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1. Det spørgsmål, der skal fortolkes

Formanden for Udvalget om International Handel, Vital Moreira, har i en skrivelse af 4. marts 
2011 anmodet om en fortolkning af forretningsordenens artikel 51, procedure med fælles 
udvalgsmøder, med henblik på gennemgang og afslutning af internationale handelsaftaler. 
Han anfører blandt andet, at:

"man kunne argumentere for, at de omstændigheder, artikel 51 refererer til, er de 
samme, som gælder for artikel 50:

● emnet falder i næsten lige så høj grad ind under to eller flere udvalgs kompetence

eller
● forskellige dele af emnet falder ind under to eller flere udvalgs kompetence.

Under disse omstændigheder kan Udvalget om International Handel kræve, at artikel 
51 finder anvendelse på næsten alle internationale aftaler, som indeholder et større 
antal elementer, der falder ind under dets kompetence."

"... Udvalget om International Handel vil gerne anmode om, at den nuværende artikel 
51 finder anvendelse på visse meget vigtige internationale aftaler, som netop nu er i 
deres afsluttende stadier. Men før jeg fremsender sådanne anmodninger, ville jeg være 
meget taknemlig, hvis Deres udvalg kunne hjælpe mig med en fortolkning af de 
respektive artikler."

Han forklarer endvidere, at Parlamentets samtykke i medfør af Lissabontraktaten nu er 
påkrævet ved afslutningen af alle handelsaftaler, hvad enten det er "rene" handelsaftaler på 
basis af EUF-traktatens artikel 207 eller dele af internationale aftaler i henhold til EUF-
traktatens artikel 217 og/eller 218. De aftaler, der for øjeblikket gennemgås, er 
associeringsaftaler med Andesfællesskabet, Mercosur og de mellemamerikanske lande.

Det spørgsmål, som Udvalget om International Handel stiller, kan derfor opsummeres som 
følger:

Kan artikel 51 om procedure med fælles udvalgsmøder anvendes på den procedure, der fører 
frem til en indstilling om godkendelse eller forkastelse af afslutningen af en international 
aftale i henhold til artikel 90, stk. 6, og artikel 81, stk. 1?

2. Begrundelse

Det rejste spørgsmål må adskilles fra spørgsmålet om, hvorvidt artikel 50 om procedure med 
associerede udvalg, kan finde anvendelse i forhold til en indstilling som ovenfor nævnt. Dette 
spørgsmål har vores udvalg besvaret den 13. februar 2009 med følgende fortolkning:

"Associering af udvalg i henhold til artikel 47 (nu 50) med henblik på gennemgang af 
en international aftale i henhold til artikel 83 (nu 90) kan ikke anvendes i forhold til 
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proceduren med samstemmende udtalelse i henhold til artikel 75 (nu 81)."1

Fortolkningen blev ikke bestridt og findes nu under artikel 50.

Hovedbegrundelsen bag denne fortolkning som formuleret i brevet til formanden, var som 
følger:

De særlige proceduremæssige ordninger for udvidet samarbejde mellem udvalg i 
henhold til artikel 47 kan nok være velegnede for rapporter, der udarbejdes i henhold 
til artikel 83, stk. 2 og 5, i den forberedende fase, der går forud for paraferingen af en 
international aftale. Men i den sidste fase af proceduren, hvor det ansvarlige udvalg 
kun kan godkende eller forkaste den foreslåede aftale, passer konceptet i artikel 47 
ikke ind. Dette koncept forudsætter et særligt mønster i rollefordelingen, som bygger 
på den antagelse, at det er muligt at skelne mellem forskellige kompetenceområder 
mellem udvalgene med hensyn til det samme spørgsmål, og at visse elementer kan 
overtages af det ansvarlige udvalg fra det associerede udvalg i dets rapport. Dette er 
ikke tilfældet i en procedure med samstemmende udtalelse.

Denne egenskab ved proceduren med associerede udvalg, nemlig muligheden for, at det 
ansvarlige udvalg kan overtage visse elementer fra det associerede udvalg, findes ikke i 
proceduren med fælles udvalgsmøder. Her er to udvalg involveret på fuldstændig lige fod i 
udarbejdelsen af en enkelt betænkning. At artikel 81 nævner en "henstilling" og ikke en 
"betænkning", gør for så vidt ikke nogen forskel, idet en betænkning og en henstilling ud fra 
et funktionelt synspunkt er ligeværdige. Der er derfor ikke nogen grund til ikke at anvende 
artikel 51 på en procedure om godkendelse eller forkastelse af en international aftale, så længe 
de betingelser, der er opstillet i denne bestemmelse, er opfyldt.

Artikel 51 er nu under revision. Udkastet til betænkning i den form, det foreligger, ændrer nok 
lidt ved betingelserne for at anvende artikel 51, men det er uden betydning for det spørgsmål, 
der er blevet rejst her. 

3. Resultat

Det ovenfor formulerede spørgsmål kan besvares på følgende måde:

Artikel 51, procedure med fælles udvalgsmøder, kan anvendes på den procedure, der fører 
frem til en indstilling om godkendelse eller forkastelse af en international aftale i henhold til 
artikel 90, stk. 6, og artikel 81, stk. 1, under forudsætning af, at de betingelser, der er opstillet 
i denne bestemmelse, er opfyldt.

Det er nok muligt, at den type aftaler, der citeres af formanden for Udvalget om International 
Handel, opfylder disse betingelser, men det er ikke muligt at besvare spørgsmålet om, 
hvorvidt enkelte sager opfylder betingelserne i artikel 51 eller ej, i en fortolkningskontekst.

                                               
1 Følgende medlemmer var til stede ved afstemningen: Jim Allister, Costas Botopoulos, Carlos Carnero 
González, Richard Corbett, Andrew Duff, Aurelio Juri, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, Rihards Pīks, 
György Schöpflin, Adrian Severin, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber (fungerende 
formand) og Andrzej Wielowieyski.


