40.
(5) EUT L 177 af 4.7.2008, s. 6.
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(7)

Bustransporttjenester bør komme alle borgere til gode.
Handicappede og bevægelseshæmmede bør derfor,
uanset om årsagen til deres handicap eller reducerede
mobilitet er invaliditet, alder eller andre forhold, have
samme mulighed for at rejse med bus som andre
borgere. Handicappede og bevægelseshæmmede har
samme rettigheder som alle andre borgere med hensyn
til fri bevægelighed, valgfrihed og ikke-diskriminering.

(8)

I lyset af artikel 9 i De Forenede Nationers konvention
om handicappedes rettigheder bør der, for at kunne give
handicappede og bevægelseshæmmede samme mulig
heder for at rejse med bus som alle andre borgere, fast
sættes regler for ikke-diskriminering og assistance under
deres rejse. Handicappede og bevægelseshæmmede bør
derfor kunne blive befordret og ikke nægtes befordring
som følge af deres handicap eller bevægelseshæmning,
undtagen af årsager, der er berettigede af sikkerhedsmæs
sige grunde eller på grund af køretøjernes eller infrastruk
turens udformning. Inden for rammerne af den relevante
lovgivning om beskyttelse af arbejdstagere bør handicap
pede og bevægelseshæmmede have ret til assistance ved
busterminaler og om bord i busser. Af hensyn til den
sociale integration bør denne assistance ydes gratis for de
pågældende. Transportørerne bør fastsætte adgangsvilkår,
fortrinsvis efter det europæiske standardiseringssystem.

(9)

Ved fastlæggelse af, hvordan nye busterminaler skal
indrettes, og i forbindelse med større ombygninger bør
busterminalernes forvaltningsorganer bestræbe sig på at
tage hensyn til handicappedes og bevægelseshæmmedes
behov i overensstemmelse med kravene om »design for
alle«. Busterminalernes forvaltningsorganer skal under alle
omstændigheder udpege ankomstmødesteder, hvor
handicappede kan meddele deres ankomst og anmode
om assistance.

(10)

Transportørerne bør tilsvarende så vidt muligt tage
hensyn til disse behov, når de træffer afgørelse om nye
og nyligt ombyggede køretøjers udstyr, uden at dette
berører gældende eller fremtidig lovgivning om de
tekniske krav for busser.

(11)

Medlemsstaterne bør bestræbe sig på at forbedre den
eksisterende infrastruktur, hvis dette er nødvendigt for
gøre det muligt for transportørerne at sikre adgang for
handicappede og bevægelseshæmmede og yde passende
assistance.

(12)

For at imødekomme handicappedes og bevægelseshæm
medes behov bør personalet være passende uddannet.
Med henblik på at lette den gensidige anerkendelse af
chaufførernes nationale kvalifikationer kan der gives
handicapbevidstgørende uddannelse som en del af de
grundlæggende kvalifikationskrav eller efteruddannelses
krav, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
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2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifi
kationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse
køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbe
fordring ad vej (1). For at sikre sammenhæng mellem
indførelsen af uddannelseskravene og tidsfristerne i
nævnte direktiv bør der åbnes mulighed for fritagelse i
en begrænset periode.

(13)

Organisationer, der repræsenterer handicappede eller
bevægelseshæmmede, bør høres eller inddrages i tilrette
læggelsen af indholdet af handicaprelateret uddannelse.

(14)

Buspassagerers rettigheder bør omfatte modtagelse af
oplysninger om den service, der ydes før og under
rejsen. Alle væsentlige oplysninger til buspassagererne
bør på anmodning også formidles i alternative formater,
som er tilgængelige for handicappede og bevægelseshæm
mede, såsom stor skrift, klart sprog, blindskrift, elektro
nisk kommunikation, der er tilgængelig gennem fleksibel
teknologi, eller lydbånd.

(15)

Denne forordning bør ikke begrænse transportørernes ret
til at søge erstatning hos enhver person, herunder tred
jemand, i overensstemmelse med gældende national
lovgivning.

(16)

Ulemper, som passagerer oplever som følge af aflysning
eller betydelig forsinkelse af deres rejse, bør mindskes.
Med dette for øje bør der sørges passende for passagerer,
der afrejser fra terminalerne, og de bør gives fyldestgø
rende oplysninger på en måde, der er tilgængelig for alle
passagerer. Passagerer bør også kunne annullere deres
rejse og få billetterne refunderet eller få tilbudt en
anden rejserute på tilfredsstillende vilkår. Hvis transpor
tørerne ikke yder passagererne den nødvendige assi
stance, bør passagererne have ret til pengeerstatning.

(17)

Transportørerne bør samarbejde for at træffe foranstalt
ninger på nationalt eller europæisk plan, hvori de
inddrager interesseparter, faglige sammenslutninger og
kunde-, passager- og handicaporganisationer samt orga
nisationer for bevægelseshæmmede. Sådanne foranstalt
ninger bør have til formål at forbedre informationen
til, omsorgen for og assistancen til passagererne, når
deres rejse afbrydes, især i tilfælde af lange forsinkelser
eller aflysning af rejsen, med særlig fokus på passagerer
med særlige behov på grund af handicap, bevægelses
hæmning, sygdom, høj alder og graviditet, herunder
ledsagende passagerer og passagerer, der rejser med
småbørn. Nationale håndhævelsesorganer bør underrettes
om disse foranstaltninger.

(1) EUT L 226 af 10.9.2003, s. 4.
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Denne forordning bør ikke berøre de passagerrettigheder,
der er fastlagt ved Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni
1990 om pakkerejser, pakkeferier og pakketure (1).
Denne forordning bør ikke finde anvendelse, hvis en
pakketur aflyses af andre årsager end aflysning af busaf
gangen.

(19)

Der bør gives udtømmende oplysninger til passagererne
om deres rettigheder i medfør af denne forordning,
således at de er i stand til reelt at udøve disse rettigheder.

(20)

Passagererne bør kunne udøve deres rettigheder ved
egnede klageprocedurer hos transportørerne, eller ved at
klagen indgives til det eller de organer, som den relevante
medlemsstat har udpeget dertil.

(21)

Medlemsstaterne bør sikre overholdelse af denne forord
ning og udpege et eller flere kompetente organer til at
forestå overvågning og håndhævelse. Dette berører ikke
passagerers ret til domstolsprøvelse i henhold til national
ret.

(22)

Klager over assistance bør fortrinsvis indbringes for det
eller de organer til håndhævelse af denne forordning,
som er udpeget af den medlemsstat, hvor påstignings
stedet eller udstigningsstedet er beliggende, idet der
tages hensyn til de procedurer, der er fastsat i medlems
staterne for indgivelse af klager.

(23)

Medlemsstaterne bør fremme anvendelsen af offentlig
transport, integreret information og integrerede billetter
med henblik på at optimere anvendelsen af og interope
rabiliteten mellem de forskellige transportformer og
transportører.

(24)

Medlemsstaterne bør fastsætte sanktioner for overtræ
delser af denne forordning, og sikre, at disse sanktioner
anvendes. Sanktionerne bør være effektive, stå i rimeligt
forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(25)

Målet for denne forordning, nemlig at sikre et ensartet
niveau for beskyttelse af og ydelse af assistance til
buspassagerer overalt i medlemsstaterne, kan ikke i
tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan
derfor på grund af handlingens omfang og virkninger
bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foran
staltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf.
artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I over
ensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte
artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er
nødvendigt for at nå dette mål.

(26)

Denne forordning bør gælde med forbehold af EuropaParlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober
1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse

(1) EFT L 158 af 23.6.1990, s. 59.
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med behandling af personoplysninger og om fri udveks
ling af sådanne oplysninger (2).
(27)

Håndhævelsen af denne forordning bør være baseret på
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde
mellem nationale myndigheder med ansvar for hånd
hævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (»forord
ningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde«) (3). Nævnte
forordning bør derfor ændres i overensstemmelse
hermed.

(28)

Denne forordning respekterer de grundlæggende rettig
heder og overholder de principper, som navnlig aner
kendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæg
gende rettigheder som omhandlet i artikel 6 i traktaten
om Den Europæiske Union under hensyn til Rådets
direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse
af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller
etnisk oprindelse (4) og Rådets direktiv 2004/113/EF af
13. december 2004 om gennemførelse af princippet om
ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med
adgang til og levering af varer og tjenesteydelser (5) —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:
KAPITEL I
ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1
Genstand
Denne forordning fastsætter regler for bustransport med hensyn
til følgende:
a) ikke-diskrimination af passagererne hvad angår de transport
vilkår, transportørerne tilbyder
b) passagerernes rettigheder i tilfælde af ulykker, der skyldes
brug af bus og medfører død eller personlig tilskadekomst
eller bortkomst eller beskadigelse af bagage
c) ikke-diskrimination og obligatorisk assistance til handicap
pede og bevægelseshæmmede
d) passagerernes rettigheder i tilfælde af aflysning eller forsin
kelse
e) mindstekrav til oplysninger til passagererne
f) behandling af klager
g) generelle regler om håndhævelse.
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1.
EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
EUT L 373 af 21.12.2004, s. 37.
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Artikel 2

Artikel 3

Anvendelsesområde

Definitioner

1.
Denne forordning finder anvendelse på passagerer, der
benytter rutekørsel for uspecificerede passagerkategorier, når
passagerernes påstignings- eller udstigningssted er beliggende
på en medlemsstats område, og når den planlagte rejseafstand
er 250 km eller mere.

2.
For så vidt angår rutekørslen i stk. 1, men hvor den
planlagte rejseafstand er mindre end 250 km, finder artikel 4,
stk. 2, artikel 9, artikel 10, stk. 1, artikel 16, stk. 1, litra b), og
stk. 2, artikel 17, stk. 1 og 2, og artikel 24-28 anvendelse.

3.
Derudover finder denne forordning, bortset fra artikel 916, artikel 17, stk. 3, og kapitel IV, V og VI, anvendelse på
passagerer, der benytter lejlighedsvis kørsel, når passagerens
første påstigningssted eller endelige udstigningssted er belig
gende på en medlemsstats område.

4.
Medlemsstaterne kan på et gennemsigtigt og ikke-diskri
minerende grundlag fritage indenlandsk rutekørsel fra anven
delsen af denne forordning bortset fra artikel 4, stk. 2,
artikel 9, artikel 10, stk. 1, artikel 16, stk. 1, litra b), og stk.
2, artikel 17, stk. 1 og 2, og artikel 24-28. Sådanne fritagelser
kan gives fra datoen for anvendelsen af denne forordning for en
periode på højst fire år, der kan forlænges én gang.

5.
Medlemsstaterne kan fra datoen for anvendelsen af denne
forordning for en periode på højst fire år på et gennemsigtigt
og ikke-diskriminerende grundlag fritage bestemte rutekørsler
fra anvendelsen af denne forordning, når en betydelig del
sådanne rutekørsler, herunder mindst ét planmæssigt stop,
finder sted uden for Unionen. Sådanne fritagelser kan fornyes
én gang.

6.
Medlemsstaterne underretter Kommissionen om fritagelser
af forskellige typer tjenesteydelser, der indrømmes i medfør af
stk. 4 og 5. Anser Kommissionen en fritagelse for ikke at være i
overensstemmelse med denne artikel, træffer den de nødvendige
foranstaltninger. Senest den 2. marts 2018 forelægger Kommis
sionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om fritagelser,
der er indrømmet i medfør af stk. 4 og 5.

7.
Intet i denne forordning skal forstås som værende i strid
med eller som tilføjelse af yderligere krav til kravene i gældende
lovgivning om tekniske krav for busser eller infrastruktur eller
udstyr ved busstoppesteder og terminaler.

8.
Denne forordning berører ikke passagerrettighederne i
henhold til direktiv 90/314/EØF og finder ikke anvendelse,
hvis en pakketur omhandlet i dette direktiv aflyses af andre
årsager end aflysning af en rutekørsel.

I denne forordning forstås ved:

a)

»rutekørsel«: personbefordring med bus efter faste tidsinter
valler og på fastsatte ruter, hvor på- og afstigning sker ved
forud fastsatte stoppesteder

b)

»lejlighedsvis kørsel«: kørsel, der ikke er omfattet af defini
tionen af rutekørsel, og hvis vigtigste kendetegn er, at det
er grupper af passagerer, der er dannet på initiativ af
kunden eller af transportøren selv, der befordres med bus

c)

»befordringskontrakt«: en kontrakt om befordring indgået
mellem en transportør og en passager om udførelse af en
eller flere rutekørsler eller lejlighedsvise kørsler

d)

»billet«: et gyldigt dokument eller et andet bevis på en
befordringskontrakt

e)

»transportør«: en fysisk eller juridisk person, dog ikke en
rejsearrangør, rejseagent eller billetudsteder, som tilbyder
offentligheden befordring i form af rutekørsel eller lejlig
hedsvise kørsler

f)

»undertransportør«: en anden fysisk eller juridisk person
end transportøren, som faktisk udfører befordringen helt
eller delvist

g)

»billetudsteder«: enhver formidler, som indgår befordrings
kontrakter på vegne af en transportør

h)

»rejseagent«: enhver formidler, som indgår befordringskon
trakter på vegne af en passager

i)

»rejsearrangør«: arrangør eller formidler som omhandlet i
artikel 2, nr. 2) og 3), i direktiv 90/314/EØF, dog ikke
transportøren

j)

»handicappet« eller »bevægelseshæmmet«: en person, hvis
bevægelighed i forbindelse med benyttelsen af transport
midler er nedsat på grund af et fysisk handicap (sensorisk
eller bevægelsesmæssigt, permanent eller midlertidigt),
mentalt handicap eller nedsat funktionsevne af andre
årsager eller på grund af alder, og hvis situation kræver
passende opmærksomhed og tilpasning af de ydelser, alle
passagerer har adgang til, efter den pågældendes særlige
behov
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»adgangsvilkår«: relevante standarder og retningslinjer for
og oplysninger om bussers og/eller udpegede terminalers
tilgængelighed, herunder deres faciliteter for handicappede
og bevægelseshæmmede
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en forpligtelse til, er desuden omfattet af denne forordnings
bestemmelser for så vidt angår den forpligtelse, der er overladt.
Artikel 6

l)

»reservation«: reservation af et sæde om bord på en bus til
rutekørsel på et specifikt afgangstidspunkt

m) »terminal«: en bemandet terminal, hvor der i henhold til
den fastlagte rute er planlagt rutekørsel med stop til passa
gerers på- og udstigning, udstyret med faciliteter såsom
indtjekningsskranke, ventesal eller billetkontor
n)

o)

»busstoppested«: ethvert punkt bortset fra en terminal, hvor
en rutekørsel i henhold til den fastsatte rute er planlagt til
at stoppe for passagerers på- eller udstigning
»forvaltningsorgan for en busterminal«: en forvaltnings
enhed i en medlemsstat, der er ansvarlig for forvaltningen
af en udpeget terminal

p)

»aflysning«: en tidligere planlagt rutekørsel, som ikke
gennemføres

q)

»forsinkelse«: forskellen mellem det tidspunkt, rutekørslen
var planlagt til at afgå ifølge den offentliggjorte køreplan,
og dens faktiske afgangstidspunkt.
Artikel 4

Billetter og ikke-diskriminerende kontraktbestemmelser
1.
Transportører skal udstede en billet til passageren,
medmindre andre dokumenter giver ret til befordring. Der
kan udstedes en elektronisk billet.
2.
Uden at dette berører særlige takster, der ydes på
baggrund af sociale hensyn, skal transportørers kontraktbestem
melser og takster tilbydes offentligheden uden nogen form for
direkte eller indirekte diskrimination på grundlag af slutkundens
nationalitet eller transportørens eller billetudstederens hjemsted
i Unionen.

Opfyldelsespligt
1.
Forpligtelser over for passagererne i henhold til denne
forordning kan ikke begrænses eller fraviges ved navnlig undta
gelsesbestemmelser eller begrænsende klausuler i befordrings
kontrakten.
2.
Transportørerne kan tilbyde kontraktbestemmelser, der er
mere fordelagtige for passageren end bestemmelserne i denne
forordning.

KAPITEL II
ERSTATNING OG ASSISTANCE I TILFÆLDE AF ULYKKER

Artikel 7
Død eller tilskadekomst og bortkomst eller beskadigelse af
bagage
1.
Passagerer er i overensstemmelse med gældende national
ret berettigede til erstatning i tilfælde af død, herunder rimelige
begravelsesudgifter, eller tilskadekomst samt bortkomst eller
beskadigelse af bagage på grund af ulykker, der skyldes brug
af bus. I tilfælde af en passagers død gælder denne ret som et
minimum for personer, over for hvilke passageren havde eller
ville have haft lovmæssig forsørgerpligt.
2.
Erstatningen beregnes i overensstemmelse med gældende
national ret. En maksimumsgrænse fastsat i national ret for
erstatning for død og tilskadekomst eller bortkomst eller beska
digelse af bagage skal pr. skadetilfælde være mindst:
a) 220 000 EUR pr. passager
b) 1 200 EUR pr. stk. bagage. Såfremt kørestole, andre bevæ
gelseshjælpemidler eller hjælpeanordninger beskadiges, skal
erstatningen altid svare til omkostningen ved erstatning
eller reparation af det tabte eller beskadigede udstyr.
Artikel 8

Artikel 5
Andre involverede parter
1.
Selv om udførelsen af forpligtelser i henhold til denne
forordning overlades til en undertransportør, en billetudsteder
eller enhver anden person, er transportøren, rejseagenten, rejse
arrangøren eller busterminalens forvaltningsorgan, som har
overladt udførelsen af sådanne forpligtelser til andre, ikke
desto mindre ansvarlig for denne involverede parts handlinger
og undladelser.
2.
Den part, som transportøren, rejseagenten, rejsearrangøren
eller busterminalens forvaltningsorgan overlader udførelsen af

Passagerers umiddelbare praktiske behov
I tilfælde af en ulykke, der skyldes brug af bus, skal transpor
tøren yde rimelig assistance, som er afpasset efter forholdene,
med hensyn til passagerernes umiddelbare praktiske behov efter
ulykken. En sådan assistance omfatter om nødvendigt indkvar
tering, mad, tøj, transport og fremme af førstehjælp. Ydelse af
assistance er ikke ensbetydende med anerkendelse af erstatnings
ansvar.
For hver passager kan transportøren begrænse de samlede
indkvarteringsomkostninger til 80 EUR pr. nat og til højst to
nætter.
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KAPITEL III
HANDICAPPEDES OG BEVÆGELSESHÆMMEDES
RETTIGHEDER

28.2.2011

Retten til tilbagebetaling af det beløb, der er betalt for billetten,
påvirkes ikke af manglende meddelelse i overensstemmelse med
artikel 14, stk. 1, litra a).

Artikel 9
Befordringsret
1.
Transportører, rejseagenter og rejsearrangører må ikke
under henvisning til handicap eller bevægelseshæmning nægte
at acceptere en reservation fra, at udstede eller på anden måde
levere en billet til eller at lade en person stige på.
2.
Reservationer og billetter skal tilbydes handicappede og
bevægelseshæmmede uden ekstra omkostninger.
Artikel 10
Undtagelser og særlige bestemmelser
1.
Uanset artikel 9, stk. 1, kan transportører, rejseagenter og
rejsearrangører under henvisning til handicap eller bevægelses
hæmning nægte at acceptere en reservation fra, at udstede eller
på anden måde levere en billet til eller at lade en person stige
på:
a) hvis dette er nødvendigt af hensyn til gældende sikkerheds
mæssige krav i folkeretten, EU-retten eller den nationale ret
eller af hensyn til sundheds- og sikkerhedsmæssige krav, der
er fastsat af de kompetente myndigheder

4.
Hvis en transportør, rejseagent eller rejsearrangør under
henvisning til handicap eller bevægelseshæmning nægter at
acceptere en reservation fra, at udstede eller på anden måde
levere en billet til eller at lade en person stige på køretøjet af
de i stk. 1 nævnte årsager, kan denne person forlange at blive
ledsaget af en anden person efter eget valg, som er i stand til at
yde den nødvendige assistance til den handicappede eller bevæ
gelseshæmmede, således at årsagerne i stk. 1 ikke længere finder
anvendelse.

En sådan ledsagende person befordres gratis og har, hvor det er
muligt, plads ved siden af den handicappede eller bevægelses
hæmmede.

5.
Hvis transportører, rejseagenter eller en rejsearrangører
benytter sig af den undtagelse, der er fastsat i stk. 1, skal de
straks informere den handicappede eller bevægelseshæmmede
om årsagerne hertil og skal på anmodning meddele vedkom
mende disse oplysninger skriftligt inden for fem arbejdsdage
efter, at anmodningen er indgivet.

Artikel 11
b) hvis køretøjets konstruktion eller infrastrukturen, herunder
busstoppesteder og terminaler, gør det fysisk umuligt at lade
den handicappede eller bevægelseshæmmede stige på eller ud
eller befordre vedkommende på en sikker eller operationelt
gennemførlig måde.
2.
Nægtes det at acceptere en reservation eller at udstede eller
på anden måde levere en billet under henvisning til de forhold,
der er nævnt i stk. 1, informerer transportøren, rejseagenten
eller rejsearrangøren den berørte person om eventuelle accep
table alternative befordringer, der udføres af transportøren.
3.
Hvis en handicappet eller en bevægelseshæmmet, der er i
besiddelse af en reservation eller en billet og har opfyldt kravene
i artikel 14, stk. 1, litra a), alligevel nægtes tilladelse til påstig
ning under henvisning til vedkommendes handicap eller bevæ
gelseshæmning, skal denne person og en eventuel ledsagende
person i henhold til nærværende artikels stk. 4 tilbydes valget
mellem:

Tilgængelighed og information
1.
Transportørerne og busterminalernes forvaltningsorganer
sikrer, hvor det er hensigtsmæssigt gennem deres organisationer,
i samarbejde med organisationer repræsentative for handicap
pede eller bevægelseshæmmede, at der findes eller fastsættes
ikke-diskriminerende adgangsvilkår for befordring af handicap
pede og bevægelseshæmmede.

2.
Transportører og busterminalernes forvaltningsorganer
gør adgangsvilkårene i stk. 1, herunder teksterne til folkeretlige,
EU-retlige eller nationale regler, der fastsætter sikkerhedskrav,
som udgør grundlaget for disse ikke-diskriminerende adgangs
vilkår, offentligt tilgængelige fysisk eller på internettet, efter
anmodning i tilgængelige formater, på de samme sprog, som
oplysninger normalt gives til alle passagerer på. Når disse oplys
ninger gives, tages der særligt hensyn til handicappedes og
bevægelseshæmmedes behov.

a) ret til tilbagebetaling og, hvis det er relevant, en gratis retur
rejse til det første afrejsested ifølge befordringskontrakten
ved førstgivne lejlighed, samt

3.
Rejsearrangørerne gør de adgangsvilkår tilgængelige, der er
nævnt i stk. 1, og som finder anvendelse på rejser, der indgår i
pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure, som de tilrette
lægger, sælger eller udbyder til salg.

b) bortset fra når det ikke er muligt, fortsættelse eller omlæg
ning af rejsen med rimelige alternative transporttjenester til
det bestemmelsessted, som er fastsat i befordringskontrakten.

4.
Den i stk. 2 og 3 nævnte information om adgangsvilkår
skal udleveres fysisk på anmodning fra passageren.
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5.
Transportører, rejseagenter og rejsearrangører sikrer, at
alle relevante generelle oplysninger om rejsen og befordrings
betingelserne foreligger i formater, der er egnede og tilgængelige
for handicappede og bevægelseshæmmede; dette gælder, hvor
det er relevant, også onlinereservation og -information. Infor
mationen udleveres fysisk på passagerens anmodning.
Artikel 12
Udpegning af terminaler
Medlemsstaterne udpeger busterminaler, hvor der skal ydes assi
stance til handicappede og bevægelseshæmmede. Medlemssta
terne underretter Kommissionen herom. Kommissionen gør en
liste over de udpegede busterminaler tilgængelig på internettet.
Artikel 13
Ret til assistance på udpegede terminaler og i busser
1.
Transportørerne og busterminalernes forvaltningsorganer
yder inden for rammerne af deres respektive ansvarsområder
på terminaler udpeget af medlemsstaterne gratis assistance til
handicappede og bevægelseshæmmede i mindst det omfang,
der er specificeret i del a) i bilag I, jf. dog adgangsvilkårene i
artikel 11, stk. 1.
2.
Transportører yder på busser gratis assistance til handicap
pede og bevægelseshæmmede i mindst det omfang, der er speci
ficeret i del b) i bilag I, jf. dog adgangsvilkårene i artikel 11, stk.
1.
Artikel 14
Betingelser for ydelse af assistance
1.
Transportører og busterminalernes forvaltningsorganer
samarbejder om at yde assistance til handicappede og bevægel
seshæmmede på betingelse af, at:
a) den pågældendes behov for assistance meddeles transpor
tøren, busterminalernes forvaltningsorganer, rejseagenten
eller rejsearrangøren senest 36 timer, før der er behov for
den, og
b) de pågældende møder op på det udpegede sted
i) på det tidspunkt, transportøren på forhånd har meddelt,
og som højst må være 60 minutter før det offentliggjorte
afgangstidspunkt, medmindre en kortere periode er blevet
aftalt mellem transportøren og passageren, eller
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når de reserverer eller forhåndskøber deres billet, hvis de har
kendskab til behovene på dette tidspunkt.
3.
Transportørerne, busterminalernes forvaltningsorganer,
rejseagenterne eller rejsearrangørerne skal træffe alle nødvendige
foranstaltninger for at kunne modtage handicappedes og bevæ
gelseshæmmedes meddelelse om behov for assistance. Denne
forpligtelse gælder alle udpegede terminaler og deres salgssteder,
herunder telefonsalg og salg via internettet.
4.
Hvis der ikke er givet meddelelse i overensstemmelse med
stk. 1, litra a), og stk. 2, træffer transportørerne, bustermina
lernes forvaltningsorganer, rejseagenterne og rejsearrangørerne
alle rimelige foranstaltninger for at yde den handicappede eller
bevægelseshæmmede tilstrækkelig assistance til at kunne stige
på den afgående bus, skifte til en anden forbindelse eller stige
ud af den ankommende bus, som vedkommende har købt billet
til.
5.
Busterminalernes forvaltningsorganer udpeger et sted
inden for eller uden for terminalen, hvor handicappede og
bevægelseshæmmede kan melde deres ankomst og anmode
om assistance. Dette sted skal være klart markeret og stille de
vigtigste oplysninger om terminalen og den assistance, der kan
ydes, til rådighed i tilgængelige formater.
Artikel 15
Videregivelse af oplysninger til tredjepart
Hvis rejseagenter eller rejsearrangører modtager en meddelelse
som nævnt i artikel 14, stk. 1, litra a), skal de, inden for deres
normale kontortider, så hurtigt som muligt videregive denne
oplysning til transportøren eller busterminalernes forvaltnings
organer.
Artikel 16
Uddannelse
1.
Transportører og, hvis det er relevant, busterminalernes
forvaltningsorganer udarbejder handicaprelaterede uddannelses
procedurer, herunder vejledning, og sørger for:
a) at deres eget personale bortset fra chauffører og det perso
nale, der er ansat af eventuelle andre involverede parter, som
yder direkte assistance til handicappede eller bevægelseshæm
mede, er uddannet eller har modtaget vejledning som
beskrevet i bilag II, del a) og b), og

ii) senest 30 minutter før det offentliggjorte afgangstids
punkt, hvis der ikke er meddelt noget tidspunkt.

b) at deres personale, inklusive chauffører, der tager sig direkte
af de rejsende eller af spørgsmål relateret til de rejsende, er
uddannet eller har modtaget vejledning som beskrevet i bilag
II, del a).

2.
I tillæg til stk. 1 skal handicappede og bevægelseshæm
mede give transportøren, rejseagenten eller rejsearrangøren
meddelelse om deres særlige behov med hensyn til siddepladser,

2.
En medlemsstat kan for en periode på højst fem år fra den
1. marts 2013 indrømme en fritagelse fra anvendelsen af stk. 1,
litra b), for så vidt angår uddannelse af chauffører.
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Artikel 17
Erstatning for kørestole og andre bevægelseshjælpemidler
1.
Transportører og busterminalernes forvaltningsorganer er
ansvarlige, når de har forårsaget tab af eller skade på kørestole,
andre bevægelseshjælpemidler eller hjælpeanordninger. Den
transportør eller busterminalens forvaltningsorgan, der er
ansvarlig for tab eller skade, erstatter dette tab eller denne skade.

2.
Den i stk. 1 omhandlede erstatning skal svare til omkost
ningen ved erstatning eller reparation af de tabte eller beskadi
gede hjælpemidler eller anordninger.

3.
Når det er påkrævet, sættes der alt ind på hurtigt at frem
skaffe midlertidige erstatningshjælpemidler eller anordninger.
Kørestole, andre bevægelseshjælpemidler eller hjælpeanord
ninger skal, når det er muligt, have tekniske og funktionelle
egenskaber, der svarer til egenskaberne ved de tabte eller beska
digede hjælpemidler eller anordninger.
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b) tilbagebetaling af billetprisen og, hvis det er relevant, en
gratis returrejse med bus til det første afgangssted ifølge
befordringskontrakten ved førstgivne lejlighed.

2.
Hvis transportøren ikke tilbyder passageren valget i stk. 1,
har passageren ret til erstatning svarende til 50 % af billetprisen
ud over den tilbagebetaling, der er nævnt i stk. 1, litra b). Dette
beløb skal betales af transportøren senest en måned efter, at
ansøgningen om erstatning er indgivet.

3.
Hvis bussen bliver uanvendelig under rejsen, sørger trans
portøren for enten fortsættelse af kørslen med et andet køretøj
fra det sted, hvor det uanvendelige køretøj befinder sig, eller
befordring fra det sted, hvor det uanvendelige køretøj befinder
sig, til et passende afventningssted eller en terminal, hvorfra det
er muligt at fortsætte rejsen.

4.
Når en rutekørsel eller dens afgang fra et busstoppested er
forsinket mere end 120 minutter, har passagererne ret til fort
sættelse eller omlægning af rejsen eller tilbagebetaling af billet
prisen fra transportørens side, jf. stk. 1.

Artikel 18
Fritagelser
1.
Medlemsstaterne kan fritage indenlandsk rutekørsel fra
anvendelsen af alle eller nogle af bestemmelserne i dette kapitel,
forudsat at de sikrer, at beskyttelsen af handicappede og bevæ
gelseshæmmede i henhold til deres nationale regler mindst er
den samme som i henhold til denne forordning, jf. dog
artikel 2, stk. 2.

2.
Medlemsstaterne underretter Kommissionen om fritagelser,
der indrømmes i medfør af stk. 1. Anser Kommissionen en
fritagelse for ikke at være i overensstemmelse med denne artikel,
træffer den de nødvendige foranstaltninger. Senest den 2. marts
2018 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet
en rapport om fritagelser, der er indrømmet i medfør af stk. 1.

KAPITEL IV
PASSAGERERS
RETTIGHEDER
I
FORBINDELSE
AFLYSNINGER ELLER FORSINKELSER

MED

Artikel 19

5.
Tilbagebetaling i henhold til stk. 1, litra b), og stk. 4 skal
ske inden for 14 dage, efter at tilbuddet er fremsat, eller anmod
ningen er modtaget. Tilbagebetalingen skal dække billettens
fulde pris på købstidspunktet for den eller de dele af rejsen,
der ikke er gennemført, og for den eller de dele, som allerede
er foretaget, hvis rejsen ikke længere tjener noget formål i
forhold til passagerens oprindelige rejseplan. Er der tale om
abonnementskort eller periodekort, skal tilbagebetalingen være
lig med rejsens forholdsmæssige andel af den fulde omkostning
til kortet. Tilbagebetalingen skal ske kontant, medmindre passa
geren accepterer anden form for tilbagebetaling.

Artikel 20
Information
1.
I tilfælde af en aflysning eller en forsinkelse i en rutekør
sels afgang skal transportøren eller, hvis det er relevant, buster
minalens forvaltningsorgan underrette passagerer, der afrejser
fra terminalen, om situationen så hurtigt som muligt og
under alle omstændigheder senest 30 minutter efter afgangstids
punktet ifølge køreplanen og om det forventede afgangstids
punkt, så snart sådanne oplysninger foreligger.

Fortsættelse, omlægning og tilbagebetaling
1.
Hvis en transportør med rimelighed forventer, at en rute
kørsel bliver aflyst eller dens afgang fra en terminal forsinket
mere end 120 minutter, eller i tilfælde af overbookning skal
passageren straks tilbydes valget mellem:

2.
Passagerer, der i henhold til køreplanen ikke kan nå en
tilslutningsforbindelse på grund af aflysning eller forsinkelse,
underrettes i rimeligt omfang af transportøren eller, hvis det
er relevant, busterminalens forvaltningsorgan om alternative
forbindelser.

a) fortsættelse eller omlægning af rejsen uden meromkostninger
og under sammenlignelige betingelser til det endelige
bestemmelsessted ifølge befordringskontrakten ved først
givne lejlighed

3.
Transportøren eller, hvis det er relevant, busterminalens
forvaltningsorgan sikrer, at handicappede og bevægelseshæm
mede modtager de i stk. 1 og 2 krævede oplysninger i tilgænge
lige formater.
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4.
Hvis det er muligt, gives de i stk. 1 og 2 krævede oplys
ninger elektronisk til alle passagerer, herunder dem, der afrejser
fra busstoppesteder, inden for den frist, der er fastsat i stk. 1,
hvis passageren har anmodet om dette og givet transportøren
de nødvendige kontaktoplysninger.
Artikel 21
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er muligt, stilles disse oplysninger efter anmodning til rådighed i
tilgængelige formater.

Artikel 25
Information om passagernes rettigheder

a) snacks, måltider og forfriskninger i rimeligt forhold til vente
tiden eller forsinkelsen, forudsat at de forefindes eller kan
leveres på rimelige vilkår i bussen eller i terminalen

1.
Transportørerne og busterminalernes forvaltningsorganer
sikrer inden for rammerne af deres respektive ansvarsområder,
at passagererne senest ved afrejsen modtager passende og
forståelige oplysninger om deres rettigheder i henhold til
denne forordning. Disse oplysninger skal stilles til rådighed i
terminalerne og, hvor det er relevant, på internettet. På anmod
ning af en handicappet eller en bevægelseshæmmet skal oplys
ningerne gives i et tilgængeligt format, hvis det er muligt. Disse
oplysninger skal omfatte kontaktoplysninger for det eller de
håndhævelsesorganer, medlemsstaterne har udpeget i henhold
til artikel 28, stk. 1.

b) et hotelværelse eller anden indkvartering samt assistance til
at arrangere transport mellem terminalen og indkvarterings
stedet i tilfælde, hvor et ophold på en eller flere nætter bliver
nødvendigt. For hver passager kan transportøren begrænse
de samlede indkvarteringsomkostninger, som ikke omfatter
transport fra terminalen til indkvarteringsstedet og tilbage, til
80 EUR pr. nat og til højst to nætter.

2.
Med henblik på at opfylde det i stk. 1 omhandlede infor
mationskrav kan transportørerne og busterminalernes forvalt
ningsorganer anvende et sammendrag af bestemmelserne i
denne forordning, som Kommissionen udarbejder på alle Den
Europæiske Unions institutioners officielle sprog og stiller til
rådighed for dem.

Assistance i tilfælde af aflyste eller forsinkede afgange
For rejser med en planlagt varighed på mere end tre timer skal
transportøren i tilfælde af aflysning eller forsinkelse på mere end
90 minutter gratis tilbyde passagererne:

Når denne artikel finder anvendelse, skal transportøren især
være opmærksom på handicappedes og bevægelseshæmmedes
samt eventuelle ledsagende personers behov.
Artikel 22

Artikel 26
Klager
Transportørerne skal indføre eller have en procedure for
behandling af klager vedrørende de rettigheder og forpligtelser,
der er anført i denne forordning.

Andre krav
Dette kapitel udelukker ikke, at passagerer i henhold til national
lovgivning søger erstatning ved de nationale domstole for tab
som følge af aflysning eller forsinkelse af rutekørsler.
Artikel 23
Undtagelser
1.
Artikel 19 og 21 finder ikke anvendelse på passagerer
med åbne billetter, så længe afgangstidspunktet ikke er angivet,
medmindre de har abonnementskort eller periodekort.
2.
Artikel 21, litra b), finder ikke anvendelse, hvis transpor
tøren beviser, at aflysningen eller forsinkelsen skyldes strenge
vejrforhold eller større naturkatastrofer, der bringer en sikker
busdrift i fare.
KAPITEL V
GENERELLE REGLER OM INFORMATION OG KLAGER

Artikel 24
Ret til rejseinformation
Transportører og busterminalernes forvaltningsorganer giver
inden for rammerne af deres respektive ansvarsområder passa
gererne fyldestgørende oplysninger under deres rejse. Hvor det

Artikel 27
Indgivelse af klager
Hvis en passager, som er omfattet af denne forordning, ønsker
at indgive en klage til transportøren, skal dette ske inden for tre
måneder fra den dag, hvor rutekørslen blev udført eller skulle
have været udført, uden at dette berører erstatningskrav i
henhold til artikel 7. Transportøren skal inden en måned efter
modtagelsen af klagen give besked til passageren om, hvorvidt
klagen kan imødekommes, er blevet afvist eller stadig er under
behandling. Det endelige svar skal gives senest tre måneder efter
modtagelsen af klagen.

KAPITEL VI
HÅNDHÆVELSE OG NATIONALE HÅNDHÆVELSESORGANER

Artikel 28
Nationale håndhævelsesorganer
1.
Hver medlemsstat udpeger et eller flere nye eller eksiste
rende organer, der har ansvaret for håndhævelse af denne
forordning for så vidt angår rutekørsel fra steder, som er belig
gende på medlemsstatens område, og rutekørsel fra et tredjeland
til sådanne steder. Hvert organ træffer de foranstaltninger, der er
nødvendige for at sikre, at bestemmelserne i denne forordning
overholdes.
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Hvert organ skal med hensyn til organisation, finansiering, retlig
form og beslutningstagning være uafhængigt af transportørerne,
rejsearrangørerne og busterminalernes forvaltningsorganer.
2.
Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvilket
organ eller hvilke organer der er udpeget i overensstemmelse
med denne artikel.
3.
Enhver passager kan indgive en klage i overensstemmelse
med national lovgivning over påstået overtrædelse af denne
forordning til det pågældende organ, som er udpeget i medfør
af stk. 1, eller til ethvert andet passende organ, som er udpeget
af en medlemsstat.
Medlemsstaterne kan beslutte, at passageren i første omgang
skal indgive en klage til transportøren, hvorved det nationale
håndhævelsesorgan eller et andet relevant organ, som medlems
staten har udpeget, fungerer som appelinstans for klager, som
der ikke er fundet en løsning på i henhold til artikel 27.
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og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de
iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt
forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.
Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse
regler og foranstaltninger senest den 1. marts 2013 og under
retter den hurtigst muligt om alle senere ændringer heraf.

KAPITEL VII
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 32
Rapport
Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet
om denne forordnings anvendelse og virkninger senest den
2. marts 2016. Om fornødent ledsages rapporten af forslag til
retsakter om mere detaljeret gennemførelse af denne forord
nings bestemmelser eller om ændring af den.

Artikel 29

Artikel 33

Rapport om håndhævelse

Ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004

Senest den 1. juni 2015 og herefter hvert andet år offentliggør
de håndhævelsesorganer, der er udpeget i medfør af artikel 28,
stk. 1, en rapport om deres virksomhed i de foregående to
kalenderår, som særligt indeholder en beskrivelse af, hvad der
er gjort for at iværksætte bestemmelserne i denne forordning,
samt statistikker over klager og anvendte sanktioner.

I bilaget til forordning (EF) nr. 2006/2004 tilføjes følgende
punkt:

Artikel 30
Samarbejde mellem håndhævelsesorganer
De nationale håndhævelsesorganer som omhandlet i artikel 28,
stk. 1, udveksler, når det er hensigtsmæssigt, oplysninger om
deres arbejde, beslutningstagningsprincipper og praksis.
Kommissionen bistår dem med dette arbejde.
Artikel 31
Sanktioner
Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal
anvendes ved overtrædelse af denne forordnings bestemmelser,

»19. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers
rettigheder (*).
___________
(*) EUT L 55 af 28.2.2011, s 1.«

Artikel 34
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. marts 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Strasbourg, den 16. februar 2011.

På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

J. BUZEK

MARTONYI J.

Formand

Formand
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BILAG I
ASSISTANCE TIL HANDICAPPEDE OG BEVÆGELSESHÆMMEDE
a) Assistance ved udpegede busterminaler
Assistance og foranstaltninger, der er nødvendige for at gøre det muligt for handicappede og bevægelseshæmmede at:
— meddele deres ankomst i terminalen og anmode om assistance ved de udpegede mødesteder
— bevæge sig fra mødestedet til indtjekningsskranken, ventesalen og afgangsområdet
— stige på køretøjet under anvendelse af en lift eller kørestol eller med anden fornøden assistance, alt efter behov
— anbringe deres bagage
— hente deres bagage
— stige ud af køretøjet
— medbringe en anerkendt hjælpehund om bord i bussen
— indtage deres plads.
b) Assistance i bussen
Assistance og foranstaltninger, der er nødvendige for at gøre det muligt for handicappede og bevægelseshæmmede at:
— få de oplysninger, der er nødvendige for turen, i tilgængelige formater efter anmodning fra passageren
— stige på og ud under pauser, hvis der er andet personale end chaufføren om bord.
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BILAG II
HANDICAPRELATERET UDDANNELSE
a) Handicapbevidstgørende uddannelse
Uddannelsen af personale, som er i direkte kontakt med de rejsende, omfatter følgende:
— viden om og hensigtsmæssig adfærd over for passagerer med fysisk, sensorisk (hørelse og syn) eller skjult handicap
eller indlæringsvanskeligheder, herunder hvordan der skelnes mellem, hvad personer med reduceret mobilitet,
orienteringsevne eller kommunikationsevne selv er i stand til at gøre
— barrierer, som handicappede og bevægelseshæmmede står overfor, herunder holdningsmæssige barrierer, omgi
velsesmæssige/konkrete barrierer og organisationsmæssige barrierer
— viden om anerkendte hjælpehunde, herunder deres rolle og behov
— håndtering af uventede situationer
— interpersonelle færdigheder og kommunikationsmetoder i relation til døve og hørehæmmede, synshæmmede,
talehæmmede og personer med indlæringsvanskeligheder
— hvordan kørestole og andre bevægelseshjælpemidler håndteres forsigtigt, så de ikke beskadiges (personale, der er
ansvarligt for bagagehåndtering, hvis sådant personale forefindes).
b) Uddannelse i handicapassistance
Uddannelsen af personale, der direkte assisterer handicappede og bevægelseshæmmede, omfatter følgende:
— hvordan en kørestolsbruger hjælpes op af og ned i kørestolen
— færdigheder i at assistere handicappede og bevægelseshæmmede, der rejser med en anerkendt hjælpehund, herunder
sådanne hundes rolle og behov
— teknikker til at ledsage synshæmmede passagerer og til håndtering og befordring af anerkendte hjælpehunde
— kendskab til de typer hjælpemidler, som kan være til hjælp for handicappede og bevægelseshæmmede, og viden
om, hvordan sådanne hjælpemidler håndteres
— brugen af de benyttede hjælpemidler til på- og udstigning og viden om passende procedurer for assistance til påog udstigning, der tilgodeser handicappedes og bevægelseshæmmedes sikkerhed og værdighed
— forståelse for, at assistancen skal være pålidelig og professionel. Desuden opmærksomhed på, at nogle handicap
pede passagerer kan føle sig sårbare under rejser, fordi de er afhængige af, at der ydes assistance
— kendskab til førstehjælp.
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 182/2011
af 16. februar 2011
om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens
udøvelse af gennemførelsesbeføjelser
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR —

(6)

I de basisretsakter, der kræver medlemsstaternes kontrol,
for at Kommissionen kan vedtage gennemførelsesrets
akter, bør der med henblik på denne kontrol nedsættes
udvalg sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne
og med Kommissionen som formand.

(7)

Hvor det er relevant bør kontrolmekanismen omfatte
henvisning til et appeludvalg, som bør mødes på
passende niveau.

(8)

Af hensyn til forenkling bør Kommissionen alene udøve
gennemførelsesbeføjelser efter én af to procedurer,
nemlig rådgivningsproceduren eller undersøgelsespro
ceduren.

(9)

For yderligere at forenkle bør der gælde fælles procedu
reregler for udvalgene, herunder de centrale bestemmelser
om deres funktion og mulighed for at afgive en udtalelse
efter en skriftlig procedure.

(10)

Der bør fastsættes kriterier for at afgøre, hvilken proce
dure der skal anvendes til Kommissionens vedtagelse af
gennemførelsesretsakter. For at opnå en højere grad af
sammenhæng bør procedurekravene stå i et rimeligt
forhold til arten og virkningen af de gennemførelsesrets
akter, der skal vedtages.

(11)

Undersøgelsesproceduren bør især finde anvendelse i
forbindelse med vedtagelse af generelle retsakter, der
har til formål at gennemføre basisretsakter og særlige
gennemførelsesretsakter, der kan få vigtige konsekvenser.
Undersøgelsesproceduren bør sikre, at Kommissionen
ikke kan vedtage gennemførelsesretsakter, der ikke er i
overensstemmelse med udvalgets udtalelse, undtagen
under ganske ekstraordinære omstændigheder, hvor rets
akterne bør kunne anvendes i en begrænset periode.
Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, bør proceduren
endvidere sikre, at Kommissionen kan revidere udkastene
til gennemførelsesretsakter under hensyn til de syns
punkter, der er givet udtryk for i udvalget.

(12)

Forudsat at basisretsakten tildeler Kommissionen
gennemførelsesbeføjelser vedrørende programmer med
betydelige budgetmæssige konsekvenser, eller som er
rettet mod tredjelande, bør undersøgelsesproceduren
finde anvendelse.

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 291, stk. 3,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de
nationale parlamenter,
efter den almindelige lovgivningsprocedure

(1),

og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Når ensartede betingelser for gennemførelse af juridisk
bindende EU-retsakter er nødvendige, tildeler disse rets
akter (herefter »basisretsakter«) Kommissionen eller, i
specifikke behørigt begrundede tilfælde samt i de tilfælde,
der er fastsat i artikel 24 og 26 i traktaten om Den
Europæiske Union, Rådet gennemførelsesbeføjelser.

(2)

Det tilkommer lovgiveren, under fuld overholdelse af
kriterierne i traktaten om Den Europæiske Unions funk
tionsmåde (»TEUF«), med hensyn til hver basisretsakt at
træffe afgørelse om, hvorvidt Kommissionen skal tildeles
gennemførelsesbeføjelser i overensstemmelse med
artikel 291, stk. 2, i nævnte traktat.

(3)

Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser har
hidtil været reguleret i Rådets afgørelse 1999/468/EF (2).

(4)

TEUF pålægger nu Europa-Parlamentet og Rådet at fast
sætte de generelle regler og principper for, hvordan
medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens
udøvelse af gennemførelsesbeføjelser.

(5)

Det er nødvendigt at sikre, at procedurerne for denne
kontrol er klare, effektive og står i et rimeligt forhold
til arten af gennemførelsesretsakterne, og at de afspejler
de institutionelle krav i TEUF såvel som den erfaring, der
er indhøstet, og den fælles praksis, der er fulgt i forbin
delse med gennemførelsen af afgørelse 1999/468/EF.

(1) Europa-Parlamentets holdning af 16.12.2010 (endnu ikke offentlig
gjort i EUT) og Rådets afgørelse af 14.2.2011.
(2) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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(13)

Formanden for et udvalg bør bestræbe sig på at finde de
løsninger, der er bredest mulig tilslutning til i udvalget
eller appeludvalget, og bør redegøre for, på hvilken måde
der er taget hensyn til drøftelserne og forslagene til
ændringer. Til dette formål bør Kommissionen være
særlig opmærksom på synspunkterne i udvalget eller
appeludvalget for så vidt angår udkast til endelige anti
dumping- eller udligningsforanstaltninger.

(14)

Når Kommissionen overvejer at vedtage andre udkast til
gennemførelsesretsakter vedrørende særligt følsomme
sektorer, navnlig beskatning, forbrugersundhed, fødevare
sikkerhed og miljøbeskyttelse, søger den at finde en afba
lanceret løsning ved så vidt muligt at undgå at handle i
modstrid med en fremherskende holdning, som måtte
opstå i appeludvalget, mod det hensigtsmæssige i en
gennemførelsesretsakt.

28.2.2011

denne forordning bør alle henvisninger i gældende
lovgivning til procedurerne i nævnte afgørelse, bortset
fra forskriftsproceduren med kontrol i afgørelsens
artikel 5a, forstås som en henvisning til de tilsvarende
procedurer i denne forordning. Retsvirkningerne af
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF bør opretholdes
midlertidigt, for så vidt angår gældende basisretsakter,
der henviser til den pågældende artikel.

(22)

Denne forordning berører ikke Kommissionens beføjelser
i henhold til TEUF vedrørende gennemførelsen af
konkurrencereglerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
(15)

Rådgivningsproceduren bør som hovedregel finde anven
delse i alle andre tilfælde, eller når den anses for at være
mere hensigtsmæssig.

(16)

Det bør være muligt i særligt hastende tilfælde at vedtage
gennemførelsesretsakter, der skal finde anvendelse straks,
når en basisretsakt giver mulighed herfor.

Genstand
Ved denne forordning fastsættes de generelle regler og prin
cipper for de mekanismer, der finder anvendelse, når det i en
retligt bindende EU-retsakt (herefter »basisretsakt«) fastsættes, at
ensartede betingelser for gennemførelse er nødvendige, og
kræves, at Kommissionens vedtagelse af gennemførelsesretsakter
skal kontrolleres af medlemsstaterne.

Artikel 2
Valg af procedure
(17)

Europa-Parlamentet og Rådet bør regelmæssigt uden
ophold orienteres om arbejdet i udvalgene.

(18)

Europa-Parlamentet eller Rådet bør til enhver tid kunne
oplyse Kommissionen om, at et udkast til gennemførel
sesretsakt, efter deres opfattelse, overskrider de gennem
førelsesbeføjelser, der er fastsat i basisretsakten, under
hensyntagen til deres rettigheder i forbindelse med prøv
ningen af lovligheden af EU-retsakter.

(19)

Det bør sikres, at offentligheden har adgang til oplys
ninger om arbejdet i udvalgene i overensstemmelse
med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i EuropaParlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (1).

1.
En basisretsakt kan foreskrive anvendelse af rådgivnings
proceduren eller undersøgelsesproceduren under hensyntagen til
de påkrævede gennemførelsesretsakters art eller virkning.

2.
af:

Undersøgelsesproceduren anvendes navnlig til vedtagelse

a) generelle gennemførelsesretsakter

b) andre gennemførelsesretsakter vedrørende:

i) programmer med betydelige konsekvenser

ii) den fælles landbrugs- og fiskeripolitik
(20)

(21)

Et register med oplysninger om arbejdet i udvalgene bør
føres af Kommissionen. Som følge heraf bør de regler for
beskyttelse af klassificerede dokumenter, der gælder for
Kommissionen, også gælde for brug af registret.

Afgørelse 1999/468/EF bør ophæves. For at sikre over
gangen mellem ordningen i afgørelse 1999/468/EF og

(1) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

iii) miljø, sikkerhed, eller beskyttelse af menneskers, dyrs
eller planters sundhed eller sikkerhed

iv) den fælles handelspolitik

v) beskatning.

28.2.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

3.
Rådgivningsproceduren anvendes som hovedregel til
vedtagelse af gennemførelsesretsakter, der ikke falder ind
under anvendelsesområdet i stk. 2. Rådgivningsproceduren kan
dog anvendes til vedtagelse af de gennemførelsesretsakter, der er
omhandlet i stk. 2, i behørigt begrundede tilfælde.

Artikel 3

L 55/15

6.
Udvalgets udtalelse optages i mødeprotokollen. Udvalg
smedlemmer har ret til at anmode om, at deres holdning
indføres i mødeprotokollen. Formanden sender straks mødepro
tokollen til udvalgsmedlemmerne.

7.
Kontrolmekanismen skal, hvor det er relevant, omfatte
henvisning til et appeludvalg.

Fælles bestemmelser
1.
De fælles bestemmelser i nærværende artikel anvendes på
alle procedurerne i artikel 4-8.

2.
Kommissionen bistås af et udvalg sammensat af repræsen
tanter for medlemsstaterne. En repræsentant for Kommissionen
varetager udvalgets formandskab. Formanden deltager ikke i
udvalgets afstemninger.

3.
Formanden forelægger udvalget det udkast til gennem
førelsesretsakt, der skal vedtages af Kommissionen.

Bortset fra i behørigt begrundede tilfælde indkalder formanden
til møde mindst 14 dage efter, at udvalget har fået forelagt
udkastet til gennemførelsesretsakt og udkastet til dagsorden.
Udvalget afgiver sin udtalelse om udkastet til gennemførelses
retsakt inden for en tidsfrist, som kan fastsættes af formanden
under hensyntagen til, hvor meget sagen haster. Tidsfristerne
skal være forholdsmæssigt afpassede og give udvalgsmedlem
merne mulighed for tidligt og effektivt at gennemgå udkastet
til gennemførelsesretsakter og give udtryk for deres synspunkter.

4.
Indtil udvalget har afgivet udtalelse, kan ethvert medlem af
udvalget foreslå ændringer, og formanden kan fremlægge
ændrede udgaver af udkastet til gennemførelsesretsakt.

Formanden bestræber sig på at finde de løsninger, der er bredest
mulig tilslutning til i udvalget. Formanden underretter udvalget
om, på hvilken måde der er taget hensyn til drøftelserne og
forslagene til ændringer, navnlig hvad angår de forslag, der
har været bred tilslutning til i udvalget.

5.
Formanden kan i behørigt begrundede tilfælde indhente
udvalgets udtalelse efter en skriftlig procedure. Formanden
sender udvalgets medlemmer udkastet til gennemførelsesretsakt
og fastsætter en tidsfrist for afgivelse af en udtalelse under
hensyntagen til, hvor meget sagen haster. Udvalgsmedlemmer,
der ikke gør indsigelse mod udkastet til gennemførelsesretsakt,
eller som ikke udtrykkeligt erklærer at ville afholde sig fra at
stemme inden udløbet af tidsfristen, anses for stiltiende at have
tiltrådt udkastet til gennemførelsesretsakt.

Medmindre andet fremgår af basisretsakten, afsluttes den skrift
lige procedure uden noget resultat, hvis formanden træffer
beslutning herom, eller et udvalgsmedlem anmoder herom,
inden for den i første afsnit fastsatte tidsfrist. I så fald indkalder
formanden til et møde i udvalget inden for en rimelig frist.

Appeludvalget vedtager selv sin forretningsorden med simpelt
flertal blandt udvalgets medlemmer på forslag af Kommissionen.

Indbringes en sag for appeludvalget, skal det, undtagen i behø
rigt begrundede tilfælde, træde sammen tidligst 14 dage og
senest 6 uger efter datoen for henvisningen. Appeludvalget
afgiver sin udtalelse senest to måneder efter datoen for henvis
ningen, jf. dog stk. 3.

En repræsentant for Kommissionen varetager appeludvalgets
formandskab.

Formanden fastsætter datoen for appeludvalgsmødet i tæt
samarbejde med udvalgets medlemmer, således at medlemssta
terne og Kommissionen kan sikre et passende repræsentations
niveau. Kommissionen indkalder til det første møde i appel
udvalget senest den 1. april 2011 med henblik på at vedtage
dets forretningsorden.

Artikel 4
Rådgivningsprocedure
1.
Når rådgivningsproceduren finder anvendelse afgiver
udvalget udtalelse, om nødvendigt ved afstemning. Hvis
udvalget stemmer, afgives udtalelsen med simpelt flertal blandt
udvalgets medlemmer.

2.
Kommissionen træffer afgørelse om det udkast til retsakt,
der skal vedtages, idet der tages størst muligt hensyn til konklu
sionerne af udvalgets drøftelser og udvalgets udtalelse.

Artikel 5
Undersøgelsesprocedure
1.
Når undersøgelsesproceduren finder anvendelse, afgiver
udvalget udtalelse med det flertal, der er fastsat i artikel 16,
stk. 4 og 5, i traktaten om Den Europæiske Union og i givet
fald artikel 238, stk. 3, i TEUF for retsakter, der skal vedtages
efter forslag fra Kommissionen. De stemmer, der afgives i
udvalget af repræsentanterne for medlemsstaterne, vægtes som
anført i de nævnte artikler.

2.
Afgiver udvalget en positiv udtalelse, vedtager Kommis
sionen udkastet til gennemførelsesretsakt.

L 55/16

DA

Den Europæiske Unions Tidende

3.
Afgiver udvalget en negativ udtalelse, vedtager Kommis
sionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, jf. dog artikel 7.
Når en gennemførelsesretsakt anses for at være nødvendig, kan
formanden enten forelægge en ændret udgave af udkastet til
gennemførelsesretsakt for det samme udvalg inden for to
måneder efter afgivelsen af den negative udtalelse eller forelægge
udkastet til gennemførelsesretsakt for appeludvalget til yder
ligere drøftelse inden for en måned efter afgivelsen.

4.
Afgives der ikke nogen udtalelse, kan Kommissionen
vedtage udkastet til gennemførelsesretsakt bortset fra i de i
andet afsnit omhandlede tilfælde. Vedtager Kommissionen ikke
udkastet til gennemførelsesretsakt, kan formanden forelægge
udvalget en ændret udgave heraf.
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Artikel 6
Henvisning til appeludvalget
1.
Appeludvalget afgiver udtalelse med det i artikel 5, stk. 1,
fastsatte flertal.
2.
Indtil udvalget har afgivet udtalelse, kan alle udvalgets
medlemmer foreslå ændringer af udkastet til gennemførelses
retsakt og formanden kan træffe afgørelse om, hvorvidt udkastet
skal tilpasses.
Formanden bestræber sig på at finde de løsninger, der er bredest
mulig tilslutning til i appeludvalget.

Med forbehold af artikel 7 vedtager Kommissionen ikke udka
stet til gennemførelsesretsakt, hvis:

Formanden underretter appeludvalget om, på hvilken måde der
er taget hensyn til drøftelserne og forslagene til ændringer,
navnlig hvad angår forslag til ændringer, der har været bred
tilslutning til i appeludvalget.

a) den pågældende retsakt vedrører beskatning, finansielle tjene
steydelser, beskyttelse af menneskers, dyrs eller planters
sundhed eller sikkerhed eller endelige multilaterale beskyttel
sesforanstaltninger

3.
Afgiver appeludvalget en positiv udtalelse, vedtager
Kommissionen udkastet til gennemførelsesretsakt.

b) det er fastsat i basisretsakten, at udkastet til gennemførelses
retsakt ikke kan vedtages, hvis der ikke er afgivet en udta
lelse, eller

c) et simpelt flertal blandt udvalgets medlemmer er imod det.

Når en gennemførelsesretsakt anses for at være nødvendig, kan
formanden i ethvert af de tilfælde, der er nævnt i andet afsnit,
enten forelægge en ændret udgave af nævnte retsakt for det
samme udvalg inden for to måneder efter afstemningen eller
forelægge udkastet til gennemførelsesretsakt for appeludvalget
til yderligere drøftelse inden for en måned efter afstemningen.

5.
Uanset stk. 4 finder følgende procedure anvendelse ved
vedtagelsen af udkast til endelige antidumping- eller udlignings
foranstaltninger, hvor der ikke er afgivet udtalelse af udvalget,
og et simpelt flertal af udvalgets medlemmer er imod udkastet
til gennemførelsesretsakt.

Kommissionen foretager høringer med medlemsstaterne.
Tidligst 14 dage og senest én måned efter udvalgets møde
underretter Kommissionen udvalgets medlemmer om resulta
terne af disse høringer og forelægger et udkast til gennemførel
sesretsakt for appeludvalget. Uanset artikel 3, stk. 7, mødes
appeludvalget tidligst 14 dage og senest én måned efter fore
læggelsen af udkastet til gennemførelsesretsakt. Appeludvalget
afgiver udtalelse i overensstemmelse med artikel 6. De i dette
stykke fastsatte tidsfrister berører ikke behovet for at overholde
fristerne i de relevante basisretsakter.

Afgives der ikke nogen udtalelse, kan Kommissionen vedtage
udkastet til gennemførelsesretsakt.
Afgiver appeludvalget en negativ udtalelse, vedtager Kommis
sionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt.
4.
Uanset stk. 3 og for så vidt angår vedtagelse af endelige
multilaterale beskyttelsesforanstaltninger vedtager Kommis
sionen, i mangel af en positiv udtalelse vedtaget med det i
artikel 5, stk. 1, fastsatte flertal, ikke udkastet til foranstalt
ninger.
5.
Uanset stk. 1 afgiver appeludvalget indtil den 1. september
2012 udtalelse om udkast til endelige antidumping- eller udlig
ningsforanstaltninger med simpelt flertal blandt sine
medlemmer.
Artikel 7
Vedtagelse af gennemførelsesretsakter i undtagelsestilfælde
Uanset artikel 5, stk. 3, og artikel 5, stk. 4, andet afsnit, kan
Kommissionen vedtage et udkast til gennemførelsesretsakt, når
det er nødvendigt, at det vedtages straks, for at undgå væsent
lige markedsforstyrrelser på landbrugsområdet eller en risiko for
Unionens finansielle interesser, jf. artikel 325 i TEUF.
I så fald forelægger Kommissionen straks appeludvalget den
vedtagne gennemførelsesretsakt. Afgiver appeludvalget en
negativ udtalelse om den vedtagne gennemførelsesretsakt,
ophæver Kommissionen straks denne retsakt. Afgiver appel
udvalget en positiv udtalelse, eller afgives der ikke nogen udta
lelse, forbliver gennemførelsesretsakten i kraft.
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Artikel 8
Gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks
1.
Uanset artikel 4 og 5 kan det bestemmes i en basisretsakt,
at nærværende artikel finder anvendelse i behørigt begrundede
særligt hastende tilfælde.
2.
Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt, der skal
finde anvendelse straks, uden forudgående forelæggelse for et
udvalg, og som skal være gældende i maksimalt seks måneder,
medmindre andet er fastsat i basisretsakten.
3.
Formanden forelægger senest 14 dage efter vedtagelsen af
den i stk. 2 nævnte retsakt denne for det relevante udvalg med
henblik på dets udtalelse.
4.
Finder undersøgelsesproceduren anvendelse, skal Kommis
sionen, såfremt udvalget afgiver en negativ udtalelse, straks
ophæve den gennemførelsesretsakt, der er vedtaget i henhold
til stk. 2.
5.
Når Kommissionen vedtager midlertidige antidumpingeller udligningsforanstaltninger, finder proceduren i denne
artikel anvendelse. Kommissionen vedtager sådanne foranstalt
ninger efter høring af medlemsstaterne eller, i yderst hastende
tilfælde, efter at have underrettet medlemsstaterne. I sidstnævnte
tilfælde finder høringen sted senest 10 dage efter, at medlems
staterne er blevet underrettet om foranstaltningerne vedtaget af
Kommissionen.
Artikel 9
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c) mødeprotokollerne med lister over de myndigheder og
organer, hvortil de personer, som medlemsstaterne har
udpeget til deres repræsentanter, er knyttet
d) udkastene til gennemførelsesretsakter, som udvalgene skal
afgive udtalelse om
e) afstemningsresultaterne
f) de endelige udkast til gennemførelsesretsakter efter udval
genes afgivelse af udtalelser
g) oplysninger om Kommissionens vedtagelse af de endelige
udkast til gennemførelsesretsakter og
h) statistiske oplysninger om udvalgenes arbejde.
2.
Kommissionen offentliggør desuden en årsberetning om
udvalgenes arbejde.
3.
Europa-Parlamentet og Rådet skal have adgang til oplys
ningerne i stk. 1 i overensstemmelse med gældende bestem
melser.
4.
Samtidig med at de dokumenter, der er nævnt i stk. 1,
litra b), d) og f), sendes til udvalgets medlemmer, stiller
Kommissionen dem til rådighed for Europa-Parlamentet og
Rådet, som på samme tid informeres om tilgængeligheden af
disse dokumenter.

Forretningsorden
1.
Hvert udvalg vedtager med et simpelt flertal af medlem
merne sin forretningsorden på forslag af formanden på grundlag
af en standardforretningsorden, der udarbejdes af Kommissionen
efter høring af medlemsstaterne. Standardforretningsordenen
offentliggøres af Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende.
Eksisterende udvalg tilpasser i det omfang, det måtte være
nødvendigt, deres forretningsorden til standardforretnings
ordenen.
2.
De principper og betingelser for aktindsigt og regler for
databeskyttelse, der gælder for Kommissionen, gælder også for
udvalgene.
Artikel 10
Information om arbejdet i udvalgene
1.
Kommissionen fører et register over arbejdet i udvalgene,
der skal indeholde:
a) en fortegnelse over udvalgene
b) dagsordener for udvalgsmøderne

5.
Henvisninger til samtlige dokumenter, som er nævnt i stk.
1, litra a)-g), samt oplysningerne i stk. 1, litra h), offentliggøres i
et register.
Artikel 11
Europa-Parlamentets og Rådets ret til indsigelse
Er en basisretsakt vedtaget efter den almindelige lovgivningspro
cedure, kan Europa-Parlamentet eller Rådet til enhver tid tilken
degive over for Kommissionen, at et udkast til gennemførelses
retsakt efter deres opfattelse overskrider de gennemførelsesbefø
jelser, der er fastsat i basisretsakten. I et sådant tilfælde reviderer
Kommissionen udkastet til gennemførelsesretsakt under hensyn
tagen til de udtrykte holdninger og underretter Europa-Parla
mentet og Rådet om, hvorvidt den agter at fastholde, ændre
eller tilbagetrække udkastet til gennemførelsesretsakt.
Artikel 12
Ophævelse af afgørelse 1999/468/EF
Afgørelse 1999/468/EF ophæves.
Retsvirkningerne af artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF opret
holdes med henblik på de gældende basisretsakter, der inde
holder henvisninger til den.
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Artikel 13
Overgangsbestemmelser: tilpasning af gældende
basisretsakter
1.
Indeholder basisretsakter, der er vedtaget inden denne
forordnings ikrafttræden, bestemmelser om Kommissionens
udøvelse af gennemførelsesbeføjelser i henhold til afgørelse
1999/468/EF, finder følgende regler anvendelse:
a) henviser basisretsakten til artikel 3 i afgørelse 1999/468/EF,
finder rådgivningsproceduren i denne forordnings artikel 4
anvendelse

28.2.2011

2.
Denne forordnings artikel 3 og 9 finder anvendelse på alle
eksisterende udvalg med henblik på stk. 1.
3.
Artikel 7 i denne forordning finder kun anvendelse på
gældende procedurer, der henviser til artikel 4 i afgørelse
1999/468/EF.
4.
De overgangsbestemmelser, der er fastsat i denne artikel,
foregriber ikke de pågældende retsakters art.
Artikel 14

b) henviser basisretsakten til artikel 4 i afgørelse 1999/468/EF,
finder undersøgelsesproceduren i artikel 5 i denne forord
ning anvendelse med undtagelse af andet og tredje afsnit i
artikel 5, stk. 4
c) henviser basisretsakten til artikel 5 i afgørelse 1999/468/EF,
finder undersøgelsesproceduren i artikel 5 i denne forord
ning anvendelse, og basisretsakten anses for at fastsætte, at
Kommissionen, i mangel af en udtalelse, ikke kan vedtage
udkastet til gennemførelsesretsakt, som forudsat i artikel 5,
stk. 4, andet afsnit, litra b)
d) henviser basisretsakten til artikel 6 i afgørelse 1999/468/EF,
finder denne forordnings artikel 8 anvendelse

Overgangsordning
Denne forordning er uden betydning for igangværende proce
durer, hvor et udvalg allerede har afgivet sin udtalelse i over
ensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF.
Artikel 15
Revision
Senest den 1. marts 2016 forelægger Kommissionen en rapport
for Europa-Parlamentet og Rådet om denne forordnings
gennemførelse, om nødvendigt ledsaget af relevante lovgiv
ningsmæssige forslag.
Artikel 16

e) henviser basisretsakten til artikel 7 og 8 i afgørelse
1999/468/EF, finder denne forordnings artikel 10 og 11
anvendelse.

Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft den 1. marts 2011.

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

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. februar 2011.

På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

J. BUZEK

MARTONYI J.

Formand

Formand
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ERKLÆRING FRA EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN
I henhold til artikel 5, stk. 2, i denne forordning vedtager Kommissionen et udkast til gennemførelsesretsakt,
hvis udvalget afgiver en positiv udtalelse. Bestemmelsen udelukker ikke, at Kommissionen, således som det i
dag er praksis, i helt ekstraordinære tilfælde kan tage højde for nye omstændigheder, der indtræder efter
afstemningen, og beslutte ikke at vedtage udkastet til gennemførelsesretsakt efter behørigt at have under
rettet udvalget og lovgiveren.

ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN
Kommissionen vil undersøge alle gældende retsakter, der ikke blev tilpasset forskriftsproceduren med
kontrol før Lissabontraktatens ikrafttræden, for at vurdere, om instrumenterne bør tilpasses de nye bestem
melser om delegerede retsakter, der blev indført med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde. Kommissionen vil snarest muligt fremsætte de nødvendige forslag og ikke senere end de
datoer, der er nævnt i den vejledende tidsplan i bilaget til denne erklæring.
Kommissionen vil under tilpasningsprocessen holde Europa-Parlamentet regelmæssigt orienteret om udkast
til gennemførelsesforanstaltninger vedrørende disse instrumenter, der i fremtiden bliver delegerede retsakter.
Med hensyn til de gældende retsakter, der indeholder henvisninger til forskriftsproceduren med kontrol, vil
Kommissionen i hvert instrument, den vil ændre, gennemgå bestemmelserne, der er knyttet til denne
procedure, så de efterhånden kan blive tilpasset i henhold til kriterierne, der er fastlagt i traktaten. Derudover
kan Europa-Parlamentet og Rådet signalere basisretsakter, som de anser som særlig vigtige at tilpasse.
Kommissionen vil vurdere resultaterne af forløbet inden udgangen af 2012 for at anslå det resterende antal
af gældende retsakter, der indeholder henvisninger til forskriftsproceduren med kontrol. Kommissionen vil
derefter udarbejde passende lovgivningsmæssige initiativer for at fuldende tilpasningen. Kommissionens
overordnede målsætning er at fjerne alle bestemmelser i de lovgivningsmæssige instrumenter, der henviser
til forskriftproceduren med kontrol, inden udgangen af Europa-Parlamentets syvende valgperiode.
Kommission ønsker at fremhæve, at den nyligt har iværksat en undersøgelse, der vil give en fuldstændig og
objektiv gennemgang af alle aspekter af EU's handelsbeskyttelsespolitik og praksis, herunder en vurdering af
det nuværende defensive handelsinstrument med hensyn til de politiske målsætninger for instrumentet og de
opnåede resultater, anvendte metoder, brug af instrumentet og dets effektivitet, en vurdering af effektiviteten
i EU's eksisterende og potentielle strategiske beslutninger (f.eks. kriteriet om Unionens fælles interesse, reglen
om mindste told og toldopkrævningssystemet) i sammenligning med de strategiske beslutninger, som er
truffet af visse handelspartnere, og en undersøgelse af den grundlæggende antidumping- og antisubsidielov
givning på baggrund af EU-institutionernes administrative praksis, Den Europæiske Unions Domstols afgø
relser og WTO-Tvistbilæggelsesorganets henstillinger og afgørelser.
På baggrund af undersøgelsens resultater og af forløbet af forhandlingerne om Dohaudviklingsdagsordenen
agter Kommissionen at undersøge, hvorvidt og hvordan EU's handelsbeskyttelsesinstrumenter kan ajourføres
og moderniseres yderligere.
Kommissionen minder også om de seneste initiativer, den har taget for at forbedre gennemsigtigheden i
anvendelsen af handelsbeskyttende instrumenter (som udnævnelsen af en høringskonsulent) og samarbejdet
med medlemsstaterne med henblik på at afklare centrale elementer i handelsbeskyttelsespraksis. Kommis
sionen lægger stor vægt på dette arbejde og vil bestræbe sig på i samråd med medlemsstaterne at fastlægge
andre initiativer, der kan træffes i denne henseende.
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I henhold til de udvalgsprocedurer, der er baseret på Rådets afgørelse 1999/468/EF, skal Kommissionen,
hvis en forvaltningskomité for den fælles landbrugspolitik har afgivet en negativ udtalelse, forelægge
forslaget til den pågældende foranstaltning for Rådet, der inden en frist på en måned kan træffe anden
afgørelse. Kommissionen er ikke udelukket fra at skride til handling, men kan vælge mellem at indføre
foranstaltningen eller udsætte anvendelsen heraf. Kommissionen kan derfor træffe foranstaltningerne i de
tilfælde, hvor den alt taget i betragtning er af den opfattelse, at en udsættelse af anvendelsen heraf vil
forårsage uoprettelige negative konsekvenser for markedet. Når Rådet senere træffer anden afgørelse, bliver
den af Kommissionen trufne foranstaltning naturligvis overflødig. Med de nuværende regler råder Kommis
sionen altså over et instrument, med hvilket den kan beskytte hele Unionens fælles interesse ved i det
mindste at vedtage en midlertidig foranstaltning.
Målet med artikel 7 i denne forordning er at opretholde denne tilgang inden for de nye udvalgsprocedurer,
men at begrænse den til usædvanlige situationer og basere den på klart definerede og restriktive kriterier.
Den gør det muligt for Kommissionen at vedtage forslag til foranstaltninger på trods af en negativ udtalelse
fra undersøgelsesudvalget, »når det ville medføre væsentlige markedsforstyrrelser eller en risiko for (…) EU's
finansielle interesser, hvis foranstaltningerne ikke blev vedtaget uden ophold.« Bestemmelsen omhandler
situationer, hvor det ikke er muligt at vente, indtil udvalget stemmer igen om det samme eller et andet
forslag, fordi markederne i mellemtiden ville blive væsentligt forstyrret f.eks. på grund af aktørernes speku
lative adfærd. For at sikre Unionens handleevne vil den give medlemsstaterne og Kommissionen mulighed
for at have yderligere en informeret drøftelse om forslaget til foranstaltning, uden at sagerne forbliver
uafgjort, og der derved gives anledninger til spekulationer, som vil påvirke markederne og budgettet
negativt.
Sådanne situationer kan navnlig opstå i den daglige forvaltning af den fælles landbrugspolitik (f.eks. fast
læggelse af eksportrestitutioner, forvaltning af licenser, den særlige beskyttelsesklausul), hvor der ofte skal
træffes beslutninger hurtigt, der kan have betydelige økonomiske følger for markederne og derved for
landbrugerne og operatører og også for Unionens budget.
Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet angiver over for Kommissionen, at de finder, at et forslag til en
gennemførelsesretsakt indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, som er fastlagt i basisrets
akten, reviderer Kommissionen straks forslaget under hensyntagen til Europa-Parlamentets og Rådets hold
ninger.
Kommissionen vil tage skyldigt hensyn til, hvor meget spørgsmålet haster.
Før Kommissionen beslutter, om forslaget til gennemførelsesretsakten skal vedtages, ændres eller trækkes
tilbage, oplyser den Europa-Parlamentet og Rådet om de skridt, den agter at tage, og grundene hertil.
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ABONNEMENTSPRISER 2011 (ekskl. moms, inkl. normale forsendelsesomkostninger)
EU-Tidende, L- + C-udgaven, kun papirudgave

22 officielle EU-sprog

1 100 EUR pr. år

EU-Tidende, L- + C-udgaven, papirudgave + årlig dvd

22 officielle EU-sprog

1 200 EUR pr. år

EU-Tidende, L-udgaven, kun papirudgave

22 officielle EU-sprog

770 EUR pr. år

EU-Tidende, L- + C-udgaven, månedlig kumulativ dvd

22 officielle EU-sprog

400 EUR pr. år

Supplement til EUT (S-udgaven), udbud og offentlige kontrakter,
dvd, 1 udgave pr. uge

Flersproget:
23 officielle EU-sprog

300 EUR pr. år

EU-Tidende, C-udgaven — udvælgelsesprøver

Sprog iht.
udvælgelsesprøve(r)

50 EUR pr. år

Den Europæiske Unions Tidende, der udkommer på EU’s officielle sprog, fås i abonnement i 22 sprogudgaver.
EU-Tidende omfatter L-udgaven (retsforskrifter) og C-udgaven (meddelelser og oplysninger).
Der abonneres særskilt på hver sprogudgave.
I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 920/2005, offentliggjort i EU-Tidende L 156 af 18. juni 2005, er Den
Europæiske Unions institutioner midlertidigt fritaget for forpligtelsen til at udarbejde og offentliggøre alle retsakter
på irsk. Irske udgaver af EU-Tidende vil derfor blive markedsført særskilt.
Abonnementet på supplementet til EU-Tidende (S-udgaven (udbud og offentlige kontrakter)) omfatter alle udgaver
på de 23 officielle sprog på én dvd.
Abonnenter på Den Europæiske Unions Tidende kan uden ekstra omkostninger rekvirere eksemplarer af diverse
bilag til EU-Tidende (C … A-udgaver). Abonnenterne gøres opmærksom på udgivelsen af bilagene ved hjælp af
»meddelelser til læserne« i Den Europæiske Unions Tidende.

Salg og abonnementer
Betalingsabonnementer på diverse tidsskrifter, som f.eks. Den Europæiske Unions Tidende, kan købes gennem
vore salgsagenter. Listen over salgsagenterne findes på internettet:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_da.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) giver direkte og gratis adgang til EU-retten. Via dette netsted kan
man konsultere Den Europæiske Unions Tidende, og netstedet indeholder endvidere traktaterne,
retsforskrifter, retspraksis og forberedende retsakter.
Yderligere oplysninger om Den Europæiske Union findes på: http://europa.eu
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