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_____________________________________________________________ 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Titel 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

om ændring af forordning (EF) nr. 

1905/2006 om oprettelse af et instrument 

til finansiering af udviklingssamarbejde 

og om ændring af forordning (EF) 

nr. 1889/2006 om oprettelse af et 

finansieringsinstrument til fremme af 

demokrati og menneskerettigheder på 

verdensplan 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

om ændring af forordning (EF) nr. 

1889/2006 om oprettelse af et 

finansieringsinstrument til fremme af 

demokrati og menneskerettigheder på 

verdensplan 

 (Denne ændring vedrører hele teksten.  

Hvis den vedtages, skal der foretages 

tekniske ændringer i hele teksten.) 

Begrundelse 

Forslaget til ændringsretsakt ændrede både forordning (EF) nr. 1905/2006 og forordning (EF) 

nr. 1889/2006, som hører ind under to forskellige parlamentariske udvalgs kompetence. Det er 

derfor blevet foreslået, at forslaget opsplittes i to forskellige forordninger, én for hvert 

finansieringsinstrument. Derfor fjernes henvisningerne til forordning (EF) nr. 1905/2006. 
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Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Gennemførelsen af disse forordninger 

har vist, at der er inkonsekvens med 

hensyn til dispensation fra princippet om 

ikke at dække omkostninger i form af 

skatter, afgifter, toldafgifter og andre 

skattemæssige afgifter over Fællesskabets 

finansiering. I lyset heraf foreslås det at 

ændre de relevante bestemmelser i 

forordning (EF) nr. 1905/2006 og (EF) 

nr. 1889/2006, så de tilpasses i forhold til 

bestemmelserne i de øvrige instrumenter. 

(2) Gennemførelsen af disse forordninger 

har vist, at der er inkonsekvens med 

hensyn til dispensation fra princippet om 

ikke at dække omkostninger i form af 

skatter, afgifter, toldafgifter og andre 

skattemæssige afgifter over Fællesskabets 

finansiering. I lyset heraf foreslås det at 

ændre de relevante bestemmelser i 

forordning (EF) nr. 1889/2006, så de 

tilpasses i forhold til bestemmelserne i de 

øvrige instrumenter. 

Begrundelse 

Forslaget til ændringsretsakt ændrede både forordning (EF) nr. 1905/2006 og forordning (EF) 

nr. 1889/2006, som hører ind under to forskellige parlamentariske udvalgs kompetence. Det er 

derfor blevet foreslået, at forslaget opsplittes i to forskellige forordninger, én for hvert 

finansieringsinstrument. Derfor fjernes henvisningerne til forordning (EF) nr. 1905/2006.   
 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Artikel 1 

Forordning (EF) nr. 1905/2006 

Artikel 25 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 1 udgår 

Artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 

1905/2006 affattes således: 

 

"2. Fællesskabets bistand må i princippet 

ikke anvendes til at betale skatter, told og 

andre afgifter i modtagerlandene." 

 

Begrundelse 

Forslaget til ændringsretsakt ændrede både forordning (EF) nr. 1905/2006 og forordning (EF) 

nr. 1889/2006, som hører ind under to forskellige parlamentariske udvalgs kompetence. Det er 

derfor blevet foreslået, at forslaget opsplittes i to forskellige forordninger, én for hvert 

finansieringsinstrument. Derfor fjernes henvisningerne til forordning (EF) nr. 1905/2006.  
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Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Artikel 2 – nr. -1 (nyt)  

Forordning (EF) nr. 1889/2006 

Betragtning 23 a (ny)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1) Følgende betragtning indføjes: 

 "(23a) Kommissionen bør have beføjelser 

til at vedtage delegerede retsakter i 

henhold til artikel 290 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde i 

forbindelse med strategipapirer, eftersom 

disse strategipapirer er et supplement til 

forordning (EF) nr. 1889/2006 og finder 

generel anvendelse. Det er særlig vigtigt, 

at Kommissionen gennemfører relevante 

høringer i forbindelse med sit 

forberedende arbejde, herunder også på 

ekspertniveau." 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Artikel 2 – nr. -1 a (nyt)  

Forordning (EF) nr. 1889/2006 

Artikel 5 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  -1a) Artikel 5, stk. 3 affattes således: 

 "3. Strategipapirerne og alle ændringer 

eller udvidelser heraf vedtages af 

Kommissionen efter proceduren i 

artikel 17a." 

Begrundelse 

 

In the original report, the rapporteurs proposed to introduce the regulatory procedure with 

scrutiny (RPS) for the adoption of Strategy Papers under the EIDHR.  As RPS no longer exists 

under the Lisbon Treaty, these amendments are withdrawn.  In accordance with the mandate 

given by the Committee on Foreign Affairs on 3 December 2009, as well as on 28 April 2010, 

the rapporteurs now present new amendments introducing the procedure for delegated acts.  As 
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stipulated under Article 290 of the Lisbon Treaty on the power of delegation, these new 

amendments set out the objectives, content, scope and duration of the delegation of power, as 

well as the conditions to which the delegation is subject. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Artikel 2 – nr. 1 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1889/2006 

Artikel 17 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  1a) Følgende artikel indføjes: 

 "Artikel 17a 

 Udøvelse af de delegerede beføjelser 

 1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage de delegerede retsakter, der er 

omhandlet i artikel 5, stk. 3, for denne 

forordnings gyldighedsperiode. 

 2. Så snart Kommissionen har vedtaget en 

delegeret retsakt, giver den samtidig 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 

herom. 

 3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter med 

forbehold af betingelserne i artikel 17b og 

17c." 

Begrundelse 

 

In the original report, the rapporteurs proposed to introduce the regulatory procedure with 

scrutiny (RPS) for the adoption of Strategy Papers under the EIDHR.  As RPS no longer exists 

under the Lisbon Treaty, these amendments are withdrawn.  In accordance with the mandate 

given by the Committee on Foreign Affairs on 3 December 2009, as well as on 28 April 2010, 

the rapporteurs now present new amendments introducing the procedure for delegated acts.  As 

stipulated under Article 290 of the Lisbon Treaty on the power of delegation, these new 

amendments set out the objectives, content, scope and duration of the delegation of power, as 

well as the conditions to which the delegation is subject. 

 

Ændringsforslag  7 
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Forslag til forordning - ændringsretsakt 

Artikel 2 – nr. 1 b (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1889/2006 

Artikel 17 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  1b) Følgende artikel indføjes: 

 "Artikel 17b 

 Tilbagekaldelse af delegationen 

 1. Den i artikel 5 omhandlede delegation 

af beføjelser  kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. 

 2. Den institution, der har indledt en 

intern procedure med henblik på at 

afgøre, om delegationen af beføjelser skal 

tilbagekaldes, bestræber sig på at give den 

anden institution og Kommissionen 

meddelelse herom i rimelig tid, inden den 

endelige afgørelse træffes, og angiver 

samtidig, hvilke delegerede beføjelser der 

kunne være genstand for tilbagekaldelse, 

samt den muligebegrundelse herfor. 

 3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 

delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller 

på et senere tidspunkt, der præciseres i 

afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 

af de delegerede retsakter, der allerede er 

trådt i kraft. Den offentliggøres i Den 

Europæiske Unions Tidende." 

Begrundelse 

In the original report, the rapporteurs proposed to introduce the regulatory procedure with 

scrutiny (RPS) for the adoption of Strategy Papers under the EIDHR.  As RPS no longer exists 

under the Lisbon Treaty, these amendments are withdrawn.  In accordance with the mandate 

given by the Committee on Foreign Affairs on 3 December 2009, as well as on 28 April 2010, 

the rapporteurs now present new amendments introducing the procedure for delegated acts.  As 

stipulated under Article 290 of the Lisbon Treaty on the power of delegation, these new 

amendments set out the objectives, content, scope and duration of the delegation of power, as 

well as the conditions to which the delegation is subject. 

 

Ændringsforslag  8 
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Forslag til forordning 

Artikel 2 – nr. 1 c (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1889/2006 

Artikel 17 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  1c) Følgende artikel indføjes: 

 "Artikel 17c 

 Indsigelser mod delegerede retsakter 

 1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 

gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 

inden for en frist på to måneder fra 

meddelelsen. 

 Fristen forlænges med to måneder på 

initiativ afEuropa-Parlamentet eller 

Rådet. 

 2. Har hverken Europa-Parlamentet eller 

Rådet ved udløbet af denne frist gjort 

indsigelse mod den delegerede retsakt, 

offentliggøres den i Den Europæiske 

Unions Tidende og træder i kraft på den 

dato, der er fastsat heri. 

 Den delegerede retsakt kan offentliggøres 

i Den Europæiske Unions Tidende og 

træde i kraft inden fristens udløb, hvis 

både Europa-Parlamentet og Rådet har 

meddelt Kommissionen, at de ikke agter at 

gøre indsigelse.  

 3. Gør Europa-Parlamentet eller Rådet 

indsigelse mod en delegeret retsakt, 

træder den ikke i kraft. Den institution, 

der gør indsigelse mod den delegerede 

retsakt, anfører begrundelsen herfor." 

Begrundelse 

In the original report, the rapporteurs proposed to introduce the regulatory procedure with 

scrutiny (RPS) for the adoption of Strategy Papers under the EIDHR.  As RPS no longer exists 

under the Lisbon Treaty, these amendments are withdrawn.  In accordance with the mandate 

given by the Committee on Foreign Affairs on 3 December 2009, as well as on 28 April 2010, 

the rapporteurs now present new amendments introducing the procedure for delegated acts.  As 

stipulated under Article 290 of the Lisbon Treaty on the power of delegation, these new 

amendments set out the objectives, content, scope and duration of the delegation of power, as 

well as the conditions to which the delegation is subject. 


