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KORT BEGRUNDELSE

Udviklingssamarbejdet omfatter et relevant antal EU-retsakter (finansielle afgørelser) 
vedtaget i henhold til komitologiafgørelsen: De årlige rapporter fra Europa-Kommissionens 
generalsekretær viser, at i de sidste tre år (2006-2008) er 795 gennemførelsesforanstaltninger 
blevet vedtaget af Europa-Kommissionen på dette område. 

I næsten alle tilfælde er disse foranstaltninger vedtaget i overensstemmelse med den 
forvaltningsprocedure, som fastsættes i artikel 4 i afgørelse 1999/468/EF (komitologi). 

Ifølge DEVE-udvalget er denne procedure ikke tilfredsstillende, og derfor var der med 
hjemmel i den gamle traktat allerede blevet foreslået ændringer med henblik på at indføre 
forskriftsprocedure med kontrol for afgørelser vedrørende instrumenter for eksterne 
forbindelser.

Som følge af Lissabontraktatens ikrafttrædelse skal de nuværende komitologibestemmelser 
erstattes af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 290 og 291 i 
TEUF. 

Der finder i øjeblikket vanskelige drøftelser sted mellem Kommissionen og medlovgiveren, 
og DEVE-udvalgets erklærede mål er at anvende traktatbestemmelsen for delegerede retsakter 
(artikel 290) på de finansielle instrumenter for eksterne forbindelser.

Udviklingsudvalget kan derfor ikke acceptere, at den nuværende forvaltningsprocedure 
automatisk forvandles til undersøgelsesproceduren.

Det er af afgørende betydning at erindre, at den almindelige lovgivningsprocedure finder 
anvendelse på politikken for udviklingssamarbejde, hvilket betyder, at Europa-Parlamentet og 
Rådet handler på lige fod som medlovgivere. Europa-Parlamentet bør derfor udøve alle de 
tilhørende kontrolbeføjelser, for så vidt angår delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter. Navnlig bør Parlamentet beholde sine nuværende rettigheder (ret til 
indsigelse, demokratisk kontrol, adgang til oplysninger) og muligheden for at styrke disse 
efter Lissabontraktaten.

En mulig foranstaltning, der kan sikre, at Europa-Parlamentet behandles på lige fod, er 
muligheden for at give repræsentanter for Europa-Parlamentet adgang til møder i "udvalg 
bestående af repræsentanter for medlemsstaterne".

Endelig bør både Europa-Parlamentet og Rådet kunne gøre indsigelse mod udkast til en 
gennemførelsesforanstaltning, hvis denne vil være i strid med en EU-retsakt.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om de generelle regler og principper for 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser i 
overensstemmelse med artikel 291 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde

Begrundelse

Den foreslåede forordning vil omfatte hele funktionsmåden for gennemførelsesbeføjelserne i 
henhold til artikel 291 i TEUF og ikke kun kontrollen. Desuden skal Europa-Parlamentet som 
medlovgiver indgå på lige fod med Rådet.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde pålægger nu Europa-
Parlamentet og Rådet at fastsætte de 
generelle regler og principper for, hvordan 
medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

(3) Traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde pålægger nu Europa-
Parlamentet og Rådet at fastsætte de 
generelle regler og principper for 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 1.



AD\818840DA.doc 5/15 PE441.193v02-00

DA

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det bør sikres, 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 traktaten 
såvel som den erfaring, der er indhøstet, og 
den fælles praksis, der er fulgt i forbindelse 
med gennemførelsen af afgørelse 
1999/468/EF.

(4) Det bør sikres, at procedurerne for 
kontrol er klare, effektive og står i et 
rimeligt forhold til arten af 
gennemførelsesretsakterne, og at de 
afspejler de institutionelle krav i traktaten, 
ligestillingen mellem Europa-Parlamentet 
og Rådet med hensyn til alle retsakter, der 
vedtages efter den almindelige 
lovgivningsprocedure, såvel som den 
erfaring, der er indhøstet, og den fælles 
praksis, der er fulgt i forbindelse med 
gennemførelsen af afgørelse 1999/468/EF.

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der bør fastsættes kriterier for at 
afgøre, hvilken procedure der skal 
anvendes til vedtagelse af 
gennemførelsesretsakter. For at opnå en 
højere grad af sammenhæng og sikre, at 
procedurekravene står i et rimeligt 
forhold til arten af de 
gennemførelsesretsakter, der skal 
vedtages, bør kriterierne være bindende.

(8) Uanset proceduren, der skal anvendes 
til vedtagelse af gennemførelsesretsakter, 
hvilket fastlægges i basisretsakten, skal 
undersøgelsesproceduren i princippet 
anvendes til vedtagelse af generelle 
gennemførelsesforanstaltninger, når det 
er nødvendigt med ensartede betingelser.

Begrundelse

Det er op til basisretsaktens medlovgivere at beslutte, om det er rådgivningsproceduren, som 
giver Kommissionen flest beføjelser, der skal anvendes, eller om det er 
undersøgelsesproceduren, som giver medlemsstaterne flest beføjelser, der skal anvendes.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Undersøgelsesproceduren bør kun
finde anvendelse i forbindelse med 
vedtagelse af generelle foranstaltninger, 
der skal gennemføre basisretsakter og 
særlige foranstaltninger, der kan få 
vigtige konsekvenser. I forbindelse med 
undersøgelsesproceduren bør 
medlemsstaterne have en sådan kontrol, at 
der kun kan vedtages foranstaltninger, der 
er i overensstemmelse med udvalgets 
udtalelse, undtagen under ganske 
ekstraordinære omstændigheder, hvor 
Kommissionen trods en negativ udtalelse 
bør kunne vedtage og anvende 
foranstaltningerne i en begrænset periode. 
Hvis udvalget ikke afgiver nogen udtalelse, 
bør Kommissionen kunne revidere udkastet 
til foranstaltninger under hensyn til de 
synspunkter, der er givet udtryk for i 
udvalget.

(9) Undersøgelsesproceduren bør 
muliggøre en sådan kontrol, at der kun kan 
vedtages foranstaltninger, der er i 
overensstemmelse med udvalgets udtalelse, 
undtagen under ganske ekstraordinære 
omstændigheder, hvor Kommissionen 
trods en negativ udtalelse bør kunne 
vedtage og anvende foranstaltningerne i en 
begrænset periode. Hvis udvalget ikke 
afgiver nogen udtalelse, bør Kommissionen 
kunne revidere udkastet til foranstaltninger 
under hensyn til de synspunkter, der er 
givet udtryk for i udvalget.

Begrundelse

Det er op til basisretsaktens medlovgivere at beslutte, om det er rådgivningsproceduren, som 
giver Kommissionen flest beføjelser, der skal anvendes, eller om det er 
undersøgelsesproceduren, som giver medlemsstaterne flest beføjelser, der skal anvendes.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Rådgivningsproceduren bør finde 
anvendelse i alle andre tilfælde, og når 
det anses for at være mest 
hensigtsmæssigt.

udgår
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter de generelle 
regler og principper for den ordning, der 
skal finde anvendelse, når det i en retligt 
bindende retsakt (herefter "basisretsakt") er 
bestemt, at Kommissionens vedtagelse af 
bindende gennemførelsesretsakter skal 
kontrolleres af medlemsstaterne. 

Denne forordning fastsætter de generelle 
regler og principper for den ordning, der 
skal finde anvendelse, når det i en retligt 
bindende retsakt (herefter "basisretsakt") er 
bestemt, at det er nødvendigt med 
ensartede betingelser for gennemførelse, 
og fastsættes, at Kommissionens 
vedtagelse af gennemførelsesretsakter skal 
kontrolleres af medlemsstaterne.

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Undersøgelsesproceduren kan kun
anvendes til vedtagelse af:

2. Undersøgelsesproceduren anvendes i 
princippet til vedtagelse af generelle 
gennemførelsesforanstaltninger, når 
ensartede betingelser for gennemførelse 
er nødvendige.

(a) generelle 
gennemførelsesforanstaltninger 
(b) andre gennemførelsesforanstaltninger 
vedrørende:
i) den fælles landbrugs- og fiskeripolitik
ii) miljø og sikkerhed eller beskyttelse af 
menneskers, dyrs eller planters sundhed 
eller sikkerhed
iii) den fælles handelspolitik.
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Begrundelse

Det er op til basisretsaktens medlovgivere at beslutte, om det er rådgivningsproceduren, som 
giver Kommissionen flest beføjelser, der skal anvendes, eller om det er 
undersøgelsesproceduren, som giver medlemsstaterne flest beføjelser, der skal anvendes.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Rådgivningsproceduren anvendes til 
alle andre 
gennemførelsesforanstaltninger og til 
gennemførelsesforanstaltningerne i stk. 2, 
når det findes hensigtsmæssigt.

udgår

Begrundelse

Det er op til basisretsaktens medlovgivere at beslutte, om det er rådgivningsproceduren, som 
giver Kommissionen flest beføjelser, der skal anvendes, eller om det er 
undersøgelsesproceduren, som giver medlemsstaterne flest beføjelser, der skal anvendes.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Indsigelser mod et udkast til 

gennemførelsesforanstaltninger
Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod et udkast til 
gennemførelsesforanstaltninger, som 
forventes vedtaget, og som er blevet 
forelagt for et udvalg i henhold til en 
basisretsakt vedtaget efter proceduren i 
artikel 294 i traktaten, under henvisning 
til at disse foranstaltninger ikke vil 
respektere basisretsakten, behandler 
Kommissionen udkastet til 
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foranstaltninger på ny.
Kommissionen kan trække de udkast til 
gennemførelsesforanstaltninger tilbage, 
som Europa-Parlamentet eller Rådet gør 
indsigelse mod, eller foreslå et nyt udkast, 
som tager bemærkningerne fra Europa-
Parlamentet og Rådet i betragtning.

Begrundelse

Europa-Parlamentets nuværende ret til indsigelse bor bibeholdes. Derfor bør artikel 8 i 
afgørelse 99/468 medtages i denne forordning.

Ændringsforslag 11

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 skal være tilgængelige for Europa-
Parlamentet (hvis møder og udvalgsmøder er offentlige).

Ændringsforslag 12

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 
medlemsstaterne skal have lige adgang til 
oplysningerne i stk. 1. Med henblik herpå 
skal Europa-Parlamentet og Rådet 
samtidig med udvalgenes medlemmer og 
på samme vilkår have tilsendt de i stk. 1 
anførte oplysninger.
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Begrundelse

I dette ændringsforslag præciseres reglerne for videregivelse af oplysninger ved brug af de 
relevante bestemmelser i den interinstitutionelle aftale af 3. juni 2008.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Repræsentanter fra Europa-
Parlamentet skal have adgang til 
udvalgsmøder som observatører.

Begrundelse

Udvalgsmøderne skal være åbne for observatører fra Europa-Parlamentet (hvis møder og 
udvalgsmøder er offentlige).

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9
Ophævelse af afgørelse 1999/468/EF 

udgår

Afgørelse 1999/468/EF ophæves. 
Retsvirkningerne af artikel 5a i den 
ophævede afgørelse opretholdes med 
henblik på de gældende retsakter, der 
indeholder henvisninger til den.

Begrundelse

Komitologiafgørelsen vil stadig have en begrænset anvendelse på de finansielle instrumenter 
for eksterne forbindelser, indtil der er truffet afgørelse om anvendelsen af artikel 290 
(delegerede retsakter) på dette område.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis basisretsakter, der er vedtaget 
inden ikrafttrædelsen af denne 
forordning, indeholder bestemmelser om, 
at Kommissionen skal udøve 
gennemførelsesbeføjelser i henhold til 
afgørelse 1999/468/EF, finder følgende 
regler anvendelse:

udgår

(a) henvisninger til artikel 3 i afgørelse 
1999/468/EF skal forstås som 
henvisninger til denne forordnings artikel 
4
(b) henvisninger til artikel 4 og 5 i 
afgørelse 1999/468/EF skal forstås som 
henvisninger til denne forordnings artikel 
5
(c) henvisninger til artikel 6 i afgørelse 
1999/468/EF skal forstås som 
henvisninger til denne forordnings artikel 
6
(d) henvisninger til artikel 7 og 8 i 
afgørelse 1999/468/EF skal forstås som 
henvisninger til denne forordnings artikel 
8.
2. Denne forordnings artikel 3 og 7 finder 
anvendelse på alle eksisterende udvalg.

Begrundelse

En automatisk tilpasning, som det foreslås af Kommissionen, vil underminere Europa-
Parlamentets prærogativer. Denne vil kunne foretages, efter at der er opnået enighed om 
anvendelsen af artikel 290 (delegerede retsakter) på instrumenter for eksterne forbindelser.



PE441.193v02-00 12/15 AD\818840DA.doc

DA

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Tilpasning af gældende retsakter

Kommissionen forpligter sig til inden den 
31. december 2010 at undersøge den 
gældende EU-lovgivning og til at 
fremsætte de nødvendige lovforslag med 
henblik på at bringe lovgivningen i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
Lissabontraktaten og navnlig med artikel 
290 og 291 i TEUF. 

Begrundelse

En automatisk tilpasning, som det foreslås af Kommissionen, vil underminere Europa-
Parlamentets prærogativer. Denne vil kunne foretages, efter at der er opnået enighed om 
anvendelsen af artikel 290 (delegerede retsakter) på instrumenter for eksterne forbindelser.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10b
Begrænsning af tilpasningen

Forordningens artikel 10 finder ikke 
anvendelse på:
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. 
december 2006 om oprettelse af et 
instrument til finansiering af 
udviklingssamarbejde1;
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1638/2006 af 24. 
oktober 2006 om almindelige 
bestemmelser om oprettelse af et 
europæisk naboskabs- og 
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partnerskabsinstrument2;
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1717/2006 af 15. 
november 2006 om oprettelse af et 
stabilitetsinstrument3;
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1889/2006 af 20. 
december 2006 om oprettelse af et 
finansieringsinstrument til fremme af 
demokrati og menneskerettigheder på 
verdensplan (Det Europæiske Instrument 
for Demokrati og Menneskerettigheder)4;
Rådets forordning (Euratom) nr. 
300/2007 af 19. februar 2007 om 
oprettelse af et instrument for samarbejde 
om sikkerhed på det nukleare område5;
Rådets forordning (EF) nr. 1934/2006 af 
21. december 2006 om oprettelse af et 
instrument til finansiering af samarbejdet 
med industrialiserede og andre 
højindkomstlande og -territorier6;
Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 
17. juli 2006 om oprettelse af et
instrument til førtiltrædelsesbistand 
(Ipa)7;
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1337/2008 af 16. 
december 2008 om etablering af en 
facilitet med henblik på hurtig reaktion på 
de kraftigt stigende fødevarepriser i 
udviklingslandene8;
Rådets afgørelse 2006/526/EF af 17. juli 
2006 om forbindelserne mellem Det 
Europæiske Fællesskab på den ene side 
og Grønland og Kongeriget Danmark på 
den anden side9; 
Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. 
juni 1996 om humanitær bistand10.
___________________
1 EUT L 378 af 27.12.2006, s. 41.
2 EUT L 310 af 9.11.2006, s. 1.
3 EUT L 327 af 24.11.2006, s. 1.
4 EUT L 386 af 29.12.2006, s. 1.
5 EUT L 81 af 22.3.2007, s. 1.
6 EUT L 405 af 30.12.2006, s. 41.
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7 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 82.
8 EUT L 354 af 31.12.2008, s. 62.
9 EUT L 208 af 29.7.2006, s. 28.
10 EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1.

Begrundelse

The automatic horizontal alignment suggested by the Commission, pending a decision on the 
application of Article 290 (Delegated Acts) to the external relations instruments, will 
determine a legal loophole. Nothing in the proposed Regulation suggests that the Commission 
will propose a screening with the view to introducing delegated acts. Therefore, if Articles 9 
and 10 of the proposal are maintained, thus deleting the now binding comitology, the present 
amendment will leave to the European Parliament the legal basis which is needed to object to 
measures in breach of the External relations acts.

By the contrary, should amendments 14 and 15 be adopted, thus avoiding the deletion of the 
current comitology, Amendments 17 ands 18 will fall.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forordningens artikel 10 finder 
anvendelse fra den 1. december 2010.

udgår

Begrundelse

Udgår som følge af, at artikel 10 udgår.
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