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KORTFATTAD MOTIVERING

Utvecklingssamarbetet omfattar ett betydande antal EU-rättsakter (finansieringsbeslut) som 
antagits inom ramen för kommittéförfarandet: Årsrapporterna från Europeiska kommissionens 
generalsekreterare visar att 795 genomförandeåtgärder har antagits av kommissionen på detta 
område under de senaste tre åren (2006–2008). 

Merparten av dessa åtgärder antogs i enlighet med det förvaltningsförfarande som fastställs i 
artikel 4 i beslut 1999/468/EG (kommittéförfarandet).

Enligt DEVE-utskottet var detta förfarande inte tillfredsställande, varför ändringar för att 
införa det föreskrivande förfarandet med kontroll för beslut rörande instrument på området 
yttre förbindelser hade föreslagits redan under det gamla fördragets tid.

I och med Lissabonfördragets ikraftträdande blir det nödvändigt att ersätta de nuvarande 
kommittéförfarandebestämmelserna med delegerade akter och genomförandeakter i enlighet 
med artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Svåra förhandlingar med kommissionen och medlagstiftaren pågår för närvarande, och det 
uttryckliga målet för DEVE-utskottet är att fördragets bestämmelse om delegerade akter 
(artikel 290) ska tillämpas på finansiella instrument på området yttre förbindelser.

Utskottet för utveckling kan därför inte godta att det nuvarande ”förvaltningsförfarandet” 
automatiskt omvandlas till ”granskningsförfarandet”.

Det är synnerligen viktigt att påminna om att politiken för utvecklingssamarbete omfattas av 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet, vilket innebär att Europaparlamentet och rådet utgör 
likvärdiga medlagstiftare. Europaparlamentet bör följaktligen utöva alla därmed 
sammanhängande kontrollbefogenheter när det gäller delegerade akter och 
genomförandeakter. Framför allt bör det upprätthålla sina befintliga rättigheter (rätten till 
kontroll, demokratisk kontroll, tillgång till information) och verka för möjligheten att stärka 
dem efter Lissabonfördraget ikraftträdande.

En möjlig åtgärd för att se till att Europaparlamentet behandlas som en likvärdig part är 
möjligheten att ge företrädare för parlamentet tillträde till sammanträden med ”kommittéer 
sammansatta av företrädarna för medlemsstaterna”.

Slutligen bör både Europaparlamentet och rådet ha möjlighet att uttrycka invändningar mot ett 
utkast till genomförandeåtgärd om åtgärden i fråga inte är förenlig med en unionsakt.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott 
infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets förordning 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter

Europaparlamentets och rådets förordning 
om fastställande av allmänna regler och 
principer för kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter i enlighet 
med artikel 291 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt

Motivering

Den föreslagna förordningen kommer att omfatta genomförandebefogenheterna i deras 
helhet, i enlighet med artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, inte bara 
kontrollen av dem. Dessutom bör Europaparlamentets ställning som medlagstiftare vara 
likvärdig med rådets.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Enligt fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt åläggs nu 
Europaparlamentet och rådet att fastställa 
de allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

(3) Enligt fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt åläggs nu 
Europaparlamentet och rådet att fastställa 
de allmänna reglerna och principerna för 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det bör säkerställas att förfarandena för 
denna kontroll är tydliga, effektiva och står 
i proportion till den typ av 
genomförandeakt det gäller, och att de 
återspeglar de institutionella kraven i 
fördraget, liksom erfarenheterna av och 
den gängse praxis som följts vid 
genomförandet av beslut 1999/468/EG.

(4) Det bör säkerställas att förfarandena för 
kontroll är tydliga, effektiva och står i 
proportion till den typ av genomförandeakt 
det gäller, och att de återspeglar de
institutionella kraven i fördraget och
Europaparlamentets och rådets likvärdiga 
ställning i fråga om samtliga rättsakter 
som antas inom ramen för det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, liksom
erfarenheterna av och den gängse praxis 
som följts vid genomförandet av beslut 
1999/468/EG.

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det bör fastställas kriterier för att 
avgöra vilket förfarande som ska användas 
vid antagandet av genomförandeakter. För 
att skapa större konsekvens och för att 
säkerställa att formföreskrifterna står i 
proportion till den typ av 
genomförandeakter som ska antas, bör 
dessa kriterier vara bindande.

(8) Utan att det påverkar tillämpningen av 
det förfarande som ska användas vid 
antagandet av genomförandeakter, vilket 
fastställs i den grundläggande rättsakten, 
bör granskningsförfarandet i princip 
tillämpas vid antagandet av allmänna 
genomförandeåtgärder, i de fall där 
enhetliga villkor krävs.

Motivering

Den medlagstiftare som utfärdat den grundläggande rättsakten bör besluta om det 
rådgivande förfarandet (som ger kommissionen mer makt) eller granskningsförfarandet (som 
ger medlemsstaterna mer makt) ska tillämpas.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Granskningsförfarandet bör bara 
tillämpas på antagande av åtgärder med 
allmän räckvidd som syftar till att 
genomföra grundläggande rättsakter och 
särskilda åtgärder som kan få betydande 
konsekvenser. Förfarandet bör säkerställa 
medlemsstaternas kontroll på ett sådant 
sätt att åtgärder inte kan antas om de inte är 
förenliga med kommitténs yttrande, utom 
vid mycket exceptionella omständigheter 
då kommissionen, trots ett negativt 
yttrande, bör ha möjlighet att anta och 
tillämpa åtgärder under en begränsad tid. 
Kommissionen bör ha möjlighet att se över 
utkasten till åtgärder i de fall då kommittén 
inte avger något yttrande, med beaktande 
av de åsikter som framförts i kommittén.

(9) Granskningsförfarandet bör säkerställa 
kontroll på ett sådant sätt att åtgärder inte 
kan antas om de inte är förenliga med 
kommitténs yttrande, utom vid mycket 
exceptionella omständigheter då 
kommissionen, trots ett negativt yttrande, 
bör ha möjlighet att anta och tillämpa 
åtgärder under en begränsad tid. 
Kommissionen bör ha möjlighet att se över 
utkasten till åtgärder i de fall då kommittén 
inte avger något yttrande, med beaktande 
av de åsikter som framförts i kommittén.

Motivering

Den medlagstiftare som utfärdat den grundläggande rättsakten bör besluta om det 
rådgivande förfarandet (som ger kommissionen mer makt) eller granskningsförfarandet (som 
ger medlemsstaterna mer makt) ska tillämpas.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det rådgivande förfarandet bör 
tillämpas i alla andra fall och då detta 
anses vara det lämpligaste.

utgår
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs de allmänna 
regler och principer som ska tillämpas när 
det i en rättsligt bindande unionsakt (nedan 
kallad grundläggande rättsakt) krävs att 
kommissionens antagande av rättsligt 
bindande genomförandeakter kontrolleras 
av medlemsstaterna.

I denna förordning fastställs de allmänna 
regler och principer som ska tillämpas när 
det i en rättsligt bindande unionsakt (nedan 
kallad grundläggande rättsakt) krävs 
enhetliga genomförandevillkor och 
fastställs att kommissionens antagande av 
genomförandeakter kontrolleras av 
medlemsstaterna.

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Granskningsförfarandet får endast
tillämpas vid antagande av

2. Granskningsförfarandet ska i princip
tillämpas vid antagande av allmänna 
genomförandeåtgärder, i de fall där 
enhetliga villkor krävs.

a) genomförandeåtgärder med allmän 
räckvidd, 
b) andra genomförandeåtgärder med 
anknytning till
i) den gemensamma jordbrukspolitiken 
och den gemensamma fiskeripolitiken
ii) miljö, säkerhet eller skydd av 
människors, djurs eller växters hälsa eller 
säkerhet,
iii) den gemensamma handelspolitiken.

Motivering

Den medlagstiftare som utfärdat den grundläggande rättsakten bör besluta om det 
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rådgivande förfarandet (som ger kommissionen mer makt) eller granskningsförfarandet (som 
ger medlemsstaterna mer makt) ska tillämpas.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vad gäller alla övriga 
genomförandeåtgärder, liksom de 
genomförandeåtgärder som avses i punkt 
2 när detta anses lämpligt, ska det 
rådgivande förfarandet tillämpas.

utgår

Motivering

Den medlagstiftare som utfärdat den grundläggande rättsakten bör besluta om det 
rådgivande förfarandet (som ger kommissionen mer makt) eller granskningsförfarandet (som 
ger medlemsstaterna mer makt) ska tillämpas.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Invändningar mot utkast till 

genomförandeåtgärder
Om Europaparlamentet eller rådet 
uttrycker invändningar mot ett utkast till 
genomförandeåtgärder, vars antagande 
övervägs och som har förelagts en 
kommitté i enlighet med en 
grundläggande rättsakt som antagits 
enligt förfarandet i artikel 294 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, 
med motiveringen att åtgärderna inte 
skulle vara förenliga med den 
grundläggande rättsakten, ska 
kommissionen ompröva utkastet.
Kommissionen kan dra tillbaka de utkast
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till genomförandeåtgärder som 
Europaparlamentet och rådet uttryckt 
invändningar mot, eller lägga fram ett 
nytt utkast, i vilket man beaktar 
Europaparlamentets och rådets 
synpunkter.

Motivering

Parlamentets nuvarande rätt till kontroll bör behållas. Artikel 8 i beslut 1999/468/EG bör 
därför inkluderas i förordningen.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) medlemsstaternas företrädares 
ståndpunkter och motiveringarna till 
dessa,

Motivering

Ståndpunkterna från medlemsstaternas företrädare bör göras tillgängliga för parlamentet 
(där alla plenar- och utskottssammanträden är offentliga).

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet och rådet ska ha 
tillgång till den information som avses i 
punkt 1.

2. Europaparlamentet, rådet och 
medlemsstaterna ska ha lika tillgång till 
den information som avses i punkt 1. I 
detta syfte ska Europaparlamentet och 
rådet tillsändas all den information som 
avses i punkt 1 vid samma tidpunkt och på 
samma villkor som 
kommittémedlemmarna tillsänds 
informationen i fråga.
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Motivering

Ändringsförslaget innebär ett förtydligande när det gäller reglerna för översändande av 
information; de relevanta bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 3 juni 2008 
övertas.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Europaparlamentets företrädare ska i 
egenskap av observatörer ha tillträde till 
kommittésammanträden.

Motivering

Observatörer från Europaparlamentet (där alla plenar- och utskottssammanträden är 
offentliga) bör ha tillträde till kommittésammanträdena.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Upphävande av beslut 1999/468/EG

Artikel 5a i det upphävda beslutet ska 
fortsätta att gälla med hänsyn till 
befintliga grundläggande rättsakter som 
hänvisar till den artikeln.

Motivering

Beslutet om kommittéförfarandet kommer fortfarande – i väntan på beslutet om tillämpningen 
av artikel 290 (delegerade akter) på finansiella instrument på området yttre förbindelser – att 
äga begränsad tillämplighet inom detta område.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Anpassning av befintliga grundläggande 

rättsakter
1. När det i grundläggande rättsakter som 
antagits innan den här förordningen 
trädde i kraft föreskrivs att kommissionen 
ska utöva sina 
genomförandebefogenheter i enlighet med 
beslut 1999/468/EG ska följande 
bestämmelser tillämpas:
a) Hänvisningar till artikel 3 i 
beslut 1999/468/EG ska anses som 
hänvisningar till artikel 4 i denna 
förordning.
b) Hänvisningar till artiklarna 4 och 5 i 
beslut 1999/468/EG ska anses som 
hänvisningar till artikel 5 i denna 
förordning.
c) Hänvisningar till artikel 6 i 
beslut 1999/468/EG ska anses som 
hänvisningar till artikel 6 i denna 
förordning.
d) Hänvisningar till artiklarna 7 och 8 i 
beslut 1999/468/EG ska anses som 
hänvisningar till artikel 8 i denna 
förordning.
2. Artiklarna 3 och 7 i denna förordning 
ska tillämpas på alla befintliga 
kommittéer.

Motivering

En automatisk anpassning enligt kommissionens förslag skulle undergräva 
Europaparlamentets privilegier, men skulle kunna godtas efter det att man nått en 
överenskommelse om tillämpningen av artikel 290 (delegerade akter) på instrument på 
området yttre förbindelser.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Anpassning av befintliga rättsakter

Kommissionen ska granska gällande 
EU-lagstiftning och före 
den 31 december 2010 lägga fram 
nödvändiga lagstiftningsförslag för 
anpassningen av denna lagstiftning till 
bestämmelserna i Lissabonfördraget, 
särskilt artiklarna 290 och 291 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt. 

Motivering

En automatisk anpassning enligt kommissionens förslag skulle undergräva 
Europaparlamentets privilegier, men skulle kunna godtas efter det att man nått en 
överenskommelse om tillämpningen av artikel 290 (delegerade akter) på instrument på 
området yttre förbindelser.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 10b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10b
Begränsningar i samband med 

anpassningen
Artikel 10 i denna förordning är inte 
tillämplig på
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1905/2006 antagen av 
rådet den 18 december 2006 om 
upprättande av ett 
finansieringsinstrument för 
utvecklingssamarbete1,
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1638/2006 av 
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den 24 oktober 2006 om fastställande av 
allmänna bestämmelser för upprättandet 
av ett europeiskt grannskaps- och 
partnerskapsinstrument2,
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1717/2006 av 
den 15 november 2006 om upprättande av 
ett stabilitetsinstrument3,
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1889/2006 av 
den 20 december 2006 om inrättande av 
ett finansieringsinstrument för främjande 
av demokrati och mänskliga rättigheter i 
hela världen4,
rådets förordning (Euratom) nr 300/2007 
av den 19 februari 2007 om upprättande 
av ett instrument för 
kärnsäkerhetssamarbete5,
rådets förordning (EG) nr 1934/2006 av 
den 21 december 2006 om inrättande av 
ett finansieringsinstrument för samarbete 
med industriländer och andra 
höginkomstländer och territorier6,
rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av 
den 17 juli 2006 om upprättande av ett 
instrument för stöd inför anslutningen7,
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1337/2008 av 
den 16 december 2008 om inrättande av 
en snabbinsatsmekanism för att hantera 
de kraftigt stigande livsmedelspriserna i 
utvecklingsländerna8,
rådets beslut 2006/526/EG av 
den 17 juli 2006 om förbindelserna 
mellan Europeiska gemenskapen, å ena 
sidan, och Grönland och 
Konungariket Danmark, å andra sidan9,
rådets förordning (EG) nr 1257/96 av 
den 20 juni 1996 om humanitärt 
bistånd10.
______________
1 EUT L 378, 27.12.2006, s. 41.
2 EUT L 310, 9.11.2006, s. 1.
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3 EUT L 327, 24.11.2006, s. 1.
4 EUT L 386, 29.12.2006, s. 1.
5 EUT L 81, 22.3.2007, s. 1.
6 EUT L 405, 30.12.2006, s. 41.
7 EUT L 210, 31.7.2006, s. 82.
8 EUT L 354, 31.12.2008, s. 62.
9 EUT L 208, 29.7.2006, s. 28.
10 EGT L 163, 2.7.1996, s. 1.

Motivering

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.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 ska tillämpas till och med den 
1 december 2010.

utgår

Motivering

Till följd av att artikel 10 utgår.
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