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PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG* 

til Kommissionens forslag 

--------------------------------------------------------- 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. …/2011 

af … 

om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter 
 

 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 
207, 

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,  

efter den almindelige lovgivningsmæssige procedure1, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Eksportkreditagenturer bidrager til verdenshandlens udvikling ved at støtte 

virksomheders eksport og investeringer på en måde, der supplerer ydelsen af 

                                                 
*  Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er 

markeret med symbolet ▌. 
1  Europa-Parlamentets holdning af ... september 2011 og Rådets afgørelse af ...  
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finansiering og forsikring fra den private sektor. Unionen er part i arrangementet ▌for 
offentligt støttede eksportkreditter (i det følgende benævnt "arrangementet"), der er 
indgået inden for Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). 
Arrangementet, der er indgået af deltagerne, regulerer de finansielle vilkår og 

betingelser, som eksportkreditagenturer kan tilbyde for at fremme ensartede vilkår for 

offentligt støttede eksportkreditter. 

(2) I henhold til Rådets beslutning 2001/76/EF af 22. december 2000 om erstatning af 
beslutningen af 4. april 1978 om anvendelsen af visse retningslinjer for offentligt 
støttede eksportkreditter1 og Rådets beslutning 2001/77/EF af 22. december 2000 om 
anvendelse af principperne for en rammeaftale om projektfinansiering i forbindelse med 
offentligt støttede eksportkreditter2 finder arrangementets retningslinjer og de særlige 
regler for projektfinansiering anvendelse i Unionen. 

(2a) Via eksportkreditagenturernes virksomhed bidrager arrangementet indirekte til fri og 

fair handel og til, at virksomheder, der ellers ville have mindre adgang til 

kreditfaciliteter fra den private sektor, kan foretage investeringer. 

(2b)  Medlemsstaterne bør overholde Unionens almindelige bestemmelser om 

foranstaltninger udadtil som f.eks. konsolidering af demokrati, respekt for 

menneskerettigheder og udviklingsvenlig politikkohærens og bekæmpelse af 

klimaændringer, når de opretter, udvikler og gennemfører deres nationale 

eksportkreditordninger, og når de gennemfører deres tilsyn med officielt støttet 

eksportkreditvirksomhed. 

(2c) Deltagerne i arrangementet medvirker i en kontinuerlig proces med henblik på at 

minimere markedsforvridninger og skabe ensartede konkurrencevilkår, hvor de 

præmier, der opkræves af eksportkreditagenturerne, baseres på risikoen og bør være 

tilstrækkelige til at dække driftsudgifter og tab på lang sigt og er i overensstemmelse 

med WTO-forpligtelser. For at nå dette mål fungerer eksportkreditordningerne på en 

gennemskuelig måde, og agenturerne aflægger beretning herom til OECD. 

(2d) Målrettede eksportkreditter fra eksportkreditagenturer kan bidrage til muligheder for 

markedsadgang for virksomheder i Unionen, også for små og mellemstore 

virksomheder (SMV'er). 

(2e) Deltagerne i arrangementet og Unionens medlemsstater er nået til enighed om at give 

adgang til visse oplysninger om eksportkreditter i henhold til OECD's og Unionens 

regler om gennemsigtighed for at fremme ensartede vilkår for deltagerne og 

medlemsstaterne.  

(2f) Unionen anvender foranstaltninger for gennemsigtighed og rapportering som fastsat 

i bilag -I til denne forordning. 

(2g) I betragtning af den intensiverede konkurrence på verdensmarkederne og for at 

undgå konkurrencemæssige ulemper for EU-virksomheder bør Kommissionen med 

hensyn til forhandlingsbemyndigelsen fra medlemsstaterne støtte OECD's 

                                                 
1 EFT L 32 af 2.2.2001, s. 1. 
2 EUT L 32 af 2.2.2001, s. 55. 
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bestræbelser på at nå de lande, der ikke deltager i arrangementet. Kommissionen bør 

anvende bilaterale og multilaterale forhandlinger for at fastsætte globale standarder 

for offentligt støttede eksportkreditter. Globale standarder på dette område er en 

forudsætning for ensartede vilkår inden for verdenshandlen. 

(2h) Selv om OECD-landene er underlagt arrangementet, deltager lande, der ikke er 

medlem af OECD, ikke i arrangementet, og dette kan indebære en 

konkurrencemæssig fordel for eksportører fra sidstnævnte lande. Disse lande 

opfordres derfor til at anvende arrangementet for at sikre ensartede vilkår også på 

globalt plan. 

(2i) På baggrund af Unionens politik for bedre regulering, der tager sigte på at forenkle 

og forbedre den eksisterende lovgivning, vil Kommissionen og medlemsstaterne i 

forbindelse med fremtidige revisioner af arrangementet i givet fald fokusere på at 

reducere de administrative byrder for virksomheder og nationale forvaltninger, 

herunder eksportkreditagenturer. 

(3) Deltagerne i arrangementet har besluttet at ændre og rationalisere arrangementet. De 
ændringer, som de er nået til enighed om, tager sigte på større brugervenlighed, 
forbedret overensstemmelse i de relevante internationale forpligtelser og større 
gennemsigtighed, navnlig i forbindelserne med ikke-deltagere. Desuden er deltagerne i 
arrangementet nået til enighed om at optage reglerne for projektfinansiering, som blev 
indført ved beslutning 2001/77/EF, og reglerne for eksportkreditter til skibe, som blev 
indført ved Rådets beslutning 2002/634/EF1 af 22. juli 2002, der ændrer beslutning 
2001/77/EF, i teksten til arrangementet. 

(4) Beslutning 2001/76/EF som ændret bør ophæves og erstattes med nærværende 
forordning, og den konsoliderede og reviderede tekst til arrangementet, der er indeholdt 
i bilaget dertil, og beslutning 2001/77/EF bør ophæves. 

(4a) Med henblik på gnidningsløst og hurtigt at indarbejde de ændringer af 

retningslinjerne i arrangementet, som deltagerne i arrangementet er nået til enighed 

om, i Unionens lovgivning, bør Kommissionen vedtage delegerede retsakter om 

ændring af bilaget i overensstemmelse med proceduren i artikel 1a, hvor dette er 

nødvendigt. Kommissionen bør derfor delegeres beføjelse til at vedtage retsakter om 

de ændringer af retningslinjerne, som deltagerne i arrangementet er nået til enighed 

om, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det er 

særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører passende høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder høring af eksperter. 

(4b) Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede 

retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 

dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet - 

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:  

                                                 
1 EUT L 206 af 3.8.2002, s. 16. 
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Artikel 1 

De retningslinjer, som er indeholdt i arrangementet vedrørende ▌offentligt støttede 
eksportkreditter ("arrangementet"), finder anvendelse i Unionen. Teksten til arrangementet 
er knyttet som bilag til denne forordning. 

Artikel 1a 

Kommissionen vedtager delegerede retsakter, jf. artikel 1c, om ændring af bilaget som følge 

af ændringer af retningslinjerne, som deltagerne i arrangementet er nået til enighed om. 

 

Artikel 1b 

I forbindelse med ændringer af bilaget som følge af ændringer af retningslinjerne, som 

deltagerne i arrangementet er nået til enighed om, finder proceduren i artikel 1d i særligt 

hastende tilfælde anvendelse på delegerede retsakter, der vedtages i medfør af denne 

artikel. 

 

Artikel 1c 

Udøvelse af delegationen 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på de i denne 

artikel anførte betingelser. 

2. Den i artikel 1a og 1b omhandlede beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 

tillægges Kommissionen på ubestemt tid fra datoen for denne forordnings 

ikrafttræden. 

3. Delegationen af beføjelse, jf. artikel 1a og 1b, kan til enhver tid tilbagekaldes af 

Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer 

delegationen af de beføjelser, der er angivet i afgørelsen, til ophør. Den får virkning 

dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

en senere heri fastsat dato. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, 

der allerede er trådt i kraft. 

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-

Parlamentet og Rådet meddelelse herom.  

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 1a træder kun i kraft, hvis hverken 

Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for den frist på to måneder 

fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller 

hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret 

Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 

måneder på initiativ af Europa-Parlamentet eller Rådet. 

Artikel 1d 

Hasteprocedure 
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1. Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og 

anvendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til 

Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for 

anvendelse af hasteproceduren. 

2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 1c, stk. 5, gøre 

indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald ophæver Kommissionen retsakten straks 

efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre 

indsigelse. 

Artikel 1e 

De foranstaltninger for gennemsigtighed og rapportering, der skal finde anvendelse i 

Unionen, er fastsat i bilag -I til denne forordning. 

 

Artikel 2 

Beslutning 2001/76/EF, 2001/77/EF og 2002/634/EF ophæves. 

Artikel 3 
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende. 

 
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 

 

 

Udfærdiget i Bruxelles, den 
 
      På Rådets vegne 

      Formand 
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Bilag -I 

1. Uden at det berører de beføjelser, der er tillagt de institutioner i medlemsstaterne, der 

fører tilsyn med de nationale eksportkreditprogrammer, forelægger hver medlemsstat 

Kommissionen en årlig aktivitetsrapport for at øge gennemskueligheden på EU-plan. 

I overensstemmelse med deres nationale lovgivningsrammer aflægger 

medlemsstaterne beretning om aktiver og passiver, indløste fordringer og inddrivelser, 

nye forpligtelser, eksponeringer og præmiesatser. Hvis der kan opstå 

eventualforpligtelser som følge af offentligt støttet eksportkreditvirksomhed, aflægges 

der beretning om denne virksomhed som led i den årlige aktivitetsrapport.  

2. I den årlige aktivitetsrapport beskriver medlemsstaterne, hvordan der i den offentligt 

støttede eksportkreditvirksomhed, som deres eksportkreditagenturer udøver, tages 

hensyn til miljømæssige risici, der kan indebære andre relevante risici. 

3.  Kommissionen udarbejder en årlig oversigt til Europa-Parlamentet på grundlag af 

disse oplysninger, herunder en vurdering af eksportkreditagenturernes overholdelse 

af Unionens mål og forpligtelser. 

4. I henhold til sine beføjelser forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet en årlig 

rapport om de forhandlinger, der er ført – og for hvilke Kommissionen har en 

forhandlingsbemyndigelse i de forskellige internationale samarbejdsfora – med 

henblik på at fastsætte globale standarder for offentligt støttede eksportkreditter. 

 

Den første rapporteringsperiode i henhold til denne forordning dækker året 2011. 
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BILAG 

 
Teksten til arrangementet. 

Or. en 

 


