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Nærværende meddelelse fra Kommissionen har først og fremmest til formål at tydeliggøre og 
i højere grad at forankre en procedure, som allerede har været normal praksis siden 2001, 
nemlig kontrollen af, om lovgivningsakter er forenelige med bestemmelserne i charteret om 
grundlæggende rettigheder. Der er altså her ikke egentlig tale om en fornyelse, men det drejer 
sig om at gøre resultaterne af en kontrol, som er foretaget af Kommissionen med hensyn til de 
grundlæggende rettigheder, mere synlige for de øvrige organer og borgerne generelt.

Denne kontrol, som skal have en ”systematisk” og ”stringent“ karakter – begreber, som 
kræver en kommentar – skal ske i to etaper: i konsekvensvurderingen (impact assessment), 
som indeholder en så fuldstændig beskrivelse som muligt af de forskellige virkninger, som 
forslaget vil få for de individuelle rettigheder, og i begrundelsen, som for visse
lovgivningsforslags vedkommende skal indeholde et afsnit med en juridisk redegørelse for, at 
de grundlæggende rettigheder er overholdt.

Deres ordfører hilser dette initiativ fra Kommissionen, som går i den rigtige retning, 
velkommen, men vil dog gerne påpege nogle aspekter ved den valgte fremgangsmåde, som 
efter hans opfattelse skal bedømmes kritisk.

Ordførerens standpunkt

Den første kommentar vedrører den rolle, som Kommissionen har ved kontrollen af, om de 
grundlæggende rettigheder, som er forankret i charteret, er overholdt. Hertil skal det 
konstateres, at den procedure, som Kommissionen har fastsat til dette formål, ganske vist er 
rimelig og formålstjenlig, men alligevel er en ensidig procedure med rent intern karakter. 
Som det britiske overhus i sin 16. sessionsprotokol 2005-2006 konstaterede: „hvor 
beundringsværdige interne systemer end er, viser erfaringen […], at det kan være nødvendigt 
med uafhængig ekstern ekspertise med henblik på at informere og om nødvendigt fungere 
som en kontrolfunktion af aktørerne i lovgivningsprocessen”1. 

Deres ordfører er af den opfattelse, at dette er et overbevisende standpunkt, og at man derfor 
bør tilstræbe en stærkere rolle for Europa-Parlamentet samt det kommende agentur for 
grundlæggende rettigheder. For Europa-Parlamentet ville det konkret betyde en tilpasning af 
artikel 34 i dets forretningsorden, idet det blev fastlagt, som det allerede praktiseres for
Budgetudvalget med hensyn til virkningerne for budgettet og Retsudvalget med hensyn til 
retsgrundlaget, at Udvalget om Borgernes Rettigheder ville få til opgave at kontrollere, 
hvordan nye foranstaltninger eller regler med mulige virkninger for borgernes rettigheder 
virker på de grundlæggende rettigheder. I den forbindelse kunne det gøre brug af støtte fra det 
nye agentur for grundlæggende rettigheder. Det nævnes ganske vist i Kommissionens forslag, 
hvilken rolle agenturet skal have, men er dog i det store hele uklart. Efter ordførerens opfat-
telse bør dette punkt præciseres.

En mulighed, som ligeledes bør overvejes, f.eks. inden for rammerne af en arbejdsgruppe, 
som skal nedsættes til dette formål, er at inddrage de enkelte landes parlamenter i proceduren
med kontrol af foreneligheden med charteret. Herom konstaterer det britiske overhus i dets 
tidligere nævnte protokol: „større engagement fra Europa-Parlamentets og de nationale 

  
1 House of Lords, EU-udvalget, 16. møderapport 2005-06, "Menneskerettighedsvurdering af EU's lovgivning", 

29. november 2005, pkt. 149.
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parlamenters side vil række langt med henblik på at behandle det oplevede demokratitab i de 
mekanismer, som støttes i meddelelsen”1. 

Den anden kommentar vedrører de kriterier, som anvendes for beslutningen om, hvorvidt et 
lovgivningsforslag kontrolleres med henblik på dets forenelighed med charteret. Her er 
forslaget efter ordførerens opfattelse temmelig upræcist. Hidtil var det for at indføje en 
betragtning ”overholdelse af charteret” den kendsgerning udslaggivende, at de pågældende 
lovgivningsforslag eller retsakter har “en specifik reference til de grundlæggende rettigheder”. 
Nu skal to kriterier give udslaget for ”charter”-betragtningen: Hvis der er tale om et 
lovgivningsforslag, hvor en ”grundlæggende rettighed begrænses”, hvortil der skal anføres 
vægtige grunde, og hvis lovgivningsforslaget tager sigte på ”at gennemføre en bestemt 
grundlæggende rettighed eller fremme overholdelsen heraf”2.

Derimod er Deres ordfører af den opfattelse, at alle lovgivningsforslag bør underkastes en 
stringent kontrol. Kommissionen bør altså i hvert enkelt tilfælde begrunde, hvorfor den er af 
den opfattelse, at dens forslag er i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder. Efter 
Deres ordførers opfattelse er dette det mindste, som man kan kræve af en ”systematisk” 
kontrol. Denne kontrol bør desuden foretages under hele lovgivningsproceduren og inden for 
rammerne af komitologi. Som Kommissionen selv indrømmer, vil ”problemerne i relation til 
de grundlæggende rettigheder undertiden først komme for dagen ved de enkelte 
gennemførelsesbestemmelser“3. Problemer kan dog også forekomme i forbindelse med 
ændringsforslag, som udarbejdes til det oprindelige forslag fra Kommissionen. Også her 
tilslutter Deres ordfører sig helt og aldeles dommen i det britiske overhus, som slår fast: 
„Kommissionens ret til at rejse et annullationssøgsmål er i høj grad at betragte som en sidste 
udvej og gennemførelse heraf kan besværliggøres af politiske og proceduremæssige 
overvejelser“. Derfor ville det være ønskeligt, at Kommissionen i løbet af 
lovgivningsproceduren afviser ethvert forslag, hvor en grundlæggende rettighed kunne blive 
krænket. Inden for lovgivningsproceduren i Europa-Parlamentet bør en sådan indsigelse fra 
Kommissionens side efter Deres ordførers opfattelse i hvert fald føre til, at Udvalget om 
Borgerlige Frihedsrettigheder inddrages. Kommissionen bør imidlertid i nødstilfælde også 
forbeholde sig retten til at trække sit forslag tilbage, inden det vedtages af Rådet4. Desuden 
skal det bemærkes hertil, at Kommissionen i pkt. 29 i sit forslag bebuder, at den vil 
forbeholde sig retten til efter en „politisk undersøgelse af den enkelte sag“ at rejse et 
annullationssøgsmål på grund af krænkelse af grundlæggende rettigheder. I et sådan tilfælde 
bør retlige betragtninger have forrang for politiske betragtninger, fordi dette hører til 
grundlaget for retssikkerheden og dermed retsstaten. 

En tredje og sidste bemærkning vedrører endelig Kommissionens beslutning om ikke at skabe 
en specifik kategori for de grundlæggende rettigheder ved konsekvensvurderingen. 
Kommissionen har i stedet foretrukket at indplacere betragtninger, som vedrører de 
grundlæggende rettigheder, i de tre eksisterende kategorier økonomiske, sociale og 
miljømæssige konsekvenser. Deres ordfører er afgjort imod denne hensigt fra Kommissionens 
side. Kommissionen argumenterer, at „de grundlæggende rettigheder i charteret er meget 

  
1 House of Lords, op. cit., pkt. 110.
2 KOM (2005) 172 endelig., stk. 22.
3 KOM (2005) 172 endelig, s. 14.
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forskelligartede og omfatter alle sektorer“. Netop dette argument taler dog efter ordførerens 
opfattelse for at etablere en selvstændig kategori, hvorved det især ville blive forhindret, at 
bestemte rettigheder, som ikke specielt kan henføres til en af de tre kategorier, ikke blev taget 
i betragtning. En etablering af en selvstændig kategori ville desuden være til fordel for 
”synligheden” af Kommissionens anstrengelser med henblik på at overholde de 
grundlæggende rettigheder, som er et af Kommissionens erklærede mål.1

Deres ordfører går ind for, at der bliver taget hensyn til de omtalte punkter, når gruppen af 
kommissionsmedlemmer, der beskæftiger sig med ”grundlæggende rettigheder, bekæmpelse 
af forskelsbehandling og lige chancer“, i 2007 får forelagt en generel status over den interne 
kontrol, som er fastlagt i denne meddelelse.

Fremme af en kultur med vægt på de grundlæggende rettigheder

P.t. findes der ikke noget tidligt advarselssystem, som ville gøre det muligt systematisk at 
fastslå risikoen for, at en medlemsstat entydigt krænker principperne i henhold til artikel 6, 
stk. 1 i TEU. Ifølge artikel 7, stk. 1 i TEU kan Rådet „på begrundet forslag af en tredjedel af 
medlemsstaterne, Europa-Parlamentet eller Kommissionen“ fastslå, at der er en sådan fare, og 
i den forbindelse også anmode uafhængige personligheder om at fremlægge en rapport om 
situationen i den pågældende medlemsstat. Der er dog ingen oplysninger om, på hvilket 
grundlag sådanne forslag kunne ske. Med andre ord indeholder traktaten bestemmelser om en 
procedure, som gør det muligt at reagere på en fare, men ikke en procedure, som gør det 
muligt at opdage denne fare i rette tid eller at imødegå den allerede, når den opstår. Efter 
ordførerens opfattelse er der her tale om et hul, som skal lukkes. Initiativretten til en 
procedure i henhold til artikel 7, stk. 1 i TEU giver også Europa-Parlamentet et uomgængeligt 
autonomt ansvar for at oprette et egnet tidligt advarselssystem. Da også en tredjedel af 
medlemsstaterne og Kommissionen har en forslagsret i henhold til artikel 7, stk. 1, bør der 
opstå et sådant tidligt advarselssystem i tæt samarbejde og i gensidig forståelse. Hvis man 
virkelig vil fremme en ”kultur med vægt på de grundlæggende rettigheder”, som 
Kommissionen fastslår i sin meddelelse, skal man udstyres med de dertil nødvendige midler 
for ikke at lade nogen tvivl om troværdigheden i sådanne erklæringer komme frem.

Deres ordfører vil godt gøre opmærksom på to yderligere aspekter, som bør indgå i 
Kommissionens nærmere overvejelser. Charteret om grundlæggende rettigheder rækker med 
hensyn til de grundlæggende sociale rettigheder tydeligt ud over Den Europæiske 
Menneskeretskonvention. En overholdelse af disse ”nye” grundlæggende sociale rettigheder, 
som udgør den egentlige historiske „merværdi“ ved charteret, skal derfor have en særlig 
opmærksomhed. I takt med tiltrædelsen af nye medlemmer og løbende 
tiltrædelsesforhandlinger bliver p.t. kravet om en overvågningsprocedure stadig højere, for at 
en fortsættelse af reformer i de nye medlemslande kan sikres. Overholdelsen af de 
grundlæggende rettigheder spiller i den forbindelse en central rolle. Det bør overvejes at 
inddrage det kommende agentur for grundlæggende rettigheder i en sådan mulig 
overvågningsprocedure.

Til fremme af en "kultur med vægt på de grundlæggende rettigheder" skal der også stilles det 

  
1 KOM (2005) 172 endelig, pkt. 31.
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spørgsmål, om arbejdet i nettet af eksperter for grundlæggende rettigheder, som nu i tre år har 
udarbejdet en årsrapport om situationen for de grundlæggende rettigheder i EU på grundlag af 
en systematisk analyse af overholdelsen af artiklerne i charteret, blev brugt i tilstrækkelig 
grad, om denne rapport udover dens retlige aspekter ikke også ville fortjene en "politisk" 
vurdering, og hvordan Europa-Parlamentet kunne tage op krænkelser af grundlæggende 
rettigheder, som er konstateret i denne rapport. Europa-Parlamentet som direkte valgt 
repræsentation af europæiske borgere tilkommer rollen som vogter af de grundlæggende 
rettigheder, og det bør i øget omfang tage højde for den opgave, at det “ved varetagelsen af 
denne særlige opgave uforudindtaget og på fornuftig, ansvarsfuld og retfærdig vis må gå ind 
for et forsvar af fælles principper, grundværdier og grundlæggende rettigheder“1. Da 
kompetencen for udarbejdelse af årsrapporten i fremtiden overdrages til agenturet for 
grundlæggende rettigheder, ville det være formålstjenligt allerede nu at tænke over, hvordan 
man konkret kunne bruge denne rapport.

Europa-Parlamentet kunne på sin side overveje en ændring af artikel 91 og 115 i dets 
forretningsorden for at gøre det muligt, at beslutninger, som forelægges for plenum, også kan 
vedrøre situationen i EU’s medlemslande. Da der generelt er tale om hastebeslutninger, må 
man lægge vægt på, at Kommissionen og Rådet vil få lejlighed til et første svar. Dette ville 
bidrage til en større troværdighed, da det stadig mere tydeligt viser sig, at den ”indre” og 
”ydre” dimension af menneskerettighederne er vanskelig at skelne fra hinanden.

I medfør af en kontinuerlig „overvågning“ rejser der sig også det spørgsmål, med hvilke 
midler man bedst kan opnå en ægte synergi mellem EU og især Europa-Parlamentet og andre 
internationale organisationer, som arbejder for menneskerettighederne. I lyset af de erfaringer 
og den viden, som Europarådet har erhvervet sig på dette område, ville det være ønskeligt at 
indgå konventioner i henhold til artikel 300 i TEF og 24 og 38 i TEU for desangående at 
fremme samarbejdet og informationsudvekslingen som væsentlige forudsætninger for at 
etablere et effektivt og funktionsdygtigt agentur for grundlæggende rettigheder. 

  
1 Se Europa-Parlamentets beslutning af 20. april 2004 vedr. Kommissionens meddelelse vedr. artikel 7 i 
Traktaten om Den Europæiske Union : Respekt for og fremme af de værdier, som EU bygger på (KOM (2003) 
606 - C5-0594/2003 - 2003/249 (INI).


