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KORT BEGRUNDELSE

I artikel 291 i TEUF hedder det, at når ensartede betingelser for gennemførelse af Unionens 
juridisk bindende retsakter er nødvendige, og Kommissionen tildeles 
gennemførelsesbeføjelser, tilkommer kontrollen med Kommissionens udøvelse af disse 
gennemførelsesbeføjelser udelukkende medlemsstaterne. Med henblik herpå fastsætter 
Europa-Parlamentet og Rådet ved forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure på 
forhånd generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere dette. 
Artikel 291 i TEUF er klar: Kun medlemsstaterne bør kontrollere Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelserne. Dette betyder ikke, at Parlamentet er berøvet enhver mulighed 
for at gribe ind, dersom Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelserne er i modstrid 
med lovgiverens hensigter. Parlamentet bevarer således muligheden for at sende kommentarer 
til Kommissionen på et hvilket som helst tidspunkt i proceduren forud for vedtagelsen af 
gennemførelsesforanstaltningerne, eller efter at en sådan procedure er fuldført, og det kan 
ligeledes på et hvilket som helst stadium vedtage en beslutning for at tilkendegive eventuelle 
problemer vedrørende de foreslåede gennemførelsesforanstaltninger over for Kommissionen, 
selv om der i teksten til Kommissionens forslag ikke udtrykkelig er henvist hertil. Som det 
desuden fremgår af sag C-403/05 for Domstolen1, i tilfælde hvor Kommissionen ikke tager 
behørigt hensyn til Parlamentets bemærkninger og spørgsmål, kan Parlamentet altid 
anlægge annullationssøgsmål ved Den Europæiske Unions Domstol, hvis det mener, at 
Kommissionen har overskredet sine gennemførelsesbeføjelser. Således forbliver 
Parlamentets rettigheder som medlovgiver fuldstændig uberørte. Det er imidlertid af den 
største vigtighed, for at Parlamentet fuldt ud og rettidigt kan udøve sin ret, at Kommissionen 
aktivt orienterer Parlamentet om ethvert forslag til foranstaltning, ændrede forslag til 
foranstaltning og endelige forslag til foranstaltning, som den agter at vedtage i henhold til 
artikel 291 i TEUF. Efterhånden som sådanne ændrede forslag til foranstaltning og endelige 
forslag til foranstaltning foreligger, bør Kommissionen formelt videresende dem til Europa-
Parlamentet. Denne videresendelse skal ske supplerende til det krav om oplysninger, der 
påhviler Kommissionen vedrørende fremskaffelse af oplysninger via komitologiregistret. I 
lyset af specificiteten og den politiske følsomhed af de gennemførelsesretsakter, der skal 
vedtages under de eksterne instrumenter til finansiel bistand, og den praksis, der er fastlagt 
med den demokratiske kontroldialog, bør Parlamentet have mulighed for at bidrage til den 
procedure, der fører til fastlæggelse af indholdet af de forslag til gennemførelsesretsakter, der 
skal vedtages under de eksterne instrumenter til finansiel bistand.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:

                                               
1 EUT C 315 af 22.12.2007, s. 8.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Kommissionen bør formelt 
forelægge Europa-Parlamentet udkastet 
til foranstaltninger, ændrede affattelser af 
dette udkast til foranstaltninger og det 
endelige udkast til foranstaltninger, efter 
at det relevante udvalg har afgivet 
udtalelse, og så snart udkastet foreligger.

Begrundelse

Det er vigtigt, at Kommissionen aktivt orienterer Parlamentet om alle udkast til 
foranstaltninger, ændrede affattelser af udkastet til foranstaltninger og det endelige udkast til 
foranstaltninger, som den agter at vedtage i henhold til artikel 291 TEUF.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11b) For så vidt angår 
gennemførelsesretsakter inden for 
rammerne af instrumenter for ekstern
finansiel bistand, bør Europa-
Parlamentet høres af Kommission under 
den procedure, der fører til forelæggelsen 
af udkast til sådanne retsakter eller 
ændrede affattelser af sådanne retsakter.

Begrundelse

I lyset af de særlige kendetegn ved og den politiske følsomhed af de gennemførelsesretsakter, 
der skal vedtages som led i instrumenterne for ekstern finansiel bistand, og den praksis, der 
er fastlagt med den demokratiske kontroldialog, bør Kommissionen høre Parlamentet under 
den procedure, der fører til forelæggelsen af de udkast til gennemførelsesretsakter, der skal 
vedtages som led i instrumenterne for ekstern finansiel bistand.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) På ethvert stadium i proceduren kan
Europa-Parlamentet og Rådet hver for sig 
sende Kommissionen bemærkninger om 
udkastet til foranstaltninger, ændrede 
affattelser af dette udkast til 
foranstaltninger og det endelige udkast til 
foranstaltninger, efter at det relevante 
udvalg har afgivet udtalelse, hvis de 
finder det hensigtsmæssigt.

Begrundelse

For klarheds skyld skal det understreges igen, at Parlamentet og Rådet hver for sig altid 
bevarer muligheden for at sende bemærkninger til Kommissionen på ethvert tidspunkt i den 
procedure, der fører til vedtagelsen af gennemførelsesforanstaltninger, hvis de finder det 
hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Europa-Parlamentet og Rådet kan 
hver for sig sende Kommissionen 
bemærkninger om 
gennemførelsesforanstaltningerne på 
ethvert tidspunkt, efter at disse er blevet 
vedtaget. 

Begrundelse

For klarheds skyld skal det understreges igen, at Parlamentet og Rådet som medlovgivere 
hver for sig altid bevarer muligheden for at sende bemærkninger til Kommissionen, selv efter 
at gennemførelsesforanstaltningerne er blevet vedtaget.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Gennemførelsesretsakter inden for 

rammerne af instrumenter for ekstern
finansiel bistand

Når Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter inden for 
rammerne af instrumenter for ekstern
finansiel bistand, høres Europa-
Parlamentet af Kommissionen under den 
procedure, der fører til forelæggelsen af 
udkast til sådanne retsakter eller ændrede 
affattelser af sådanne retsakter med 
henblik på disses forelæggelse for det 
relevante udvalg til udtalelse i henhold til 
artikel 4 eller artikel 5.

Begrundelse

I lyset af de særlige kendetegn ved og den politiske følsomhed af de gennemførelsesretsakter, 
der skal vedtages i henhold til instrumenterne for ekstern finansiel bistand, og den praksis, 
der er fastlagt med den demokratiske kontroldialog, bør Parlamentet have mulighed for at 
bidrage til den procedure, der fører til fastlæggelse af indholdet af de udkast til 
gennemførelsesretsakter, der skal vedtages i henhold til instrumenterne for ekstern finansiel 
bistand.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Kommissionen forelægger formelt 
Europa-Parlamentet udkastet til 
foranstaltninger, ændrede affattelser af 
dette udkast til foranstaltninger og det 
endelige udkast til foranstaltninger, efter 
at det relevante udvalg har afgivet 
udtalelse i henhold til artikel 4 eller 
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artikel 5, og så snart udkastet foreligger

Begrundelse

Det er vigtigt, at Kommissionen aktivt orienterer Parlamentet om alle udkast til 
foranstaltninger, ændrede affattelser af udkastet til foranstaltninger og det endelige udkast til 
foranstaltninger, som den agter at vedtage i henhold til artikel 291 TEUF. Dette krav om 
information supplerer det krav, der påhviler Kommissionen vedrørende fremskaffelse af 
oplysninger via komitologiregistret.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fører et register over 
arbejdet i udvalgene, der skal indeholde:

1. Ud over at opfylde informationskravene 
i henhold til stk. -1 fører Kommissionen et 
register over arbejdet i udvalgene, der skal 
indeholde:

Begrundelse

Det er vigtigt, at Kommissionen aktivt orienterer Parlamentet om alle udkast til 
foranstaltninger, ændrede affattelser af udkastet til foranstaltninger og det endelige udkast til 
foranstaltninger, som den agter at vedtage i henhold til artikel 291 TEUF. Dette krav om 
information bør absolut supplere det krav, der påhviler Kommissionen vedrørende 
fremskaffelse af oplysninger via komitologiregistret.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra e a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) medlemsstaternes repræsentanters 
holdninger og bevæggrunde for disse 
holdninger

Begrundelse

Medlemsstaternes repræsentanters holdninger bør være tilgængelige for Europa-Parlamentet 
(hvis møder og udvalgsmøder er offentlige).
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet og Rådet skal have 
adgang til oplysningerne i stk. 1.

2. Europa-Parlamentet, Rådet og de 
nationale parlamenter skal have adgang til 
oplysningerne i stk. 1.

Begrundelse

En følge af ændringsforslag 6 og 7. Det er vigtigt, at Kommissionen aktivt orienterer 
Parlamentet om alle udkast til foranstaltninger, ændrede affattelser af udkastet til 
foranstaltninger og det endelige udkast til foranstaltninger, som den agter at vedtage i 
henhold til artikel 291 TEUF. Dette krav om information bør absolut supplere det krav, der 
påhviler Kommissionen vedrørende fremskaffelse af oplysninger via komitologiregistret.
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