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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 – led 2 

Direktiv 86/278/EEG 

Artikel 17 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Kommissionen ska senast den 

1 januari 2021 och därefter vart tredje år, 

utvärdera detta direktiv och dess 

genomförande. Kommissionen ska avge 

en rapport till Europaparlamentet och 

rådet om resultaten av utvärderingen, och 

vid behov låta rapporterna åtföljas av 

lämpliga lagstiftningsförslag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 4 

Direktiv 2002/49/EG 

Artikel 10 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

den information från strategiska 

bullerkartor och de sammanfattningar av 

handlingsplanerna som avses i bilaga VI 

sänds till kommissionen inom sex månader 

från de datum som anges i artikel 7 

respektive 8. Medlemsstaterna ska härvid 

endast rapportera informationen i 

elektronisk form till det centrala 

dataregister som ska upprättas i enlighet 

med det föreskrivande förfarande med 

kontroll som avses i artikel 13.3. Om en 

medlemsstat önskar uppdatera information 

ska den, när den uppdaterade 

”2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

den information från strategiska 

bullerkartor och de sammanfattningar av 

handlingsplanerna som avses i bilaga VI 

sänds till kommissionen inom sex månader 

från de datum som anges i artikel 7 

respektive 8. Medlemsstaterna ska härvid 

endast rapportera informationen i 

elektronisk form till det centrala 

dataregistret. Om en medlemsstat önskar 

uppdatera information ska den, när den 

uppdaterade informationen görs tillgänglig 

i det centrala dataregistret, beskriva 

skillnaderna mellan den uppdaterade och 



 

PE626.921v01-00 4/14 PA\1161207SV.docx 

SV 

informationen görs tillgänglig i det centrala 

dataregistret, beskriva skillnaderna mellan 

den uppdaterade och den ursprungliga 

informationen samt ange skälen för 

uppdateringen.”. 

den ursprungliga informationen samt ange 

skälen för uppdateringen.”. Kommissionen 

ska anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 10a för att komplettera detta 

direktiv när det gäller upprättandet av det 

centrala dataregistret. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 4a (nytt) 

Direktiv 2002/49/EG 

Artikel 10a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Följande artikel ska läggas till: 

 ”Artikel 10a 

 Utövande av delegeringen 

 1. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter med förbehåll för 

de villkor som anges i denna artikel. 

 2. Den befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artikel 10.2 ska ges till 

kommissionen för en period på fem år 

från och med ... [EUT: dagen för 

ikraftträdande av Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) 2018/... *+]. 

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 10.2 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller 

rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 

att delegeringen av den befogenhet som 
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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 om bättre 

lagstiftning av den 13 april 2016. 

 5. Så snart kommissionen antar en 

delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna. 

 6. En delegerad akt som antas enligt 

artikel 10.2 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. 

 ______________ 

 *Europaparlamentets eller rådets 

förordning (EU) 2018/... av den om 

[samordning av rapporteringsskyldigheter 

på miljöpolitikens område ... ] (EUT L ..., 

s. ...).  

 + EUT: Vänligen för in nummer på den 

förordning som finns i dokument 

2018/0205(COD) i texten och för in 

nummer, titel, datum och EUT-

hänvisning avseende den förordningen 

i fotnoten. 

Or. en 
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Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 

Direktiv 2002/49/EG 

Bilaga VI – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska med bistånd av 

Europeiska miljöbyrån utveckla en 

obligatorisk mekanism för digitalt 

informationsutbyte, för delning av den 

information från strategiska bullerkartor 

och de sammanfattningar av 

handlingsplaner som avses i artikel 10.2, i 

enlighet med det föreskrivande förfarande 

med kontroll som avses i artikel 13.3.”. 

Kommissionen ska med bistånd av 

Europeiska miljöbyrån anta delegerade 

akter i enlighet med artikel 10a för att 

komplettera detta direktiv när det gäller 

att utveckla en obligatorisk mekanism för 

digitalt informationsutbyte, för delning av 

den information från strategiska 

bullerkartor och de sammanfattningar av 

handlingsplaner som avses i artikel 10.2.”.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – led 2 

Direktiv 2004/35/EG 

Artikel 18 – stycke 4 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Kommissionen ska regelbundet 

utvärdera detta direktiv. Utvärderingen ska 

bland annat grundas på 

4. Kommissionen ska senast den 

1 januari 2021 och därefter vart tredje år 
utvärdera detta direktiv. Utvärderingen ska 

bland annat grundas på 

Or. en 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – led 2 

Direktiv 2004/35/EG 

Artikel 18 – stycke 4 – led a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) de erfarenheter som gjorts vid 

genomförandet av detta direktiv, 

(a) de erfarenheter som gjorts vid 

genomförandet av detta direktiv, av 

faktiskt avhjälpande av miljöskador, 

framför allt eventuella fall av miljöskador 

som orsakats av genetiskt modifierade 

organismer, samt av tillämpningen av 

detta direktiv på skyddade arter och 

naturliga livsmiljöer, av 

verksamhetsutövarens rätt att begränsa 

sitt ansvar i enlighet med de 

internationella konventioner som avses i 

artikel 4.3 och av att direktivet inte gäller 

för föroreningar som omfattas av de 

internationella instrument som förtecknas 

i bilagorna IV och V till det,  

Or. en 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – led 2 

Direktiv 2004/35/EG 

Artikel 18 –stycke 4 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) en analys av utvecklingen och 

förändringarna inom de relevanta 

forumen och deras tillämpning i 

medlemsstaterna,  

Or. en 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – led 2 

Direktiv 2004/35/EG 

Artikel 18 – stycke 4a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a Kommissionen ska till 

Europaparlamentet och rådet rapportera 

om resultaten av den utvärdering som 

avses i punkt 4, och vid behov låta 

rapporterna åtföljas av lämpliga 

lagstiftningsförslag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 2 

Direktiv 2007/2/EG 

Artikel 23 – stycke 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska regelbundet utvärdera 

detta direktiv. Utvärderingen ska bland 

annat grundas på 

Kommissionen ska senast den 

1 januari 2021 och därefter vart tredje år 
utvärdera detta direktiv. Utvärderingen ska 

bland annat grundas på 

Or. en 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 2 

Direktiv 2007/2/EG 

Artikel 23 – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Kommissionen ska till Europaparlamentet 

och rådet rapportera om resultaten av den 

utvärdering som avses i punkt 2, och vid 

behov låta rapporterna åtföljas av 

lämpliga lagstiftningsförslag. 

Or. en 
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Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – led 1 

Direktiv 2009/147/EG 

Artikel 12 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”1. Medlemsstaterna ska vart sjätte år, 

samtidigt som den rapport som utarbetas i 

enlighet med artikel 17 i rådets direktiv 

92/43/EEG*, lämna en rapport till 

kommissionen om genomförandet av de 

åtgärder som vidtagits i enlighet med detta 

direktiv och om de viktigaste resultaten av 

dessa åtgärder. Rapporten ska i synnerhet 

omfatta information om status och trender 

för de vilda fågelarter som skyddas genom 

detta direktiv, de hot och det tryck som de 

utsätts för, de bevarandeåtgärder som har 

vidtagits med avseende på dem och 

information om hur nätverket av särskilda 

skyddsområden har bidragit till uppnåendet 

av målen i artikel 2 i detta direktiv. 

”1. Medlemsstaterna ska vart sjätte år, 

samtidigt som den rapport som utarbetas i 

enlighet med artikel 17 i rådets direktiv 

92/43/EEG*, lämna en rapport till 

kommissionen om genomförandet av de 

åtgärder som vidtagits i enlighet med detta 

direktiv och om de viktigaste resultaten av 

dessa åtgärder. Rapporten ska göras 

tillgänglig för allmänheten och i 

synnerhet omfatta information om status 

och trender för de vilda fågelarter som 

skyddas genom detta direktiv, de hot och 

det tryck som de utsätts för, de 

bevarandeåtgärder som har vidtagits med 

avseende på dem och information om hur 

nätverket av särskilda skyddsområden har 

bidragit till uppnåendet av målen i artikel 2 

i detta direktiv. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – led 2 

Direktiv 2009/147/EG 

Artikel 12 – punkt 2 – mening 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”2. Kommissionen ska med bistånd av 

Europeiska miljöbyrån vart sjätte år 

utarbeta en sammanfattande rapport som 

grundas på den information som avses i 

punkt 1.”. 

”2. Kommissionen ska med bistånd av 

Europeiska miljöbyrån vart sjätte år 

offentliggöra en sammanfattande rapport 

som grundas på den information som avses 

i punkt 1.”.  
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Or. en 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – led 2 – led a 

Direktiv 2010/63/EU 

Artikel 54 – punkt 1 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionens avdelningar ska 

offentliggöra en unionsomfattande översikt 

som grundas på den information som 

medlemsstaterna tillhandahåller. 

Senast sex månader efter att 

medlemsstaterna tillhandahållit den 

information som avses i andra stycket ska 

kommissionens avdelningar offentliggöra 

en unionsomfattande översikt som grundas 

på denna information. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – led 2 – led a 

Direktiv 2010/63/EU 

Artikel 54 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Kommissionen ska senast den 

1 januari 2021 och därefter vart tredje år, 

utvärdera detta direktiv och dess 

genomförande, framför allt på grundval 

av den information som inkommit från 

medlemsstaterna i enlighet med artikel 

54.1 och med beaktande av den senaste 

utvecklingen inom alternativa metoder 

som inte inbegriper användning av djur. 

Kommissionen ska avge en rapport till 

Europaparlamentet och rådet om 

resultaten av utvärderingen, och vid 

behov låta rapporten åtföljas av lämpliga 

lagstiftningsförslag. 

Or. en 
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Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – led 2 – led b 

Direktiv 2010/63/EU 

Artikel 54 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”4. Kommissionen ska i enlighet med 

det föreskrivande förfarande som avses i 

artikel 56.3 fastställa ett gemensamt format 

och informationsinnehåll för 

överlämnandet av den information som 

avses i punkterna 1, 2 och 3.”. 

”4. Kommissionen ska i enlighet med 

det granskningsförfarande som avses i 

artikel 56.3 fastställa ett gemensamt format 

och informationsinnehåll för 

överlämnandet av den information som 

avses i punkterna 1, 2 och 3.”. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – led 2a (nytt) 

Direktiv 2010/63/EU 

Artikel 56 – punkt 3 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 2a. Artikel 56.3 ska ersättas med 

följande: 

3. När det hänvisas till denna punkt 

ska artiklarna 5 och 7 i beslut 

1999/468/EG tillämpas, med beaktande av 

bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet. 

”3. När det hänvisas till denna punkt 

ska artikel 5 i förordning (EU) 

nr 182/2011 tillämpas. ” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – stycke 1 

Förordning (EU) nr 995/2010 

Artikel 20 – punkt 3 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Senast den 3 december 2015 och 

därefter vart sjätte år ska kommissionen se 

över denna förordnings funktion och 

ändamålsenlighet på grundval av 

information om och erfarenhet av 

tillämpningen av denna förordning, 

däribland att förhindra att timmer från 

olaglig avverkning eller trävaror som 

härrör från sådant timmer släpps ut på 

marknaden. Den ska i synnerhet beakta de 

administrativa konsekvenserna för små och 

medelstora företag och produktomfattning. 

Kommissionen ska avge en rapport till 

Europaparlamentet och rådet om resultaten 

av översynen, vid behov åtföljd av 

lämpliga lagstiftningsförslag.”. 

3. Senast den 3 december 2015 och 

därefter vart tredje år ska kommissionen se 

över denna förordnings funktion och 

ändamålsenlighet på grundval av 

information om och erfarenhet av 

tillämpningen av denna förordning, 

däribland att förhindra att timmer från 

olaglig avverkning eller trävaror som 

härrör från sådant timmer släpps ut på 

marknaden. Den ska i synnerhet beakta de 

administrativa konsekvenserna för små och 

medelstora företag och produktomfattning. 

Kommissionen ska avge en rapport till 

Europaparlamentet och rådet om resultaten 

av översynen, vid behov åtföljd av 

lämpliga lagstiftningsförslag.”. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – led 2 

Förordning (EG) nr 2173/2005 

Artikel 9 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Senast i december 2021 och vart sjätte år 

därefter ska kommissionen på grundval av 

information om och erfarenheter av 

tillämpningen av denna förordning se över 

förordningens funktion och 

ändamålsenlighet. Den ska därvid beakta 

de framsteg som gjorts vid genomförandet 

av de frivilliga partnerskapsavtalen. 

Kommissionens ska överlämna en rapport 

till Europaparlamentet och rådet om 

resultaten av översynen, vid behov åtföljd 

av förslag till förbättringar av systemet 

med Flegtlicenser.”. 

Senast i december 2021 och vart tredje år 

därefter ska kommissionen på grundval av 

information om och erfarenheter av 

tillämpningen av denna förordning se över 

förordningens funktion och 

ändamålsenlighet. Den ska därvid beakta 

de framsteg som gjorts vid genomförandet 

av de frivilliga partnerskapsavtalen. 

Kommissionens ska överlämna en rapport 

till Europaparlamentet och rådet om 

resultaten av översynen, vid behov åtföljd 

av förslag till förbättringar av systemet 

med Flegtlicenser.”. 

Or. en 
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Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – led 1 

Förordning (EG) nr 338/97 

Artikel 15 – punkt 4 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Utan att det påverkar tillämpningen 

av artikel 20 ska de administrativa 

myndigheterna i medlemsstaterna, ett år 

före varje möte i partskonferensen till 

konventionen, till kommissionen 

överlämna all den information rörande den 

berörda föregående perioden som krävs för 

att utarbeta de rapporter som avses i 

artikel VIII.7 b i konventionen och 

likvärdig information rörande de 

bestämmelser i den här förordningen som 

inte omfattas av konventionens räckvidd. 

Vilken information som ska överlämnas 

och hur denna ska vara utformad ska 

fastställas av kommissionen i enlighet med 

det föreskrivande förfarande som avses i 

artikel 18.2. 

c) Utan att det påverkar tillämpningen 

av artikel 20 ska de administrativa 

myndigheterna i medlemsstaterna, ett år 

före varje möte i partskonferensen till 

konventionen, till kommissionen 

överlämna all den information rörande den 

berörda föregående perioden som krävs för 

att utarbeta de rapporter som avses i 

artikel VIII.7 b i konventionen och 

likvärdig information rörande de 

bestämmelser i den här förordningen som 

inte omfattas av konventionens räckvidd. 

Vilken information som ska överlämnas 

och hur denna ska vara utformad ska 

fastställas av kommissionen i enlighet med 

det granskningsförfarande som avses i 

artikel 18.2. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – led 1a (nytt) 

Förordning (EG) nr 338/97 

Artikel 18 – punkt 2 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 1a. Artikel 18.2 ska ersättas med 

följande: 

2. När det hänvisas till denna punkt 

ska artiklarna 5 och 7 i beslut 

1999/468/EG tillämpas, med beaktande av 

bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet. 

”2. När det hänvisas till denna punkt 

ska artikel 5 i förordning (EU) 

nr 182/2011 tillämpas.” 
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Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 

1999/468/EG skall vara tre månader. När 

det gäller de uppgifter som ankommer på 

kommittén i enlighet med artikel 19.1 och 

19.2 skall, om rådet inte har fattat något 

beslut inom tre månader från det att 

förslaget mottagits, kommissionen själv 

besluta att de föreslagna åtgärderna skall 

vidtas. 

 

Or. en 

 


