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med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 33, 

43.2, 53.1, 62, ▌91, 100.2, 114, 153.2 b, ▌168.4 b, 172, 192.1, 207.2, 214.3 och 338.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande2,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och3

1 EUT C 288, 31.8.2017, s. 29.
2 EUT C 164, 8.5.2018, s. 82.
3 Europaparlamentets ståndpunkt av den … (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den …
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av följande skäl:

(1) Lissabonfördraget ändrade den rättsliga ramen för de befogenheter som 

lagstiftaren tilldelar kommissionen genom att det införs en åtskillnad mellan å ena 

sidan befogenheter som delegeras till kommissionen så att den kan anta icke-

lagstiftningsakter med allmän giltighet som kompletterar eller ändrar vissa icke 

väsentliga delar av en lagstiftningsakt (delegerade akter) och å andra sidan 

befogenheter som tilldelas kommissionen så att den kan anta akter för att säkerställa 

enhetliga villkor för genomförande av unionens rättsligt bindande akter 

(genomförandeakter).

(2) Genom lagstiftningsakter som antogs före Lissabonfördragets ikraftträdande 

tilldelas kommissionen befogenheter att anta åtgärder enligt det föreskrivande 

förfarande med kontroll som införs genom artikel 5a i rådets beslut 1999/468/EG4.

(3) Tidigare förslag beträffande anpassning av lagstiftning som hänvisar till det 

föreskrivande förfarandet med kontroll inom de rättsliga ramar som infördes i och 

med Lissabonfördraget▌ drogs tillbaka5 på grund av att interinstitutionella 

förhandlingar inte ledde till resultat.

4 Rådets beslut nr 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).
5 ▌EUT C 80, 7.2.2015, s. 17.
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(4) I det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning6 enades 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen om en ny ram för delegerade akter och 

insåg behovet av anpassning av all befintlig lagstiftning till de rättsliga ramar som 

infördes i och med Lissabonfördraget. I synnerhet var de eniga om behovet av att ge 

hög prioritet åt en snabb anpassning av alla grundläggande akter som fortfarande 

hänvisar till det föreskrivande förfarandet med kontroll. Kommissionen åtog sig att 

utarbeta ett förslag till denna anpassning före 2016 års slut.

(5) Majoriteten av de befogenheter i grundläggande akter som föreskriver tillämpning av 

det föreskrivande förfarandet med kontroll uppfyller kriterierna i artikel 290.1 i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och bör anpassas 

till den artikeln.

(6) Andra befogenheter i grundläggande akter som föreskriver tillämpning av det 

föreskrivande förfarandet med kontroll uppfyller kriterierna i artikel 291.2 i EUF-

fördraget och bör anpassas till den artikeln.

6 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
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(7) När kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter bör de befogenheterna 

utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/20117.

(8) I ett begränsat antal grundläggande akter som för närvarande föreskriver tillämpning 

av det föreskrivande förfarandet med kontroll behövs vissa befogenheter inte längre 

och bör därför utgå.

(9) Enligt punkt 31 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre 

lagstiftning får befogenheter slås ihop under förutsättning att kommissionen 

lämnar en objektiv motivering som är baserad på en innehållsmässig koppling 

mellan två eller flera befogenheter vilka fastställs i en och samma lagstiftningsakt, 

och om inget annat föreskrivs i akten i fråga. Samråd vid förberedelsen av 

delegerade akter tjänar också till att visa vilka befogenheter som anses vara 

innehållsmässigt kopplade till varandra. I sådana fall ska det i alla eventuella 

invändningar från Europaparlamentet eller rådet tydligt anges vilken specifik 

befogenhet invändningen avser. I ett begränsat antal grundläggande akter som 

förtecknas i bilagan till denna förordning har tydliga bestämmelser om antagande 

av separata delegerade akter för olika delegerade befogenheter införts i den 

grundläggande akten.

7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
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(10) Denna förordning bör inte påverka pågående förfaranden där en kommitté redan har 

yttrat sig i enlighet med artikel 5a i beslut 1999/468/EG före denna förordnings 

ikraftträdande.

(11) Eftersom de anpassningar och ändringar som ska göras endast avser förfaranden på 

unionsnivå behöver de, i fråga om direktiv, inte införlivas av medlemsstaterna.

(12) De berörda akterna bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Artikel 1

De akter som förtecknas i bilagan till denna förordning ska ändras i enlighet med vad som 

anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning ska inte påverka pågående förfaranden där en kommitté redan har yttrat sig 

i enlighet med artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska 

unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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BILAGA

▌

I. KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK

▌

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 733/2002 av den 22 april 2002 om 

inrättande av toppdomänen .eu8

8 EGT L 113, 30.4.2002, s. 1.



AM\1182554SV.docx 9/346 PE637.696v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

I syfte att fastställa villkoren för genomförandet av den nationella toppdomänen .eu 

som inrättats genom förordning (EG) nr 733/2002, bör befogenheten att anta akter i 

enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende 

på komplettering av den förordningen med kriterierna och förfarandet för att utse 

registreringsenheten, de allmänna riktlinjerna för inrättandet och driften av 

toppdomänen.eu och de allmänna principerna för registrering. Det är särskilt viktigt 

att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, 

inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i 

det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att 

säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas 

experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens 

expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
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Förordning (EG) nr 733/2002 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 3.1 första stycket led a ska ersättas med följande:

”a) anta delegerade akter i enlighet med artikel 5a i syfte att komplettera 

denna förordning genom fastställande av kriterierna och förfarandet för 

att utse registreringsenheten;

om det, i fråga om fastställandet av kriterierna och förfarandet för att utse 

registreringsenheten, är nödvändigt av tvingande skäl till skyndsamhet, 

ska det förfarande som anges i artikel 5b tillämpas på delegerade akter 

som antas enligt den här artikeln,”.
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2. Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska första stycket ersättas med följande:

”Efter samråd med registreringsenheten ska kommissionen ges 

befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5a i syfte att 

komplettera denna förordning genom fastställande av allmänna 

riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna 

principer för registrering.”

b) I punkt 2 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Om en medlemsstat eller kommissionen inom 30 dagar efter 

offentliggörandet motsätter sig någon punkt i en anmäld förteckning, ges 

kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 5a i syfte att avhjälpa situationen genom att komplettera denna 

förordning.”
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3. Följande artiklar ▌ska införas:

”Artikel 5a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.1, 5.1 

och 5.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med 

den … [den dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. 

Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet 

senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen 

av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 

en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i 

fråga.
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3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.1, 5.1 och 5.2 får 

när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om 

återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i 

beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare 

i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.1, 5.1 och 5.2 ska träda i 

kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort 

invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader 

från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna 

period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets 

initiativ.

Artikel 5b 

Skyndsamt förfarande

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan 

dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med 

punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och 

rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet 

tillämpas.
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2. Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i 

enlighet med det förfarande som avses i artikel 5a.6. I ett sådant fall ska 

kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet 

eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4. Artikel 6.3 och 6.4 ska utgå.

2. Europaparlamentets och rådets beslut nr 626/2008/EG av den 30 juni 2008 om urval och 

tillståndsgivning avseende system som tillhandahåller mobila satellittjänster9

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av beslut nr 626/2008/EG, bör 

kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende de lämpliga metoderna för 

samordnad tillämpning av bestämmelserna om verkställighet. Dessa befogenheter bör 

utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

9 EUT L 172, 2.7.2008, s. 15.
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Beslut nr 626/2008/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 9.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen får genom en genomförandeakt anta åtgärder som fastställer 

eventuella lämpliga metoder för samordnad tillämpning av de bestämmelser 

om verkställighet som avses i punkt 2, inbegripet bestämmelser för 

samordnat upphävande eller återkallande av tillstånd för överträdelse av de 

gemensamma villkor som föreskrivs i artikel 7.2. Dessa genomförandeakter 

ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 10.3.”

2. Artikel 10.4 ska utgå.
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II. HUMANITÄRT BISTÅND OCH CIVILSKYDD

Rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd10.

Sedan förordningen antogs 1996 har kommissionen inte behövt anta några åtgärder i 

enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll för att ändra icke väsentliga 

delar av förordning (EG) nr 1257/96. Det tycks inte heller finnas några förutsebara 

behov av att göra det i framtiden. Möjligheten att anta genomförandeåtgärder i 

enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll bör därför tas bort från 

förordning (EG) nr 1257/96, utan att det är nödvändigt att ge kommissionen någon 

befogenhet ▌.

Förordning (EG) nr 1257/96 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 15.1 ska utgå.

2. Artikel 17.4 ska utgå.

10 EGT L 163, 2.7.1996, s. 1.
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III. SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING

▌

1. Rådets direktiv 89/654/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet 

och hälsa på arbetsplatsen (första särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 

89/391/EEG)11

11 EGT L 393, 30.12.1989, s. 1.
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I syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering som gäller 

utformning, tillverkning eller konstruktion av delar av arbetsplatsen, den tekniska 

utvecklingen, ändringar i internationella regler eller specifikationer och nya rön om 

arbetsplatser, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-

fördraget delegeras till kommissionen med avseende på rent tekniska ändringar av 

bilagorna till direktiv 89/654/EEG. Det är särskilt viktigt att kommissionen 

genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, 

och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella 

avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor 

delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet 

alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges 

systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med 

förberedelse av delegerade akter.
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I enlighet med rådets beslut av den 22 juli 200312 bistås kommissionen av 

rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor i förberedelserna, genomförandet och 

utvärderingen av arbetsmiljöverksamhet.

Direktiv 89/654/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Ändringar av bilagorna

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 

9a med avseende på rent tekniska ändringar av bilagorna i syfte att ta hänsyn 

till teknisk harmonisering och standardisering som gäller utformning, 

tillverkning eller konstruktion av delar av arbetsplatsen, den tekniska 

utvecklingen, ändringar i internationella regler eller specifikationer och nya rön 

om arbetsplatser.

12 Rådets beslut av den 22 juli 2003 om inrättande av en rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor (EUT C 
218, 13.9.2003, s. 1).
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Om det, i vederbörligen motiverade undantagsfall där omedelbara, direkta 

och allvarliga risker föreligger för arbetstagares och andra personers fysiska 

hälsa och säkerhet, är nödvändigt av tvingande skäl ▌till skyndsamhet, ska 

det förfarande som anges i artikel 9b tillämpas på delegerade akter som antas 

enligt den här artikeln.”

2. Följande artiklar ▌ska införas:

”Artikel 9a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9 ska ges till 

kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag då 

denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta 

en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före 

utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 9 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 9 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
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Artikel 9b 

Skyndsamt förfarande

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan 

dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med 

punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och 

rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet 

tillämpas.

2. Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i 

enlighet med det förfarande som avses i artikel 9a.6. I ett sådant fall ska 

kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet 

eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

__________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
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2. Rådets direktiv 89/656/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet 

och hälsa vid arbetstagares användning av personlig skyddsutrustning på 

arbetsplatsen (tredje särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)13

I syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering, den tekniska 

utvecklingen, ändringar i internationella regler och specifikationer eller nya rön inom 

området personlig skyddsutrustning, bör befogenheten att anta akter i enlighet med 

artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på rent 

tekniska ändringar av bilagorna till direktiv 89/656/EEG. Det är särskilt viktigt att 

kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive 

på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att 

säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas 

experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens 

expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

13 EGT L 393, 30.12.1989, s. 18.
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I enlighet med beslutet av den 22 juli 2003 bistås kommissionen av rådgivande 

kommittén för arbetsmiljöfrågor i förberedelserna, genomförandet och 

utvärderingen av arbetsmiljöverksamhet.

Direktiv 89/656/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Ändringar av bilagorna

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 

9a med avseende på rent tekniska ändringar av bilagorna ▌i syfte att ta 

hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering av personlig 

skyddsutrustning, den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler 

och specifikationer eller nya rön inom området personlig skyddsutrustning.
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Om det, i vederbörligen motiverade undantagsfall där omedelbara, direkta 

och allvarliga risker föreligger för arbetstagares och andra personers fysiska 

hälsa och säkerhet, är nödvändigt av tvingande skäl ▌till skyndsamhet, ska det 

förfarande som anges i artikel 9b tillämpas på delegerade akter som antas enligt 

den här artikeln.”

2. Följande artiklar ▌ska införas:

”Artikel 9a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9 ska ges till 

kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag då 

denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta 

en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före 

utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 9 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 9 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
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Artikel 9b

Skyndsamt förfarande

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan 

dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med 

punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och 

rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet 

tillämpas.

2. Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i 

enlighet med det förfarande som avses i artikel 9a.6. I ett sådant fall ska 

kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet 

eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

__________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
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3. Rådets direktiv 90/269/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för hälsa och 

säkerhet vid manuell hantering av laster där det finns risk för att arbetstagare 

drabbats av skador, särskilt i ryggen (fjärde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 

89/391/EEG)14

14 EGT L 156, 21.6.1990, s. 9.
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I syfte att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen, ändrade internationella regler och 

specifikationer eller nya rön inom området manuell hantering av laster där det finns 

risk för att arbetstagare drabbas av skador, särskilt i ryggen, bör befogenheten att 

anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen 

med avseende på rent tekniska ändringar av bilagorna till direktiv 90/269/EEG ▌. 

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i 

enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om 

bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av 

delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i 

kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
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I enlighet med beslutet av den 22 juli 2003 bistås kommissionen av rådgivande 

kommittén för arbetsmiljöfrågor i förberedelserna, genomförandet och 

utvärderingen av arbetsmiljöverksamhet.

Direktiv 90/269/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Ändringar av bilagorna

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 

8a med avseende på rent tekniska ändringar av bilagorna i syfte att ta hänsyn 

till teknisk harmonisering och standardisering av personlig skyddsutrustning, 

den tekniska utvecklingen, ändrade internationella regler och specifikationer 

eller nya rön inom området personlig skyddsutrustning.
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Om det, i vederbörligen motiverade undantagsfall där omedelbara, direkta 

och allvarliga risker föreligger för arbetstagares och andra personers fysiska 

hälsa och säkerhet, är nödvändigt av tvingande skäl ▌till skyndsamhet, ska det 

förfarande som anges i artikel 8b tillämpas på delegerade akter som antas enligt 

den här artikeln.”

2. Följande artiklar ska införas:

”Artikel 8a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till 

kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag då 

denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta 

en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före 

utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 8 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
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Artikel 8b

Skyndsamt förfarande

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan 

dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med 

punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och 

rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet 

tillämpas.

2. Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i 

enlighet med det förfarande som avses i artikel 8a.6. I ett sådant fall ska 

kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet 

eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
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4. Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och 

hälsa i arbete vid bildskärm (femte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 

89/391/EEG)15

I syfte att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler 

och specifikationer och nya rön inom bildskärmsområdet, bör befogenheten att anta 

akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med 

avseende på rent tekniska ändringar av bilagan till direktiv 90/270/EEG ▌. Det är 

särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande 

arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med 

principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre 

lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade 

akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i 

kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

15 EGT L 156, 21.6.1990, s. 14.



AM\1182554SV.docx 39/346 PE637.696v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

I enlighet med beslutet av den 22 juli 2003 bistås kommissionen av rådgivande 

kommittén för arbetsmiljöfrågor i förberedelserna, genomförandet och 

utvärderingen av arbetsmiljöverksamhet.

Direktiv 90/270/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Ändringar av bilagan

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 10a med avseende på rent tekniska ändringar av bilagan ▌i syfte att ta 

hänsyn till den tekniska utvecklingen, ändringar i internationella regler eller 

specifikationer och nya rön inom bildskärmsområdet.
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Om det, i vederbörligen motiverade undantagsfall där omedelbara, direkta 

och allvarliga risker föreligger för arbetstagares och andra personers fysiska 

hälsa och säkerhet, är nödvändigt av tvingande skäl ▌till skyndsamhet, ska det 

förfarande som anges i artikel 10b tillämpas på delegerade akter som antas 

enligt den här artikeln.”

2. Följande artiklar ▌ska införas:

”Artikel 10a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 10 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 10 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
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Artikel 10b

Skyndsamt förfarande

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan 

dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med 

punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och 

rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet 

tillämpas.

2. Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i 

enlighet med det förfarande som avses i artikel 10a.6. I ett sådant fall ska 

kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet 

eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

_________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
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5. Rådets direktiv 92/29/EEG av den 31 mars 1992 om minimikrav avseende säkerhet 

och hälsa för förbättrad medicinsk behandling ombord på fartyg16

I syfte att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen eller ändringar i internationella 

regler eller specifikationer och nya rön inom området medicinsk behandling ombord 

på fartyg, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget 

delegeras till kommissionen med avseende på rent tekniska ändringar av bilagorna 

till direktiv 92/29/EEG ▌. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför 

lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att 

dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet 

av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet 

i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla 

handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges 

systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med 

förberedelse av delegerade akter.

16 EGT L 113, 30.4.1992, s. 19.
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I enlighet med beslutet av den 22 juli 2003 bistås kommissionen av rådgivande 

kommittén för arbetsmiljöfrågor i förberedelserna, genomförandet och 

utvärderingen av arbetsmiljöverksamhet.

Direktiv 92/29/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Ändringar av bilagorna

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 

8a med avseende på rent tekniska ändringar av bilagorna ▌i syfte att ta 

hänsyn till teknisk utveckling eller ändringar i internationella regler eller 

specifikationer och nya rön inom området medicinsk behandling ombord på 

fartyg.
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Om det, i vederbörligen motiverade undantagsfall där omedelbara, direkta 

och allvarliga risker föreligger för arbetstagares och andra personers fysiska 

hälsa och säkerhet, är nödvändigt av tvingande skäl ▌till skyndsamhet, ska det 

förfarande som anges i artikel 8b tillämpas på delegerade akter som antas enligt 

den här artikeln.

2. Följande artiklar ▌ska införas:

”Artikel 8a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till 

kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag då 

denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta 

en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före 

utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 8 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
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Artikel 8b

Skyndsamt förfarande

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan 

dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med 

punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och 

rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet 

tillämpas.

2. Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i 

enlighet med det förfarande som avses i artikel 8a.6. I ett sådant fall ska 

kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet 

eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
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6. Rådets direktiv 92/57/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav för säkerhet och 

hälsa på tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser (åttonde särdirektivet enligt artikel 

16.1 i direktiv 89/391/EEG)17

I syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering, den tekniska 

utvecklingen, ändringar i internationella regler eller specifikationer och ny kunskap 

som har betydelse för tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser, bör befogenheten att 

anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen 

med avseende på rent tekniska ändringar av bilaga IV till direktiv 92/57/EEG ▌. 

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i 

enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om 

bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av 

delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i 

kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

17 EGT L 245, 26.8.1992, s. 6.
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I enlighet med beslutet av den 22 juli 2003 bistås kommissionen av rådgivande 

kommittén för arbetsmiljöfrågor i förberedelserna, genomförandet och 

utvärderingen av arbetsmiljöverksamhet.

Direktiv 92/57/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 13 ska ersättas med följande:

”Artikel 13

Ändringar av bilaga IV

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 13a med avseende på rent tekniska ändringar av bilaga IV ▌ i syfte att 

ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering beträffande tillfälliga 

eller rörliga byggarbetsplatser, samt den tekniska utvecklingen, ändringar i 

internationella regler och specifikationer och ny kunskap som har betydelse för 

tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser.
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Om det, i vederbörligen motiverade undantagsfall där omedelbara, direkta 

och allvarliga risker föreligger för arbetstagares och andra personers fysiska 

hälsa och säkerhet, är nödvändigt av tvingande skäl ▌till skyndsamhet, ska det 

förfarande som anges i artikel 13b tillämpas på delegerade akter som antas 

enligt den här artikeln.”

2. Följande artiklar ▌ska införas:

”Artikel 13a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 13 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 13 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 13 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
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Artikel 13b

Skyndsamt förfarande

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan 

dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med 

punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och 

rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet 

tillämpas.

2. Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i 

enlighet med det förfarande som avses i artikel 13a.6. I ett sådant fall ska 

kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet 

eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

___________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
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7. Rådets direktiv 92/58/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav beträffande 

varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet (nionde särdirektivet 

enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)18

I syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering, den tekniska 

utvecklingen, ändringar i internationella regler eller specifikationer och nya rön 

beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet, bör 

befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till 

kommissionen med avseende på rent tekniska ändringar av bilagorna till direktiv 

92/58/EEG ▌. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd 

under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd 

genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 

2016 om bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen 

av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt 

som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till 

möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade 

akter.

18 EGT L 245, 26.8.1992, s. 23.
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I enlighet med beslutet av den 22 juli 2003 bistås kommissionen av rådgivande 

kommittén för arbetsmiljöfrågor i förberedelserna, genomförandet och 

utvärderingen av arbetsmiljöverksamhet.

Direktiv 92/58/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Ändringar av bilagorna

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 9a med avseende på rent tekniska ändringar av bilagorna ▌ i syfte att 

ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering beträffande 

utformning av varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet och 

tillverkning av anordningar för dem, samt den tekniska utvecklingen, ändringar 

i internationella regler och specifikationer och nya rön beträffande 

varselmärkning och signaler för hälsa och/eller säkerhet i arbetet.
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Om det, i vederbörligen motiverade undantagsfall där omedelbara, direkta 

och allvarliga risker föreligger för arbetstagares och andra personers fysiska 

hälsa och säkerhet, är nödvändigt av tvingande skäl ▌till skyndsamhet, ska det 

förfarande som anges i artikel 9b tillämpas på delegerade akter som antas enligt 

den här artikeln.”

2. Följande artiklar ▌ska införas:

”Artikel 9a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9 ska ges till 

kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag då 

denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta 

en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före 

utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 9 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 9 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
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Artikel 9b

Skyndsamt förfarande

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan 

dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med 

punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och 

rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet 

tillämpas.

2. Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i 

enlighet med det förfarande som avses i artikel 9a.6. I ett sådant fall ska 

kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet 

eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

_______________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

▌
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8. Rådets direktiv 94/33/EG av den 22 juni 1994 om skydd av minderåriga i 

arbetslivet19

I syfte att uppnå tillräckligt skydd av minderåriga i arbetslivet och ta hänsyn till 

teknisk utveckling, förändringar av internationella regler eller specifikationer och 

nya rön, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget 

delegeras till kommissionen med avseende på rent tekniska ändringar av bilagan till 

direktiv 94/33/EG ▌. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga 

samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd 

genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 

2016 om bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen 

av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt 

som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till 

möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade 

akter.

19 EGT L 216, 20.8.1994, s. 12.
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I enlighet med beslutet av den 22 juli 2003 bistås kommissionen av rådgivande 

kommittén för arbetsmiljöfrågor i förberedelserna, genomförandet och 

utvärderingen av arbetsmiljöverksamhet.

Direktiv 94/33/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

Ändringar av bilagan

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 15a med avseende på rent tekniska ändringar av bilagan ▌ i syfte att ta 

hänsyn till teknisk utveckling, förändringar av internationella regler eller 

normer och nya rön om skydd av minderåriga i arbetslivet.”
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2. Följande artikel ▌ ska införas:

”Artikel 15a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
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3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 15 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artikel 15 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

9. Rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och 

säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde 

särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)20

20 EGT L 131, 5.5.1998, s. 11.
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I syfte att uppnå tillräckligt skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet och ta hänsyn 

till teknisk harmonisering och standardisering, tekniska framsteg, förändringar av 

internationella standarder eller specifikationer och nya rön när det gäller kemiska 

agenser, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget 

delegeras till kommissionen med avseende på rent tekniska ändringar av bilagorna 

till direktiv 98/24/EG ▌och kompletteringar av det direktivet genom att man 

fastställer eller reviderar indikativa yrkeshygieniska gränsvärden. Det är särskilt 

viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, 

inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i 

det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att 

säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas 

experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens 

expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
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Direktiv 98/24/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. I artikel 3.2 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 12a i syfte att komplettera detta direktiv genom fastställande eller 

revidering av de indikativa yrkeshygieniska gränsvärden som avses i första 

stycket i denna punkt, med beaktande av tillgänglig mätteknik.

Medlemsstaterna ska informera arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna 

om de indikativa yrkeshygieniska gränsvärden som fastställts på unionsnivå.

Om det, i vederbörligen motiverade undantagsfall där omedelbara, direkta och 

allvarliga risker föreligger för arbetstagares och andra personers fysiska hälsa 

och säkerhet, är nödvändigt av tvingande skäl ▌till skyndsamhet, ska det 

förfarande som anges i artikel 12b tillämpas på delegerade akter som antas 

enligt den här artikeln.”
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2. Artikel 12.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 12a med avseende på rent tekniska ändringar av bilagorna ▌ i 

syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering i fråga 

om kemiska agenser, samt tekniska framsteg, förändringar av 

internationella standarder eller specifikationer och nya rön när det gäller 

kemiska agenser.

Om det, i vederbörligen motiverade undantagsfall där omedelbara, 

direkta och allvarliga risker föreligger för arbetstagares och andra 

personers fysiska hälsa och säkerhet, är nödvändigt av tvingande skäl 

▌till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 12b tillämpas 

på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”
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3. Följande artiklar ▌ska införas:

”Artikel 12a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3.2 och 

artikel 12.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och 

med den … [den dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. 

Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet 

senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen 

av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 

en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i 

fråga.
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3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 3.2 och artikel 12.1 får 

när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om 

återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i 

beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare 

i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artikel 3.2 och artikel 12.1 ska träda i 

kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort 

invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader 

från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna 

period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets 

initiativ.

Artikel 12b

Skyndsamt förfarande

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan 

dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med 

punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och 

rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet 

tillämpas.
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2. Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i 

enlighet med det förfarande som avses i artikel 12a.6. I ett sådant fall ska 

kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet 

eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

▌

10. Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/44/EG av den 25 juni 2002 om 

minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har 

samband med fysikaliska agens (vibration) i arbetet (sextonde särdirektivet enligt 

artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)21

21 EGT L 177, 6.7.2002, s. 13.



AM\1182554SV.docx 74/346 PE637.696v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

I syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering som gäller 

planläggning, konstruktion, tillverkning eller utformning av arbetsutrustning och 

arbetsplatser, tekniska framsteg, förändringar av de harmoniserade europeiska 

standarderna eller specifikationerna samt nya rön om mekaniska vibrationer, bör 

befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till 

kommissionen med avseende på rent tekniska ändringar av bilagan till 

direktiv 2002/44/EG ▌. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga 

samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd 

genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 

2016 om bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen 

av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt 

som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till 

möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade 

akter.
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I enlighet med beslutet av den 22 juli 2003 bistås kommissionen av rådgivande 

kommittén för arbetsmiljöfrågor i förberedelserna, genomförandet och 

utvärderingen av arbetsmiljöverksamhet.

Direktiv 2002/44/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Ändringar av bilagan

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 11a med avseende på rent tekniska ändringar av bilagan ▌ i syfte att ta 

hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering som gäller planläggning, 

konstruktion, tillverkning eller utformning av arbetsutrustning och 

arbetsplatser, tekniska framsteg, förändringar av de harmoniserade europeiska 

standarderna eller specifikationerna samt nya rön om mekaniska vibrationer.
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Om det, i vederbörligen motiverade undantagsfall där omedelbara, direkta 

och allvarliga risker föreligger för arbetstagares och andra personers fysiska 

hälsa och säkerhet, är nödvändigt av tvingande skäl ▌till skyndsamhet, ska det 

förfarande som anges i artikel 11b tillämpas på delegerade akter som antas 

enligt den här artikeln.”

2. Följande artiklar ▌ska införas:

”Artikel 11a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 11 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 11 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
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Artikel 11b

Skyndsamt förfarande

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan 

dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med 

punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och 

rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet 

tillämpas.

2. Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i 

enlighet med det förfarande som avses i artikel 11a.6. I ett sådant fall ska 

kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet 

eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3. Artikel 12 ska utgå.
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11. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/10/EG av den 6 februari 2003 om 

minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har 

samband med fysikaliska agens (buller) i arbetet (sjuttonde särdirektivet enligt artikel 

16.1 i direktiv 89/391/EEG)22

22 EUT L 42, 15.2.2003, s. 38.
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I syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering som gäller 

planläggning, konstruktion, tillverkning eller utformning av arbetsutrustning och 

arbetsplatser, tekniska framsteg, förändringar av de harmoniserade europeiska 

standarderna eller specifikationerna samt nya rön om buller, bör befogenheten att 

anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen 

med avseende på rent tekniska ändringar av direktiv 2003/10/EG. Det är särskilt 

viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, 

inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i 

det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att 

säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas 

experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens 

expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
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I enlighet med beslutet av den 22 juli 2003 bistås kommissionen av rådgivande 

kommittén för arbetsmiljöfrågor i förberedelserna, genomförandet och 

utvärderingen av arbetsmiljöverksamhet.

Direktiv 2003/10/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Ändringar av direktivet

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 12a med avseende på rent tekniska ändringar av detta direktiv i syfte 

att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering som gäller 

planläggning, konstruktion, tillverkning eller utformning av arbetsutrustning 

och arbetsplatser, tekniska framsteg, förändringar av de harmoniserade 

europeiska standarderna eller specifikationerna samt nya rön om buller.
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Om det, i vederbörligen motiverade undantagsfall där omedelbara, direkta 

och allvarliga risker föreligger för arbetstagares och andra personers fysiska 

hälsa och säkerhet, är nödvändigt av tvingande skäl ▌till skyndsamhet, ska det 

förfarande som anges i artikel 12b tillämpas på delegerade akter som antas 

enligt den här artikeln.”

2. Följande artiklar ska införas:

”Artikel 12a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 12 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 12 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
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Artikel 12b

Skyndsamt förfarande

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan 

dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med 

punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och 

rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet 

tillämpas.

2. Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i 

enlighet med det förfarande som avses i artikel 12a.6. I ett sådant fall ska 

kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet 

eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

__________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3. Artikel 13 ska utgå.
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12. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd 

för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i 

arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG)23

23 EUT L 158, 30.4.2004, s. 50.
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I syfte att ta hänsyn till tekniska framsteg, ändringar av internationella bestämmelser 

eller specifikationer samt nya upptäckter när det gäller carcinogener eller mutagena 

ämnen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget 

delegeras till kommissionen med avseende på rent tekniska ändringar av bilaga II 

till direktiv 2004/37/EG ▌. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför 

lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att 

dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet 

av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet 

i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla 

handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges 

systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med 

förberedelse av delegerade akter.
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I enlighet med beslutet av den 22 juli 2003 bistås kommissionen av rådgivande 

kommittén för arbetsmiljöfrågor i förberedelserna, genomförandet och 

utvärderingen av arbetsmiljöverksamhet.

Direktiv 2004/37/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 17 ska ersättas med följande:

”Artikel 17

Ändring av bilaga II

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 17a med avseende på rent tekniska ändringar av bilaga II ▌ i syfte att 

ta hänsyn till tekniska framsteg, ändringar av internationella bestämmelser eller 

specifikationer samt nya upptäckter när det gäller carcinogener eller mutagena 

ämnen.

Om det, i vederbörligen motiverade undantagsfall där omedelbara, direkta 

och allvarliga risker föreligger för arbetstagares och andra personers fysiska 

hälsa och säkerhet, är nödvändigt av tvingande skäl ▌till skyndsamhet, ska det 

förfarande som anges i artikel 17b tillämpas på delegerade akter som antas 

enligt den här artikeln.”
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2. Följande artiklar ▌ska införas:

”Artikel 17a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 17 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
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3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 17 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.



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

SV Förenade i mångfalden SV

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 17 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 17b

Skyndsamt förfarande

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan 

dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med 

punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och 

rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet 

tillämpas.
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2. Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i 

enlighet med det förfarande som avses i artikel 17a.6. I ett sådant fall ska 

kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet 

eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

13. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/25/EG av den 5 april 2006 om 

minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har 

samband med fysikaliska agens (artificiell optisk strålning) i arbetet (nittonde 

särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)24

24 EUT L 114, 27.4.2006, s. 38.
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I syfte att ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering som gäller 

planläggning, konstruktion, tillverkning eller utformning av arbetsutrustning eller 

arbetsplatser, tekniska framsteg, förändringar av de harmoniserade europeiska 

standarderna eller internationella specifikationerna samt nya vetenskapliga rön om 

exponering för optisk strålning i arbetet, bör befogenheten att anta akter i enlighet 

med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på rent 

tekniska ändringar av bilagorna till direktiv 2006/25/EG ▌. Det är särskilt viktigt att 

kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive 

på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att 

säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas 

experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens 

expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
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I enlighet med beslutet av den 22 juli 2003 bistås kommissionen av rådgivande 

kommittén för arbetsmiljöfrågor i förberedelserna, genomförandet och 

utvärderingen av arbetsmiljöverksamhet.

Direktiv 2006/25/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Ändring av bilagorna

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 10a med avseende på rent tekniska ändringar av bilagorna ▌i syfte att 

ta hänsyn till teknisk harmonisering och standardisering som gäller 

planläggning, konstruktion, tillverkning eller utformning av arbetsutrustning 

eller arbetsplatser, tekniska framsteg, förändringar av de harmoniserade 

europeiska standarderna eller internationella specifikationerna samt nya 

vetenskapliga rön om exponering för optisk strålning i arbetet. Ändringarna 

får inte medföra någon ändring av de gränsvärden för exponering som anges 

i bilagorna.
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Om det, i vederbörligen motiverade undantagsfall där omedelbara, direkta 

och allvarliga risker föreligger för arbetstagares och andra personers fysiska 

hälsa och säkerhet, är nödvändigt av tvingande skäl ▌till skyndsamhet, ska det 

förfarande som anges i artikel 10b tillämpas på delegerade akter som antas 

enligt den här artikeln.”

2. Följande artiklar ▌ska införas:

”Artikel 10a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.



AM\1182554SV.docx 97/346 PE637.696v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 10 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artikel 10 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 10b

Skyndsamt förfarande

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan 

dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med 

punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och 

rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet 

tillämpas.
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2. Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i 

enlighet med det förfarande som avses i artikel 10a.6. I ett sådant fall ska 

kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet 

eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända. ▌

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3. Artikel 11 ska utgå.

▌

14. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG av den 30 november 2009 om 

skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet25

25 EUT L 330, 16.12.2009, s. 28.
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I syfte att ta hänsyn till tekniska framsteg, bör befogenheten att anta akter i enlighet 

med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på 

ändringar av bilaga I till direktiv 2009/148/EG ▌. Det är särskilt viktigt att 

kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive 

på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att 

säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas 

experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens 

expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

I enlighet med beslutet av den 22 juli 2003 bistås kommissionen av rådgivande 

kommittén för arbetsmiljöfrågor i förberedelserna, genomförandet och 

utvärderingen av arbetsmiljöverksamhet.
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Direktiv 2009/148/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 9 ska utgå.

2. Artikel 18.2 ska ersättas med följande:

”2. En bedömning av hälsotillståndet för varje arbetstagare ska finnas 

tillgänglig innan arbetstagaren exponeras för damm från asbest eller 

asbesthaltiga material på arbetsplatsen.

Denna bedömning ska omfatta en särskild undersökning av bröstet. I 

bilaga I finns praktisk vägledning som medlemsstaterna kan använda 

beträffande den kliniska undersökningen av arbetstagarna. 

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 18a med avseende på ändring av bilaga I ▌ i syfte att anpassa den 

till de tekniska framstegen.
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Om det, i vederbörligen motiverade undantagsfall där omedelbara, 

direkta och allvarliga risker föreligger för arbetstagares och andra 

personers fysiska hälsa och säkerhet, är nödvändigt av tvingande skäl 

▌till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 18b tillämpas 

på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.

Bedömningen ska upprepas åtminstone vart tredje år så länge 

exponeringen fortsätter.

En individuell hälsojournal ska upprättas i överensstämmelse med 

nationella bestämmelser och/eller praxis för varje arbetstagare som avses 

i första stycket.”
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3. Följande artiklar ▌ska införas:

”Artikel 18a

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 18.2 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
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3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 18.2 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artikel 18.2 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

”Artikel 18b

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan 

dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med 

punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och 

rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet 

tillämpas.
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2. Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i 

enlighet med det förfarande som avses i artikel 18a.6. I ett sådant fall ska 

kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet 

eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

IV. ENERGI

▌

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1222/2009 av den 25 november 2009 om 

märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar26

26 EUT L 342, 22.12.2009, s. 46.
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I syfte att genomföra nödvändiga tekniska anpassningar av förordning (EG) nr 

1222/2009, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-

fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till 

den förordningen för att anpassa dem till den tekniska utvecklingen. Det är särskilt 

viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, 

inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i 

det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att 

säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas 

experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens 

expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
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Förordning (EG) nr 1222/2009 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Ändringar och anpassning till den tekniska utvecklingen

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 12a med avseende på ändring av denna förordning i fråga om följande:

a) Införande av informationskrav som avser kategorisering avseende 

väggrepp på vått underlag för C2- och C3-däck, under förutsättning att 

lämpliga harmoniserade testmetoder finns tillgängliga.

b) Anpassning, i tillämpliga fall, av väggreppsklassen till de tekniska 

egenskaperna hos däck som i huvudsak är utformade för att ge bättre 

prestanda på is- och/eller snöunderlag än ett normalt däck i fråga om 

förmågan att starta, behålla eller hejda fordonsrörelse.

c) Anpassning av bilagorna I−V till den tekniska utvecklingen.”
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2. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 12a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
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3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 11 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artikel 11 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_______________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3. Artikel 13 ska utgå.
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V. MILJÖ

▌

1. Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG av den 20 december 1994 om 

begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid lagring av bensin och 

vid distribution av bensin från depåer till bensinstationer27

I syfte att säkerställa att de krav för utrustning för bottenlastning som fastställs i 

direktiv 94/63/EG ändras vid behov och anpassa bilagorna till den tekniska 

utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-

fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna till det 

direktivet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under 

sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i 

enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om 

bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av 

delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i 

kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

27 EGT L 365, 31.12.1994, s. 24.
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Direktiv 94/63/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. I artikel 4.1 ska sjätte stycket ersättas med följande:

”Alla depåer med utlastningsanläggningar för tankbilar ska vara utrustade med 

minst en utlastningsanordning som uppfyller de krav för utrustning för 

bottenlastning som fastställs i bilaga 4. Kommissionen ska regelbundet se över 

dessa krav och ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 7a med avseende på ändring av bilaga 4 på grundval av resultatet av 

denna översyn.”

2. Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

Anpassning till den tekniska utvecklingen

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 7a med avseende på ändring av bilagorna i syfte att anpassa dem till den 

tekniska utvecklingen, med undantag för de gränsvärden som anges i punkt 2 i 

bilaga 2.”
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3. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 7a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.1 och 7 

ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den … 

[den dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen 

ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio 

månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av 

befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 

en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i 

fråga.
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3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.1 och 7 får när 

som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om 

återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i 

beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare 

i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.1 och 7 ska träda i kraft 

endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar 

mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då 

akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både 

Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna 

period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets 

initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4. Artikel 8 ska utgå.

▌

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om 

bedömning och hantering av omgivningsbuller28

28 EGT L 189, 18.7.2002, s. 12.
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I syfte att anpassa direktiv 2002/49/EG till den tekniska och vetenskapliga 

utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-

fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till 

det direktivet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd 

under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd 

genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 

2016 om bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen 

av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt 

som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till 

möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade 

akter.

Direktiv 2002/49/EG ska därför ändras på följande sätt:
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1. Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet 

med artikel 12a med avseende på ändring av bilaga II i syfte att 

fastställa gemensamma metoder för bedömningen av Lden och 

Lnight.”

b) I punkt 3 ska följande andra stycke läggas till:

”Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 12a med avseende på ändring av bilaga III i syfte att fastställa 

bedömningsmetoder för hälsoeffekter.”
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2. Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 12a med avseende på ändring av bilaga I punkt 3 och bilagorna II och 

III i syfte att anpassa dem till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.”

3. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 12a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.2, 6.3 

och 12 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med 

den … [den dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. 

Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet 

senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen 

av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 

en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i 

fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.2, 6.3 och 12 får 

när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om 

återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i 

beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare 

i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.2, 6.3 och 12 ska träda i 

kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort 

invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader 

från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna 

period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets 

initiativ.

_____________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
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4. Artikel 12.3 ska utgå.

5. Den andra meningen i inledningsfrasen i bilaga III ska ersättas med följande:

”De dos-effekt-samband som införs genom framtida revideringar av denna 

bilaga kommer särskilt att gälla följande:”.

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om 

begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning 

av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för 

fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG29

29 EUT L 143, 30.4.2004, s. 87.
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I syfte att säkerställa användning av aktuella analysmetoder för att fastställa 

efterlevnad av gränsvärdena för halten av flyktiga organiska föreningar, bör 

befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till 

kommissionen med avseende på ändringar av bilaga III till direktiv 2004/42/EG för 

att anpassa den till den tekniska utvecklingen. Det är särskilt viktigt att 

kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive 

på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att 

säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas 

experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens 

expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
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Direktiv 2004/42/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Anpassning till den tekniska utvecklingen

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 

11a med avseende på ändring av bilaga III i syfte att anpassa den till den 

tekniska utvecklingen.”

2. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 11a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 11 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 11 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3. Artikel 12.3 ska utgå.

▌
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4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 

om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av 

föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG30

30 EUT L 33, 4.2.2006, s. 1.



AM\1182554SV.docx 128/346 PE637.696v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 166/2006 till den tekniska utvecklingen och till 

utvecklingen av internationell rätt, och säkerställa bättre rapportering, bör 

befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till 

kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna II och III till den 

förordningen i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska 

utvecklingen, eller som ett resultat av att eventuella ändringar av bilagorna till 

Uneces protokoll om register över utsläpp och överföringar av föroreningar antagits 

då parterna i protokollet sammankommit, samt komplettering av den förordningen 

genom att inleda rapportering om utsläpp av relevanta föroreningar från en eller flera 

diffusa källor. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd 

under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd 

genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 

2016 om bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen 

av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt 

som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till 

möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade 

akter.



AM\1182554SV.docx 129/346 PE637.696v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Förordning (EG) nr 166/2006 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 8.3 ska ersättas med följande:

”3. Om kommissionen konstaterar att det inte finns några uppgifter om 

utsläpp från diffusa källor, ska den ges befogenhet att anta delegerade 

akter i enlighet med artikel 18a i syfte att komplettera denna förordning 

genom inledande av rapportering om utsläpp av relevanta föroreningar 

från en eller flera diffusa källor enligt internationellt godkända metoder.”

2. Artikel 18 ska ersättas med följande:

”Artikel 18

Ändringar av bilagorna

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 

18a med avseende på ändring av bilagorna II och III i syfte att

a) anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen,

b) anpassa dem som ett resultat av att eventuella ändringar av protokollets 

bilagor antagits då parterna i protokollet sammankommit.”
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3. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 18a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 8.3 och 

18 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 

… [den dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen 

ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio 

månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av 

befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 

en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i 

fråga.
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3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 8.3 och 18 får när 

som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om 

återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i 

beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare 

i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 8.3 och 18 ska träda i kraft 

endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar 

mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då 

akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både 

Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna 

period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets 

initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4. Artikel 19.3 ska utgå.

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 

2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 

ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av 

förordning (EG) nr 1907/200631

31 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.
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I syfte att säkerställa att förordning (EG) nr 1272/2008 regelbundet uppdateras, bör 

befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till 

kommissionen med avseende på

– ändring av bilaga VI till den förordningen i syfte att harmonisera klassificering 

och märkning av ämnen,

– ändring av bilaga VIII i syfte att ytterligare harmonisera uppgifter om 

insatser i nödsituationer och förebyggande åtgärder,

– ändring av vissa bestämmelser i den förordningen och bilagorna I–VIII till den 

förordningen i syfte att anpassa dem till den tekniska och vetenskapliga 

utvecklingen.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i 

enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om 

bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av 

delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i 

kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
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Förordning (EG) nr 1272/2008 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 37.5 ska ersättas med följande:

”5. Om kommissionen anser att den harmoniserade klassificeringen och 

märkningen av det berörda ämnet är lämplig ska den utan onödigt 

dröjsmål anta delegerade akter i enlighet med artikel 53a med avseende 

på ändring av bilaga VI genom att införa det ämnet med dess 

klassificering och märkning i tabell 3.1 i del 3 i bilaga VI och, i 

förekommande fall, dess särskilda koncentrationsgränser eller M-

faktorer.

En motsvarande post ska införas i tabell 3.2 i del 3 i bilaga VI enligt 

samma villkor, fram till och med den 31 maj 2015.

Om det, i fråga om harmonisering av klassificering och märkning av 

ämnen, är nödvändigt av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det 

förfarande som anges i artikel 53b tillämpas på delegerade akter som 

antas enligt den här punkten.”
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2. Artikel 45.4 ska ersättas med följande:

”4. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 53a med avseende på ändringar av bilaga VIII för att ytterligare 

harmonisera uppgifter om insatser i nödsituationer och förebyggande 

åtgärder, efter samråd med berörda parter som Europeiska 

sammanslutningen av giftcentraler och kliniska toxikologer (EAPCCT) 

▌.”

3. Artikel 53.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 53a med avseende på ändring av artiklarna 6.5, 11.3, 12, 

14, 18.3 b, 23, 25–29 och 35.2 andra och tredje stycket samt bilagorna I–

VIII i syfte att anpassa dem till den tekniska och vetenskapliga 

utvecklingen, med beaktande av vidareutvecklingen av GHS, särskilt 

eventuella FN-ändringar som avser användningen av information om 

liknande blandningar, samt utvecklingen inom internationellt erkända 

kemikalieprogram och uppgifter från olycksdatabaser.

Om det är nödvändigt av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det 

förfarande som anges i artikel 53b tillämpas på delegerade akter som 

antas enligt denna punkt.”
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4. Följande artiklar ▌ska införas:

”Artikel 53a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 37.5, 

45.4 och 53.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och 

med den … [den dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. 

Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet 

senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen 

av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 

en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i 

fråga.
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3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 37.5, 45.4 och 53.1 

får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 

om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i 

beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare 

i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 37.5, 45.4 och 53.1 ska träda 

i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort 

invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader 

från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna 

period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets 

initiativ.

Artikel 53b

Skyndsamt förfarande

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan 

dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med 

punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och 

rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet 

tillämpas.
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2. Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i 

enlighet med det förfarande som avses i artikel 53a.6. I ett sådant fall ska 

kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet 

eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

Artikel 53c

Separata delegerade akter för olika delegerade befogenheter

Kommissionen ska anta en separat delegerad akt avseende varje befogenhet 

som delegerats till den i enlighet med denna förordning.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5. Artikel 54.3 och 54.4 ska utgå.

6. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/126/EG av den 21 oktober 2009 om 

återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av motorfordon på bensinstationer32

32 EUT L 285, 31.10.2009, s. 36.
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I syfte att säkerställa överensstämmelse med relevanta normer som Europeiska 

standardiseringskommittén (CEN) fastställt, bör befogenheten att anta akter i 

enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende 

på ändringar av vissa bestämmelser i direktiv 2009/126/EG för att anpassa dem till 

den tekniska utvecklingen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför 

lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att 

dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet 

av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet 

i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla 

handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges 

systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med 

förberedelse av delegerade akter.



AM\1182554SV.docx 141/346 PE637.696v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Direktiv 2009/126/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Tekniska anpassningar

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 8a med avseende på ändring av artiklarna 4 och 5 i syfte att anpassa 

dem till den tekniska utvecklingen när det är nödvändigt för att säkerställa 

överensstämmelse med relevanta normer som Europeiska 

standardiseringskommittén (CEN) fastställt.

Den delegering av befogenhet som avses i första stycket ska inte gälla för den 

återföringsgrad för bensinångor och det volymförhållande som anges i artikel 4 

samt för de tidsperioder som anges i artikel 5.”
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2. Följande artikel ska införas:

”Artikel 8a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till 

kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag då 

denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta 

en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före 

utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
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3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artikel 8 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3. Artikel 9 ska utgå.

▌

VI. EUROSTAT

▌

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 

2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om 

ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om 

särskilda statistikområden33

33 EUT L 393, 30.12.2006, s. 1.
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I syfte att anpassa förordning (EG) nr 1893/2006 till den tekniska och ekonomiska 

utvecklingen och anpassa Nace rev. 2 till andra klassifikationer av samhälle och 

ekonomi, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget 

delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilaga I till den 

förordningen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd 

under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd 

genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 

2016 om bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen 

av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt 

som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till 

möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade 

akter.
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Förordning (EG) nr 1893/2006 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a) Rubriken ska ersättas med följande:

"Delegerade akter och genomförandeakter"

b) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 6a med avseende på ändring av bilaga I för att beakta den tekniska 

eller ekonomiska utvecklingen eller anpassa den till andra 

klassifikationer av samhälle och ekonomi.”

2. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 6a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6.2 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 6.2 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 6.2 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3. Artikel 7.3 ska utgå.

▌
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2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 451/2008 av 23 april 2008 om 

fastställande av en ny statistisk indelning av produkter efter näringsgren (CPA) och 

om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3696/9334

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 451/2008 till den tekniska eller ekonomiska 

utvecklingen och anpassa den till andra indelningar för samhällsstatistik och 

ekonomisk statistik, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-

fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagan till den 

förordningen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd 

under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd 

genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av de 13 april 

2016 om bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen 

av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt 

som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till 

möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade 

akter.

34 EUT L 145, 4.6.2008, s. 65.
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Förordning (EG) nr 451/2008 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a) Rubriken ska ersättas med följande:

"Delegerade akter och genomförandeakter"

b) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 6a med avseende på ändring av bilagan ▌ för att beakta den 

tekniska eller ekonomiska utvecklingen eller anpassa den till andra 

indelningar för samhällsstatistik och ekonomisk statistik.

När kommissionen utövar den befogenheten ska den säkerställa att de 

delegerade akterna inte innebär några betydande ytterligare insatser 

eller kostnader för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.”

2. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 6a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6.2 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 6.2 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 6.2 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3. Artikel 7.3 ska utgå.
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VII. INRE MARKNADEN, INDUSTRI, ENTREPRENÖRSKAP SAMT SMÅ OCH 

MEDELSTORA FÖRETAG

▌

1. Rådets direktiv 76/211/EEG av den 20 januari 1976 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa varor efter vikt eller 

volym35

I syfte att anpassa direktiv 76/211/EEG till den tekniska utvecklingen, bör 

befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till 

kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I och II till det direktivet. 

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i 

enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om 

bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av 

delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i 

kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

35 EGT L 46, 21.2.1976, s. 1.
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Direktiv 76/211/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 6a med avseende på ändring av bilagorna I och II i syfte att anpassa dem 

till den tekniska utvecklingen.”

2. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 6a

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6 ska ges till 

kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag då 

denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta 

en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före 

utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

▌

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 6 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 6 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

▌
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2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/14/EG av den 8 maj 2000 om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om buller i miljön från utrustning som 

är avsedd att användas utomhus36

I syfte att anpassa direktiv 2000/14/EG till den tekniska utvecklingen, bör 

befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till 

kommissionen med avseende på ändring av bilaga III till det direktivet. Det är 

särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande 

arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med 

principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre 

lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade 

akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i 

kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

36 EGT L 162, 3.7.2000, s. 1.
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Direktiv 2000/14/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 18.2 ska utgå.

2. Artikel 18a ska ersättas med följande:

”Artikel 18a

Ändringar av bilaga III

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 18b med avseende på ändring av bilaga III i syfte att anpassa den till 

den tekniska utvecklingen. Dessa delegerade akter får inte direkt påverka den 

uppmätta ljudeffektnivån för utrustning som förtecknas i artikel 12, särskilt 

genom införande av hänvisningar till tillämpliga europeiska standarder.”

3. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 17a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 18a ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
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3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 18a får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artikel 18a ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
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4. I artikel 19 ska led b utgå.

▌

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/9/EG av den 11 februari 2004 om 

tillsyn och kontroll avseende god laboratoriesed (GLP)37

I syfte att anta nödvändiga tekniska anpassningar av direktiv 2004/9/EG, bör 

befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till 

kommissionen med avseende på

– ändring av det direktivet i syfte att lösa tvister avseende överensstämmelse med 

god laboratoriesed,

– ändring av garantiformuleringen i det direktivet,

– ändring av bilaga I till det direktivet i syfte att ta hänsyn till den tekniska 

utvecklingen.

37 EUT L 50, 20.2.2004, s. 28.
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Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i 

enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om 

bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av 

delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i 

kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2004/9/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 6.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 6a med avseende på ändring av detta direktiv i syfte att lösa de 

problem som avses i punkt 1. Ändringar av bilaga I ska inte ändra 

bilagans karaktär, som består i att tillhandahålla riktlinjer för 

övervakning av att kraven på god laboratoriesed uppfylls och för 

testanläggningsinspektioner och granskningar av försök.”
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2. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 6a

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.3 och 

8.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 

… [den dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen 

ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio 

månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av 

befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 

en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i 

fråga.
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3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.3 och 8.2 får när 

som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om 

återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i 

beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare 

i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.3 och 8.2 ska träda i kraft 

endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar 

mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då 

akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både 

Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna 

period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets 

initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3. Artikel 7.3 ska utgå.

4. Artikel 8.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 6a med avseende på ändring av

a) formuleringen i artikel 2.2,

b) bilaga I i syfte att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen.”.

▌
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4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om 

maskiner och ändring av direktiv 95/16/EG38

I syfte att ta hänsyn till utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med 

artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar 

av den vägledande förteckningen över säkerhetskomponenter i bilaga V till direktiv 

2006/42/EG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd 

under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd 

genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 

2016 om bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen 

av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt 

som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till 

möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade 

akter.

38 EUT L 157, 9.6.2006, s. 24.
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För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 2006/42/EG, bör 

kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på nödvändiga 

åtgärder avseende potentiellt riskfyllda maskiner. Dessa befogenheter bör utövas i 

enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Direktiv 2006/42/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. I artikel 2 andra stycket c ska andra stycket ersättas med följande:

ˮEn vägledande förteckning över säkerhetskomponenter återfinns i bilaga V.ˮ

2. Artikel 8.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 21a med avseende på ändring av bilaga V i syfte att uppdatera den 

vägledande förteckningen över säkerhetskomponenter.”

3. I artikel 9.3 ska andra och tredje styckena ersättas med följande:

”Kommissionen ska ta vederbörlig hänsyn till detta samråd och anta 

nödvändiga åtgärder genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska 

antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 22.3.”
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4. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 21a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.1 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
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3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8.1 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artikel 8.1 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

5. Artikel 22.3 ska ersättas med följande:

”3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 182/2011* tillämpas.

___________________________

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av 

den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och 

principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens 

utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 

28.2.2011, s. 13).”

▌
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5. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/34/EG av den 23 april 2009 om 

gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder39

I syfte att säkerställa att nödvändiga tekniska anpassningar av direktiv 2009/34/EG 

utförs, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget 

delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till det 

direktivet för att anpassa dem till de tekniska framstegen. Det är särskilt viktigt att 

kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive 

på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att 

säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas 

experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens 

expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

39 EUT L 106, 28.4.2009, s. 7.
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När det gäller befogenheten i artikel 5.3, enligt vilken medlemsstater som har 

utfärdat ett begränsat EG-typgodkännande ska ansöka om anpassning till tekniska 

framsteg av bilagorna I och II, existerar ett sådant begränsat EG-typgodkännande 

inte längre. Befogenheten i artikel 5.3 bör därför utgå.

Direktiv 2009/34/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 5.3 ska utgå.

2. Artikel 16 ska ersättas med följande:

”Artikel 16

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 16a med avseende på ändring av bilagorna I och II i syfte att anpassa 

dem till de tekniska framstegen.”
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3. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 16a

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 16 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
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3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 16 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artikel 16 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4. Artikel 17 ska utgå.

▌

6. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om 

förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom 

gemenskapen40

40 EUT L 146, 10.6.2009, s. 1.
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I syfte att säkerställa att förteckningen över försvarsrelaterade produkter i bilagan till direktiv 

2009/43/EG står i strikt överensstämmelse med Europeiska unionens gemensamma militära 

förteckning, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget 

delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av den bilagan och ändringar av det 

direktivet vad gäller under vilka omständigheter medlemsstaterna får undanta överföringar av 

försvarsrelaterade produkter från skyldigheten att ha föregående tillstånd. Det är särskilt 

viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive 

på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa 

lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet 

alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt 

tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av 

delegerade akter.
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Direktiv 2009/43/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 4.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 13a med avseende på ändring, på begäran av en medlemsstat eller 

på eget initiativ, av punkt 2 i syfte att inkludera följande fall:

a) Överföringen sker under sådana förhållanden att den inte påverkar 

den allmänna ordningen eller den allmänna säkerheten.

b) Kravet på föregående tillstånd har blivit oförenligt med 

medlemsstaternas internationella åtaganden till följd av att detta 

direktiv antagits.

c) Det är nödvändigt för sådan mellanstatlig samverkan som avses i 

artikel 1.4.”
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2. Artikel 13 ska ersättas med följande:

”Artikel 13

Ändring av bilagan

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 13a med avseende på ändring av förteckningen över försvarsrelaterade 

produkter i bilagan så att den står i strikt överensstämmelse med Europeiska 

unionens gemensamma militära förteckning.

Om det är nödvändigt av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande 

som anges i artikel 13b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här 

artikeln.”

3. Följande artiklar ▌ska införas:

”Artikel 13a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.3 och 

13 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 

… [den dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen 

ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio 

månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av 

befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 

en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i 

fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.3 och 13 får när 

som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om 

återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i 

beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare 

i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.3 och 13 ska träda i kraft 

endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar 

mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då 

akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både 

Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna 

period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets 

initiativ.
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Artikel 13b

Skyndsamt förfarande

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan 

dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med 

punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och 

rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet 

tillämpas.

2. Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i 

enlighet med det förfarande som avses i artikel 13a.6. I ett sådant fall ska 

kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet 

eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4. Artikel 14 ska utgå.

▌
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7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 79/2009 av den 14 januari 2009 

om typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon och om ändring av direktiv 

2007/46/EG41

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 79/2009 till den tekniska utvecklingen vad 

gäller säkerheten hos vätgasdrivna fordon, bör befogenheten att anta akter i enlighet 

med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på 

komplettering av den förordningen med tekniska krav för sådana fordon samt med 

administrativa bestämmelser, mallar för administrativa handlingar och mallar för 

märkning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under 

sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i 

enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om 

bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av 

delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i 

kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

41 EUT L 35, 4.2.2009, s. 32.
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Förordning (EG) nr 79/2009 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 12 ska ersättas med följande:

”Artikel 12

Delegerade befogenheter

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 12a i syfte att komplettera denna förordning mot bakgrund av den 

tekniska utvecklingen genom fastställande av följande:

a) Detaljerade regler för provningsförfaranden som fastställs i bilagorna II–

V.

b) Detaljerade regler för kraven angående installering av 

vätgaskomponenter och vätgassystem som fastställs i bilaga VI.

c) Detaljerade regler för kraven angående vätgaskomponenternas och 

vätgassystemens säkra och tillförlitliga funktion enligt artikel 5.
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d) Anvisningar för krav som avser något av följande:

i) Användning av rent väte eller en blandning av väte och 

naturgas/biometan.

ii) Nya former för lagring eller användning av vätgas.

iii) Fordonets islagsskydd, för att hålla vätgaskomponenter och 

vätgassystem oskadda.

iv) Integrerade systemsäkerhetskrav som minst omfattar detektering av 

läckor och krav som avser utvädringsgas.

v) Elektrisk isolering och elektrisk säkerhet.

e) Administrativa bestämmelser för EG-typgodkännande av fordon med 

avseende på vätgasdrift och av vätgaskomponenter och vätgassystem.
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f) Regler om vilka uppgifter som ska tillhandahålls av tillverkarna för 

typgodkännandeändamål och inspektion i enlighet med artikel 4.4 och 

4.5.

g) Detaljerade regler för märkning eller andra former av tydlig och snabb 

identifiering av vätgasdrivna fordon enligt punkt 16 i bilaga VI.

och

h) Andra åtgärder som krävs för tillämpningen av denna förordning.”

2. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 12a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta 

en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före 

utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 12 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 12 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3. Artikel 13 ska utgå.
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8. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om 

samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, 

varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och 

säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG42

42 EUT L 216, 20.8.2009, s. 76.
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I syfte att anpassa direktiv 2009/81/EG till den snabba tekniska, ekonomiska och 

regleringsrelaterade utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med 

artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar 

av tröskelvärdena för kontrakt för att anpassa dem till de tröskelvärden som anges i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU43, av hänvisningarna till den 

gemensamma terminologin vid offentlig upphandling (CPV-nomenklaturen), av 

vissa referensnummer i CPV-nomenklaturen och av formerna för hänvisning i 

meddelandena till särskilda nummer i CPV-nomenklaturen. Eftersom de tekniska 

kraven på utrustningen för elektronisk mottagning bör hållas uppdaterade i enlighet 

med den tekniska utvecklingen är det också nödvändigt att ge kommissionen 

befogenhet att ändra de tekniska kraven på utrustningen för elektronisk mottagning. 

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i 

enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om 

bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av 

delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i 

kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

43 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som 
är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 
2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).
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Direktiv 2009/81/EG ska därför ändras på följande sätt:



AM\1182554SV.docx 191/346 PE637.696v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

1. Följande artiklar ▌ska införas:

”Artikel 66a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 68.1 och 

69.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 

… [den dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen 

ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio 

månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av 

befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 

en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i 

fråga.
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3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 68.1 och 69.2 får 

när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om 

återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i 

beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare 

i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 68.1 och 69.2 ska träda i 

kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort 

invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader 

från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna 

period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets 

initiativ.

Artikel 66b

Skyndsamt förfarande

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan 

dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med 

punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och 

rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet 

tillämpas.
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2. Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i 

enlighet med det förfarande som avses i artikel 66a.6. I ett sådant fall ska 

kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet 

eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

2. Artikel 67.3 och 67.4 ska utgå.

3. Artikel 68.1 ska ändras på följande sätt:

a) Andra stycket ska ersättas med följande:

”Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 66a med avseende på ändringar av de tröskelvärden som avses i 

första stycket.”

b) Följande stycke ska läggas till:

”Om det är nödvändigt att revidera de tröskelvärden som avses i första 

stycket och det av tidsbrist inte går att använda förfarandet i artikel 66a 

och det därför föreligger tvingande skäl till skyndsamhet, ska det 

förfarande som anges i artikel 66b tillämpas på delegerade akter som 

antas enligt den här punkten.”
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2. Artikel 69.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 66a med avseende på ändring av

a) referensnumren i CPV-nomenklaturen enligt bilagorna I och II, 

förutsatt att direktivets materiella tillämpningsområde inte ändras 

därigenom, och formerna för hänvisning i meddelandena till 

särskilda nummer i CPV-nomenklaturen inom de tjänstekategorier 

som anges i dessa bilagor,

b) de tekniska krav på utrustningen för elektronisk mottagning som 

avses i punkterna a, f och g i bilaga VIII.”

▌

VIII. RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSUMENTFRÅGOR

1. Rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra 

säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött 

barn eller ammar (tionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)44

44 EGT L 348, 28.11.1992, s. 1.
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I syfte att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen, ändringar av internationella 

bestämmelser eller specifikationer samt nya rön, bör befogenheten att anta akter i 

enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende 

på rent tekniska ändringar av bilaga I till direktiv 92/85/EEG ▌. Det är särskilt 

viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, 

inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i 

det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att 

säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas 

experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens 

expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

I enlighet med beslutet av den 22 juli 2003 bistås kommissionen av rådgivande 

kommittén för arbetsmiljöfrågor i förberedelserna, genomförandet och 

utvärderingen av arbetsmiljöverksamhet.
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Direktiv 92/85/EEG ska därför ändras på följande sätt:

1.  ▌Artikel 13 ▌ska ersättas med följande:

” ▌Artikel 13

Ändringar av bilaga I

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 13a med avseende på rent tekniska ändringar av bilaga I ▌ i syfte 

att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen, ändringar av internationella 

bestämmelser eller specifikationer samt nya rön.

Om det, i vederbörligen motiverade undantagsfall där omedelbara, 

direkta och allvarliga risker föreligger för arbetstagares och andra 

personers fysiska hälsa och säkerhet, är nödvändigt av tvingande skäl 

▌till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 13b tillämpas 

på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”
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2. Följande ▌ska införas:

”Artikel 13a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 13 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
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3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 13 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artikel 13 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 13b

Skyndsamt förfarande

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan 

dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med 

punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och 

rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet 

tillämpas.

2. Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i 

enlighet med det förfarande som avses i artikel 13a.6. I ett sådant fall ska 

kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet 

eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
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2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om 

konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG45

I syfte att uppdatera direktiv 2008/48/EG, bör befogenheten att anta akter i enlighet 

med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på 

ändringar av det direktivet i syfte att lägga till ytterligare antaganden för beräkningen 

av den effektiva räntan eller ändra befintliga antaganden. Det är särskilt viktigt att 

kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive 

på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att 

säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas 

experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens 

expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

45 EUT L 133, 22.5.2008, s. 66.
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Direktiv 2008/48/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 19.5 ska ersättas med följande:

”5. Där så är nödvändigt får de ytterligare antaganden som anges i bilaga I 

användas vid beräkningen av den effektiva räntan.

Om de antaganden som anges i denna artikel och i del II av bilaga I inte 

räcker för att beräkna den effektiva räntan på ett enhetligt sätt eller inte 

längre är anpassade till de affärsmässiga förhållandena på marknaden, 

ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet 

med artikel 24a med avseende på ändring av denna artikel och del II av 

bilaga I i syfte att lägga till de ytterligare antaganden som krävs för att 

beräkna den effektiva räntan eller ändra befintliga sådana.”
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2. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 24a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 19.5 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
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3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 19.5 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artikel 19.5 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3. Artikel 25 ska utgå.
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IX. TRANSPORT OCH RÖRLIGHET

▌

1. Rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober 1995 om enhetliga förfaranden för 

kontroller av vägtransporter av farligt gods46

I syfte att anpassa direktiv 95/50/EG till den vetenskapliga och tekniska 

utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-

fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till 

det direktivet, särskilt för att ta hänsyn till ändringar av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2008/68/EG47. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför 

lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att 

dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet 

av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet 

i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla 

handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges 

systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med 

förberedelse av delegerade akter.

46 EGT L 249, 17.10.1995, s. 35.
47 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på 
väg, järnväg och inre vattenvägar (EUT L 260, 30.9.2008, s. 13).
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Direktiv 95/50/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 9a ska ersättas med följande:

”Artikel 9a

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 9aa med avseende på ändring av bilagorna i syfte att anpassa dem till 

den vetenskapliga och tekniska utvecklingen inom detta direktivs 

tillämpningsområde, och särskilt för att ta hänsyn till ändringar av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG*.

___________________________

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 

2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar 

(EUT L 260, 30.9.2008, s. 13).”

2. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 9aa

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9a ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 9a får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 9a ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3. Artikel 9b ska utgå.

▌
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2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om 

inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen 

och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG48

I syfte att anpassa direktiv 2002/59/EG till utvecklingen av unionsrätten och 

internationell rätt och till erfarenheterna från direktivets genomförande, bör 

befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till 

kommissionen med avseende på ändring av

– hänvisningarna till unionens och Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) 

instrument i det direktivet, i syfte att bringa dem i överensstämmelse med 

bestämmelserna i unionsrätten eller internationell rätt,

– vissa definitioner i det direktivet, i syfte att bringa dem i överensstämmelse 

med andra bestämmelser i unionsrätten eller internationell rätt,

– bilagorna I, III och IV till det direktivet mot bakgrund av den tekniska 

utvecklingen och erfarenheterna av det direktivet.

48 EGT L 208, 5.8.2002, s. 10.
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Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i 

enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om 

bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av 

delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i 

kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2002/59/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 27 ska ersättas med följande:

”Artikel 27

Ändringar

1. Kommissionen ska, inom ramen för detta direktivs tillämpningsområde 

enligt artikel 2, ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 27a med avseende på ändringar av hänvisningarna i direktivet till 

unionens och IMO:s instrument samt av definitionerna i artikel 3 och 

bilagorna i syfte att bringa dem i överensstämmelse med bestämmelser i 

unionsrätten eller internationell rätt som har antagits, ändrats eller trätt i 

kraft ▌.
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2. Kommissionen ska, inom ramen för detta direktivs tillämpningsområde 

enligt artikel 2, ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 27a med avseende på ändring av bilagorna I, III och IV mot 

bakgrund av den tekniska utvecklingen och erfarenheterna av detta 

direktiv ▌.”

2. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 27a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 27 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
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3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 27 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artikel 27 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3. Artikel 28 ska utgå.

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 

2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening 

från fartyg (COSS) och om ändring av förordningarna om sjösäkerhet och 

förhindrande av förorening från fartyg49

49 EGT L 324, 29.11.2002, s. 1.
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I syfte att uppdatera förteckningen över unionsakter som hänvisar till kommittén för 

sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Coss) i förordning (EG) 

nr 2099/2002, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-

fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av den förordningen 

för att införa en hänvisning till de unionsakter som ger Coss befogenheter och som 

har trätt i kraft. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd 

under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd 

genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 

2016 om bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen 

av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt 

som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till 

möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade 

akter.
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Förordning (EG) nr 2099/2002 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 3.3 ska utgå.

2. Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7

Coss befogenheter och ändringar

Coss ska utöva de befogenheter som den tilldelas i enlighet med unionens 

gällande maritima lagstiftning.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 

7a med avseende på ändring av artikel 2.2 för att införa en hänvisning till de 

unionsakter som ger Coss befogenheter och som har trätt i kraft efter det att 

denna förordning antogs.”
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3. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 7a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 7 ska ges till 

kommissionen för en ▌period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.



AM\1182554SV.docx 218/346 PE637.696v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 7 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artikel 7 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
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4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/25/EG av den 14 april 2003 om 

särskilda stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg50

I syfte att anpassa direktiv 2003/25/EG till den tekniska utvecklingen, till 

utvecklingen på internationell nivå och till erfarenheterna från direktivets 

genomförande, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-

fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna till det 

direktivet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under 

sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i 

enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om 

bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av 

delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i 

kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

50 EUT L 123, 17.5.2003, s. 22.
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Direktiv 2003/25/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 10a med avseende på ändringar av bilagorna i syfte att ta hänsyn till den 

internationella utvecklingen, särskilt inom IMO, och för att direktivet ska bli 

mer effektivt mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts och den tekniska 

utvecklingen.”

2. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 10a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 10 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 10 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3. Artikel 11 ska utgå.



AM\1182554SV.docx 224/346 PE637.696v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

5. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om 

grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- 

eller persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och 

rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG51

I syfte att anpassa direktiv 2003/59/EG till den vetenskapliga och tekniska 

utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-

fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I och 

II till det direktivet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga 

samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd 

genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 

2016 om bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen 

av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt 

som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till 

möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade 

akter.

51 EUT L 226, 10.9.2003, s. 4.
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Direktiv 2003/59/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 11a med avseende på ändringar av bilagorna I och II i syfte att anpassa 

dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”

2. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 11a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 11 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 11 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3. Artikel 12 ska utgå.

▌
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6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om 

försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer52

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 785/2004 till utvecklingen av internationell 

rätt, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget 

delegeras till kommissionen med avseende på ändring av vissa värden i den 

förordningen mot bakgrund av ändringar av internationella avtal. Det är särskilt 

viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, 

inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i 

det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att 

säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas 

experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens 

expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

52 EUT L 138, 30.4.2004, s. 1.
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Förordning (EG) nr 785/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 6.5 ska ersättas med följande:

”5. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 8a med avseende på ändring av de belopp som anges i punkterna 

1, 2 och 3 i denna artikel, när ändringar i tillämpliga internationella avtal 

gör detta nödvändigt.”

2. Artikel 7.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 8a med avseende på ändring av de belopp som anges i punkt 1 i 

denna artikel, när ändringar i tillämpliga internationella avtal gör detta 

nödvändigt.”
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3. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 8a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.5 och 

7.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 

… [den dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen 

ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio 

månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av 

befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 

en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i 

fråga.
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3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6.5 och 7.2 får när 

som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om 

återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i 

beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare 

i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.5 och 7.2 ska träda i kraft 

endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar 

mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då 

akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både 

Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna 

period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets 

initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4. Artikel 9.3 ska utgå.
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7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 789/2004 av den 21 april 2004 om 

överföring av lastfartyg och passagerarfartyg mellan register inom gemenskapen och 

om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 613/9153

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 789/2004 till utvecklingen på internationell 

nivå, särskilt inom Internationella sjöfartsorganisationen, och för att förordningen ska 

bli mer effektiv mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts och den tekniska 

utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-

fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av vissa 

definitioner i den förordningen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför 

lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att 

dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet 

av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet 

i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla 

handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges 

systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med 

förberedelse av delegerade akter.

53 EUT L 138, 30.4.2004, s. 19.
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Förordning (EG) nr 789/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 7.3 ska utgå.

2. Artikel 9.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ska, inom ramen för denna förordnings 

tillämpningsområde enligt artikel 3, ges befogenhet att anta delegerade 

akter i enlighet med artikel 9a med avseende på ändringar av 

definitionerna i artikel 2 i syfte att ta hänsyn till den internationella 

utvecklingen, särskilt inom IMO, och för att förordningen ska bli mer 

effektiv mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts och den tekniska 

utvecklingen ▌.”
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3. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 9a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9.1 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
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3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 9.1 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artikel 9.1 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

▌

8. Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/44/EG av den 7 september 2005 om 

harmoniserade flodinformationstjänster (RIS) på inre vattenvägar i gemenskapen54

54 EUT L 255, 30.9.2005, s. 152.
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I syfte att anpassa direktiv 2005/44/EG till den tekniska utvecklingen och beakta 

erfarenheterna av det direktivets tillämpning, bör befogenheten att anta akter i 

enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende 

på ändringar av bilagorna I och II till det direktivet. Det är särskilt viktigt att 

kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive 

på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att 

säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas 

experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens 

expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
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Direktiv 2005/44/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Ändringar av bilagorna I och II

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 10a med avseende på ändring av bilagorna I och II mot bakgrund av 

erfarenheterna av detta direktivs tillämpning och för att anpassa dessa bilagor 

till den tekniska utvecklingen.”

2. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 10a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 10 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 10 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3. Artikel 11.4 ska utgå.
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9. Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG av den 26 oktober 2005 om ökat 

hamnskydd55

I syfte att regelbundet uppdatera de tekniska åtgärder som krävs för att säkerställa 

hamnskydd, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-

fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna I–IV 

till direktiv 2005/65/EG. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga 

samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd 

genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 

2016 om bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen 

av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt 

som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till 

möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade 

akter.

55 EUT L 310, 25.11.2005, s. 28.
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Direktiv 2005/65/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 14 ska ersättas med följande:

”Artikel 14

Ändringar av bilagorna I–IV

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 14a med avseende på ändring av bilagorna I–IV i syfte att anpassa dem 

mot bakgrund av erfarenheterna av genomförandet av dem, utan att utvidga 

detta direktivs tillämpningsområde.

Om det, i fråga om ändringar som krävs för att anpassa bilagorna I–IV, är 

nödvändigt av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i 

artikel 14b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

2. Följande artiklar ▌ska införas:

”Artikel 14a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 14 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 14 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 14 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
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Artikel 14b

Skyndsamt förfarande

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan 

dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med 

punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och 

rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet 

tillämpas.

2. Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i 

enlighet med det förfarande som avses i artikel 14a.6. I ett sådant fall ska 

kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet 

eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3. Artikel 15 ska utgå.
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10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 

2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som 

förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till 

flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om 

upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG56

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 2111/2005 till den vetenskapliga och tekniska 

utvecklingen samt ytterligare specificera tillämpliga förfaranden, bör befogenheten 

att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen 

med avseende på ändringar av bilagan till den förordningen och komplettering av 

den förordningen med detaljerade regler för vissa förfaranden. Det är särskilt viktigt 

att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, 

inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i 

det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att 

säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas 

experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens 

expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

56 EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.
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Förordning (EG) nr 2111/2005 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”2. De gemensamma kriterierna för att belägga ett lufttrafikföretag med 

verksamhetsförbud, vilka ska baseras på de relevanta säkerhetsnormerna, 

fastställs i bilagan (nedan kallade de gemensamma kriterierna).

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 14a med avseende på ändring av bilagan i syfte att ändra de 

gemensamma kriterierna för att beakta den vetenskapliga och tekniska 

utvecklingen.”

2. Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Detaljerade regler

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 14a i syfte att komplettera denna förordning genom fastställande av 

detaljerade regler för de förfaranden som avses i detta kapitel med vederbörlig 

hänsyn till att beslut måste kunna fattas snabbt i samband med uppdateringen 

av gemenskapens förteckning.
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Om det, i fråga om de åtgärder som avses i första stycket, är nödvändigt av 

tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 14b 

tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

3. Följande artiklar ▌ska införas:

”Artikel 14a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2 och 8 

ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den … 

[den dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen 

ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio 

månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av 

befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 

en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i 

fråga.
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3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.2 och 8 får när 

som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om 

återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i 

beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare 

i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.2 och 8 ska träda i kraft 

endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar 

mot den delegerade akten inom en period på en månad från den dag då 

akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både 

Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna 

period ska förlängas med en månad på Europaparlamentets eller rådets 

initiativ.

Artikel 14b

Skyndsamt förfarande

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan 

dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med 

punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och 

rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet 

tillämpas.

2. Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i 

enlighet med det förfarande som avses i artikel 14a.6. I ett sådant fall ska 

kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet 

eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
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4. Artikel 15.4 ska utgå.

▌

11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336/2006 av den 15 februari 2006 

om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och 

upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051/9557

I syfte att uppdatera bestämmelserna om genomförande av Internationella 

säkerhetsorganisationskoden, bör befogenheten att anta akter i enlighet med 

artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar 

av bilaga II till förordning (EG) nr 336/2006. Det är särskilt viktigt att kommissionen 

genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, 

och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella 

avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor 

delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet 

alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges 

systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med 

förberedelse av delegerade akter.

57 EUT L 64, 4.3.2006, s. 1.
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Förordning (EG) nr 336/2006 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 11.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ska, inom ramen för denna förordnings 

tillämpningsområde enligt artikel 3, ges befogenhet att anta delegerade 

akter i enlighet med artikel 11a med avseende på ändring av bilaga II i 

syfte att ta hänsyn till den internationella utvecklingen, särskilt inom 

IMO, eller för att förordningen ska bli mer effektiv mot bakgrund av de 

erfarenheter som gjorts vid dess genomförande.”

2. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 11a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11.2 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 11.2 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 11.2 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

▌
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3. Artikel 12.3 ska utgå.

12. Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om 

transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar58

I syfte att anpassa direktiv 2008/68/EG till den tekniska och vetenskapliga 

utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-

fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna till 

det direktivet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd 

under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd 

genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 

2016 om bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen 

av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt 

som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till 

möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade 

akter.

58 EUT L 260, 30.9.2008, s. 13.
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Direktiv 2008/68/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 8.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 8a med avseende på ändring av bilagorna i syfte att ta hänsyn till 

ändringar av ADR, RID och ADN, särskilt ändringar med koppling till 

den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, inbegripet användningen av 

spårningsteknik ▌.”

2. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 8a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.1 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8.1 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 8.1 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3. Artikel 9.3 ska utgå.

▌
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13. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om 

gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och 

utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse 

därmed59

I syfte att anpassa direktiv 2009/15/EG till utvecklingen av tillämpliga internationella 

instrument och ändra de högsta belopp som ska betalas som ersättning till 

skadelidande, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-

fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av det direktivet för 

att

– införliva senare ändringar av vissa internationella konventioner, protokoll, 

koder och resolutioner med anknytning till direktivet, som har trätt i kraft,

– ändra vissa belopp som anges i direktivet.

59 EUT L 131, 28.5.2009, s. 47.
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Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i 

enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om 

bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av 

delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i 

kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Direktiv 2009/15/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 5a

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 7.1 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 7.1 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 7.1 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
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2. Artikel 6.3 ska utgå.

3. Artikel 7.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 5a med avseende på ändring av detta direktiv, utan att utvidga 

dess tillämpningsområde, i syfte att

a) vid tillämpning av detta direktiv införliva senare ikraftträdda 

ändringar av de internationella konventioner, protokoll, koder och 

resolutioner med anknytning till direktivet som avses i artiklarna 2 

d, 3.1 och 5.2,

b) ändra de belopp som anges i artikel 5.2 b ii och iii.”

▌
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14. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009 av den 23 april 2009 om 

gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och 

utövar tillsyn av fartyg60

I syfte att göra förordning (EG) nr 391/2009 fullständig och anpassa den till 

utvecklingen av internationella bestämmelser, bör befogenheten att anta akter i 

enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende 

på

– ändring av de minimikriterier som fastställs i bilaga I till den förordningen med 

beaktande av i synnerhet de relevanta beslut som har fattats av IMO,

– komplettering av den förordningen med kriterier för mätning av reglernas och 

förfarandenas effektivitet samt den erkända organisationens prestationsnivå i 

fråga om säkerhet och förhindrande av förorening från av dem klassificerade 

fartyg, varvid särskild hänsyn ska tas till data som tas fram inom ramen för 

Paris-samförståndsavtalet om hamnstatskontroll eller liknande mekanismer,

60 EUT L 131, 28.5.2009, s. 11.
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– komplettering av den förordningen med kriterier för när en sådan 

prestationsnivå ska betraktas som ett oacceptabelt hot mot säkerheten eller 

miljön, varvid särskilda hänsyn kan tas till mindre organisationer eller starkt 

specialiserade organisationer,

– komplettering av den förordningen med närmare bestämmelser om böter och 

viten och återkallelse av erkännande av organisationer som utför inspektioner 

och utövar tillsyn av fartyg.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i 

enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om 

bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av 

delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i 

kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
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Förordning (EG) nr 391/2009 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 12.4 ska utgå.

2. Artikel 13.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 14a med avseende på ändring av bilaga I, utan att utvidga dess 

tillämpningsområde, i syfte att uppdatera de minimikriterier som anges 

där, med särskild hänsyn till relevanta beslut som har fattats av IMO.”

3. Artikel 14.1 och 14.2 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 14a i syfte att komplettera denna förordning genom fastställande 

av:
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a) kriterier för mätning av reglernas och förfarandenas effektivitet 

samt den erkända organisationens prestationsnivå i fråga om 

säkerhet och förhindrande av förorening från av dem klassificerade 

fartyg, varvid särskild hänsyn ska tas till data som tas fram inom 

ramen för Paris-samförståndsavtalet om hamnstatskontroll eller 

liknande mekanismer,

b) kriterier för när en sådan prestationsnivå ska betraktas som ett 

oacceptabelt hot mot säkerheten eller miljön, varvid särskilda 

hänsyn kan tas till mindre organisationer eller starkt specialiserade 

organisationer.

2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 14a i syfte att komplettera denna förordning genom fastställande 

av närmare bestämmelser för föreläggande av böter och viten i enlighet 

med artikel 6 och, vid behov, om återkallelse av erkännande av 

organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg i 

enlighet med artikel 7.”
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4. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 14a

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 13.1, 

14.1 och 14.2 ska ges till kommissionen för en ▌period på fem år från 

och med den … [den dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. 

Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet 

senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen 

av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 

en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i 

fråga.
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3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 13.1, 14.1 och 14.2 

får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 

om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i 

beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare 

i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 13.1, 14.1 och 14.2 ska träda 

i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort 

invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader 

från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna 

period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets 

initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

15. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om 

transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till 

sjöss61

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 392/2009 till andra unionsbestämmelser och 

internationella bestämmelser, bör befogenheten att anta akter i enlighet med 

artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på

61 EUT L 131, 28.5.2009, s. 24.
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– ändring av bilaga I till den förordningen för att införliva ändringar av 

bestämmelserna i 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av 

passagerare och deras resgods, ändrad genom 2002 års protokoll,

– ändring av de gränser som fastställs i bilaga I till den förordningen för fartyg av 

klass B enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG62,

– ändring av bilaga II till den förordningen för att införliva ändringar av 

bestämmelserna i IMO:s riktlinjer.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i 

enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om 

bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av 

delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i 

kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

62 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG av den 6 maj 2009 om säkerhetsbestämmelser och 
säkerhetsnormer för passagerarfartyg (EUT L 163, 25.6.2009, s. 1).



AM\1182554SV.docx 273/346 PE637.696v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Förordning (EG) nr 392/2009 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Ändring av bilagorna

1. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 9a med avseende på ändring av bilaga I till denna förordning i 

syfte att införliva ändringar av de gränser som fastställs i artiklarna 3.1, 

4a.1, 7.1 och 8 i Atenkonventionen för att ta hänsyn till de beslut som 

fattas i enlighet med artikel 23 i den konventionen.

Kommissionen ges befogenhet att senast den 31 december 2016, på 

grundval av en lämplig konsekvensbedömning, anta delegerade akter i 

enlighet med artikel 9a med avseende på ändring av de gränser som 

fastställs i bilaga I till denna förordning för fartyg av klass B enligt 

artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG*, med 

hänsyn tagen till ▌ följderna när det gäller befordringsavgifter och 

marknadens möjlighet att erhålla ett försäkringsskydd till överkomligt 

pris på den nivå som krävs, mot den politiska bakgrunden att stärka 

passagerares rättigheter och den säsongbetonade arten hos en del av 

trafiken.
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2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 9a med avseende på ändring av bilaga II för att införliva ändringar 

av bestämmelserna i IMO:s riktlinjer.

___________________________

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG av den 6 maj 

2009 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för 

passagerarfartyg (EUT L 163, 25.6.2009, s. 1).”

2. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 9a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9.1 och 9.2 

ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den … 

[den dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen 

ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio 

månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av 

befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 

en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i 

fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 9.1 och 9.2 får när som 

helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om 

återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i 

beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare 

i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 9.1 och 9.2 ska träda i kraft 

endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar 

mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då 

akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både 

Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna 

period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets 

initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3. Artikel 10 ska utgå.

▌
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X. HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

▌

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 141/2000 av den 16 december 

1999 om särläkemedel63

I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 141/2000, bör befogenheten 

att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen 

med avseende på komplettering av den förordningen med definitioner av begreppen 

liknande läkemedel och klinisk överlägsenhet. Det är särskilt viktigt att 

kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive 

på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att 

säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas 

experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens 

expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

63 EGT L 18, 22.1.2000, s. 1.
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Förordning (EG) nr 141/2000 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 8.4 ska ersättas med följande:

”4. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 10b i syfte att komplettera denna förordning genom att anta 

definitioner av begreppen liknande läkemedel och klinisk överlägsenhet.”

2. Artikel 10a.3 ska utgå.

3. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 10b

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.4 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8.4 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 8.4 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
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2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om 

avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande 

av rådets direktiv 90/220/EEG64

I syfte att uppnå de mål som anges i direktiv 2001/18/EG, bör befogenheten att anta 

akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med 

avseende på ändringar av bilagorna till det direktivet och komplettering av det 

direktivet med

– undantagskriterier och informationskrav för anmälan för utsläppande på 

marknaden av vissa typer av genetiskt modifierade organismer,

– lägsta gränsvärden under vilka produkter där tillfälliga eller tekniskt 

oundvikliga spår av godkända genetiskt modifierade organismer inte kan 

uteslutas, inte behöver märkas som genetiskt modifierade organismer,

– lägre gränsvärden än 0,9 %, under vilka de märkningskrav som fastställs i 

direktivet inte tillämpas på spår av genetiskt modifierade organismer i 

produkter avsedda för direkt bearbetning,

64 EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.
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– särskilda märkningskrav för genetiskt modifierade organismer som inte har 

släppts ut på marknaden i den mening som avses i detta direktiv.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i 

enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om 

bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av 

delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i 

kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
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Direktiv 2001/18/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 29a i syfte att komplettera detta direktiv genom fastställande av 

de kriterier och uppgiftskrav som avses i punkt 1 samt relevanta krav på 

en sammanfattning av handlingarna, efter samråd med den berörda 

vetenskapliga kommittén. Kriterierna och uppgiftskraven ska vara av den 

beskaffenheten att en hög säkerhetsnivå för människors hälsa och för 

miljön säkerställs, och grundas på tillgänglig vetenskaplig bevisning om 

sådan säkerhet och på tidigare erfarenhet av utsättning av jämförbara 

genetiskt modifierade organismer.”
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b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Innan kommissionen antar delegerade akter enligt punkt 2 ska den 

se till att allmänheten får tillgång till förslaget. Allmänheten får 

framföra synpunkter till kommissionen inom 60 dagar. 

Kommissionen ska översända sådana synpunkter tillsammans med 

en analys till de experter som avses i artikel 29a.4.”

2. Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. För produkter där tillfälliga eller tekniskt oundvikliga spår av 

godkända genetiskt modifierade organismer inte kan uteslutas, ska 

kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet 

med artikel 29a i syfte att komplettera detta direktiv genom 

fastställande av lägsta gränsvärden under vilka dessa produkter inte 

ska behöva märkas i enlighet med punkt 1 i denna artikel. 

Gränsvärdena ska fastställas utifrån vilken produkt som avses.”
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b) I punkt 3 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 29a i syfte att komplettera detta direktiv genom fastställande av 

de gränsvärden som avses i första stycket i denna punkt.”

3. Artikel 26.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 29a med avseende på ändring av bilaga IV genom fastställande av 

de särskilda märkningskrav som avses i punkt 1, utan upprepning av eller 

bristande överensstämmelse med gällande bestämmelser om märkning i 

befintlig unionslagstiftning. I samband med detta bör hänsyn i 

förekommande fall tas till bestämmelser om märkning som 

medlemsstaterna har fastställt i enlighet med unionslagstiftningen.”



AM\1182554SV.docx 286/346 PE637.696v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

4. Artikel 27 ska ersättas med följande:

”Artikel 27

Anpassning av bilagorna till den tekniska utvecklingen

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 29a med avseende på ändring av avsnitten C och D i bilaga II, bilagorna 

III−VI och avsnitt C i bilaga VII i syfte att anpassa dem till den tekniska 

utvecklingen.”

5. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 29a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 16.2, 

21.2, 21.3, 26.2 och 27 ska ges till kommissionen för en period på fem år 

från och med den … [den dag då denna ändringsförordning träder i 

kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av 

befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. 

Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med 

perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet 

motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången 

av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 16.2, 21.2, 21.3, 

26.2 och 27 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 

Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet 

som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det 

att det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller 

vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av 

delegerade akter som redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 16.2, 21.2, 21.3, 26.2 och 27 

ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort 

invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader 

från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna 

period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets 

initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”
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6. Artikel 30.3 ska utgå.

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om 

upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel65

I syfte att uppnå de mål som anges i direktiv 2001/83/EG, bör befogenheten att anta 

akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med 

avseende på

– ändring av det direktivet när det gäller ett av de villkor som homeopatika måste 

uppfylla för att komma i åtnjutande av ett särskilt, förenklat 

registreringsförfarande, om nya vetenskapliga rön motiverar detta,

– ändring av det direktivet när det gäller de typer av verksamheter som kan anses 

utgöra tillverkning av aktiva substanser som används som utgångsmaterial, 

med hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen,

65 EGT L 311, 28.11.2001, s. 67.
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– ändring av bilaga I till det direktivet i syfte att ta hänsyn till den tekniska och 

vetenskapliga utvecklingen,

▌

– komplettering av det direktivet genom att fastställa principer och riktlinjer för 

god tillverkningssed för läkemedel.

Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i 

enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om 

bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av 

delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i 

kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
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Direktiv 2001/83/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. I artikel 14.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 121a med avseende på ändring av första stycket tredje strecksatsen om 

nya vetenskapliga rön motiverar detta.”

▌

2. Artikel 46a.2 ska ersättas med följande:

”2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 121a med avseende på ändring av punkt 1 för att ta hänsyn till den 

vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”

3. I artikel 47 ska första stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 121a i syfte att komplettera detta direktiv genom fastställande av de 

principer och riktlinjer för god tillverkningssed för läkemedel som avses i 

artikel 46 f.”
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4. Artikel 120 ska ersättas med följande:

”Artikel 120

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 121a med avseende på ändring av bilaga I i syfte att ta hänsyn till den 

vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”

5. Artikel 121.2a ska utgå.

6. Artikel 121a ska ersättas med följande:

”Artikel 121a

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 14.1, 

22b, 23b, 46a, 47, 52b, 54a och 120 ska ges till kommissionen för en 

period på fem år från och med den … [den dag då denna 

ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en 

rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före 

utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 14.1, 22b, 23b, 46a, 

47, 52b, 54a och 120 får när som helst återkallas av Europaparlamentet 

eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den 

befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan 

dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella 

tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte 

giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 14.1, 22b, 23b, 46a, 47, 52b, 

54a och 120 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller 

rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på 

två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, 

eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den 

perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att 

invända. Denna period ska förlängas med två månader på 

Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

▌
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4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om 

främmande ämnen och produkter i djurfoder66

I syfte att uppnå de mål som anges i direktiv 2002/32/EG, bör befogenheten att anta 

akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med 

avseende på ändringar av bilagorna I och II till det direktivet för att anpassa dem till 

den tekniska utvecklingen och komplettering av det direktivet med 

godtagbarhetskriterier för avgiftningsprocesser. Det är särskilt viktigt att 

kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive 

på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att 

säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas 

experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens 

expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

66 EGT L 140, 30.5.2002, s. 10.
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Direktiv 2002/32/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. I artikel 7.2 ska första och andra styckena ersättas med följande:

”2. Ett beslut ska omedelbart fattas om huruvida bilagorna I och II ska 

ändras. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet 

med artikel 10a med avseende på ändring av de bilagorna.

Om det, i fråga om dessa ändringar, är nödvändigt av tvingande skäl till 

skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 10b tillämpas på 

delegerade akter som antas enligt den här artikeln.

Medlemsstaten får bibehålla de tillämpade åtgärderna så länge inget 

beslut har fattats av kommissionen.”
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2. Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet 

med artikel 10a med avseende på ändring av bilagorna I och II i 

syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska 

utvecklingen.

Om det, i fråga om dessa ändringar, är nödvändigt på grund av 

tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i 

artikel 10b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här 

artikeln.”

b) I punkt 2 ska andra strecksatsen ersättas med följande:

”– ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a i 

syfte att komplettera detta direktiv genom definition av 

godtagbarhetskriterier för avgiftningsprocesser som ett 

komplement till de kriterier som finns för djurfoder som genomgått 

sådana processer.”



AM\1182554SV.docx 298/346 PE637.696v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

3. Följande artiklar ▌ska införas:

”Artikel 10a

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7.2, 8.1 

och 8.2 ska ges till kommissionen för en ▌period på fem år från och med 

den … [den dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. 

Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet 

senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen 

av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 

en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i 

fråga.
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3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 7.2, 8.1 och 8.2 får 

när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om 

återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i 

beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare 

i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 7.2, 8.1 och 8.2 ska träda i 

kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort 

invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader 

från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna 

period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets 

initiativ.

Artikel 10b

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan 

dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med 

punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och 

rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet 

tillämpas.
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2. Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i 

enlighet med det förfarande som avses i artikel 10a.6. I ett sådant fall ska 

kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet 

eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

___________________________

* EUT L 123, 12. 5. 2016, s. 1.”

4. Artikel 11.3 och 11.4 ska utgå.

▌

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 

om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som 

gäller livsmedelssäkerhet67

67 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.
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I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 178/2002, bör befogenheten 

att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen 

med avseende på ändringar av den förordningen vad gäller antalet vetenskapliga 

paneler och deras namn och komplettering av den förordningen med det förfarande 

som ska tillämpas av myndigheten då en begäran om ett vetenskapligt yttrande 

inkommer, med kriterier för att ta med ett institut i förteckningen över behöriga 

organisationer som utsetts av medlemsstaterna, med regler för harmoniserade 

kvalitetskrav samt med regler för ekonomiskt stöd. Det är särskilt viktigt att 

kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive 

på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att 

säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas 

experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens 

expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
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Förordning (EG) nr 178/2002 ska därför ändras på följande sätt:

1. I artikel 28.4 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 57a med avseende på ändring av det första stycket när det gäller antalet 

vetenskapliga paneler och deras namn, mot bakgrund av den tekniska och 

vetenskapliga utvecklingen, på begäran av myndigheten.”

2. Artikel 29.6 ska ersättas med följande:

”6. För tillämpningen av denna artikel ska kommissionen efter samråd med 

myndigheten anta

a) delegerade akter i enlighet med artikel 57a i syfte att komplettera 

denna förordning genom fastställande av det förfarande som ska 

tillämpas av myndigheten då en begäran om ett vetenskapligt 

yttrande inkommer,
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b) genomförandeakter som fastställer riktlinjerna för vetenskaplig 

utvärdering av sådana ämnen, produkter eller processer som enligt 

unionslagstiftningen kräver förhandsgodkännande eller som måste 

vara upptagna på en positivlista, särskilt då unionslagstiftningen 

föreskriver eller tillåter att en ansökan om detta lämnas in. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som 

avses i artikel 58.2.”

3. I artikel 36.3 ska första stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 57a i syfte att komplettera denna förordning genom fastställande av 

kriterier för att ta med ett institut i förteckningen över behöriga organisationer 

som utsetts av medlemsstaterna, regler för harmoniserade kvalitetskrav samt 

regler för ekonomiskt stöd.”
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4. I kapitel V avsnitt 1 ska rubriken ersättas med följande:

”AVSNITT 1

UTÖVANDE AV DELEGERINGEN, KOMMITTÉ- OCH 

MEDLINGSFÖRFARANDEN”.

5. Följande artikel ▌ska införas efter rubriken i avsnitt 1:

”Artikel 57a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 28.4, 

29.6 och 36.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och 

med den … [den dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. 

Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet 

senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen 

av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 

en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i 

fråga.
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3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 28.4, 29.6 och 36.3 

får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 

om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i 

beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare 

i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning 

▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 28.4, 29.6 och 36.3 ska träda 

i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort 

invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader 

från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna 

period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets 

initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

6. Artikel 58.3 ska utgå.

▌

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 

2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och 

spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt 

modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG68

68 EUT L 268, 18.10.2003, s. 24.
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I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 1830/2003, bör befogenheten 

att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen 

med avseende på komplettering av den förordningen genom att inrätta ett system för 

utveckling och tilldelning av unika identitetsbeteckningar för genetiskt modifierade 

organismer. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd 

under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd 

genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 

2016 om bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen 

av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt 

som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till 

möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade 

akter.
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Förordning (EG) nr 1830/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

Unika identitetsbeteckningar

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 9a i syfte att komplettera denna förordning genom inrättande och 

anpassning av ett system för utveckling och tilldelning av unika 

identitetsbeteckningar för genetiskt modifierade organismer med hänsyn till 

utvecklingen i internationella forum.”

2. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 9a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till 

kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag då 

denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta 

en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före 

utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 8 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12. 5. 2016, s.1.”

3. Artikel 10.2 ska utgå.

4. Artikel 13.2 ska utgå.
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7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 

2003 om fodertillsatser69

I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 1831/2003, bör befogenheten 

att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen 

med avseende på ändringar av bilagorna I - IV till den förordningen för att anpassa 

dem till tekniska framsteg och komplettering av den förordningen med bestämmelser 

som möjliggör förenklade förfaranden för att godkänna sådana tillsatser som har 

godkänts för användning i livsmedel. Det är särskilt viktigt att kommissionen 

genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, 

och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella 

avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor 

delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet 

alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges 

systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med 

förberedelse av delegerade akter.

69 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.
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Förordning (EG) nr 1831/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 3.5 ska ersättas med följande:

”5. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 21a med avseende på ändring av bilaga IV i syfte att anpassa de 

allmänna villkoren i den bilagan till tekniska framsteg och vetenskaplig 

utveckling.”

2. Artikel 6.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 21a med avseende på ändring av bilaga I i syfte att anpassa 

kategorierna av fodertillsatser och de funktionella grupperna till tekniska 

framsteg och vetenskaplig utveckling.”

3. I artikel 7.5 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 21a i syfte att komplettera denna förordning genom fastställande 

av bestämmelser som möjliggör förenklade förfaranden för att godkänna 

sådana tillsatser som har godkänts för användning i livsmedel.”
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4. Artikel 16.6 ska ersättas med följande:

”6. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 21a med avseende på ändring av bilaga III i syfte att ta hänsyn till 

tekniska framsteg och vetenskaplig utveckling.”

5. I artikel 21 ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 21a med avseende på ändring av bilaga II.”

6. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 21a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.5, 6.3, 

7.5, 16.6 och 21 ska ges till kommissionen för en period på fem år från 

och med den … [den dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. 

Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet 

senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen 

av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 

en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i 

fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.5, 6.3, 7.5, 16.6 

och 21 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett 

beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som 

anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att 

det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett 

senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av 

delegerade akter som redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.5, 6.3, 7.5, 16.6 och 21 ska 

träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort 

invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader 

från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna 

period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets 

initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

7. Artikel 22.3 ska utgå.
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8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2065/2003 av den 10 november 

2003 om rökaromer som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel70

I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 2065/2003, bör befogenheten 

att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen 

med avseende på ändringar av bilagorna till den förordningen efter inhämtande av 

vetenskapliga och/eller tekniska råd från myndigheten och komplettering av den 

förordningen med kvalitetskriterier för validerade analysmetoder. Det är särskilt 

viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, 

inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i 

det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att 

säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas 

experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens 

expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

70 EUT L 309, 26.11.2003, s. 1.
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Förordning (EG) nr 2065/2003 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 17.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 18a i syfte att komplettera denna förordning genom fastställande 

av kvalitetskriterier för de validerade analysmetoder som avses i punkt 4 

i bilaga II, inklusive ämnen som ska analyseras. De delegerade akterna 

ska utformas med beaktande av tillgängliga vetenskapliga rön.”

2. Artikel 18.1 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 18a med avseende på ändring av bilagorna efter inhämtande av 

vetenskapliga och/eller tekniska råd från myndigheten.”
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3. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 18a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 17.3 och 

18.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 

… [den dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen 

ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio 

månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av 

befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 

en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i 

fråga.
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3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 17.3 och 18.1 får 

när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om 

återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i 

beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare 

i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning 

▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 17.3 och 18.1 ska träda i 

kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort 

invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader 

från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna 

period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets 

initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

4. Artikel 19.3 ska utgå.

▌

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om 

fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung71

71 EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.
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I syfte att uppnå målen i förordning (EG) nr 853/2004, bör befogenheten att anta 

akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med 

avseende på ändring av bilagorna II och III till den förordningen och komplettering 

av den förordningen vad gäller användning av andra ämnen än dricksvatten för att 

avlägsna ytkontaminering från produkter av animaliskt ursprung, ändringar av 

särskilda garantier avseende utsläppande på marknaden av vissa livsmedel av 

animaliskt ursprung på marknaden i Sverige eller Finland och undantag från 

bilagorna II och III till förordning (EG) nr 853/2004. Det är särskilt viktigt att 

kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive 

på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att 

säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas 

experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens 

expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
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Förordning (EG) nr 853/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

”2. Livsmedelsföretagare får inte använda något annat ämne än dricksvatten 

▌ – eller, när förordning (EG) nr 852/2004 eller den här förordningen 

medger dess användning, rent vatten ▌ – för att avlägsna 

ytkontaminering från produkter av animaliskt ursprung, såvida inte 

ämnets användning godkänts av kommissionen. I detta syfte ska 

kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 11a med avseende på komplettering av denna förordning. 

Livsmedelsföretagare ska också uppfylla varje användningsvillkor som 

kan komma att antas i enlighet med samma förfarande. Användning av 

ett godkänt ämne ska inte påverka livsmedelsföretagares skyldighet att 

uppfylla kraven i denna förordning.”
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2. I artikel 8.3 ska led a ersättas med följande:

”a) Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 11a ▌ med avseende på ändring av punkterna 1 och 2 i den här 

artikeln i syfte att uppdatera de krav som anges i de punkterna ▌, med 

hänsyn till ändringar av medlemsstaternas kontrollprogram eller 

antagandet av mikrobiologiska kriterier i enlighet med förordning (EG) 

nr 852/2004.”

3. Artikel 9 ska utgå.

4. Artikel 10.1 och 10.2 ska ersättas med följande:

”1. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 11a med avseende på ändring av bilagorna II och III. Ändringarna 

ska syfta till att säkerställa och underlätta uppnåendet av de mål som 

anges i denna förordning, med hänsyn till de relevanta riskfaktorerna, 

och ska motiveras på grundval av följande:

a) De erfarenheter som gjorts av livsmedelsföretagare och/eller 

behöriga myndigheter, särskilt vid genomförandet av HACCP-

baserade system i enlighet med artikel 5.
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b) De erfarenheter som gjorts av kommissionen, särskilt resultaten av 

dess kontroller.

c) Den tekniska utvecklingen och dess praktiska konsekvenser samt 

konsumenternas förväntningar på livsmedlens sammansättning.

d) Vetenskapliga utlåtanden, särskilt nya riskbedömningar.

e) Mikrobiologiska kriterier och temperaturkriterier för livsmedel.

f) Förändringar i konsumtionsmönster.

De ändringar som avses i första stycket ska omfatta

a) krav på identifieringsmärkning av produkter av animaliskt 

ursprung,

b) mål för HACCP-baserade förfaranden,
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c) krav på information från livsmedelskedjan,

d) särskilda hygienkraven för lokaler, inklusive transportmedel, där 

produkter av animaliskt ursprung framställs, hanteras, bearbetas, 

förvaras eller distribueras,

e) särskilda hygienkrav för verksamhet som omfattar produktion, 

hantering, bearbetning, lagring, transport eller distribution av 

produkter av animaliskt ursprung,

f) bestämmelser för transport av icke nedkylt kött,

g) hälsonormer eller hälsokontroller, om vetenskapliga rön tyder på 

att de är nödvändiga för att skydda folkhälsan,

h) utvidgning av bilaga III, avsnitt VII, kapitel IX till att omfatta 

andra levande musslor än kammusslor,
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i) kriterier för fastställande av när en fångstplats enligt 

epidemiologiska data inte utgör någon hälsorisk med avseende på 

förekomsten av parasiter och följaktligen för fastställande av när 

den behöriga myndigheten får ge livsmedelsföretagare tillstånd att 

inte behöva frysa fiskeriprodukter i enlighet med bilaga III, avsnitt 

VIII, kapitel III, del D,

j) kompletterande hälsonormer för levande musslor, i samarbete med 

det berörda EU-referenslaboratoriet, inbegripet

i) gränsvärden och analysmetoder för andra marina biotoxiner,

ii) metoder för provtagning för virus och virologiska normer, 

och

iii) provtagningsplaner samt metoder och analystolerans för 

kontroll av att hälsonormerna följs.
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2. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 11a i syfte att komplettera denna förordning genom beviljande 

av undantag från bilagorna II och III, med beaktande av de relevanta 

riskfaktorerna och under förutsättning att undantagen inte motverkar 

uppnåendet av följande mål i denna förordning:

a) Att underlätta för småföretag att uppfylla kraven i bilagorna.

b) Att möjliggöra fortsatt användning av traditionella metoder vid alla 

stadier av tillverkning, bearbetning eller distribution av livsmedel.

c) Att tillgodose behoven för livsmedelsföretag som är belägna i 

områden med särskilda geografiska begränsningar.

d) Att underlätta arbetet vid anläggningar som framställer råvaror 

som är avsedda för tillverkning av högförädlade 

livsmedelsprodukter och som har genomgått en behandling som 

säkerställer dess säkerhet.”
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5. Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a) Inledningsfrasen ska ersättas med följande:

”Utan att det påverkar den allmänna tillämpningen av artiklarna 9 

och 10.1 får kommissionen genom genomförandeakter fastställa följande 

åtgärder. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det 

förfarande som avses i artikel 12.2:”

b) Leden 1, 5, 6, 7 och 8 ska utgå.

6. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 11a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2, 8.3 a, 

10.1 och 10.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och 

med den … [den dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. 

Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet 

senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen 

av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 

en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i 

fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.2, 8.3 a, 10.1 och 

10.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett 

beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som 

anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att 

det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett 

senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av 

delegerade akter som redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.2, 8.3 a, 10.1 och 10.2 ska 

träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort 

invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader 

från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna 

period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets 

initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

7. Artikel 12.3 ska utgå.

▌
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10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 

om fastställande av krav för foderhygien72

I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 183/2005, bör befogenheten 

att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen 

med avseende på ändringar av bilagorna I, II och III till den förordningen i syfte att 

anpassa dem till den tekniska utvecklingen och komplettering av den förordningen 

genom fastställande av särskilda mikrobiologiska kriterier och mål, godkännande av 

foderföretags anläggningar och beviljande av undantag från bilagorna I, II och III till 

den förordningen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd 

under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd 

genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 

2016 om bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen 

av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt 

som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till 

möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade 

akter.

72 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1.
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Förordning (EG) nr 183/2005 ska därför ändras på följande sätt:

1. I artikel 5.3 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 30a i syfte att komplettera denna förordning genom fastställande av de 

kriterier och mål som avses i första stycket a och b.”

2. Artikel 10.3 ska ersättas med följande:

”3. Godkännande krävs genom en delegerad förordning som kommissionen 

ges befogenhet att anta i enlighet med artikel 30a i syfte att komplettera 

denna förordning.”

3. I artikel 27 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 30a med avseende på ändring av bilagorna I, II och III.”
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4. Artikel 28 ska ersättas med följande:

”Artikel 28

Undantag från bilagorna I, II och III

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 30a i syfte att komplettera denna förordning genom beviljande av 

undantag av särskilda skäl från bilagorna I, II och III, under förutsättning att 

undantagen inte motverkar denna förordnings mål.”

5. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 30a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.3, 10.3, 

27 och 28 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och 

med den … [den dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. 

Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet 

senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen 

av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 

en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i 

fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 5.3, 10.3, 27 och 28 

får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 

om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i 

beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare 

i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft.



AM\1182554SV.docx 336/346 PE637.696v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5.3, 10.3, 27 och 28 ska 

träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort 

invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader 

från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna 

period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets 

initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

6. Artikel 31.3 ska utgå.

▌
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11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1394/2007 av den 13 november 

2007 om läkemedel för avancerad terapi och om ändring av direktiv 2001/83/EG och 

förordning (EG) nr 726/200473

I syfte att uppnå de mål som anges i förordning (EG) nr 1394/2007, bör befogenheten 

att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen 

med avseende på ändringar av bilagorna till den förordningen i syfte att anpassa dem 

till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Det är särskilt viktigt att 

kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive 

på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌. För att 

säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas 

experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens 

expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

73 EUT L 324, 10.12.2007, s. 121.



AM\1182554SV.docx 338/346 PE637.696v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Förordning (EG) nr 1394/2007 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 24 ska ersättas med följande:

”Artikel 24

Ändring av bilagorna

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 25a med avseende på ändring av bilagorna efter samråd med 

myndigheten i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska 

utvecklingen.”

2. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 25a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 24 ska ges 

till kommissionen för en period på fem år från och med den … [den dag 

då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, 

såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 24 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 

redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 24 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet 

och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen 

om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två 

månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3. Artikel 26.3 ska utgå.

▌
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12. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om 

upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar 

användning av bekämpningsmedel74

I syfte att fastställa en ram för unionens åtgärder för att uppnå en hållbar användning 

av bekämpningsmedel, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i 

EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av bilagorna 

I−IV till direktiv 2009/128/EG i syfte att ta hänsyn till den vetenskapliga och 

tekniska utvecklingen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga 

samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd 

genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 

2016 om bättre lagstiftning ▌. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen 

av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt 

som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till 

möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade 

akter.

74 EUT L 309, 24.11.2009, s. 71.



AM\1182554SV.docx 342/346 PE637.696v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Direktiv 2009/128/EG ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 5.3 ska ersättas med följande:

”3. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 20a med avseende på ändring av bilaga I i syfte att ta hänsyn till 

den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”

2. Artikel 8.7 ska ersättas med följande:

”7. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 20a med avseende på ändring av bilaga II i syfte att ta hänsyn till 

den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”

3. I artikel 14.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 20a med avseende på ändring av bilaga III i syfte att ta hänsyn till den 

vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”
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4. I artikel 15.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 20a med avseende på ändring av bilaga IV i syfte att ta hänsyn till den 

vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”

5. Följande artikel ▌ska införas:

”Artikel 20a

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 

förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
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2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.3, 8.7, 

14.4 och 15.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och 

med den … [den dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. 

Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet 

senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen 

av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av 

samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig 

en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i 

fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 5.3, 8.7, 14.4 och 

15.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett 

beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som 

anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att 

det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett 

senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av 

delegerade akter som redan har trätt i kraft.
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4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ▌*.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5.3, 8.7, 14.4 och 15.1 ska 

träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort 

invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader 

från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna 

period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets 

initiativ.

___________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

▌

6. Artikel 21.2 ska utgå.
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XI. SKATTER OCH TULLUNIONEN

Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en 

papperslös miljö för tullen och handeln75

Enligt artikel 15 i beslut nr 70/2008/EG har kommissionen rätt att förlänga vissa 

tidsfrister i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG76. Denna befogenhet har aldrig 

utövats och behövs inte längre. Det finns därför inget behov av att ge kommissionen 

några befogenheter. I stället bör bemyndigandet i beslut 70/2008/EG återkallas och 

artiklarna 15 och 16 i det beslutet bör utgå.

I beslut nr 70/2008/EG ska därför artiklarna 15 och 16 utgå.

Or. en

75 EUT L 23, 26.1.2008, s. 21.
76 Rådets beslut nr 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).


