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Forslag til forordning
–

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG*

til Kommissionens forslag

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

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) ▌ 2019/…

af …

om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af 

forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv; udgået tekst er markeret med 
symbolet ▌.
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under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 33, 

artikel 43, stk. 2, artikel 53, stk. 1, artikel 62 ▌ og 91, artikel 100, stk. 2, artikel 114, 

artikel 153, stk. 2, litra b), ▌ artikel 168, stk. 4, litra b), artikel 172, artikel 192, stk. 1, 

artikel 207, stk. 2, artikel 214, stk. 3, og artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget2,

efter den almindelige lovgivningsprocedure3, og

1 EUT C 288 af 31.8.2017, s. 29.
2 EUT C 164 af 8.5.2018, s. 82.
3 Europa-Parlamentets holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse 
af ... .
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ud fra følgende betragtninger:

(1) Lissabontraktaten ændrede de retlige rammebestemmelser om de beføjelser, som 

Kommissionen tillægges af lovgiverne, og indfører en sondring mellem de 

beføjelser, som Kommissionen kan få delegeret til at vedtage almengyldige 

ikkelovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikkevæsentlige 

bestemmelser i en lovgivningsmæssig retsakt (delegerede retsakter), og de beføjelser, 

som Kommissionen kan få delegeret til at vedtage retsakter for at sikre ensartede 

betingelser for gennemførelsen af juridisk bindende EU-retsakter 

(gennemførelsesretsakter).

(2) Lovgivningsmæssige retsakter, der er vedtaget inden Lissabontraktatens 

ikrafttræden, tillægger Kommissionen beføjelser til at vedtage foranstaltninger 

efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 5a i Rådets afgørelse 1999/468/EF4.

(3) Tidligere forslag om tilpasning af lovgivning, der henviser til forskriftsproceduren 

med kontrol, til den retlige ramme, der blev indført ved Lissabontraktaten▌ , blev 

trukket tilbage5, fordi de interinstitutionelle forhandlinger var gået i stå.

4 Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, 
s. 23).
5 ▌ EUT C 80 af 7.2.2015, s. 17.
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(4) Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen nåede efterfølgende til enighed om en 

ny ramme for delegerede retsakter i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning6 og anerkendte behovet for tilpasning af al eksisterende 

lovgivning til den retlige ramme, der blev indført ved Lissabontraktaten. De var 

navnlig enige om, at det er nødvendigt at give høj prioritet til en hurtig tilpasning af 

alle basisretsakter, der stadig henviser til forskriftsproceduren med kontrol. 

Kommissionen forpligtede sig til at udarbejde et forslag om en sådan tilpasning 

inden udgangen af 2016.

(5) De fleste delegationer af beføjelser i basisretsakterne, der foreskriver brug af 

forskriftsproceduren med kontrol, opfylder kriterierne i artikel 290, stk. 1, i traktaten 

om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og bør tilpasses til nævnte 

artikel.

(6) Andre bestemmelser om delegation af beføjelser i basisretsakter, der indeholder 

bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, opfylder kriterierne i 

artikel 291, stk. 2, i TEUF og bør tilpasses til nævnte artikel.

6 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
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(7) Når Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser, bør disse udøves i 

overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 182/20117.

(8) I et begrænset antal basisretsakter, der indeholder bestemmelser om brug af 

forskriftsproceduren med kontrol, er visse beføjelser ikke længere nødvendige og 

bør derfor udgå.

(9) Det fastsættes i punkt 31 i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning, at på betingelse af at Kommissionen giver objektive begrundelser, der 

er baseret på en materiel forbindelse mellem to eller flere beføjelser i en enkelt 

lovgivningsmæssig retsakt, og medmindre andet er fastsat i den 

lovgivningsmæssige retsakt, kan beføjelser samles. Høringer i forbindelse med 

udarbejdelse af delegerede retsakter tjener også til at angive, hvilke beføjelser der 

anses for at være materielt forbundet. I sådanne tilfælde vil enhver indsigelse fra 

Europa-Parlamentet eller Rådet klart angive, hvilken beføjelse den specifikt 

vedrører. I et begrænset antal basisretsakter, der er anført i bilaget til denne 

forordning, er der i basisretsakten indføjet en klar bestemmelse vedrørende 

vedtagelse af særskilte delegerede retsakter for forskellige delegerede beføjelser.

7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
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(10) Denne forordning bør ikke berøre igangværende procedurer, hvor et udvalg allerede 

har afgivet udtalelse i overensstemmelse med artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF 

inden denne forordnings ikrafttræden.

(11) Da de tilpasninger og ændringer, der skal foretages, kun vedrører procedurer på EU-

plan, er der for så vidt angår direktiver intet krav om, at medlemsstaterne 

gennemfører dem.

(12) De pågældende retsakter bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:
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Artikel 1

De retsakter, der er anført i bilaget, ændres som anført deri.

Artikel 2

Denne forordning berører ikke igangværende procedurer, hvor et udvalg allerede har afgivet 

udtalelse i overensstemmelse med artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende.

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

Udfærdiget i..., den .

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

______________
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BILAG

▌

I. KOMMUNIKATIONSNET, INDHOLD OG TEKNOLOGI

▌

1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 733/2002 af 22. april 2002 om 

implementering af topdomænet .eu8

8 EFT L 113 af 30.4.2002, s. 1.
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For at fastsætte betingelserne for gennemførelse af landekode-topdomænet .eu 

(ccTLD), jf. forordning (EF) nr. 733/2002, bør beføjelsen til at vedtage retsakter 

delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med 

henblik på at supplere denne forordning med kriterier og procedure for udpegelse af 

topdomæneadministratoren samt generelle retningslinjer for implementering af 

topdomænet .eu (TLD) og dets funktioner samt de generelle principper for 

registrering. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer 

under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer 

gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 

13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter 

på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk 

adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med 

forberedelse af delegerede retsakter.
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I forordning (EF) nr. 733/2002 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 3, stk. 1, første afsnit, litra a), affattes således:

"a) vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5a med 

henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge kriterier og 

procedure for udpegelsen af topdomæneadministratoren.

Hvis det i forbindelse med fastlæggelsen af kriterier og procedure for 

udpegelsen af topdomæneadministratoren er påkrævet i særligt hastende 

tilfælde, anvendes proceduren i artikel 5b på delegerede retsakter, som 

vedtages i henhold til nærværende artikel".
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2) Artikel 5 ændres således:

a) Stk. 1, første afsnit, affattes således:

"Kommissionen tillægges beføjelser til efter høring af 

topdomæneadministratoren at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 5a med henblik på at supplere denne 

forordning ved at fastlægge generelle retningslinjer for 

implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt de 

generelle principper for registrering."

b) Stk. 2, tredje afsnit, affattes således:

"Hvis en medlemsstat eller Kommissionen inden 30 dage efter 

offentliggørelsen gør indsigelse mod et punkt i en meddelt liste, tillægges 

Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 5a for at afhjælpe situationen ved at 

supplere denne forordning."
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3) Følgende artikler ▌indsættes:

"Artikel 5a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, og 

artikel 5, stk. 1 og 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år 

fra den … [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. 

Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af 

beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. 

Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme 

varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en 

sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1 og 2, omhandlede delegation af 

beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får 

virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den 

berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
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6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 1, og artikel 5, 

stk. 1 og 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller 

Rådet har gjort indsigelse inden for en 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 underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 

indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets 

eller Rådets initiativ.

Artikel 5b 

Hasteprocedure

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

straks og finder anvendelse, 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.
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2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 5a, stk. 6, 

gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen 

ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets 

meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

4) Artikel 6, stk. 3 og 4, udgår.

2. Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 626/2008/EF af 

30. juni 2008 om udvælgelse af og udstedelse af tilladelser til systemer, 

som leverer mobile satellittjenester (mobile satellite services, MSS)9

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af beslutning nr. 

626/2008/EF bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser 

vedrørende hensigtsmæssige vilkår for samordnet anvendelse af 

håndhævelsesbestemmelserne. Disse beføjelser bør udøves i 

overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.

9 EUT L 172 af 2.7.2008, s. 15.
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I beslutning nr. 626/2008/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 9, stk. 3, affattes således:

"3. Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtage 

foranstaltninger til fastlæggelse af alle hensigtsmæssige vilkår for 

samordnet anvendelse af håndhævelsesbestemmelserne som omhandlet i 

denne artikels stk. 2, herunder bestemmelserne for samordnet suspension 

eller ophævelse af tilladelser i forbindelse med overtrædelser af de fælles 

betingelser i artikel 7, stk. 2. Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter proceduren, jf. artikel 10, stk. 3."

2) Artikel 10, stk. 4, udgår.
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II. HUMANITÆR BISTAND OG CIVILBESKYTTELSE

Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand10

Siden forordning (EF) nr. 1257/96 blev vedtaget i 1996, har Kommissionen ikke på 

noget tidspunkt skullet vedtage nogen foranstaltninger efter forskriftsproceduren med 

kontrol med henblik på at ændre ikkevæsentlige elementer i forordningen. Der synes 

heller ikke at være nogen forudsigelige behov herfor i fremtiden. Muligheden for at 

vedtage gennemførelsesforanstaltninger i overensstemmelse med 

forskriftsproceduren med kontrol bør derfor udgå af forordning (EF) nr. 1257/96, 

uden at det er nødvendigt at tillægge Kommissionen nogen beføjelser ▌.

I forordning (EF) nr. 1257/96 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 15, stk. 1, udgår.

2) Artikel 17, stk. 4, udgår.

10 EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1.
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III. BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKEDSFORHOLD 

OG INKLUSION

▌

1. Rådets direktiv 89/654/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for 

sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdsstedet (første særdirektiv i henhold til 

artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)11

11 EFT L 393 af 30.12.1989, s. 1.
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For at tage hensyn til den tekniske harmonisering og standardisering af udformning, 

fremstilling og indretning af dele af arbejdssteder, den tekniske udvikling, ændringer 

i de internationale bestemmelser eller specifikationer samt viden vedrørende 

arbejdssteder bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i 

overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at foretage rent tekniske 

ændringer af bilagene til direktiv 89/654/EØF. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse 

med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter 

modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i 

Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede 

retsakter.
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I overensstemmelse med Rådets afgørelse af 22. juli 200312 bistås Kommissionen af 

Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen i 

forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af aktiviteter i forbindelse med 

sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

I direktiv 89/654/EØF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 9 affattes således:

"Artikel 9

Ændring af bilagene

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at foretage rent tekniske 

ændringer af bilagene for at tage hensyn til den tekniske harmonisering og 

standardisering vedrørende udformning, fremstilling og indretning af dele af 

arbejdssteder, den tekniske udvikling, ændringer i de internationale 

bestemmelser eller specifikationer samt viden vedrørende arbejdssteder.

12 Rådets afgørelse af 22. juli 2003 om nedsættelse af et rådgivende udvalg for sikkerhed og 
sundhed på arbejdspladsen (EUT C 218 af 13.9.2003, s. 1).
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Hvis det i behørigt begrundede undtagelsestilfælde, der involverer 

umiddelbare, direkte og alvorlige risici for arbejdstagernes og andre 

personers fysiske sundhed og sikkerhed, er påkrævet i særligt hastende 

tilfælde ▌ at handle inden for en meget kort tidsramme, anvendes proceduren 

i artikel 9b på delegerede retsakter, som vedtages i henhold til nærværende 

artikel."

2) Følgende artikler ▌indsættes:

"Artikel 9a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 9 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
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Artikel 9b 

Hasteprocedure

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

straks og finder anvendelse, 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 9a, stk. 6, 

gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen 

ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets 

meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

__________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
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2. Rådets direktiv 89/656/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for 

sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige 

værnemidler under arbejdet (tredje særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i 

direktiv 89/391/EØF)13.

For at tage hensyn til den tekniske harmonisering og standardisering, den tekniske 

udvikling, ændringer i de internationale bestemmelser eller specifikationer samt 

viden vedrørende personlige værnemidler bør beføjelsen til at vedtage retsakter 

delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med 

henblik på at foretage rent tekniske ændringer af bilagene til direktiv 89/656/EØF. 

Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede 

retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme 

tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter.

13 EFT L 393 af 30.12.1989, s. 18.
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I overensstemmelse med afgørelsen af 22. juli 2003 bistås Kommissionen af Det 

Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen i forberedelsen, 

gennemførelsen og evalueringen af aktiviteter i forbindelse med sikkerhed og 

sundhed på arbejdspladsen.

I direktiv 89/656/EØF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 9 affattes således:

"Artikel 9

Ændring af bilagene

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at foretage rent tekniske 

ændringer af ▌ bilagene for at tage hensyn til den tekniske harmonisering og 

standardisering vedrørende personlige værnemidler, den tekniske udvikling, 

ændringer i de internationale bestemmelser eller specifikationer samt viden 

vedrørende personlige værnemidler.
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Hvis det i behørigt begrundede undtagelsestilfælde, der involverer 

umiddelbare, direkte og alvorlige risici for arbejdstagernes og andre personers 

fysiske sundhed og sikkerhed, er påkrævet i særligt hastende tilfælde ▌at 

handle inden for en meget kort tidsramme, anvendes proceduren i artikel 9b 

på delegerede retsakter, som vedtages i henhold til nærværende artikel."

2) Følgende artikler ▌indsættes:

"Artikel 9a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 9 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
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Artikel 9b 

Hasteprocedure

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

straks og finder anvendelse, 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 9a, stk. 6, 

gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen 

ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets 

meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

__________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
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3. Rådets direktiv 90/269/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed 

og sundhed i forbindelse med manuel håndtering af byrder, som kan medføre risiko 

for især ryg- og lændeskader hos arbejdstagerne (fjerde særdirektiv i henhold til 

artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)14

14 EFT L 156 af 21.6.1990, s. 9.
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For at tage hensyn til den tekniske udvikling, ændringer i de internationale 

bestemmelser eller specifikationer samt viden vedrørende manuel håndtering af 

byrder, som kan medføre risiko for især ryg- og lændeskader hos arbejdstagerne, bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse 

med artikel 290 i TEUF med henblik på at foretage rent tekniske ændringer af 

bilagene til direktiv 90/269/EØF ▌. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. 

For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes 

eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens 

ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
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I overensstemmelse med afgørelsen af 22. juli 2003 bistås Kommissionen af Det 

Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen i forberedelsen, 

gennemførelsen og evalueringen af aktiviteter i forbindelse med sikkerhed og 

sundhed på arbejdspladsen.

I direktiv 90/269/EØF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

Ændring af bilagene

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 8a med henblik på at foretage rent tekniske 

ændringer af bilagene for at tage hensyn til den tekniske udvikling, ændringer 

i de internationale bestemmelser eller specifikationer samt ny viden vedrørende 

manuel håndtering af byrder.
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Hvis det i behørigt begrundede undtagelsestilfælde, der involverer 

umiddelbare, direkte og alvorlige risici for arbejdstagernes og andre personers 

fysiske sundhed og sikkerhed, er påkrævet i særligt hastende tilfælde ▌at 

handle inden for en meget kort tidsramme, anvendes proceduren i artikel 8b, 

på delegerede retsakter, som vedtages i henhold til nærværende artikel."

2) Følgende artikler indsættes f:

"Artikel 8a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 8 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
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Artikel 8b 

Hasteprocedure

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

straks og finder anvendelse, 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 8a, stk. 6, 

gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen 

ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets 

meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

____________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
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4. Rådets direktiv 90/270/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed 

og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler (femte særdirektiv i 

henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)15

For at tage hensyn til den tekniske udvikling, ændringer i de internationale 

bestemmelser eller specifikationer samt viden vedrørende skærmterminaler bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse 

med artikel 290 i TEUF med henblik på at foretage rent tekniske ændringer af 

bilaget til direktiv 90/270/EØF ▌. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. 

For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes 

eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens 

ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

15 EFT L 156 af 21.6.1990, s. 14.
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I overensstemmelse med afgørelsen af 22. juli 2003 bistås Kommissionen af Det 

Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen i forberedelsen, 

gennemførelsen og evalueringen af aktiviteter i forbindelse med sikkerhed og 

sundhed på arbejdspladsen.

I direktiv 90/270/EØF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 10 affattes således:

"Artikel 10

Ændring af bilaget

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at foretage rent tekniske 

ændringer af ▌ bilaget for at tage hensyn til den tekniske udvikling, 

udviklingen i de internationale bestemmelser eller specifikationer samt ny 

viden vedrørende skærmterminaler.
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Hvis det i behørigt begrundede undtagelsestilfælde, der involverer 

umiddelbare, direkte og alvorlige risici for arbejdstagernes og andre personers 

fysiske sundhed og sikkerhed, er påkrævet i særligt hastende tilfælde ▌at 

handle inden for en meget kort tidsramme, anvendes proceduren i artikel 10b 

på delegerede retsakter, som vedtages i henhold til nærværende artikel. "

2) Følgende artikler ▌indsættes:

"Artikel 10a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 10 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 10 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
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Artikel 10b

Hasteprocedure

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

straks og finder anvendelse, 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 10 a, stk. 6, 

gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen 

ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets 

meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

_________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
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5. Rådets direktiv 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed 

og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe16

For at tage hensyn til den tekniske udvikling eller ændringer i de internationale 

bestemmelser eller specifikationer samt ny viden vedrørende lægelig bistand om 

bord på skibe bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i 

overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at foretage rent tekniske 

ændringer af bilagene til direktiv 92/29/EØF ▌. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse 

med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter 

modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i 

Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede 

retsakter.

16 EFT L 113 af 30.4.1992, s. 19.
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I overensstemmelse med afgørelsen af 22. juli 2003 bistås Kommissionen af Det 

Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen i forberedelsen, 

gennemførelsen og evalueringen af aktiviteter i forbindelse med sikkerhed og 

sundhed på arbejdspladsen.

I direktiv 92/29/EØF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 8 affattes således:

Artikel 8

Ændring af bilagene

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 8a med henblik på at foretage rent tekniske 

ændringer af ▌bilagene for at tage hensyn til den tekniske udvikling eller 

ændringer i de internationale bestemmelser eller specifikationer samt ny viden 

vedrørende lægelig bistand om bord på skibe.
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Hvis det i behørigt begrundede undtagelsestilfælde, der involverer 

umiddelbare, direkte og alvorlige risici for arbejdstagernes og andre 

personers fysiske sundhed og sikkerhed, er påkrævet i særligt hastende tilfælde 

▌ at handle inden for en meget kort tidsramme, anvendes proceduren i artikel 

8b på delegerede retsakter, som vedtages i henhold til nærværende artikel."

2) Følgende artikler ▌indsættes:

"Artikel 8a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 8 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
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Artikel 8b 

Hasteprocedure

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

straks og finder anvendelse, 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 8a, stk. 6, 

gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen 

ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets 

meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

_____________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
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6. Rådets direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed 

og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser (ottende særdirektiv i henhold 

til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)17

For at tage hensyn til den tekniske harmonisering og standardisering, den tekniske 

udvikling, ændringer i de internationale bestemmelser eller specifikationer samt 

viden vedrørende midlertidige eller mobile byggepladser bør beføjelsen til at vedtage 

retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 

med henblik på at foretage rent tekniske ændringer af bilag IV til direktiv 

92/57/EØF ▌. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse 

høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle 

aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i 

forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 

alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter 

har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger 

sig med forberedelse af delegerede retsakter.

17 EFT L 245 af 26.8.1992, s. 6.
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I overensstemmelse med afgørelsen af 22. juli 2003 bistås Kommissionen af Det 

Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen i forberedelsen, 

gennemførelsen og evalueringen af aktiviteter i forbindelse med sikkerhed og 

sundhed på arbejdspladsen.

I direktiv 92/57/EØF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 13 affattes således:

"Artikel 13

Ændring af bilag IV

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at foretage rent tekniske 

ændringer af bilag IV ▌ for at tage hensyn til den tekniske harmonisering og 

standardisering vedrørende midlertidige eller mobile byggepladser, samt den 

tekniske udvikling, ændringer i de internationale bestemmelser eller 

specifikationer og viden vedrørende midlertidige eller mobile byggepladser.
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Hvis det i behørigt begrundede undtagelsestilfælde, der involverer 

umiddelbare, direkte og alvorlige risici for arbejdstagernes og andre personers 

fysiske sundhed og sikkerhed, er påkrævet i særligt hastende tilfælde ▌ at 

handle inden for en meget kort tidsramme, anvendes proceduren i artikel 13b 

på delegerede retsakter, som vedtages i henhold til nærværende artikel."

2) Følgende artikler ▌indsættes:

"Artikel 13a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 13, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 13 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 13 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.



AM\1182554DA.docx 55/346 PE637.696v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Artikel 13b

Hasteprocedure

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

straks og finder anvendelse, 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 13a, stk. 6, 

gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen 

ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets 

meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

___________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
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7. Rådets direktiv 92/58/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for 

signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet (niende 

særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)18

For at tage hensyn til den tekniske harmonisering og standardisering, den tekniske 

udvikling, ændringer i de internationale bestemmelser eller specifikationer samt 

viden vedrørende signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under 

arbejdet bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i 

overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at foretage rent tekniske 

ændringer af bilagene til direktiv 92/58/EØF ▌. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse 

med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter 

modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i 

Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede 

retsakter.

18 EFT L 245 af 26.8.1992, s. 23.
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I overensstemmelse med afgørelsen af 22. juli 2003 bistås Kommissionen af Det 

Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen i forberedelsen, 

gennemførelsen og evalueringen af aktiviteter i forbindelse med sikkerhed og 

sundhed på arbejdspladsen.

I direktiv 92/58/EØF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 9 affattes således:

"Artikel 9

Ændring af bilagene

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at foretage rent tekniske 

ændringer af ▌ bilagene for at tage hensyn til den tekniske harmonisering og 

standardisering i forbindelse med design og fremstilling af midler eller 

anordninger til signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under 

arbejdet, samt den tekniske udvikling, ændringer i de internationale 

bestemmelser eller specifikationer og fremskridt med viden vedrørende 

signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed under arbejdet.
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Hvis det i behørigt begrundede undtagelsestilfælde, der involverer 

umiddelbare, direkte og alvorlige risici for arbejdstagernes og andre personers 

fysiske sundhed og sikkerhed, er påkrævet i særligt hastende tilfælde ▌at 

handle inden for en meget kort tidsramme, anvendes proceduren i artikel 9b 

på delegerede retsakter, som vedtages i henhold til nærværende artikel. "

2) Følgende artikler ▌indsættes:

"Artikel 9a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 9 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
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Artikel 9b 

Hasteprocedure

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

straks og finder anvendelse, 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 9a, stk. 6, 

gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen 

ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets 

meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

_______________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

▌
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8. Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen19

For at sikre passende beskyttelse af unge på arbejdspladsen og tage hensyn til den 

tekniske udvikling, ændringer i de internationale bestemmelser eller specifikationer 

og fremskridt i viden bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til 

Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at 

foretage rent tekniske ændringer af bilaget til direktiv 94/33/EF ▌. Det er navnlig 

vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende 

arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede 

retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme 

tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter.

19 EFT L 216 af 20.8.1994, s. 12.
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I overensstemmelse med afgørelsen af 22. juli 2003 bistås Kommissionen af Det 

Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen i forberedelsen, 

gennemførelsen og evalueringen af aktiviteter i forbindelse med sikkerhed og 

sundhed på arbejdspladsen.

I direktiv 94/33/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 15 affattes således:

"Artikel 15

Ændring af bilaget

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 15a med henblik på at foretage rent tekniske 

ændringer af bilaget ▌for at tage hensyn til den tekniske udvikling, ændringer 

i de internationale bestemmelser eller specifikationer og fremskridt med viden 

vedrørende beskyttelse af unge på arbejdspladsen."
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2) Følgende artikel ▌indsættes:

"Artikel 15a 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 15 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
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6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 15 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

9. Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes 

sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser 

(fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1)20

20 EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.
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For at sikre passende beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under 

arbejdet mod risici og tage hensyn til den tekniske harmonisering og standardisering, 

den tekniske udvikling, ændringer i de internationale standarder eller specifikationer 

og ny viden vedrørende kemiske agenser bør beføjelsen til at vedtage retsakter 

delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med 

henblik på at foretage rent tekniske ændringer af bilagene til direktiv 98/24/EF ▌og 

supplere nævnte direktiv ved at fastsætte eller ajourføre vejledende grænseværdier 

for erhvervsmæssig eksponering. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. 

For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes 

eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens 

ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
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I direktiv 98/24/EF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 3, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 12a med henblik på at supplere dette direktiv 

ved at fastsætte eller ajourføre de vejledende grænseværdier for 

erhvervsmæssig eksponering, jf. første afsnit, under hensyntagen til de til 

rådighed værende målemetoder.

Medlemsstaterne holder arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer orienteret 

om de grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, der fastsættes på EU-

plan.

Hvis det i behørigt begrundede undtagelsestilfælde, der involverer 

umiddelbare, direkte og alvorlige risici for arbejdstagernes og andre personers 

fysiske sundhed og sikkerhed, er påkrævet i særligt hastende tilfælde ▌ at 

handle inden for en meget kort tidsramme, anvendes proceduren i artikel 12b 

på delegerede retsakter, som vedtages i henhold til nærværende artikel."
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2) Artikel 12, stk. 1, affattes således:

"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 12a med henblik på at foretage rent 

tekniske ændringer af ▌ bilagene for at tage hensyn til den tekniske 

harmonisering og standardisering vedrørende kemiske agenser, samt den 

tekniske udvikling, ændringer i de internationale standarder eller 

specifikationer og ny viden vedrørende kemiske agenser.

Hvis det i behørigt begrundede undtagelsestilfælde, der involverer 

umiddelbare, direkte og alvorlige risici for arbejdstagernes og andre 

personers fysiske sundhed og sikkerhed, er påkrævet i særligt hastende 

tilfælde ▌ at handle inden for en meget kort tidsramme, anvendes 

proceduren i artikel 12b på delegerede retsakter, som vedtages i henhold 

til nærværende artikel."
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3) Følgende artikler ▌indsættes:

"Artikel 12a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, og 

artikel 12, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra 

den … [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. 

Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af 

beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. 

Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme 

varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en 

sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 3, stk. 2, og artikel 12, stk. 1, omhandlede delegation af 

beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får 

virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den 

berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
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6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 2, og artikel 12, 

stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en 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 

underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 12b

Hasteprocedure

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

straks og finder anvendelse, 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.
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2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 12a, stk. 6, 

gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen 

ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets 

meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

▌

10. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/44/EF af 25. juni 2002 om 

minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes 

eksponering for risici på grund af fysiske agenser (vibrationer) (16. særdirektiv i 

henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)21

21 EFT L 177 af 6.7.2002, s. 13.
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For at tage hensyn til den tekniske harmonisering og standardisering vedrørende 

produktudvikling, konstruktion, fremstilling eller indretning af arbejdsudstyr eller 

arbejdssteder, den tekniske udvikling, ændringer i de harmoniserede europæiske 

standarder eller specifikationer og ny viden vedrørende mekaniske vibrationer bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse 

med artikel 290 i TEUF med henblik på at foretage rent tekniske ændringer af 

bilaget til direktiv 2002/44/EF ▌. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. 

For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes 

eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens 

ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
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I overensstemmelse med afgørelsen af 22. juli 2003 bistås Kommissionen af Det 

Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen i forberedelsen, 

gennemførelsen og evalueringen af aktiviteter i forbindelse med sikkerhed og 

sundhed på arbejdspladsen.

I direktiv 2002/44/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 11 affattes således:

"Artikel 11

Ændring af bilaget

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 11a med henblik på at foretage rent tekniske 

ændringer af bilaget ▌for at tage hensyn til den tekniske harmonisering og 

standardisering vedrørende produktudvikling, konstruktion, fremstilling eller 

indretning af arbejdsudstyr eller arbejdssteder, den tekniske udvikling, 

ændringer i de harmoniserede europæiske standarder eller specifikationer og ny 

viden vedrørende mekaniske vibrationer.
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Hvis det i behørigt begrundede undtagelsestilfælde, der involverer 

umiddelbare, direkte og alvorlige risici for arbejdstagernes og andre personers 

fysiske sundhed og sikkerhed, er påkrævet i særligt hastende tilfælde ▌at 

handle inden for en meget kort tidsramme, anvendes proceduren i artikel 11b 

på delegerede retsakter, som vedtages i henhold til nærværende artikel."

2) Følgende artikler ▌indsættes:

"Artikel 11a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 11 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 11 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
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Artikel 11b

Hasteprocedure

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

straks og finder anvendelse, 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 11a, stk. 6, 

gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen 

ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets 

meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

3) Artikel 12 udgår.
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11. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/10/EF af 6. februar 2003 om 

minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes 

eksponering for risici på grund af fysiske agenser (støj) (17. særdirektiv i henhold til 

artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)22

22 EUT L 42 af 15.2.2003, s. 38.
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For at tage hensyn til den tekniske harmonisering og standardisering vedrørende 

produktudvikling, konstruktion, fremstilling eller indretning af arbejdsudstyr eller 

arbejdssteder, den tekniske udvikling, ændringer i de harmoniserede europæiske 

standarder eller specifikationer og ny viden vedrørende støj bør beføjelsen til at 

vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i 

TEUF med henblik på at foretage rent tekniske ændringer af direktiv 2003/10/EF. 

Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede 

retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme 

tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter.
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I overensstemmelse med afgørelsen af 22. juli 2003 bistås Kommissionen af Det 

Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen i forberedelsen, 

gennemførelsen og evalueringen af aktiviteter i forbindelse med sikkerhed og 

sundhed på arbejdspladsen.

I direktiv 2003/10/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 12 affattes således:

"Artikel 12

Ændring af direktivet

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 12a med henblik på at foretage rent tekniske 

ændringer af dette direktiv for at tage hensyn til den tekniske harmonisering 

og standardisering vedrørende produktudvikling, konstruktion, fremstilling 

eller indretning af arbejdsudstyr eller arbejdssteder, den tekniske udvikling, 

ændringer i de harmoniserede europæiske standarder eller specifikationer og ny 

viden vedrørende støj.
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Hvis det i behørigt begrundede undtagelsestilfælde, der involverer 

umiddelbare, direkte og alvorlige risici for arbejdstagernes og andre personers 

fysiske sundhed og sikkerhed, er påkrævet i særligt hastende tilfælde ▌at 

handle inden for en meget kort tidsramme, anvendes proceduren i artikel 12b 

på delegerede retsakter, som vedtages i henhold til nærværende artikel."

2) Følgende artikler indsættes:

"Artikel 12a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 12, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 12 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 12 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
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Artikel 12b

Hasteprocedure

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

straks og finder anvendelse, 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 12a, stk. 6, 

gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen 

ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets 

meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

__________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

3) Artikel 13 udgår.
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12. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse 

af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende 

stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Rådets 

direktiv 89/391/EØF)23

23 EUT L 158 af 30.4.2004, s. 50.
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For at tage hensyn til den tekniske udvikling, ændringer i de internationale 

bestemmelser eller specifikationer samt ny viden vedrørende kræftfremkaldende 

stoffer eller mutagener bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til 

Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at 

foretage rent tekniske ændringer af bilag II til direktiv 2004/37/EF ▌. Det er 

navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede 

retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme 

tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter.
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I overensstemmelse med afgørelsen af 22. juli 2003 bistås Kommissionen af Det 

Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen i forberedelsen, 

gennemførelsen og evalueringen af aktiviteter i forbindelse med sikkerhed og 

sundhed på arbejdspladsen.

I direktiv 2004/37/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 17 affattes således:

"Artikel 17 

Ændring af bilag II

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 17a med henblik på at foretage rent tekniske 

ændringer af bilag II ▌ for at tage hensyn til den tekniske udvikling, 

ændringer i de internationale bestemmelser eller specifikationer samt ny viden 

vedrørende kræftfremkaldende stoffer eller mutagener.

Hvis det i behørigt begrundede undtagelsestilfælde, der involverer 

umiddelbare, direkte og alvorlige risici for arbejdstagernes og andre personers 

fysiske sundhed og sikkerhed, er påkrævet i særligt hastende tilfælde ▌ at 

handle inden for en meget kort tidsramme, anvendes proceduren i artikel 17b 

på delegerede retsakter, som vedtages i henhold til nærværende artikel."
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2) Følgende artikler ▌indsættes:

"Artikel 17a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 17, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 17 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.



AM\1182554DA.docx 92/346 PE637.696v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 17 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 17b

Hasteprocedure

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

straks og finder anvendelse, 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.
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2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 17a, stk. 6, 

gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen 

ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets 

meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

13. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/25/EF af 5. april 2006 om 

minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes 

eksponering for risici på grund af fysiske agenser (kunstig optisk stråling) (19. 

særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)24

24 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 38.
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For at tage hensyn til den tekniske harmonisering og standardisering vedrørende 

produktudvikling, konstruktion, fremstilling eller indretning af arbejdsudstyr eller 

arbejdssteder, den tekniske udvikling, ændringer i de harmoniserede europæiske 

standarder eller internationale specifikationer og ny videnskabelig viden vedrørende 

erhvervsmæssig eksponering for optisk stråling bør beføjelsen til at vedtage retsakter 

delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med 

henblik på at foretage rent tekniske ændringer af bilagene til direktiv 2006/25/EF 

▌. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede 

retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme 

tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter.
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I overensstemmelse med afgørelsen af 22. juli 2003 bistås Kommissionen af Det 

Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen i forberedelsen, 

gennemførelsen og evalueringen af aktiviteter i forbindelse med sikkerhed og 

sundhed på arbejdspladsen.

I direktiv 2006/25/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 10 affattes således:

"Artikel 10

Ændring af bilagene

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at foretage rent tekniske 

ændringer af bilagene ▌ for at tage hensyn til den tekniske harmonisering og 

standardisering vedrørende produktudvikling, konstruktion, fremstilling eller 

indretning af arbejdsudstyr eller arbejdssteder, den tekniske udvikling, 

ændringer i de harmoniserede europæiske standarder eller internationale 

specifikationer og ny videnskabelig viden vedrørende erhvervsmæssig 

eksponering for optisk stråling. Disse ændringer må ikke medføre en ændring 

af de eksponeringsgrænseværdier, der er fastsat i bilagene.
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Hvis det i behørigt begrundede undtagelsestilfælde, der involverer 

umiddelbare, direkte og alvorlige risici for arbejdstagernes og andre personers 

fysiske sundhed og sikkerhed, er påkrævet i særligt hastende tilfælde ▌at 

handle inden for en meget kort tidsramme, anvendes proceduren i artikel 10b 

på delegerede retsakter, som vedtages i henhold til nærværende artikel."

2) Følgende artikler ▌indsættes:

"Artikel 10a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 10 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.



AM\1182554DA.docx 98/346 PE637.696v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 10 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 10b

Hasteprocedure

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

straks og finder anvendelse, 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.
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2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 10a, stk. 6, 

gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen 

ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets 

meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse. ▌

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

3) Artikel 11 udgår.

▌

14. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/148/EF af 30. november 2009 om 

beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest25

25 EUT L 330 af 16.12.2009, s. 28.
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For at tage hensyn til den tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter 

delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med 

henblik på at foretage ændringer af bilag I til direktiv 2009/148/EF ▌. Det er navnlig 

vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende 

arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede 

retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme 

tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter.

I overensstemmelse med afgørelsen af 22. juli 2003 bistås Kommissionen af Det 

Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen i forberedelsen, 

gennemførelsen og evalueringen af aktiviteter i forbindelse med sikkerhed og 

sundhed på arbejdspladsen.
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I direktiv 2009/148/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 9 udgår.

2) Artikel 18, stk. 2, affattes således:

"2. Inden en arbejdstager udsættes for støv fra asbest eller asbestholdige 

materialer på arbejdspladsen, skal han have adgang til en 

helbredsundersøgelse.

Denne undersøgelse skal omfatte en særlig undersøgelse af thorax. 

Bilag I indeholder praktiske retningslinjer til brug for medlemsstaterne i 

forbindelse med den kliniske undersøgelse. Kommissionen tillægges 

beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med 

artikel 18a vedrørende ændringer af bilag I ▌ for at tilpasse det til den 

tekniske udvikling.
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Hvis det i behørigt begrundede undtagelsestilfælde, der involverer 

umiddelbare, direkte og alvorlige risici for arbejdstagernes og andre 

personers fysiske sundhed og sikkerhed ▌, er påkrævet i særligt hastende 

tilfælde ▌at handle inden for en meget kort tidsramme, anvendes 

proceduren i artikel 18b på delegerede retsakter, som vedtages i henhold 

til nærværende artikel.

Der skal fortsat være adgang til en sådan undersøgelse mindst én gang 

hver tredje år, så længe eksponeringen varer.

Der føres i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis en 

personlig helbredsjournal for hver enkelt arbejdstager som omhandlet i 

første afsnit."
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3) Følgende artikler ▌indsættes:

"Artikel 18a

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 18, stk. 2, 

tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for 

denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 18, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til 

enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse 

om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i 

den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
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6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 18, stk. 2, træder kun i 

kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 

inden for en 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 underrettet Kommissionen 

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

på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 18b

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

straks og finder anvendelse, 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.
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2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 18a, stk. 6, 

gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen 

ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets 

meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

IV. ENERGI

▌

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1222/2009 af 25. november 2009 

om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige 

parametre26

26 EUT L 342 af 22.12.2009, s. 46.
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For at foretage de nødvendige tekniske tilpasninger af forordning (EF) nr. 1222/2009 

bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i 

overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at tilpasse bilagene til 

nævnte forordning til den tekniske udvikling. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse 

med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter 

modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i 

Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede 

retsakter.
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I forordning (EF) nr. 1222/2009 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 11 affattes således:

"Artikel 11 

Ændringer og tilpasninger til den tekniske udvikling

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 12a vedrørende ændring af denne forordning 

med hensyn til følgende:

a) indførelse af krav om oplysninger i forbindelse med 

vådgrebsklassificering af C2- og C3-dæk, forudsat at der foreligger 

egnede harmoniserede prøvningsmetoder

b) tilpasning, hvor det er relevant, af vejgrebsklassificeringen til de særlige 

tekniske egenskaber ved dæk, der primært er konstrueret til at opnå en 

bedre ydeevne end normale dæk for så vidt angår deres evne til at sætte 

køretøjet i gang, holde det i gang eller bringe det til standsning i sne-

 og/eller isglat føre

c) tilpasning af bilag I-V til den tekniske udvikling."
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2) Følgende artikel ▌indsættes:

"Artikel 12a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 11 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
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6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 11 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

_______________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

3) Artikel 13 udgår.
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V. MILJØ

▌

1. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/63/EF af 20. december 1994 om 

forebyggelse af emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC) ved 

benzinoplagring og benzindistribution fra terminaler til servicestationer27

For at sikre at specifikationerne for bundpåfyldningsudstyr, der er fastsat i direktiv 

94/63/EF, revideres, hvis det er relevant, og tilpasse bilagene til den tekniske 

udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i 

overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at ændre bilagene til 

nævnte direktiv. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse 

høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle 

aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i 

forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 

alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter 

har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger 

sig med forberedelse af delegerede retsakter.

27 EFT L 365 af 31.12.1994, s. 24.
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I direktiv 94/63/EF foretages følgende ændringer:

1) Artikel 4, stk. 1, sjette afsnit, affattes således:

"Alle terminaler med udstyr til påfyldning af tankbiler skal udstyres med 

mindst én påfyldningsanordning, som opfylder de specifikationer for 

bundpåfyldningsudstyr, der er fastsat i bilag IV. Kommissionen tager 

regelmæssigt disse specifikationer op til fornyet undersøgelse og tillægges 

beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a 

med henblik på at ændre bilag IV i lyset af resultatet af denne fornyede 

undersøgelse."

2) Artikel 7 affattes således:

"Artikel 7 

Tilpasning til den tekniske udvikling

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 7a vedrørende ændringer af bilagene for at 

tilpasse dem til den tekniske udvikling, bortset fra grænseværdierne i bilag II, 

punkt 2."
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3) Følgende artikel ▌indsættes:

"Artikel 7a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 1, og 

artikel 7, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den … 

[datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen 

udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest 

ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af 

beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, 

medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan 

forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 4, stk. 1, og artikel 7 omhandlede delegation af beføjelser 

kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 

afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 

efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende 

eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
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6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 1, og artikel 7 

træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 

indsigelse inden for en 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 underrettet 

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

med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

4) Artikel 8 udgår.

▌

2. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering 

og styring af ekstern støj28

28 EFT L 189 af 18.7.2002, s. 12.



AM\1182554DA.docx 117/346 PE637.696v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

For at tilpasse direktiv 2002/49/EF til den tekniske og videnskabelige udvikling bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse 

med artikel 290 i TEUF med henblik på at foretage ændringer af bilagene til nævnte 

direktiv. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer 

under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer 

gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 

13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter 

på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk 

adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med 

forberedelse af delegerede retsakter.

I direktiv 2002/49/EF foretages følgende ændringer:
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1) Artikel 6 ændres således:

a) Stk. 2 affattes således:

"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 12a vedrørende ændringer 

af bilag II for at fastlægge fælles vurderingsmetoder til 

bestemmelse af Lden og Lnight."

b) I stk. 3 indsættes følgende som andet afsnit:

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 12a vedrørende ændringer af bilag III for 

at fastlægge fælles vurderingsmetoder til bestemmelse af skadelige 

virkninger."
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2) Artikel 12 affattes således:

"Artikel 12 

Tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 12a vedrørende ændringer af punkt 3 i bilag I og 

af bilag II og III for at tilpasse dem til den tekniske og videnskabelige 

udvikling."

3) Følgende artikel ▌indsættes:

"Artikel 12a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 2 og 3, og 

artikel 12, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den … 

[datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen 

udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest 

ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af 

beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, 

medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan 

forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 6, stk. 2 og 3, og artikel 12 omhandlede delegation af 

beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får 

virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den 

berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 2 og 3, og artikel 

12 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har 

gjort indsigelse inden for en 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 underrettet 

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

med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

_____________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
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4) Artikel 13, stk. 3, udgår.

5) I bilag III affattes andet punktum i indledningen således:

"De dosis/effekt-forhold, der indføres ved fremtidige revisioner af dette bilag, 

vil navnlig vedrøre:"

3. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF af 21. april 2004 om 

begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af 

organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker samt produkter til 

autoreparationslakering og om ændring af direktiv 1999/13/EF29

29 EUT L 143 af 30.4.2004, s. 87.
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For at sikre, at der anvendes tidssvarende analysemetoder til at fastslå, om 

grænseværdierne for indholdet af flygtige organiske forbindelser er overholdt, bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse 

med artikel 290 i TEUF med henblik på at ændre bilag III til direktiv 2004/42/EF for 

at tilpasse det til den tekniske udvikling. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. 

For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes 

eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens 

ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
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I direktiv 2004/42/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 11 affattes således:

"Artikel 11 

Tilpasning til den tekniske udvikling

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 11a vedrørende ændringer af bilag III for at 

tilpasse det til den tekniske udvikling."

2) Følgende artikel ▌indsættes:

"Artikel 11a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 11 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 11 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

3) Artikel 12, stk. 3, udgår.

▌
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4. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. januar 2006 om 

oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende 

stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF30

30 EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1.
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For at tilpasse forordning (EF) nr. 166/2006 til den tekniske udvikling og til 

udviklingen inden for folkeretten og sikre en bedre rapportering bør beføjelsen til at 

vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i 

TEUF med henblik på at ændre bilag II og III til nævnte forordning for at tilpasse 

dem til den videnskabelige og tekniske udvikling eller som følge af vedtagelse af 

ændringer af bilagene til denne protokol af parterne i UNECE-protokollen om 

registre over udledning og overførsel af forurenende stoffer, såvel som for at 

supplere nævnte forordning ved at iværksætte rapportering om relevante forurenende 

stoffer fra en eller flere diffuse kilder. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. 

For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes 

eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens 

ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
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I forordning (EF) nr. 166/2006 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 8, stk. 3, affattes således:

"3. I de tilfælde, hvor Kommissionen konstaterer, at der ikke findes data om 

udledninger fra diffuse kilder, tillægges Kommissionen beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med 

henblik på at supplere denne forordning ved at iværksætte rapportering 

om relevante forurenende stoffer fra en eller flere diffuse kilder, idet der, 

hvis det er hensigtsmæssigt, benyttes internationalt anerkendte metoder."

2) Artikel 18 affattes således:

"Artikel 18 

Ændring af bilagene

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 18a vedrørende ændringer af bilag II og III med 

henblik på:

a) at tilpasse dem til den videnskabelige eller tekniske udvikling

b) at tilpasse dem som følge af vedtagelse af ændringer af bilagene til 

protokollen af parterne i protokollen."
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3) Følgende artikel ▌indsættes:

"Artikel 18a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 3, og 

artikel 18, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den … 

[datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen 

udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest 

ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af 

beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, 

medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan 

forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 8, stk. 3, og artikel 18 omhandlede delegation af beføjelser 

kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 

afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 

efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende 

eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.



AM\1182554DA.docx 132/346 PE637.696v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, stk. 3, og artikel 18 

træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 

indsigelse inden for en 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 underrettet 

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

med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

4) Artikel 19, stk. 3, udgår.

5. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 

om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring 

og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning 

(EF) nr. 1907/200631

31 EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.
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For at sikre, at forordning (EF) nr. 1272/2008 ajourføres regelmæssigt, bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse 

med artikel 290 i TEUF med henblik på:

– at ændre bilag VI til nævnte forordning for at harmonisere klassificeringen og 

mærkningen af stoffer

– at ændre bilag VIII for yderligere at harmonisere oplysningerne vedrørende 

beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer og forebyggende 

foranstaltninger

– at ændre visse bestemmelser i nævnte forordning og bilag I-VIII til samme 

forordning for at tilpasse dem til den tekniske og videnskabelige udvikling.

Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede 

retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme 

tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter.
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I forordning (EF) nr. 1272/2008 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 37, stk. 5, affattes således:

"5. Kommissionen skal uden unødig forsinkelse vedtage delegerede retsakter 

i overensstemmelse med artikel 53a, hvis den finder, at harmoniseringen 

af klassificeringen og mærkningen af det pågældende stof er 

hensigtsmæssig, for at ændre bilag VI om indførelse af stoffet sammen 

med den relevante klassificering og de relevante mærkningselementer i 

tabel 3.1 i del 3 i bilag VI samt, hvis det er relevant, de specifikke 

koncentrationsgrænser eller M-faktorer.

Indtil den 31. maj 2015 foretages en tilsvarende indgang i tabel 3.2 i del 

3 i bilag VI på samme betingelser.

Hvis det i forbindelse med harmonisering af klassificeringen og 

mærkningen af stoffer er påkrævet i særligt hastende tilfælde, anvendes 

proceduren i artikel 53b på delegerede retsakter, som vedtages i henhold 

til nærværende stykke."



AM\1182554DA.docx 135/346 PE637.696v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

2) Artikel 45, stk. 4, affattes således:

"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 53a med henblik på at ændre bilag VIII 

for yderligere at harmonisere oplysningerne vedrørende beredskab i 

sundhedsmæssige nødsituationer og forebyggende foranstaltninger 

efter høring af de relevante interessenter, f.eks. den europæiske 

sammenslutning af giftkontrolcentre og kliniske toksikologer (European 

Association of Poison Control Centres and Clinical Toxicologists 

(EAPCCT)) ▌."

3) Artikel 53, stk. 1, affattes således:

"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 53a vedrørende ændring af artikel 6, 

stk. 5, artikel 11, stk. 3, artikel 12 og 14, artikel 18, stk. 3, litra b), 

artikel 23 og 25-29, artikel 35, stk. 2, andet og tredje afsnit, og bilag I-

VIII for at tilpasse dem til den tekniske og videnskabelige udvikling 

under behørig hensyntagen til den videre udvikling af GHS, navnlig FN-

ændringer vedrørende anvendelsen af oplysninger om tilsvarende 

blandinger, og under hensyntagen til udviklingen med hensyn til 

internationalt anerkendte kemikalieprogrammer og oplysninger fra 

ulykkesdatabaser.

Hvis det er påkrævet i særligt hastende tilfælde, anvendes proceduren i 

artikel 53b på delegerede retsakter, som vedtages i henhold til 

nærværende stykke."
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4) Følgende artikler ▌indsættes:

"Artikel 53a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 37, stk. 5, 

artikel 45, stk. 4, og artikel 53, stk. 1, tillægges Kommissionen for en 

periode på fem år fra den … [datoen for denne ændringsforordnings 

ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende 

delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af 

femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for 

perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller 

Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden 

udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 37, stk. 5, artikel 45, stk. 4, og artikel 53, stk. 1, omhandlede 

delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-

Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer 

delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, 

til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i 

Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives 

i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der 

allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
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6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 37, stk. 5, artikel 45, 

stk. 4, og artikel 53, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-

Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 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 underrettet Kommissionen om, at de ikke 

agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 53b

Hasteprocedure

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

straks og finder anvendelse, 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.
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2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 53 a, stk. 6, 

gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen 

ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets 

meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

Artikel 53c

Særskilte delegerede retsakter for forskellige delegerede beføjelser

Kommissionen vedtager en særskilt delegeret retsakt for hver beføjelse, der 

er delegeret til den i henhold til denne forordning.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

5) Artikel 54, stk. 3 og 4, udgår.

6. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/126/EF af 21. oktober 2009 om fase II-

genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer på 

servicestationer32

32 EUT L 285 af 31.10.2009, s. 36.
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For at sikre overensstemmelse med eventuelle relevante standarder udarbejdet af Den 

Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) bør beføjelsen til at vedtage 

retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 

med henblik på at ændre visse bestemmelser i direktiv 2009/126/EF for at tilpasse 

det til den tekniske udvikling. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører 

relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at 

disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den 

interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige 

deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og 

Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og 

deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, 

der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
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I direktiv 2009/126/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

Tekniske tilpasninger

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 8a vedrørende ændringer af artikel 4 og 5 for at 

tilpasse dem til den tekniske udvikling, hvis det er nødvendigt for at sikre 

overensstemmelse med eventuelle relevante standarder udarbejdet af Den 

Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN).

Den i stk. 1 omhandlede delegation af beføjelser finder ikke anvendelse på 

benzindampgenvindingsgraden og damp/benzin-forholdet i artikel 4 og 

perioderne i artikel 5."
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2) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 8a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 8 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
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6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

3) Artikel 9 udgår.

▌

VI. EUROSTAT

▌

1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 

om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 

og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om 

bestemte statistiske områder33

33 EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1.
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For at tilpasse forordning (EF) nr. 1893/2006 til den teknologiske og økonomiske 

udvikling og bringe NACE rev. 2 i overensstemmelse med andre socioøkonomiske 

nomenklaturer bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i 

overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at ændre bilag I til 

nævnte forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse 

høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle 

aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i 

forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 

alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter 

har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger 

sig med forberedelse af delegerede retsakter.
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I forordning (EF) nr. 1893/2006 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 6 ændres således:

a) Titlen affattes således:

"Delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter".

b) Stk. 2 affattes således:

"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 6a vedrørende ændring af bilag I for at 

tage hensyn til den teknologiske eller økonomiske udvikling eller bringe 

det i overensstemmelse med andre socioøkonomiske nomenklaturer."

2) Følgende artikel ▌indsættes:

"Artikel 6a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 2, 

tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for 

denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 6, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver 

tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 2, træder kun i 

kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 

inden for en frist på tre 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 underrettet Kommissionen 

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

tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

3) Artikel 7, stk. 3, udgår.

▌



AM\1182554DA.docx 149/346 PE637.696v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

2. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 451/2008 af 23. april 2008 om 

oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om 

ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/9334

For at tilpasse forordning (EF) nr. 451/2008 til den teknologiske eller økonomiske 

udvikling og bringe den i overensstemmelse med andre socioøkonomiske 

nomenklaturer bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i 

overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at ændre bilaget til 

nævnte forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse 

høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle 

aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i 

forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 

alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter 

har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger 

sig med forberedelse af delegerede retsakter.

34 EUT L 145 af 4.6.2008, s. 65.
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I forordning (EF) nr. 451/2008 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 6 ændres således:

a) Titlen affattes således:

"Delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter".

b) Stk. 2 affattes således:

"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 6a vedrørende ændring af bilaget ▌ for at 

tage hensyn til den teknologiske eller økonomiske udvikling eller bringe 

det i overensstemmelse med andre socioøkonomiske nomenklaturer.

Kommissionen sikrer ved udøvelsen af denne beføjelse, at de 

delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne eller 

respondenterne en væsentlig yderligere byrde eller væsentlige 

yderligere omkostninger. "

2) Følgende artikel ▌indsættes:

"Artikel 6a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 2, 

tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for 

denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 6, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver 

tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 2, træder kun i 

kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 

inden for en frist på tre 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 underrettet Kommissionen 

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

tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

3) Artikel 7, stk. 3, udgår.
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VII. DET INDRE MARKED, INDUSTRI, IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER

▌

1. Rådets direktiv 76/211/EØF af 20. januar 1976 om indbyrdes tilnærmelse af 

medlemsstaternes lovgivning om emballering af visse varer efter vægt eller volumen 

i færdigpakninger35

For at tilpasse direktiv 76/211/EF til den tekniske udvikling bør beføjelsen til at 

vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i 

TEUF med henblik på at foretage ændringer af bilag I og II til nævnte direktiv. Det 

er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede 

retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme 

tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter.

35 EFT L 46 af 21.2.1976, s. 1.
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I direktiv 76/211/EØF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 6 affattes således:

"Artikel 6

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 6a vedrørende ændringer af bilag I og II for at 

tilpasse dem til den tekniske udvikling."

2) Følgende artikel ▌indsættes:

"Artikel 6a

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

▌

3. Den i artikel 6 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en frist på tre 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

▌
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2. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF af 8. maj 2000 om indbyrdes 

tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjemission i miljøet fra maskiner 

til udendørs brug36

For at tilpasse direktiv 2000/14/EF til den tekniske udvikling bør beføjelsen til at 

vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i 

TEUF med henblik på at foretage ændringer af bilag III til nævnte direktiv. Det er 

navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede 

retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme 

tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter.

36 EFT L 162 af 3.7.2000, s. 1.
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I direktiv 2000/14/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 18, stk. 2, udgår.

2) Artikel 18a affattes således:

"Artikel 18a

Ændring af bilag III

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 18b vedrørende ændringer af bilag III for at 

tilpasse det til den tekniske udvikling. Disse delegerede retsakter må ikke have 

nogen direkte virkning på det målte lydeffektniveau, der er omhandlet i 

artikel 12, navnlig gennem indføjelse af henvisninger til relevante europæiske 

standarder."

3) Følgende artikel ▌indsættes:

"Artikel 17a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 18a, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 18a omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
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6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 18a træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
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4) Artikel 19, litra b), udgår.

▌

3. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/9/EF af 11. februar 2004 om 

inspektion og verifikation af god laboratoriepraksis (GLP)37

For at vedtage den nødvendige tekniske tilpasning af direktiv 2004/9/EF bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse 

med artikel 290 i TEUF med henblik på:

– at ændre nævnte direktiv med henblik på at løse uoverensstemmelser 

vedrørende overholdelsen af GLP

– at ændre attesteringsformuleringen i nævnte direktiv

– at ændre bilag I til nævnte direktiv for at tage hensyn til den tekniske 

udvikling.

37 EUT L 50 af 20.2.2004, s. 28.
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Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede 

retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme 

tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter.

I direktiv 2004/9/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 6, stk. 3, affattes således:

"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 6a vedrørende ændring af dette direktiv 

for at løse de i stk. 1 anførte problemer. Ændringer af bilag I må ikke 

ændre dets karakter med hensyn til at fastsætte retningslinjer for 

kontrolprocedurer for GLP og for inspektion af forsøgslaboratorier og 

revision af undersøgelser."
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2) Følgende artikel ▌indsættes:

"Artikel 6a

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 3, og 

artikel 8, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 

… [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen 

udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest 

ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af 

beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, 

medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan 

forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 6, stk. 3, og artikel 8, stk. 2, omhandlede delegation af 

beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får 

virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den 

berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.



AM\1182554DA.docx 165/346 PE637.696v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 3, og artikel 8, 

stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en 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 

underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

3) Artikel 7, stk. 3, udgår.

4) Artikel 8, stk. 2, affattes således:

"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 6a vedrørende ændringer af:

a) formuleringen i artikel 2, stk. 2

b) bilag I for at tage hensyn til den tekniske udvikling."

▌
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4. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og 

om ændring af direktiv 95/16/EF38

For at tage hensyn til den nyeste udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter 

delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med 

henblik på at ændre den vejledende liste over sikkerhedskomponenter i bilag V til 

direktiv 2006/42/EF. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse 

høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle 

aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i 

forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 

alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter 

har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger 

sig med forberedelse af delegerede retsakter.

38 EUT L 157 af 9.6.2006, s. 24.
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For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af direktiv 2006/42/EF bør 

Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser vedrørende de nødvendige 

foranstaltninger for potentielt farlige maskiner. Disse beføjelser bør udøves i 

overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.

I direktiv 2006/42/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 2, stk. 2, litra c), andet afsnit, affattes således:

"Bilag V indeholder en vejledende liste over sikkerhedskomponenter."

2) Artikel 8, stk. 1, affattes således:

"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 21a vedrørende ændringer af bilag V for at 

ajourføre den vejledende liste over sikkerhedskomponenter."

3) Artikel 9, stk. 3, andet og tredje afsnit, affattes således:

"Kommissionen vedtager under behørig hensyntagen til disse høringer de 

nødvendige foranstaltninger ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren, jf. artikel 22, stk. 3."
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4) Følgende artikel ▌indsættes:

"Artikel 21a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 1, 

tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for 

denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 8, stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver 

tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
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6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, stk. 1, træder kun i 

kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 

inden for en frist på tre 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 underrettet Kommissionen 

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

på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

5) Artikel 22, stk. 3, affattes således:

"3. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011* anvendelse.

___________________________

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 

16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan 

medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af 

gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13)."

▌



AM\1182554DA.docx 171/346 PE637.696v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

5. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/34/EF af 23. april 2009 om fælles 

bestemmelser for måleinstrumenter og for måletekniske kontrolmetoder39

For at sikre, at der foretages de nødvendige tekniske tilpasninger af 

direktiv 2009/34/EF, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til 

Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at 

tilpasse bilagene til nævnte direktiv til den tekniske udvikling. Det er navnlig vigtigt, 

at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse 

med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter 

modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i 

Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede 

retsakter.

39 EUT L 106 af 28.4.2009, s. 7.
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For så vidt angår beføjelsen i artikel 5, stk. 3, hvorefter de medlemsstater, der har 

meddelt en begrænset EF-typegodkendelse, skal ansøge om tilpasning til den 

tekniske udvikling af bilag I og II, eksisterer sådanne begrænsede EF-

typegodkendelser ikke længere. Beføjelsen i artikel 5, stk. 3, bør derfor udgå.

I direktiv 2009/34/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 5, stk. 3, udgår.

2) Artikel 16 affattes således:

"Artikel 16

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 16a vedrørende ændringer af bilag I og II for at 

tilpasse dem til den tekniske udvikling."
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3) Følgende artikel ▌ indsættes:

"Artikel 16a

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 16, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den ...[datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 16 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
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6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 16 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en frist på tre 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

4) Artikel 17 udgår.

▌

6. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af 

vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for 

Fællesskabet40

40 EUT L 146 af 10.6.2009, s. 1.
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For at sikre, at listen over forsvarsrelaterede produkter, der er fastsat i bilaget til 

direktiv 2009/43/EF, er i nøje overensstemmelse med EU's fælles liste over militært 

udstyr, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i 

overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at ændre nævnte bilag og 

ændre nævnte direktiv for så vidt angår de omstændigheder, hvorunder 

medlemsstaterne kan fritage overførsler af forsvarsrelaterede produkter fra 

forpligtelsen til forudgående tilladelse. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. 

For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes 

eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens 

ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
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I direktiv 2009/43/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 4, stk. 3, affattes således:

"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 13a efter anmodning fra en medlemsstat 

eller på eget initiativ vedrørende ændringer af stk. 2 for at inddrage 

tilfælde, hvor:

a) overførslen finder sted på en sådan måde, at den offentlige orden 

eller offentlige sikkerhed ikke berøres

b) forpligtelsen til forudgående tilladelse er blevet uforenelig med 

medlemsstaternes internationale forpligtelser efter vedtagelse af 

dette direktiv

c) det er nødvendigt af hensyn til det mellemstatslige samarbejde som 

nævnt i artikel 1, stk. 4."
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2) Artikel 13 affattes således:

"Artikel 13

Ændring af bilaget

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 13a vedrørende ændringer af listen over 

forsvarsrelaterede produkter, der er fastsat i bilaget, således at den er i nøje 

overensstemmelse med Den Europæiske Unions fælles liste over militært 

udstyr.

Hvis det er påkrævet i særligt hastende tilfælde, anvendes proceduren i 

artikel 13b på delegerede retsakter, som vedtages i henhold til nærværende 

artikel."

3) Følgende artikler ▌indsættes:

"Artikel 13a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, og 

artikel 13, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den … 

[datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen 

udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest 

ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af 

beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, 

medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan 

forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 4, stk. 3, og artikel 13 omhandlede delegation af beføjelser 

kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 

afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 

efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende 

eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 3, og artikel 13 

træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 

indsigelse inden for en frist på tre 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 underrettet 

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

med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
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Artikel 13b

Hasteprocedure

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

straks og finder anvendelse, 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 13 a, stk. 6, 

gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen 

ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets 

meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

4) Artikel 14 udgår.

▌
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7. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 79/2009 af 14. januar 2009 om 

typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer og om ændring af 

direktiv 2007/46/EF41

For at tilpasse forordning (EF) nr. 79/2009 til den tekniske udvikling for så vidt 

angår sikkerheden ved brintdrevne køretøjer bør beføjelsen til at vedtage retsakter 

delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med 

henblik på at supplere nævnte forordning med tekniske krav til sådanne køretøjer 

samt administrative bestemmelser, modeller for administrative dokumenter og 

modeller for mærkning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører 

relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at 

disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den 

interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige 

deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og 

Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og 

deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, 

der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

41 EUT L 35 af 4.2.2009, s. 32.
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I forordning (EF) nr. 79/2009 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 12 affattes således:

"Artikel 12

Delegerede beføjelser

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 12a med henblik på at supplere denne 

forordning på baggrund af den tekniske udvikling ved at fastsætte:

a) detaljerede regler for prøvningsprocedurerne i bilag II-V

b) detaljerede regler om kravene til montering af brintkomponenter og 

-systemer, som angivet i bilag VI

c) detaljerede regler om kravene til sikker og pålidelig drift af 

brintkomponenter og -systemer, jf. artikel 5
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d) specificering af kravene for så vidt angår et eller flere af følgende 

punkter:

i) anvendelsen af ren brint eller en blanding af brint og 

naturgas/biometan

ii) nye former for oplagring eller anvendelse af brint

iii) kollisionsbeskyttelse af køretøjer for at sikre brintkomponenters 

og -systemers modstandsevne

iv) sikkerhedskrav til integrerede systemer, der som minimum 

omfatter detektion af utætheder og krav vedrørende rensningsgas

v) elektrisk isolation og elektrisk sikkerhed

e) administrative bestemmelser for EF-typegodkendelse af køretøjer for så 

vidt angår brint som drivmiddel og af brintkomponenter og -systemer
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f) regler om de oplysninger, der skal afgives af fabrikanterne i forbindelse 

med typegodkendelse og syn, jf. artikel 4, stk. 4 og 5

g) detaljerede regler for mærkning eller andre former for klar og hurtig 

identifikation af brintdrevne køretøjer som angivet i bilag VI, punkt 16,

og

h) andre foranstaltninger, som er nødvendige for anvendelsen af denne 

forordning."

2) Følgende artikel ▌ indsættes:

"Artikel 12a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 12, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 12 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 12 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en frist på tre 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

3) Artikel 13 udgår.
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8. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning 

af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af 

visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og 

sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF42

42 EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76.
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For at tilpasse direktiv 2009/81/EF til den hurtige tekniske, økonomiske og 

lovgivningsmæssige udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til 

Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at ændre 

tærskelværdierne for kontrakter for at tilpasse dem til dem, der er fastlagt i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU43, ændre henvisningerne til det fælles 

glossar for offentlige kontrakter (CPV-nomenklaturen) og ændre visse 

referencenumre i CPV-nomenklaturen og reglerne for henvisning i 

bekendtgørelserne til bestemte positioner i CPV-nomenklaturen. Da reglerne og de 

tekniske bestemmelser for anordningerne til elektronisk modtagelse bør ajourføres til 

den teknologiske udvikling, er det også nødvendigt at tillægge Kommissionen 

beføjelser til at ændre reglerne og de tekniske bestemmelser for anordningerne til 

elektronisk modtagelse. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører 

relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at 

disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den 

interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige 

deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og 

Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og 

deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, 

der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

43 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om 
fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt 
posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).
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I direktiv 2009/81/EF foretages derfor følgende ændringer:
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1) Følgende artikler ▌indsættes:

"Artikel 66a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 68, stk. 1, og 

artikel 69, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra 

den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. 

Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af 

beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. 

Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme 

varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en 

sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 68, stk. 1, og artikel 69, stk. 2, omhandlede delegation af 

beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller af 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får 

virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den 

berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
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6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 68, stk. 1, og artikel 69, 

stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en frist på tre 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 

underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 66b

Hasteprocedure

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

straks og finder anvendelse, 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.
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2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 66 a, stk. 6, 

gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen 

ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets 

meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

2) Artikel 67, stk. 3 og 4, udgår.

▌3) Artikel 68, stk. 1, ændres således:

a) Andet afsnit affattes således:

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 66a vedrørende ændringer af de 

tærskelværdier, der er omhandlet i første afsnit."

b) Følgende afsnit tilføjes:

"Hvis det er nødvendigt at revidere de tærskelværdier, der er omhandlet i 

første afsnit, og når tidspres forhindrer anvendelsen af den i artikel 66a 

fastsatte procedure, og det derfor er påkrævet i særligt hastende tilfælde, 

anvendes proceduren i artikel 66b på delegerede retsakter, som vedtages i 

henhold til nærværende stykke."
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4) Artikel 69, stk. 2, affattes således:

"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 66a vedrørende ændringer af:

a) referencenumrene i CPV-nomenklaturen, som er anført i bilag I og 

II, for så vidt det ikke ændrer direktivets materielle 

anvendelsesområde, og reglerne for henvisning i bekendtgørelserne 

til bestemte positioner i CPV-nomenklaturen inden for de 

kategorier af tjenesteydelser, der er anført i de nævnte bilag

b) reglerne og de tekniske bestemmelser for systemerne til elektronisk 

modtagelse i bilag VIII, litra a), f) og g)."

VIII. RETLIGE ANLIGGENDER OG FORBRUGERE

1. Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger 

til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er 

gravide, som lige har født, eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 

16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)44

44 EFT L 348 af 28.11.1992, s. 1.
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For at tage hensyn til den tekniske udvikling, ændringer i de internationale 

bestemmelser eller specifikationer samt ny viden bør beføjelsen til at vedtage 

retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 

med henblik på at foretage rent tekniske ændringer af bilag I til direktiv 92/85/EØF 

▌. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede 

retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme 

tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter.

I overensstemmelse med afgørelsen af 22. juli 2003 bistås Kommissionen af Det 

Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen i forberedelsen, 

gennemførelsen og evalueringen af aktiviteter i forbindelse med sikkerhed og 

sundhed på arbejdspladsen.
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I direktiv 92/85/EØF foretages derfor følgende ændringer:

1) ▌ Artikel 13 ▌ affattes således:

"▌Artikel 13

Ændring af bilag I

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 13a for at foretage rent 

tekniske ændringer af bilag I ▌for at tage hensyn til den tekniske 

udvikling, ændringer i de internationale bestemmelser eller 

specifikationer samt ny viden.

Hvis det i behørigt begrundede undtagelsestilfælde, der involverer 

umiddelbare, direkte og alvorlige risici for arbejdstagernes og 

andre personers fysiske sundhed og sikkerhed, er påkrævet i 

særligt hastende tilfælde ▌ at handle inden for en meget kort 

tidsramme, anvendes proceduren i artikel 13b på delegerede 

retsakter, som vedtages i henhold til nærværende artikel."
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2) Følgende ▌indsættes:

"Artikel 13a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 13 tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 13 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
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6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 13 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 13b

Hasteprocedure

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

straks og finder anvendelse, 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 13 a, stk. 6, 

gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen 

ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets 

meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
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2. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om 

forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF45

For at ajourføre direktiv 2008/48/EF bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres 

til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at 

ændre nævnte direktiv for at tilføje supplerende antagelser med henblik på 

beregningen af de årlige omkostninger i procent eller på at ændre de eksisterende 

antagelser. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer 

under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer 

gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 

13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter 

på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk 

adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med 

forberedelse af delegerede retsakter.

45 EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66.
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I direktiv 2008/48/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 19, stk. 5, affattes således:

"5. Om nødvendigt kan de supplerende antagelser i bilag I anvendes til 

beregningen af de årlige omkostninger i procent.

Hvis antagelserne i denne artikel og i bilag I, del II, ikke er tilstrækkelige 

til at beregne de årlige omkostninger i procent på ensartet vis eller ikke 

længere svarer til den kommercielle situation på markedet, tillægges 

Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 24a vedrørende ændringer af nærværende 

artikel og bilag I, del II, for at tilføje de nødvendige supplerende 

antagelser eller ændre de eksisterende antagelser med henblik på 

beregningen af de årlige omkostninger i procent."
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2) Følgende artikel ▌ indsættes:

"Artikel 24a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 19, stk. 5, 

tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for 

denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 19, stk. 5, omhandlede delegation af beføjelser kan til 

enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse 

om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i 

den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
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6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 5, træder kun i 

kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 

inden for en frist på tre 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 underrettet Kommissionen 

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

på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

3) Artikel 25 udgår.
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IX. MOBILITET OG TRANSPORT

▌

1. Rådets direktiv 95/50/EF af 6. oktober 1995 om indførelse af ensartede 

kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej46

For at tilpasse direktiv 95/50/EF til den videnskabelige og tekniske udvikling bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse 

med artikel 290 i TEUF med henblik på at ændre bilagene til nævnte direktiv, 

navnlig for at tage hensyn til ændringer af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2008/68/EF47. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse 

høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle 

aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i 

forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 

alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter 

har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger 

sig med forberedelse af delegerede retsakter.

46 EFT L 249 af 17.10.1995, s. 35.
47 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om 
indlandstransport af farligt gods (EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13).
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I direktiv 95/50/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 9a affattes således:

"Artikel 9a

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 9aa vedrørende ændring af bilagene for at 

tilpasse dem til den videnskabelige og tekniske udvikling på de områder, der er 

omfattet af dette direktiv, navnlig for at tage hensyn til ændringer af Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF*.

___________________________

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 

24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods (EUT L 260 af 

30.9.2008, s. 13)."

2) Følgende artikel ▌ indsættes:

"Artikel 9aa

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9a, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 9a omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9a træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

3) Artikel 9b udgår.

▌
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2. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af 

et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og 

om ophævelse af Rådets direktiv 93/75/EØF48

For at tilpasse direktiv 2002/59/EF til udviklingen i EU- og folkeretten og til de 

erfaringer, der er gjort ved gennemførelsen deraf, bør beføjelsen til at vedtage 

retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 

med henblik på at ændre:

– henvisningerne til EU-retsakter og Den Internationale Søfartsorganisations 

(IMO's) instrumenter i nævnte direktiv for at bringe dem i overensstemmelse 

med bestemmelserne i EU- eller folkeretten

– visse definitioner i nævnte direktiv for at bringe dem i overensstemmelse med 

andre bestemmelser i EU- eller folkeretten

– bilag I, III og IV til nævnte direktiv på baggrund af den tekniske udvikling og 

erfaringerne med nævnte direktiv.

48 EFT L 208 af 5.8.2002, s. 10.
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Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede 

retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme 

tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter.

I direktiv 2002/59/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 27 affattes således:

"Artikel 27

Ændringer

1. Inden for dette direktivs anvendelsesområde, jf. artikel 2, tillægges 

Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 27a vedrørende ændring af henvisningerne 

til EU-retsakter og IMO-instrumenter i dette direktiv og ændring af 

definitionerne i artikel 3 samt bilagene for at bringe dem i 

overensstemmelse med de bestemmelser i EU- eller folkeretten, som er 

vedtaget, ændret eller trådt i kraft ▌.
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2. Inden for dette direktivs anvendelsesområde, jf. artikel 2, tillægges 

Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 27a vedrørende ændringer af bilag I, III og 

IV på baggrund af den tekniske udvikling og erfaringerne med dette 

direktiv ▌."

2) Følgende artikel ▌ indsættes:

"Artikel 27a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 27, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 27 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
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6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 27 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

3) Artikel 28 udgår.

3. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 

om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra 

skibe (USS) og om ændring af forordningerne om sikkerhed til søs og om 

forebyggelse af forurening fra skibe49

49 EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1.
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For at ajourføre listen over EU-retsakter, hvori der henvises til Udvalget for 

sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) i forordning (EF) 

nr. 2099/2002, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i 

overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at ændre nævnte 

forordning, således at den indeholder en henvisning til de EU-retsakter, hvori USS 

tillægges beføjelser, og som er trådt i kraft. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. 

For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes 

eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens 

ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
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I forordning (EF) nr. 2099/2002 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 3, stk. 3, udgår.

2) Artikel 7 affattes således:

"Artikel 7

USS' beføjelser og ændringer

USS har de beføjelser, der tillægges det i henhold til Unionens gældende 

søtransportlovgivning.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 7a vedrørende ændring af artikel 2, nr. 2), 

således at den indeholder en henvisning til de EU-retsakter, hvori USS 

tillægges beføjelser, og som træder i kraft efter vedtagelsen af denne 

forordning."
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3) Følgende artikel ▌ indsættes:

"Artikel 7a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, tillægges 

Kommissionen for en ▌ periode på fem år fra den … [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 7 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
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6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 7 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
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4. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/25/EF af 14. april 2003 om særlige 

stabilitetskrav til ro-ro-passagerskibe50

For at tilpasse direktiv 2003/25/EF til den tekniske udvikling, den internationale 

udvikling og de erfaringer, der er gjort ved gennemførelsen deraf, bør beføjelsen til 

at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 

i TEUF med henblik på at ændre bilagene til nævnte direktiv. Det er navnlig vigtigt, 

at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse 

med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter 

modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i 

Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede 

retsakter.

50 EUT L 123 af 17.5.2003, s. 22.
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I direktiv 2003/25/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 10 affattes således:

"Artikel 10

Ændring af bilagene

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 10a vedrørende ændring af bilagene for at tage 

hensyn til den internationale udvikling, navnlig i IMO, og for at gøre direktivet 

mere effektivt ud fra de indhøstede erfaringer og den tekniske udvikling."

2) Følgende artikel ▌ indsættes:

"Artikel 10a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, tillægges 

Kommissionen på de i nærværende artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 10 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 10 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

3) Artikel 11 udgår.
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5. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om 

grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse 

køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og om ændring 

af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 samt Rådets direktiv 91/439/EØF og om 

ophævelse af Rådets direktiv 76/914/EØF51

For at tilpasse direktiv 2003/59/EF til den videnskabelige og tekniske udvikling bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse 

med artikel 290 i TEUF med henblik på at foretage ændringer af bilag I og II til 

nævnte direktiv. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse 

høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle 

aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i 

forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 

alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter 

har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger 

sig med forberedelse af delegerede retsakter.

51 EUT L 226 af 10.9.2003, s. 4.
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I direktiv 2003/59/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 11 affattes således:

"Artikel 11

Tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 11a vedrørende ændringer af bilag I og II for at 

tilpasse dem til den videnskabelige og tekniske udvikling."

2) Følgende artikel ▌ indsættes:

"Artikel 11a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 11 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 11 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

3) Artikel 12 udgår.

▌
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6. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af 21. april 2004 om 

forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører52

For at tilpasse forordning (EF) nr. 785/2004 til udviklingen i folkeretten bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse 

med artikel 290 i TEUF med henblik på at ændre visse værdier i nævnte forordning 

på baggrund af ændringer i internationale aftaler. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse 

med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter 

modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i 

Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede 

retsakter.

52 EUT L 138 af 30.4.2004, s. 1.
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I forordning (EF) nr. 785/2004 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 6, stk. 5, affattes således:

"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 8a vedrørende ændring af de værdier, der 

er anført i nærværende artikels stk. 1, 2 og 3, hvis ændringer i de 

relevante internationale aftaler gør det nødvendigt."

2) Artikel 7, stk. 2, affattes således:

"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 8a vedrørende ændring af de værdier, der 

er anført i nærværende artikels stk. 1, hvis ændringer i de relevante 

internationale aftaler gør det nødvendigt."
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3) Følgende artikel ▌ indsættes:

"Artikel 8a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 5, og 

artikel 7, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 

… [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen 

udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest 

ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af 

beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, 

medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan 

forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 6, stk. 5, og artikel 7, stk. 2, omhandlede delegation af 

beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller af 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får 

virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den 

berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
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6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 5, og artikel 7, 

stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en 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 

underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

4) Artikel 9, stk. 3, udgår.
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7. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 789/2004 af 21. april 2004 om 

overflytning af last- og passagerskibe mellem registrene i Fællesskabet og om 

ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 613/9153

For at tilpasse forordning (EF) nr. 789/2004 til den internationale udvikling, navnlig i 

Den Internationale Søfartsorganisation (IMO), og gøre nævnte forordning mere 

effektiv ud fra de indhøstede erfaringer og den tekniske udvikling bør beføjelsen til 

at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 

i TEUF med henblik på at ændre visse definitioner i nævnte forordning. Det er 

navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede 

retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme 

tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter.

53 EUT L 138 af 30.4.2004, s. 19.
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I forordning (EF) nr. 789/2004 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 7, stk. 3, udgår.

2) Artikel 9, stk. 1, affattes således:

"1. Inden for denne forordnings anvendelsesområde, jf. artikel 3, tillægges 

Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 9a vedrørende ændringer af de i artikel 2 

anførte definitioner for at tage hensyn til den internationale udvikling, 

navnlig i IMO, og for at gøre denne forordning mere effektiv ud fra de 

indhøstede erfaringer og den tekniske udvikling ▌."
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3) Følgende artikel ▌ indsættes:

"Artikel 9a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, stk. 1, 

tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for 

denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 9, stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver 

tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
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6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9, stk. 1, træder kun i 

kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 

inden for en 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 underrettet Kommissionen 

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

på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

▌

8. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/44/EF af 7. september 2005 om 

harmoniserede flodinformationstjenester (RIS) på de indre vandveje i Fællesskabet54

54 EUT L 255 af 30.9.2005, s. 152.
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For at tilpasse direktiv 2005/44/EF til den tekniske udvikling og tage hensyn til 

erfaringerne med dets anvendelse bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til 

Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at 

foretage ændringer af bilag I og II til nævnte direktiv. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse 

med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter 

modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i 

Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede 

retsakter.
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I direktiv 2005/44/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 10 affattes således:

"Artikel 10

Ændring af bilag I og II

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 10a vedrørende ændringer af bilag I og II på 

grundlag af erfaringerne med anvendelsen af dette direktiv og med henblik på 

at tilpasse nævnte bilag til den tekniske udvikling."

2) Følgende artikel ▌ indsættes:

"Artikel 10a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.



AM\1182554DA.docx 240/346 PE637.696v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 10 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 10 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

3) Artikel 11, stk. 4, udgår.
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9. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om bedre 

havnesikring55

For at ajourføre de tekniske foranstaltninger, der er nødvendige for at sørge for 

havnesikring, regelmæssigt bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til 

Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at ændre 

bilag I-IV til direktiv 2005/65/EF. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. 

For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes 

eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens 

ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

55 EUT L 310 af 25.11.2005, s. 28.
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I direktiv 2005/65/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 14 affattes således:

"Artikel 14

Ændring af bilag I-IV

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 14a vedrørende ændringer af bilag I-IV for at 

tilpasse dem til erfaringerne med anvendelsen, uden at dette direktivs 

anvendelsesområde udvides.

Hvis det i forbindelse med nødvendige ændringer for at tilpasse bilag I-IV er 

påkrævet i særligt hastende tilfælde, anvendes proceduren i artikel 14b på 

delegerede retsakter, som vedtages i henhold til nærværende artikel."

2) Følgende artikler ▌indsættes:

"Artikel 14a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 14, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 14 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 14 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
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Artikel 14b

Hasteprocedure

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

straks og finder anvendelse, 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 14 a, stk. 6, 

gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen 

ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets 

meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

3) Artikel 15 udgår.
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10. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005 

om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i 

Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs 

identitet, samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF56

For at tilpasse forordning (EF) nr. 2111/2005 til den videnskabelige og tekniske 

udvikling og yderligere specificere de gældende procedurer bør beføjelsen til at 

vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i 

TEUF med henblik på at ændre bilaget til nævnte forordning og supplere samme 

forordning med detaljerede regler for visse procedurer. Det er navnlig vigtigt, at 

Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, 

herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse 

med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter 

modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i 

Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede 

retsakter.

56 EUT L 344 af 27.12.2005, s. 15.
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I forordning (EF) nr. 2111/2005 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 3, stk. 2, affattes således:

"2. De fælles kriterier for udstedelse af et driftsforbud over for et 

luftfartsselskab, som skal være baseret på de relevante sikkerhedsnormer, 

er angivet i bilaget og er i det følgende benævnt "fælles kriterier".

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 14a vedrørende ændringer af bilaget med 

henblik på at ændre de fælles kriterier for at tage hensyn til den 

videnskabelige og tekniske udvikling."

2) Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

Detaljerede regler

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 14a med henblik på at supplere denne 

forordning ved at fastlægge detaljerede regler for de procedurer, der er 

omhandlet i dette kapitel, under behørig hensyntagen til nødvendigheden af, at 

der træffes hurtige afgørelser om ajourføring af fællesskabslisten.
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Hvis det i forbindelse med foranstaltninger som omhandlet i stk. 1 er påkrævet 

i særligt hastende tilfælde, anvendes proceduren i artikel 14b på delegerede 

retsakter, som vedtages i henhold til nærværende artikel."

3) Følgende artikler ▌indsættes:

"Artikel 14a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, og 

artikel 8, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... 

[datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen 

udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest 

ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af 

beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, 

medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan 

forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 3, stk. 2, og artikel 8 omhandlede delegation af beføjelser 

kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 

afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 

efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende 

eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
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6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 2, og artikel 8 

træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 

indsigelse inden for en frist på en måned fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-

Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet 

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

med en måned på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 14b

Hasteprocedure

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

straks og finder anvendelse, 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 14 a, stk. 6, 

gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen 

ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets 

meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
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4) Artikel 15, stk. 4, udgår.

▌

11. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 336/2006 af 15. februar 2006 om 

gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i Fællesskabet og 

ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3051/9557

For at ajourføre bestemmelserne vedrørende gennemførelsen af den internationale 

kode for sikker skibsdrift bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til 

Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at ændre 

bilag II til forordning (EF) nr. 336/2006. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. 

For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes 

eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens 

ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

57 EUT L 64 af 4.3.2006, s. 1.
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I forordning (EF) nr. 336/2006 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 11, stk. 2, affattes således:

"2. Inden for denne forordnings anvendelsesområde, jf. artikel 3, tillægges 

Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 11a vedrørende ændring af bilag II for at 

tage hensyn til den internationale udvikling og navnlig udviklingen i 

IMO og for at gøre denne forordning mere effektiv på baggrund af 

erfaringerne med anvendelsen heraf."

2) Følgende artikel ▌ indsættes:

"Artikel 11a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, stk. 2, 

tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for 

denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 11, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til 

enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse 

om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i 

den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 11, stk. 2, træder kun i 

kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 

inden for en 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 underrettet Kommissionen 

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

på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

▌



AM\1182554DA.docx 256/346 PE637.696v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

3) Artikel 12, stk. 3, udgår.

12. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om 

indlandstransport af farligt gods58

For at tilpasse direktiv 2008/68/EF til den tekniske og videnskabelige udvikling bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse 

med artikel 290 i TEUF med henblik på at foretage ændringer af bilagene til nævnte 

direktiv. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer 

under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer 

gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 

13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter 

på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk 

adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med 

forberedelse af delegerede retsakter.

58 EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13.
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I direktiv 2008/68/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 8, stk. 1, affattes således:

"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 8a vedrørende ændringer af bilagene for at 

tage hensyn til ændringer af ADR, RID og ADN, navnlig ændringer 

vedrørende den videnskabelige og tekniske udvikling, herunder brugen 

af sporingsteknologi ▌."

2) Følgende artikel ▌ indsættes:

"Artikel 8a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 1, 

tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for 

denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 8, stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver 

tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, stk. 1, træder kun i 

kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 

inden for en 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 underrettet Kommissionen 

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

på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

3) Artikel 9, stk. 3, udgår.

▌
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13. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF af 23. april 2009 om fælles 

regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for 

søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed59

For at tilpasse direktiv 2009/15/EF til udviklingen i de relevante internationale 

instrumenter og ændre de maksimale beløb, der skal betales som erstatning til 

skadelidte, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i 

overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at ændre nævnte direktiv 

for at:

– indarbejde senere ændringer til de internationale konventioner, protokoller, 

koder samt resolutioner i relation hertil, som er trådt i kraft

– ændre visse beløb, der er anført deri.

59 EUT L 131 af 28.5.2009, s. 47.
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Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede 

retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme 

tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter.

I direktiv 2009/15/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Følgende artikel ▌ indsættes:

"Artikel 5a

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 1, 

tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for 

denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 7, stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver 

tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 7, stk. 1, træder kun i 

kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 

inden for en 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 underrettet Kommissionen 

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

på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
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2) Artikel 6, stk. 3, udgår.

3) Artikel 7, stk. 1, affattes således:

"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 5a vedrørende ændringer af dette direktiv, 

uden at dets anvendelsesområde udvides, med henblik på:

a) i forbindelse med dette direktiv at indarbejde senere, ændringer til 

de internationale konventioner, protokoller, koder samt resolutioner 

i relation hertil som omhandlet i artikel 2, litra d), artikel 3, stk. 1, 

og artikel 5, stk. 2

b) at ændre de beløb, der er nævnt i artikel 5, stk. 2, litra b), nr. ii) og 

iii)."

▌
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14. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 af 23. april 2009 om 

fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af 

skibe60

For at supplere forordning (EF) nr. 391/2009 og tilpasse den til udviklingen i de 

internationale regler bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til 

Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på:

– at ændre minimumskravene i bilag I til nævnte forordning navnlig under 

hensyntagen til de relevante IMO-afgørelser

– at supplere nævnte forordning med kriterier for måling af effektiviteten af de 

anerkendte organisationers regler og procedurer samt resultatet af 

arbejdsindsatsen med hensyn til sikkerhed og forebyggelse af forurening fra de 

skibe, de har klassificeret, særligt på baggrund af oplysningerne i henhold til 

Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol eller lignende ordninger

60 EUT L 131 af 28.5.2009, s. 11.
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– at supplere nævnte forordning med kriterier for, hvornår resultatet af 

arbejdsindsatsen i disse henseender skal anses for at udgøre en uacceptabel 

trussel mod sikkerheden eller miljøet, idet der kan tages hensyn til særlige 

forhold, der gør sig gældende for mindre eller stærkt specialiserede 

organisationer

– at supplere nævnte forordning med detaljerede regler om bøder og tvangsbøder 

og tilbagekaldelse af anerkendelse af organisationer, der udfører inspektion og 

syn af skibe.

Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede 

retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme 

tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter.
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I forordning (EF) nr. 391/2009 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 12, stk. 4, udgår.

2) Artikel 13, stk. 1, affattes således:

"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 14a vedrørende ændring af bilag I, uden at 

anvendelsesområdet udvides, med henblik på at ajourføre 

minimumskravene deri, navnlig på baggrund af de relevante IMO-

afgørelser."

3) Artikel 14, stk. 1 og 2, affattes således:

"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 14a med henblik på at supplere denne 

forordning ved at fastlægge følgende:
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a) kriterier for måling af effektiviteten af de anerkendte 

organisationers regler og procedurer samt resultatet af 

arbejdsindsatsen med hensyn til sikkerhed og forebyggelse af 

forurening fra de skibe, de har klassificeret, særligt på baggrund af 

oplysningerne i henhold til Paris-aftalememorandummet om 

havnestatskontrol eller lignende ordninger

b) kriterier for, hvornår resultatet af arbejdsindsatsen i disse 

henseender skal anses for at udgøre en uacceptabel trussel mod 

sikkerheden eller miljøet, idet der kan tages hensyn til særlige 

forhold, der gør sig gældende for mindre eller stærkt specialiserede 

organisationer.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 14a med henblik på at supplere denne 

forordning ved at fastlægge detaljerede regler om pålæggelse af bøder 

og tvangsbøder i henhold til artikel 6 og om nødvendigt vedrørende 

tilbagekaldelse af anerkendelse af organisationer, der udfører inspektion 

og syn af skibe i henhold til artikel 7."
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4) Følgende artikel ▌ indsættes:

"Artikel 14a

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 13, stk. 1, og 

artikel 14, stk. 1 og 2, tillægges Kommissionen for en ▌ periode på fem 

år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. 

Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af 

beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. 

Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme 

varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en 

sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 13, stk. 1, og artikel 14, stk. 1 og 2, omhandlede delegation 

af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får 

virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den 

berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
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6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 1, og artikel 14, 

stk. 1 og 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller 

Rådet har gjort indsigelse inden for en 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 underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 

indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets 

eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

15. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 392/2009 af 23. april 2009 om 

transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer61

For at tilpasse forordning (EF) nr. 392/2009 til andre EU-regler og internationale 

regler bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i 

overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på:

61 EUT L 131 af 28.5.2009, s. 24.
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– at ændre bilag I til nævnte forordning for at indarbejde ændringer af 

bestemmelserne i Athenkonventionen angående transport af passagerer og 

deres bagage til søs, 1974, som ændret ved protokollen af 2002

– at ændre de grænser, der er fastsat i bilag I til nævnte forordning for skibe i 

klasse B i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/45/EF62

– at ændre bilag II til nævnte forordning for at indarbejde ændringer af 

bestemmelserne i IMO-retningslinjerne.

Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede 

retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme 

tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter.

62 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF af 6. maj 2009 om sikkerhedsregler og 
-standarder for passagerskibe (EUT L 163 af 25.6.2009, s. 1).
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I forordning (EF) nr. 392/2009 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 9 affattes således:

"Artikel 9

Ændring af bilagene

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 9a vedrørende ændring af bilag I til denne 

forordning for at indarbejde ændringer af grænserne i artikel 3, stk. 1, 

artikel 4a, stk. 1, artikel 7, stk. 1, og artikel 8 i Athenkonventionen for at 

tage hensyn til afgørelser truffet i henhold til artikel 23 i nævnte 

konvention.

Kommissionen tillægges beføjelser til på grundlag af en passende 

konsekvensanalyse senest den 31. december 2016 at vedtage delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende ændring af de 

grænser, der er fastsat i bilag I til denne forordning for skibe i klasse B, 

jf. artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF*, idet 

der ▌ tages hensyn til følgerne for priserne og mulighederne på markedet 

for forsikringsdækning til rimelige priser på det påkrævede niveau set på 

baggrund af det politiske ønske om at forbedre passagerernes rettigheder 

samt visse søtransporttjenesters sæsonprægede karakter.
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2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 9a vedrørende ændring af bilag II for at 

indarbejde ændringer af bestemmelserne i IMO-retningslinjerne.

___________________________

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF af 6. maj 2009 

om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (EUT L 163 

af 25.6.2009, s. 1)."

2) Følgende artikel ▌ indsættes:

"Artikel 9a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, stk. 1 og 2, 

tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for 

denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 9, stk. 1 og 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til 

enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse 

om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i 

den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9, stk. 1 og 2, træder 

kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 

indsigelse inden for en 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 underrettet 

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

med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

3) Artikel 10 udgår.

▌
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X. SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED

▌

1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 141/2000 af 16. december 1999 

om lægemidler til sjældne sygdomme63

For at nå målene i forordning (EF) nr. 141/2000 bør beføjelsen til at vedtage retsakter 

delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med 

henblik på at supplere nævnte forordning med definitioner af udtrykkene "lignende 

lægemiddel" og "klinisk overlegenhed". Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. 

For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes 

eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens 

ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

63 EFT L 18 af 22.1.2000, s. 1.
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I forordning (EF) nr. 141/2000 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 8, stk. 4, affattes således:

"4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 10b med henblik på at supplere denne 

forordning ved at fastlægge definitionerne af udtrykkene "lignende 

lægemiddel" og "klinisk overlegenhed"."

2) Artikel 10a, stk. 3, udgår.

3) Følgende artikel ▌ indsættes:

"Artikel 10b

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 4, 

tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for 

denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 8, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver 

tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8, stk. 4, træder kun i 

kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 

inden for en 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 underrettet Kommissionen 

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

på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
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2. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning 

i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets 

direktiv 90/220/EØF64

For at nå målene i direktiv 2001/18/EF bør beføjelsen til at vedtage retsakter 

delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med 

henblik på at ændre bilagene til nævnte direktiv og supplere samme direktiv med:

– kriterier for undtagelser og krav til oplysninger, der skal opfyldes ved 

anmeldelse med henblik på markedsføring af visse typer af genetisk 

modificerede organismer (GMO'er)

– minimumstærskler, under hvilke produkter, for hvilke utilsigtede eller teknisk 

uundgåelige spor af tilladte GMO'er ikke kan udelukkes, ikke behøver at blive 

mærket som GMO'er

– lavere tærskler end 0,9 %, under hvilket mærkningskravene i direktivet ikke 

finder anvendelse på spor af GMO'er i produkter, der er bestemt til direkte 

forarbejdning

64 EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1.
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– specifikke mærkningskrav for GMO'er, som ikke markedsføres i henhold til 

dette direktiv.

Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede 

retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme 

tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter.
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I direktiv 2001/18/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 16 ændres således:

a) Stk. 2, første afsnit, affattes således:

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 29a med henblik på at supplere dette 

direktiv ved at fastlægge kriterier og oplysningskrav som omhandlet i 

stk. 1 samt passende krav om et resumé af dossieret, efter høring af det 

relevante videnskabelige udvalg. Kriterierne og kravene til oplysninger 

skal være af en sådan art, at de sikrer en høj grad af sikkerhed for 

menneskers sundhed og miljøet, og de skal bygge på den foreliggende 

videnskabelige dokumentation for denne sikkerhed og på erfaringerne 

med udsætning af lignende GMO'er."
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b) Stk. 3 affattes således:

"3. Inden vedtagelsen af delegerede retsakter i henhold til stk. 2 

offentliggør Kommissionen forslaget. Offentligheden har en frist 

på 60 dage til at fremsætte bemærkninger til Kommissionen. 

Kommissionen sender sådanne bemærkninger sammen med en 

analyse til de eksperter, der er omhandlet i artikel 29a, stk. 4."

2) Artikel 21 ændres således:

a) Stk. 2 affattes således:

"2. For produkter, for hvilke utilsigtede eller teknisk uundgåelige spor 

af tilladte GMO'er ikke kan udelukkes, tillægges Kommissionen 

beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse 

med artikel 29a med henblik på at supplere dette direktiv ved at 

fastlægge minimumstærskler, hvorunder disse produkter ikke 

behøver at blive mærket i overensstemmelse med nærværende 

artikels stk. 1. Tærskelværdierne fastsættes under hensyntagen til 

det pågældende produkt."
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b) Stk. 3, andet afsnit, affattes således:

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 29a med henblik på at supplere dette 

direktiv ved at fastlægge de tærskelværdier, der er omhandlet i dette 

stykkes første afsnit."

3) Artikel 26, stk. 2, affattes således:

"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 29a vedrørende ændring af bilag IV ved at 

fastsætte specifikke mærkningskrav, jf. stk. 1, idet overlapning eller 

uoverensstemmelse med eksisterende mærkningsbestemmelser i 

gældende EU-lovgivning skal undgås. Der bør i den forbindelse tages 

passende hensyn til mærkningsbestemmelser, som medlemsstaterne har 

fastsat i overensstemmelse med EU-lovgivningen."
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4) Artikel 27 affattes således:

"Artikel 27 

Tilpasning af bilagene til den tekniske udvikling

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 29a vedrørende ændringer af punkt C og D i 

bilag II, bilag III-VI og punkt C i bilag VII for at tilpasse dem til den tekniske 

udvikling."

5) Følgende artikel ▌ indsættes:

"Artikel 29a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 16, stk. 2, 

artikel 21, stk. 2 og 3, artikel 26, stk. 2, og artikel 27, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 16, stk. 2, artikel 21, stk. 2 og 3, artikel 26, stk. 2, og 

artikel 27 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 16, stk. 2, artikel 21, 

stk. 2 og 3, artikel 26, stk. 2, og artikel 27 træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 

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 underrettet Kommissionen om, at de ikke 

agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."
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6) Artikel 30, stk. 3, udgår.

3. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om 

oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler65

For at nå målene i direktiv 2001/83/EF bør beføjelsen til at vedtage retsakter 

delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med 

henblik på:

– at ændre nævnte direktiv med hensyn til en af de betingelser, som 

homøopatiske lægemidler skal opfylde for at kunne drage fordel af en særlig, 

forenklet registreringsprocedure med henvisning til ny videnskabelig viden

– at ændre nævnte direktiv med hensyn til de former for foranstaltninger, som 

anses for at være fremstilling af virksomme stoffer, der anvendes som råvarer, 

for at tage hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling

65 EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67.
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– at ændre bilag I til nævnte direktiv for at tage hensyn til den tekniske og 

videnskabelige udvikling

▌

– at supplere nævnte direktiv ved at specificere principperne og retningslinjerne 

for god fremstillingspraksis for lægemidler.

Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede 

retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme 

tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter.
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I direktiv 2001/83/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 14, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 121a vedrørende ændring af første afsnit, tredje 

led, med henvisning til ny videnskabelig viden."

▌

2) Artikel 46a, stk. 2, affattes således:

"2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 121a vedrørende ændring af stk. 1 for at 

tilpasse det til den videnskabelige og tekniske udvikling."

3) Artikel 47, stk. 1, affattes således:

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 121a med henblik på at supplere dette direktiv 

ved at specificere principperne og retningslinjerne for god fremstillingspraksis 

for lægemidler, jf. artikel 46, litra f)."
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4) Artikel 120 affattes således:

"Artikel 120

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 121a vedrørende ændring af bilag I for at tage 

hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling."

5) Artikel 121, stk. 2a, udgår.

6) Artikel 121a affattes således:

"Artikel 121a

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 14, stk. 1, og 

artikel 22b, 23b, 46a, 47, 52b, 54a og 120, tillægges Kommissionen for 

en periode på fem år fra den … [datoen for denne ændringsforordnings 

ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende 

delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af 

femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for 

perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller 

Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden 

udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 14, stk. 1, og artikel 22b, 23b, 46a, 47, 52b, 54a og 120 

omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af 

Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer 

delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, 

til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i 

Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives 

i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der 

allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 14, stk. 1, og artikel 

22b, 23b, 46a, 47, 52b, 54a og 120 træder kun i kraft, hvis hverken 

Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 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 underrettet Kommissionen om, at de ikke 

agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

▌
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4. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede 

stoffer i foderstoffer66

For at nå målene i direktiv 2002/32/EF bør beføjelsen til at vedtage retsakter 

delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med 

henblik på at ændre bilag I og II til nævnte direktiv for at tilpasse dem til den 

tekniske udvikling og supplere samme direktiv med kriterier for godkendelse af 

rensningsprocesser. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse 

høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle 

aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i 

forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 

alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter 

har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger 

sig med forberedelse af delegerede retsakter.

66 EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10.
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I direktiv 2002/32/EF foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 7, stk. 2, første og andet afsnit, affattes således:

"2. Det afgøres straks, om bilag I og II skal ændres. Kommissionen tillægges 

beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med 

artikel 10a vedrørende ændring af disse bilag.

Hvis det i forbindelse med disse ændringer er påkrævet i særligt hastende 

tilfælde, anvendes proceduren i artikel 10b på delegerede retsakter, som 

vedtages i henhold til nærværende artikel.

Medlemsstaten kan opretholde de foranstaltninger, den har iværksat, 

så længe Kommissionen ikke har truffet nogen afgørelse."
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2) Artikel 8 ændres således:

a) Stk. 1 affattes således:

"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende ændringer 

af bilag I og II for at tilpasse dem til den videnskabelige og 

tekniske udvikling.

Hvis det i forbindelse med disse ændringer er påkrævet i særligt 

hastende tilfælde, anvendes proceduren i artikel 10b på delegerede 

retsakter, som vedtages i henhold til nærværende artikel."

b) Stk. 2, andet led, affattes således:

"– tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at 

supplere dette direktiv ved at fastsætte kriterier for godkendelse af 

rensningsprocesser som supplement til kriterierne for de produkter 

bestemt til foder, der har gennemgået sådanne processer."
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3) Følgende artikler ▌indsættes:

"Artikel 10a

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 2, og 

artikel 8, stk. 1 og 2, tillægges Kommissionen for en ▌ periode på fem år 

fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. 

Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af 

beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. 

Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme 

varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en 

sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 7, stk. 2, og artikel 8, stk. 1 og 2, omhandlede delegation af 

beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får 

virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den 

berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
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6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 7, stk. 2, og artikel 8, 

stk. 1 og 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller 

Rådet har gjort indsigelse inden for en 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 underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 

indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets 

eller Rådets initiativ.

Artikel 10b

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

straks og finder anvendelse, 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.
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2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 10 a, stk. 6, 

gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen 

ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets 

meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

4) Artikel 11, stk. 3 og 4, udgår.

▌

5. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om 

generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den 

Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende 

fødevaresikkerhed67

67 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
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For at nå målene i forordning (EF) nr. 178/2002 bør beføjelsen til at vedtage retsakter 

delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med 

henblik på at ændre nævnte forordning, for så vidt angår antallet af og navnene på 

ekspertpanelerne, og supplere samme forordning med den procedure, som autoriteten 

skal anvende i forbindelse med anmodninger om ekspertudtalelser, og med 

bestemmelser, der slår fast, efter hvilke kriterier et institut kan optages i fortegnelsen 

over de af medlemsstaterne udpegede kompetente organisationer, hvordan de 

harmoniserede kvalitetskrav fastsættes, og hvilke finansielle regler der finder 

anvendelse, hvis der ydes økonomisk støtte.

Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit 

forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede 

retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme 

tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter.
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I forordning (EF) nr. 178/2002 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 28, stk. 4, andet afsnit, affattes således:

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 57a vedrørende ændring af første afsnit for så 

vidt angår antallet af og navnene på ekspertpanelerne under hensyn til den 

tekniske og videnskabelige udvikling, efter anmodning fra autoriteten."

2) Artikel 29, stk. 6, affattes således:

"6. Med henblik på anvendelsen af denne artikel skal Kommissionen efter 

høring af autoriteten vedtage:

a) delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 57a med 

henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge den 

procedure, som autoriteten skal anvende i forbindelse med 

anmodninger om ekspertudtalelser
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b) gennemførelsesretsakter, der fastsætter retningslinjerne for den 

videnskabelige evaluering af stoffer, produkter eller processer, som 

i henhold til EU-lovgivningen er undergivet en ordning, der 

indebærer en forudgående godkendelse eller optagelse på en 

positivliste, navnlig i de tilfælde, hvor EU-lovgivningen indeholder 

bestemmelse om eller tillader, at ansøgeren forelægger et dossier 

med henblik herpå. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter 

proceduren, jf. artikel 58, stk. 2."

3) Artikel 36, stk. 3, første afsnit, affattes således:

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 57a med henblik på at supplere denne 

forordning ved at fastsætte kriterierne for, hvordan et institut kan optages i 

fortegnelsen over de af medlemsstaterne udpegede kompetente organisationer, 

hvordan de harmoniserede kvalitetskrav fastsættes, og hvilke finansielle regler 

der finder anvendelse, hvis der ydes økonomisk støtte."
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4) I kapitel V affattes titlen i afdeling 1 således:

"AFDELING 1 

UDØVELSE AF DE DELEGEREDE BEFØJELSER SAMT UDVALGS- OG 

MÆGLINGSPROCEDURER".

5) Følgende artikel ▌ indsættes efter titlen i afdeling 1:

"Artikel 57a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 28, stk. 4, 

artikel 29, stk. 6, og artikel 36, stk. 3, tillægges Kommissionen for en 

periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings 

ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende 

delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af 

femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for 

perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller 

Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden 

udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 28, stk. 4, artikel 29, stk. 6, og artikel 36, stk. 3, omhandlede 

delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-

Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer 

delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, 

til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i 

Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives 

i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der 

allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
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6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 28, stk. 4, artikel 29, 

stk. 6, og artikel 36, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-

Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 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 underrettet Kommissionen om, at de ikke 

agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

6) Artikel 58, stk. 3, udgår.

▌

6. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 

om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af 

fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af 

direktiv 2001/18/EF68

68 EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24.



AM\1182554DA.docx 308/346 PE637.696v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

For at nå målene i forordning (EF) nr. 1830/2003 bør beføjelsen til at vedtage 

retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 

med henblik på at supplere nævnte forordning gennem etableringen og tilpasningen 

af et system til udvikling og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk 

modificerede organismer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører 

relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at 

disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den 

interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige 

deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og 

Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og 

deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, 

der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
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I forordning (EF) nr. 1830/2003 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8 

Entydige identifikatorer

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne 

forordning ved at etablere og tilpasse et system til udvikling og tildeling af 

entydige identifikatorer til GMO'er, under hensyntagen til udviklingen i 

internationale fora."

2) Følgende artikel ▌ indsættes:

"Artikel 9a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 8 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 8 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

3) Artikel 10, stk. 2, udgår.

4) Artikel 13, stk. 2, udgår.
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7. Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 

om fodertilsætningsstoffer69

For at nå målene i forordning (EF) nr. 1831/2003 bør beføjelsen til at vedtage 

retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 

med henblik på at ændre bilag I-IV til nævnte forordning for at tilpasse dem til den 

tekniske udvikling og supplere samme forordning med bestemmelser om forenklede 

godkendelsesprocedurer for tilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i 

fødevarer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer 

under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer 

gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 

13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter 

på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk 

adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med 

forberedelse af delegerede retsakter.

69 EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.
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I forordning (EF) nr. 1831/2003 foretages derfor følgende ændringer:

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

"5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 21a vedrørende ændring af bilag IV for at 

tilpasse de generelle betingelser deri som følge af de teknologiske 

fremskridt eller den videnskabelige udvikling."

2) Artikel 6, stk. 3, affattes således:

"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 21a vedrørende ændring af bilag I for at 

tilpasse kategorier og funktionelle grupper for fodertilsætningsstoffer 

som følge af de teknologiske fremskridt eller den videnskabelige 

udvikling."

3) Artikel 7, stk. 5, tredje afsnit, affattes således:

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 21a med henblik på at supplere denne 

forordning ved at fastsætte bestemmelser om forenklede 

godkendelsesprocedurer for tilsætningsstoffer, der er godkendt til 

anvendelse i fødevarer."
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4) Artikel 16, stk. 6, affattes således:

"6. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 21a vedrørende ændring af bilag III for at 

tage hensyn til de teknologiske fremskridt og den videnskabelige 

udvikling."

5) Artikel 21, stk. 4, affattes således:

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 21a vedrørende ændringer af bilag II."

6) Følgende artikel ▌ indsættes:

"Artikel 21a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 5, artikel 

6, stk. 3, artikel 7, stk. 5, artikel 16, stk. 6, og artikel 21, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 3, stk. 5, artikel 6, stk. 3, artikel 7, stk. 5, artikel 16, stk. 6, 

og artikel 21 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 5, artikel 6, stk. 

3, artikel 7, stk. 5, artikel 16, stk. 6, og artikel 21 træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 

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 underrettet Kommissionen om, at de ikke 

agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

7) Artikel 22, stk. 3, udgår.
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8. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2065/2003 af 10. november 2003 

om røgaromaer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på fødevarer70

For at nå målene i forordning (EF) nr. 2065/2003 bør beføjelsen til at vedtage 

retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 

med henblik på at ændre bilagene til nævnte forordning efter en anmodning om 

videnskabelig og/eller teknisk bistand hos autoriteten og supplere forordningen med 

kvalitetskrav til validerede analysemetoder. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 

gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. 

For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes 

eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens 

ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

70 EUT L 309 af 26.11.2003, s. 1.
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I forordning (EF) nr. 2065/2003 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 17, stk. 3, affattes således:

"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne 

forordning ved at fastsætte kvalitetskrav til validerede analysemetoder 

som omtalt i punkt 4 i bilag II, herunder hvilke stoffer der skal måles. 

Disse delegerede retsakter skal tage hensyn til de disponible 

videnskabelige beviser."

2) Artikel 18, stk. 1, affattes således:

"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 18a med henblik på ændring af bilagene 

efter en anmodning om videnskabelig og teknisk bistand hos autoriteten."



AM\1182554DA.docx 319/346 PE637.696v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

3) Følgende artikel ▌ indsættes:

"Artikel 18a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 17, stk. 3, og 

artikel 18, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra 

den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. 

Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af 

beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. 

Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme 

varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en 

sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
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3. Den i artikel 17, stk. 3, og artikel 18, stk. 1, omhandlede delegation af 

beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller af 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får 

virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den 

berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
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6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 17, stk. 3, og artikel 18, 

stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en 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 

underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

4) Artikel 19, stk. 3, udgår.

▌

9. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om 

særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer71

71 EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.
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For at nå målene i forordning (EF) nr. 853/2004 bør beføjelsen til at vedtage retsakter 

delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med 

henblik på at ændre bilag II og III til nævnte forordning og supplere nævnte 

forordning for så vidt angår anvendelsen af andre stoffer end drikkevand til at fjerne 

overfladeforurening fra animalske produkter, ændringer af de særlige garantier 

vedrørende markedsføringen af visse animalske fødevarer i Sverige eller Finland 

samt fravigelser af bilag II og III til forordning (EF) nr. 853/2004. Det er navnlig 

vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende 

arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede 

retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme 

tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter.
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I forordning (EF) nr. 853/2004 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 3, stk. 2, affattes således:

"2. Lederen af en fødevarevirksomhed må ikke anvende andre stoffer end 

drikkevand ▌ eller rent vand, såfremt det er tilladt i henhold til 

forordning (EF) nr. 852/2004 eller til nærværende forordning ▌, til at 

fjerne overfladeforurening fra animalske produkter, medmindre 

anvendelsen af stoffet er godkendt af Kommissionen. Med henblik herpå 

tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 11a, der supplerer denne forordning. 

Lederen af en fødevarevirksomhed skal også overholde alle de 

betingelser for anvendelsen, som måtte blive vedtaget efter samme 

procedure. Anvendelsen af et godkendt stof berører ikke 

virksomhedslederens pligt til at overholde bestemmelserne i denne 

forordning."
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2) Artikel 8, stk. 3, litra a), affattes således:

"a) Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 11a ▌vedrørende ændring af nærværende 

artikels stk. 1 og 2 med henblik på at ajourføre kravene heri ▌, under 

hensyntagen til ændringer i medlemsstaternes kontrolprogrammer eller 

vedtagelse af mikrobiologiske kriterier i overensstemmelse med 

forordning (EF) nr. 852/2004."

3) Artikel 9 udgår.

4) Artikel 10, stk. 1 og 2, affattes således:

"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 11a vedrørende ændring af bilag II og III. 

Ændringerne skal have som mål at sikre og lette opnåelsen af denne 

forordnings målsætninger under hensyntagen til relevante risikofaktorer 

og skal begrundes på grundlag af:

a) fødevarevirksomhedsledernes og/eller de kompetente 

myndigheders erfaringer, navnlig med gennemførelsen af de 

HACCP-baserede systemer i henhold til artikel 5
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b) Kommissionens erfaringer, navnlig med resultatet af dens 

revisioner

c) den teknologiske udvikling og dens praktiske konsekvenser samt 

forbrugernes forventninger med hensyn til fødevarers 

sammensætning

d) videnskabelig rådgivning, navnlig nye risikovurderinger

e) mikrobiologiske kriterier og temperaturkriterier for fødevarer

f) ændringer i forbrugsmønstrene.

De i første afsnit omhandlede ændringer vedrører følgende:

a) krav vedrørende identifikationsmærkning af animalske produkter

b) målsætninger for HACCP-procedurerne
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c) krav til oplysninger om fødevarekæden

d) særlige hygiejnekrav til faciliteterne, herunder transportmidler, 

hvor der fremstilles, håndteres, forarbejdes, opbevares eller 

distribueres animalske produkter

e) særlige hygiejnekrav til processer, der omfatter fremstilling, 

håndtering, forarbejdning, opbevaring, transport eller distribution 

af animalske produkter

f) regler for transport af varmt kød

g) sundhedsnormer eller former for kontrol, hvis der er videnskabeligt 

bevis for, at de er nødvendige for at beskytte folkesundheden

h) udvidelse af bilag III, afsnit VII, kapitel IX, til også at omfatte 

andre levende toskallede bløddyr end kammuslinger
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i) kriterier for konstatering, når epidemiologiske data viser, at en 

fiskeplads ikke frembyder sundhedsfare med hensyn til forekomst 

af parasitter, og den kompetente myndighed derfor kan tillade, at 

ledere af fødevarevirksomheder ikke fryser fiskevarer i 

overensstemmelse med bilag III, afsnit VIII, kapitel III, del D

j) supplerende sundhedsnormer for levende toskallede bløddyr i 

samarbejde med det relevante EU-referencelaboratorium, herunder:

i) grænseværdier og analysemetoder for andre marine 

biotoksiner

ii) metoder til undersøgelse for virus og virologiske normer og

iii) prøveudtagningsplaner samt de metoder og analytiske 

tolerancer, der skal anvendes for at kontrollere, om 

sundhedsnormerne overholdes.
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2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 11a med henblik på at supplere denne 

forordning ved at tillade fravigelser fra bilag II og III under hensyntagen 

til relevante risikofaktorer, hvis fravigelserne ikke er til hinder for at nå 

nævnte forordnings mål:

a) lette små virksomheders overholdelse af de krav, der er fastsat i 

bilagene

b) muliggøre fortsat brug af traditionelle metoder i 

fødevareproduktions-, forarbejdnings- eller distributionsleddet

c) dække behovene hos fødevarevirksomheder, der er beliggende i 

regioner med særlige geografiske begrænsninger

d) lette arbejdet for virksomheder, der fremstiller råvarer til højt 

forarbejdede fødevarer, som har været underkastet en behandling 

med henblik på at garantere sikkerheden."
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5) Artikel 11 ændres således:

a) Indledningen affattes således:

"Uden at det berører den generelle anvendelse af artikel 9 og artikel 10, 

stk. 1, kan Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt 

fastsætte følgende foranstaltninger. Disse gennemførelsesretsakter 

vedtages efter proceduren, jf. artikel 12, stk. 2:"

b) Nr. 1), 5), 6), 7) og 8) udgår.

6) Følgende artikel ▌ indsættes:

"Artikel 11a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 

8, stk. 3, litra a), og artikel 10, stk. 1 og 2, tillægges Kommissionen for 

en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings 

ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende 

delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af 

femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for 

perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller 

Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden 

udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 3, stk. 2, artikel 8, stk. 3, litra a), og artikel 10, stk. 1 og 2, 

omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af 

Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer 

delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, 

til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i 

Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives 

i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der 

allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 2, artikel 8, 

stk. 3, litra a), og artikel 10, stk. 1 og 2, træder kun i kraft, hvis hverken 

Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 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 underrettet Kommissionen om, at de ikke 

agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

7) Artikel 12, stk. 3, udgår.

▌
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10. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om 

krav til foderstofhygiejne72

For at nå målsætningerne i forordning (EF) nr. 183/2005 bør beføjelsen til at vedtage 

retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF 

med henblik på at ændre bilag I, II og III til nævnte forordning for at tilpasse dem til 

den tekniske udvikling og med henblik på at supplere nævnte forordning ved at 

fastlægge de specifikke mikrobiologiske kriterier og mål, at kræve godkendelse af 

foderstofvirksomheder og at indrømme dispensation fra bestemmelserne i bilag I, II 

og III til nævnte forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører 

relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at 

disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den 

interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige 

deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og 

Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og 

deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, 

der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

72 EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1.
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I forordning (EF) nr. 183/2005 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 5, stk. 3, andet afsnit, affattes således:

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 30a med henblik på at supplere denne 

forordning ved at fastsætte de i første afsnits litra a) og b) nævnte kriterier og 

mål."

2) Artikel 10, nr. 3), affattes således:

"3) godkendelse kræves i henhold til en delegeret forordning, som 

Kommissionen er tillagt beføjelse til at vedtage i overensstemmelse med 

artikel 30a med henblik på at supplere denne forordning."

3) Artikel 27, stk. 2, affattes således:

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 30a med henblik på ændring af bilag I, II og 

III."
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4) Artikel 28 affattes således:

"Artikel 28

Dispensationer fra bestemmelserne i bilag I, II og III

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 30a med henblik på at supplere denne 

forordning ved af særlige grunde at give dispensation fra bestemmelserne i 

bilag I, II og III, hvis sådanne dispensationer ikke er til hinder for at nå 

forordningens mål."

5) Følgende artikel ▌ indsættes:

"Artikel 30a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 3, 

artikel 10, nr. 3), og artikel 27 og 28, tillægges Kommissionen for en 

periode på fem år fra den … [datoen for denne ændringsforordnings 

ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende 

delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af 

femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for 

perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller 

Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden 

udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 5, stk. 3, artikel 10, nr. 3), og artikel 27 og 28 omhandlede 

delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-

Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer 

delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, 

til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i 

Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives 

i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der 

allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 3, artikel 10, 

nr. 3), og artikel 27 og 28 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-

Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 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 underrettet Kommissionen om, at de ikke 

agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

6) Artikel 31, stk. 3, udgår.

▌
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11. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1394/2007 af 13. november 2007 

om lægemidler til avanceret terapi og om ændring af direktiv 2001/83/EF og 

forordning (EF) nr. 726/200473

For at nå målsætningerne i forordning (EF) nr. 1394/2007 bør beføjelsen til at 

vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i 

TEUF e med henblik på at tilpasse bilagene til nævnte forordning til den tekniske og 

videnskabelige udvikling. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører 

relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at 

disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den 

interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige 

deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og 

Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og 

deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, 

der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

73 EUT L 324 af 10.12.2007, s. 121.
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I forordning (EF) nr. 1394/2007 foretages derfor følgende ændringer:

1) Artikel 24 affattes således:

"Artikel 24 

Ændring af bilagene

Kommissionen tillægges beføjelser til efter høring af agenturet at vedtage 

delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25a vedrørende ændringer 

af bilagene for at tilpasse dem til den tekniske og videnskabelige udvikling."

2) Følgende artikel ▌ indsættes:

"Artikel 25a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 24, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 24 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 24 træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden 

for en 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 underrettet Kommissionen om, at 

de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på 

Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

3) Artikel 26, stk. 3, udgår.

▌
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12. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en 

ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider74

For at sætte rammen for EU's indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse 

med artikel 290 i TEUF med henblik på at ændre bilag I-IV til direktiv 2009/128/EF 

for at tage hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling. Det er navnlig 

vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende 

arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i 

overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 

om bedre lovgivning ▌. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede 

retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme 

tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter.

74 EUT L 309 af 24.11.2009, s. 71.
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I direktiv 2009/128/EF foretages derfor følgende ændringer:

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

"3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 20a vedrørende ændringer af bilag I for at 

tilpasse det til den videnskabelige og tekniske udvikling."

2) Artikel 8, stk. 7, affattes således:

"7. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 20a vedrørende ændringer af bilag II for at 

tilpasse det til den videnskabelige og tekniske udvikling."

3) Artikel 14, stk. 4, andet afsnit, affattes således:

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 20a vedrørende ændringer af bilag III for at 

tilpasse det til den videnskabelige og tekniske udvikling."
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4) Artikel 15, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 20a vedrørende ændringer af bilag IV for at 

tilpasse det til den videnskabelige og tekniske udvikling."

5) Følgende artikel ▌ indsættes:

"Artikel 20a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på 

de i denne artikel fastlagte betingelser.
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2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 3, artikel 

8, stk. 7, artikel 14, stk. 4, og artikel 15, stk. 1, tillægges Kommissionen 

for en periode på fem år fra den … [datoen for denne 

ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en 

rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden 

udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges 

stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-

Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre 

måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 5, stk. 3, artikel 8, stk. 7, artikel 14, stk. 4, og artikel 15, 

stk. 1, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning ▌*.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 3, artikel 8, stk. 

7, artikel 14, stk. 4, og artikel 15, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken 

Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 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 underrettet Kommissionen om, at de ikke 

agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

▌

6) Artikel 21, stk. 2, udgår.
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XI. BESKATNING OG TOLDUNION

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 70/2008/EF af 15. januar 2008 om 

papirløse rammer for told og handel75

Kommissionen er i henhold til artikel 15 i beslutning nr. 70/2008/EF tillagt beføjelse 

til at forlænge visse tidsfrister, jf. Rådets afgørelse 1999/468/EF76. Der er aldrig gjort 

brug af denne beføjelse, og der er ikke længere brug for den. Det er derfor ikke 

nødvendigt at give Kommissionen nogen beføjelse. I stedet bør beføjelsen i 

beslutning nr. 70/2008/EF ophæves, og artikel 15 og 16 i nævnte beslutning bør 

udgå.

Følgelig udgår artikel 15 og 16 i beslutning nr. 70/2008/EF. 

Or. en

75 EUT L 23 af 26.1.2008, s. 21.
76 Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, 
s. 23).


