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Ändringsförslag 8
Satu Hassi

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det bör fastställas kriterier för att 
avgöra vilket förfarande som ska användas 
vid antagandet av genomförandeakter. För 
att skapa större konsekvens och för att 
säkerställa att formföreskrifterna står i 
proportion till den typ av 
genomförandeakter som ska antas, bör 
dessa kriterier vara bindande.

(8) Utan att det påverkar tillämpningen av 
det förfarande som ska användas vid 
antagandet av genomförandeakter, vilket 
fastställs i den grundläggande rättsakten, 
bör granskningsförfarandet i princip 
tillämpas vid antagandet av allmänna 
genomförandeåtgärder om enhetliga 
villkor krävs.

Or. en

Motivering

Inga kriterier kan fastställas så länge de befintliga akterna inte stämmer överens med 
artikel 290 om delegerade akter, som numera också kan tillämpas på områden där 
parlamentet blivit medlagstiftare efter Lissabonfördragets antagande. ”Förtroende är bra 
men kontroll är bättre”. Granskningsförfarandet bör därför utgöra regel.

Ändringsförslag 9
Jo Leinen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Granskningsförfarandet bör bara 
tillämpas på antagande av åtgärder med 
allmän räckvidd som syftar till att 
genomföra grundläggande rättsakter och 
särskilda åtgärder som kan få betydande 
konsekvenser. Förfarandet bör säkerställa 
medlemsstaternas kontroll på ett sådant sätt 
att åtgärder inte kan antas om de inte är 
förenliga med kommitténs yttrande, utom 
vid mycket exceptionella omständigheter 
då kommissionen, trots ett negativt 
yttrande, bör ha möjlighet att anta och 

(9) I den grundläggande rättsakten bör 
förfarandet för antagandet av 
genomförandeakter anges. 
Granskningsförfarandet bör bara tillämpas 
på antagande av åtgärder med allmän 
räckvidd som inte kompletterar eller 
ändrar icke-väsentliga delar av den 
grundläggande rättsakten i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget. Förfarandet 
bör säkerställa medlemsstaternas kontroll 
på ett sådant sätt att åtgärder inte kan antas 
om de inte är förenliga med kommitténs 
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tillämpa åtgärder under en begränsad tid.
Kommissionen bör ha möjlighet att se över 
utkasten till åtgärder i de fall då kommittén 
inte avger något yttrande, med beaktande 
av de åsikter som framförts i kommittén.

yttrande, utom vid mycket exceptionella 
omständigheter då kommissionen, trots ett 
negativt yttrande, bör ha möjlighet att anta 
och tillämpa åtgärder under en begränsad 
tid. Kommissionen bör ha möjlighet att se 
över utkasten till åtgärder i de fall då 
kommittén inte avger något yttrande, med 
beaktande av de åsikter som framförts i 
kommittén.

Or. en

Ändringsförslag 10
Satu Hassi

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Granskningsförfarandet bör bara 
tillämpas på antagande av åtgärder med 
allmän räckvidd som syftar till att 
genomföra grundläggande rättsakter och 
särskilda åtgärder som kan få betydande 
konsekvenser. Förfarandet bör säkerställa 
medlemsstaternas kontroll på ett sådant sätt 
att åtgärder inte kan antas om de inte är 
förenliga med kommitténs yttrande, utom 
vid mycket exceptionella omständigheter 
då kommissionen, trots ett negativt 
yttrande, bör ha möjlighet att anta och 
tillämpa åtgärder under en begränsad tid.
Kommissionen bör ha möjlighet att se 
över utkasten till åtgärder i de fall då 
kommittén inte avger något yttrande, med 
beaktande av de åsikter som framförts i 
kommittén.

(9) Den grundläggande rättsakten bör 
ange på vilka åtgärder 
granskningsförfarandet och på vilka 
åtgärder det rådgivande förfarandet bör 
tillämpas. Granskningsförfarandet bör i 
princip tillämpas på antagande av åtgärder 
med allmän räckvidd som syftar till att 
genomföra grundläggande rättsakter.  
Förfarandet bör säkerställa 
medlemsstaternas kontroll på ett sådant sätt 
att åtgärder inte kan antas om de inte är 
förenliga med kommitténs yttrande eller 
om en majoritet motsätter sig dem, utom 
vid mycket exceptionella omständigheter 
då kommissionen, trots ett negativt 
yttrande, bör ha möjlighet att anta och 
tillämpa åtgärder under en begränsad tid. 
Kommissionen bör se över utkasten till 
åtgärder i de fall då kommittén inte avger 
något yttrande, med beaktande av de 
åsikter som framförts i kommittén.

Or. en

Motivering

Inga kriterier kan fastställas så länge de befintliga akterna inte stämmer överens med 
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artikel 291 om delegerade akter, som numera också kan tillämpas på områden där 
parlamentet blivit medlagstiftare efter Lissabonfördragets antagande. ”Förtroende är bra 
men kontroll är bättre”. Om artikel 291 inte gäller bör granskningsförfarandet därför vara 
regel. 

Ändringsförslag 11
Satu Hassi

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det rådgivande förfarandet bör 
tillämpas i alla andra fall och då detta 
anses vara det lämpligaste.

utgår

Or. en

Motivering

Demokrati är en fråga om insyn och kontroll. Tilldelade befogenheter bör av princip 
underställas kontroll. Därför är det oacceptabelt att använda det rådgivande förfarandet som 
standardalternativ.

Ändringsförslag 12
Satu Hassi

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Europaparlamentet och rådet bör 
regelbundet informeras om kommittéernas 
arbete.

(12) Europaparlamentet och rådet bör 
omgående och fullt ut informeras om 
kommittéernas arbete så snart relevanta 
handlingar föreligger.

Or. en

Motivering

Det räcker inte att parlamentet och rådet informeras ”regelbundet”. Båda bör informeras i 
”realtid”.
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Ändringsförslag 13
Jo Leinen

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Europaparlamentet och rådet bör 
regelbundet informeras om kommittéernas 
arbete.

(12) Europaparlamentet och rådet bör 
regelbundet och i ett så tidigt skede som 
möjligt informeras om kommittéernas 
arbete.

Or. en

Ändringsförslag 14
Satu Hassi

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Beslut 1999/468/EG bör upphävas.
För att säkerställa en smidig övergång 
mellan systemet enligt 
beslut 1999/468/EG och det system som 
föreskrivs genom denna förordning bör 
alla hänvisningar i befintlig lagstiftning 
till de förfaranden som föreskrivs i det 
beslutet, med undantag av hänvisningar 
till det föreskrivande förfarandet med 
kontroll enligt artikel 5a, anses som 
hänvisningar till de motsvarande 
förfaranden som föreskrivs i denna 
förordning. Artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG bör fortsätta att gälla 
med hänsyn till befintliga grundläggande 
rättsakter som hänvisar till den artikeln.

(14) Beslut 1999/468/EG bör upphävas så 
snart de befintliga grundläggande 
rättsakterna har anpassats till artikel 290 
och 291 i EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

En automatisk anpassning skulle vara att gå tillbaka till situationen före Lissabon, vilket är 



AM\816195SV.doc 7/19 PE441.271v01-00

SV

oacceptabelt med tanke på att parlamentet sedan dess har fått större befogenheter. Alla 
politikområden utan medbeslutande före ikraftträdandet av Lissabonfördraget skulle då 
endast tilldelas genomförandeakter, eftersom en förutsättning för det föreskrivande 
förfarandet med kontroll var att den relevanta lagstiftningen skulle antas genom 
medbeslutandeförfarandet. Detta kan inte accepteras. En korrekt anpassning till artikel 290 
av de områden där parlamentet nyligen blivit medlagstiftare är en förutsättning för en 
anpassning till artikel 291.

Ändringsförslag 15
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs de allmänna 
regler och principer som ska tillämpas när 
det i en rättsligt bindande unionsakt (nedan 
kallad grundläggande rättsakt) krävs att 
kommissionens antagande av rättsligt 
bindande genomförandeakter kontrolleras 
av medlemsstaterna.

I denna förordning fastställs de allmänna 
regler och principer som ska tillämpas när 
det i en rättsligt bindande unionsakt (nedan 
kallad grundläggande rättsakt) fastställs att
enhetliga genomförandevillkor är 
nödvändiga och krävs att kommissionens 
antagande av rättsligt bindande 
genomförandeakter kontrolleras av 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Det här torde förtydliga att förordningen endast ska tillämpas i fall där enhetliga 
genomförandevillkor behövs i enlighet med artikel 291 och att detta inte avser alla 
genomförandeakter. Genomförandeakter kan också handla om tekniska vägledande 
kommentarer som inte är bindande. Dessa kan vara ytterst känsliga i politiskt hänseende 
(t.ex. de tekniska vägledande kommentarerna i direktiv 2001/18) och kräver därför kontroll.

Ändringsförslag 16
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Granskningsförfarandet får endast 2. Granskningsförfarandet ska i princip
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tillämpas vid antagande av tillämpas vid antagande av 
genomförandeåtgärder för vilka enhetliga 
villkor krävs, förutsatt att de inte 
kompletterar eller ändrar icke väsentliga 
delar av rättsakten i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget.

Or. en

Motivering

Inga kriterier kan fastställas så länge de befintliga akterna inte stämmer överens med 
artikel 291 om delegerade akter, som numera också kan tillämpas på områden där 
parlamentet blivit medlagstiftare efter Lissabonfördragets antagande. ”Förtroende är bra 
men kontroll är bättre”. Om artikel 291 inte gäller bör granskningsförfarandet därför vara 
regel. 

Ändringsförslag 17
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Granskningsförfarandet får endast 
tillämpas vid antagande av

2. Granskningsförfarandet får tillämpas vid 
antagande av

Or. en

Ändringsförslag 18
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) genomförandeåtgärder med allmän 
räckvidd,

utgår

Or. en
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Motivering

Detta är en följd av det ändringsförslag som samma ledamot lagt fram till artikel 2.2.

Ändringsförslag 19
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) genomförandeåtgärder med allmän 
räckvidd,

a) genomförandeåtgärder med allmän 
räckvidd som inte kompletterar eller 
ändrar icke väsentliga delar av rättsakten 
i enlighet med artikel 290 i EUF-
fördraget,

Or. en

Ändringsförslag 20
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) andra genomförandeåtgärder med 
anknytning till

utgår

i) den gemensamma jordbrukspolitiken 
och den gemensamma fiskeripolitiken
ii) miljö, säkerhet eller skydd av 
människors, djurs eller växters hälsa eller 
säkerhet,
iii) den gemensamma handelspolitiken.

Or. en

Motivering

Detta är en följd av det ändringsförslag som samma ledamot lagt fram till artikel 2.2.
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Ändringsförslag 21
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) miljö, säkerhet eller skydd av 
människors, djurs eller växters hälsa eller 
säkerhet,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 22
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vad gäller alla övriga 
genomförandeåtgärder, liksom de 
genomförandeåtgärder som avses i 
punkt 2 när detta anses lämpligt, ska det 
rådgivande förfarandet tillämpas.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är en följd av det ändringsförslag som samma ledamot lagt fram till artikel 2.2.

Ändringsförslag 23
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om utkastet till åtgärder inte är förenligt 
med kommitténs yttrande får 
kommissionen inte anta dessa åtgärder.
Ordföranden får förelägga kommittén 

3. Om utkastet till åtgärder inte är förenligt 
med kommitténs yttrande eller om inget 
yttrande avges får kommissionen inte anta 
dessa åtgärder och ska utan dröjsmål 
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utkastet till åtgärder för ytterligare 
överläggningar eller lägga fram en ändrad 
version.

översända ett utkast till rådet om vilka
åtgärder som ska vidtas eller lägga fram en 
ändrad version av utkastet för ytterligare 
överläggningar samt informera
Europaparlamentet om detta.

Or. fr

Ändringsförslag 24
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om inget yttrande avges får 
kommissionen anta utkastet till åtgärder.
Om kommissionen inte antar utkastet till 
åtgärder får ordföranden förelägga 
kommittén en ändrad version av detta.

4. Om inget yttrande avges ska
kommissionen inte anta utkastet till 
åtgärder om en majoritet, i enlighet med 
artikel 238.1 i EUF-fördraget, motsätter 
sig åtgärden. Om kommissionen inte antar 
utkastet till åtgärder får ordföranden 
förelägga kommittén en ändrad version av 
detta.

Or. en

Motivering

De genomförandeakter som kommissionen föreslår bör minst ha stöd av en enkel majoritet av 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 25
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om inget yttrande avges får 
kommissionen anta utkastet till åtgärder.
Om kommissionen inte antar utkastet till 
åtgärder får ordföranden förelägga 
kommittén en ändrad version av detta.

4. Om rådet inte avger något yttrande 
inom rimlig tid får kommissionen anta 
utkastet till åtgärder. Om kommissionen 
inte antar utkastet till åtgärder får 
ordföranden förelägga kommittén en 
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ändrad version av detta.

Or. fr

Ändringsförslag 26
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med den grundläggande 
rättsakten som antas i enlighet med 
artikel 294 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt får 
Europaparlamentet och rådet göra 
invändningar mot utkastet till åtgärder, 
oavsett kommitténs yttrande, med 
motiveringen att utkastet strider mot 
lagstiftarens avsikter som anges i den 
grundläggande rättsakten.
I detta fall ska de föreslagna åtgärderna 
inte antas. Kommissionen får, med 
beaktande av skälen till 
Europaparlamentets eller rådets 
invändningar, lägga fram ett ändrat 
utkast till åtgärder för kommittén.
Kommissionen ska då underrätta 
Europaparlamentet och rådet om vilka 
åtgärder den avser att vidta.

Or. fr

Ändringsförslag 27
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från punkt 3 får 
kommissionen anta utkast till åtgärder som 
inte är förenliga med kommitténs yttrande, 

 Genom undantag från punkterna 3 och 4 
får kommissionen anta utkast till åtgärder 
som inte är förenliga med kommitténs 



AM\816195SV.doc 13/19 PE441.271v01-00

SV

om det skulle innebära allvarliga 
störningar på världsmarknaden eller risk 
för människors säkerhet eller för unionens 
finansiella intressen, om utkasten till 
åtgärder inte omedelbart antas.

yttrande – detta ska även gälla om inget 
yttrande har avgetts och en majoritet i 
enlighet med artikel 238.1 i EUF-
fördraget motsätter sig åtgärderna – om 
det skulle innebära risk för människors 
säkerhet eller för unionens finansiella 
intressen, om utkasten till åtgärder inte 
omedelbart antas.

Or. en

(Kopplat till samma ledamots ändringsförslag till artikel 4.)

Motivering

En utvidgning av kommissionens rätt att åsidosätta, även om inget yttrande avgetts och en 
enkel majoritet av medlemsstaterna har gjort invändningar. Det är svårt att inse varför 
allvarliga störningar på marknaderna skulle kunna uppfattas som ett kriterium för 
kommissionens rätt att åsidosätta en ståndpunkt som majoriteten av medlemsstaterna ställt 
sig bakom. 

Ändringsförslag 28
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i så fall omedelbart 
underrätta kommittén om skälen till ett 
antagande av åtgärderna och förelägga dem 
för kommittén för en andra överläggning.
Om de antagna åtgärderna inte är förenliga 
med kommitténs andra yttrande, eller om 
åtgärderna inte har förelagts kommittén för 
en andra överläggning inom en månad efter 
antagandet, ska kommissionen genast 
upphäva åtgärderna. Om åtgärderna är 
förenliga med kommitténs andra yttrande 
eller om inget yttrande avges, ska 
åtgärderna fortsätta att gälla.

Kommissionen ska i så fall omedelbart 
underrätta kommittén om skälen till ett 
antagande av åtgärderna och förelägga dem 
för kommittén för en andra överläggning. 
Om de antagna åtgärderna inte är förenliga 
med kommitténs andra yttrande, eller om 
inget yttrande avges men en majoritet i 
enlighet med artikel 238.1 i EUF-
fördraget motsätter sig åtgärderna, eller 
om åtgärderna inte har förelagts kommittén 
för en andra överläggning inom en månad 
efter antagandet, ska kommissionen genast 
upphäva åtgärderna. Om åtgärderna är 
förenliga med kommitténs andra yttrande,
eller om inget yttrande avges och ingen 
majoritet i enlighet med artikel 238.1 i 
EUF-fördraget motsätter sig åtgärderna, 



PE441.271v01-00 14/19 AM\816195SV.doc

SV

ska åtgärderna fortsätta att gälla.

Or. en

Motivering

Om en enkel majoritet av medlemsstaterna fortfarande motsätter sig åtgärderna under den 
andra överläggningen bör kommissionen inte ha befogenhet att godkänna åtgärderna.

Ändringsförslag 29
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i så fall omedelbart 
underrätta kommittén om skälen till ett 
antagande av åtgärderna och förelägga dem 
för kommittén för en andra överläggning.
Om de antagna åtgärderna inte är förenliga 
med kommitténs andra yttrande, eller om 
åtgärderna inte har förelagts kommittén för 
en andra överläggning inom en månad efter 
antagandet, ska kommissionen genast 
upphäva åtgärderna. Om åtgärderna är 
förenliga med kommitténs andra yttrande 
eller om inget yttrande avges, ska 
åtgärderna fortsätta att gälla.

Kommissionen ska i så fall omedelbart 
underrätta kommittén, Europaparlamentet 
och rådet om skälen till ett antagande av 
åtgärderna och förelägga dem för 
kommittén för en andra överläggning. Om 
de antagna åtgärderna inte är förenliga med 
kommitténs andra yttrande, eller om 
åtgärderna inte har förelagts kommittén för 
en andra överläggning inom en månad efter 
antagandet, ska kommissionen genast 
upphäva åtgärderna. Om åtgärderna är 
förenliga med kommitténs andra yttrande 
eller om inget yttrande avges, ska 
åtgärderna fortsätta att gälla.

Or. fr

Ändringsförslag 30
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) resultaten av omröstningar, d) resultaten av omröstningar, inklusive 
varje enskild medlemsstats ståndpunkt,
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Or. en

Motivering

Det är viktigt att man inte bara får reda på det slutliga omröstningsresultatet, utan också hur 
de enskilda medlemsstaterna har röstat.

Ändringsförslag 31
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet och rådet ska ha 
tillgång till den information som avses i 
punkt 1.

2. Europaparlamentet och rådet ska erhålla
den information som avses i punkt 1 så 
snart denna finns tillgänglig.

Or. en

Motivering

Den relevanta informationen bör översändas till parlamentet och rådet så snart den finns 
tillgänglig så att den ”droit de regard” (rätt till insyn) som etablerats kan upprätthållas. 

Ändringsförslag 32
Jo Leinen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet och rådet ska ha 
tillgång till den information som avses i 
punkt 1.

2. Europaparlamentet och rådet ska i ett så 
tidigt skede som möjligt ha tillgång till den 
information som avses i punkt 1.

Or. en
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Ändringsförslag 33
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Europaparlamentets företrädare ska i 
egenskap av observatörer ha tillträde till 
kommittésammanträden.

Or. en

Motivering

Parlamentet bör också ha rätt att delta i kommittésammanträdena.

Ändringsförslag 34
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beslut 1999/468/EG ska upphöra att gälla. Beslut 1999/468/EG ska upphöra att gälla 
från [...*]
_________________
* för in datum för ikraftträdande av 
anpassningen av befintliga akter i 
enlighet med vad som avses i artikel 10a

Or. en

Motivering

Det nuvarande beslutet om kommittéförfaranden bör inte upphävas förrän anpassningen av 
befintliga akter har gjorts.
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Ändringsförslag 35
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anpassning av befintliga grundläggande 
rättsakter

utgår

1. När det i grundläggande rättsakter som 
antagits innan den här förordningen 
trädde i kraft föreskrivs att kommissionen 
ska utöva sina 
genomförandebefogenheter i enlighet med 
beslut 1999/468/EG ska följande 
bestämmelser tillämpas:
a) Hänvisningar till artikel 3 i 
beslut 1999/468/EG ska anses som 
hänvisningar till artikel 4 i denna 
förordning.
b) Hänvisningar till artiklarna 4 och 5 i 
beslut 1999/468/EG ska anses som 
hänvisningar till artikel 5 i denna 
förordning.
c) Hänvisningar till artikel 6 i 
beslut 1999/468/EG ska anses som 
hänvisningar till artikel 6 i denna 
förordning.
d) Hänvisningar till artiklarna 7 och 8 i 
beslut 1999/468/EG ska anses som 
hänvisningar till artikel 8 i denna 
förordning.
2. Artiklarna 3 och 7 i denna förordning 
ska tillämpas på alla befintliga 
kommittéer.

Or. en

Motivering

En automatisk anpassning skulle vara att gå tillbaka till situationen före Lissabon, vilket är 
oacceptabelt med tanke på att parlamentet sedan dess har fått större befogenheter. Alla 
politikområden utan medbeslutande före ikraftträdandet av Lissabonfördraget skulle då 
endast tilldelas genomförandeakter, eftersom en förutsättning för det föreskrivande 
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förfarandet med kontroll var att den relevanta lagstiftningen skulle antas genom 
medbeslutandeförfarandet. Detta kan inte accepteras.

Ändringsförslag 36
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska granska gällande 
EU-lagstiftning och före december 2011 
lägga fram ett lagstiftningsförslag där det 
fastställs vilka åtgärder som ska omfattas 
av bestämmelserna för delegerade akter, 
som avses i artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, eller 
av bestämmelserna om 
genomförandeåtgärder, som avses i 
artikel 291 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

Or. fr

Ändringsförslag 37
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Anpassning av befintliga akter

Kommissionen ska inom ett år efter denna 
förordnings ikraftträdande granska 
gällande EU-lagstiftning och lägga fram 
de lagstiftningsförslag som är nödvändiga 
för en anpassning av lagstiftningen till 
bestämmelserna i Lissabonfördraget, 
särskilt artiklarna 290 och 291 i 
EUF-fördraget.
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Or. en

Motivering

Anpassningen kan endast göras från fall till fall. Kommissionen bör få en uttrycklig tidsfrist 
för att lägga fram nödvändiga förslag.

Ändringsförslag 38
Satu Hassi

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 ska tillämpas till och med den 
1 december 2010.

utgår

Or. en

Motivering

Till följd av att artikel 10 utgår.


