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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa 
förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade 
befogenheter för antagande av vissa åtgärder
(COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0349),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 207 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0162/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-.../2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3 – beaktandeled 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Rådets förordning (EG) nr 732/2008 av 
den 22 juli 2008 om tillämpning av 
Allmänna preferenssystemet under 
perioden 1 januari 2009–31 december 
2011 samt om ändring av förordningarna 
(EG) nr 552/97 och (EG) nr 1933/2006 
och av kommissionens förordningar (EG) 
nr 1100/2006 och (EG) nr 964/2007.

utgår

Or. en
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Motivering

Anpassningen av förordningen om Allmänna preferenssystemet till det nya systemet med 
genomförandeakter och delegerade akter behandlades i båda de ”samlade” förslagen från 
kommissionen. I den första “samlingsförordningen” infördes flera ändringsförslag som 
ändrade föreslagna genomförandeakter till delegerade akter i enlighet med betänkandet från 
Scholz från våren 2011. De två föredragandena kom därför av praktiska skäl överens om att 
samtliga ändringar rörande en anpassning av förordningen om Allmänna preferenssystemet 
till det nya kommittéförförandet ska hållas inom den första ”samlingsförordningen”. Det 
medför att motsvarande del stryks från den andra ”samlingsförordningen”.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3 – beaktandeled 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Rådets förordning (EG) nr 1215/2009 
av den 30 november 2009 om införande 
av särskilda handelsåtgärder för länder 
och territorier som deltar i eller är knutna 
till Europeiska unionens stabiliserings-
och associeringsprocess.

utgår

Or. en

Motivering

On 13 October 2011, the EP adopted its position in the first reading concerning the 
Commission proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for 
countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and 
Association process (COD 2010/0036). This new amending Regulation addressed inter alia 
the issue of implementing acts and delegated acts, inserting corresponding provisions in 
Regulation EC No 1215/2009. It is therefore necessary to delete the part concerning this 
Regulation from Omnibus II.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Bilaga – avdelning 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 3030/93
Skäl 15a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

15a. Följande skäl ska införas:
“I syfte att säkerställa ett välfungerande 
system för förvaltningen av import av 
vissa textilprodukter bör befogenheten att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras till kommissionen 
med avseende på möjligheten att ändra 
bilagorna, bevilja tilläggsimport, införa 
eller anpassa kvantitativa begränsningar 
och införa skyddsåtgärder och ett 
övervakningssystem enligt de villkor som 
fastställs i denna förordning. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. När kommissionen förbereder 
och utarbetar delegerade akter bör den se 
till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och 
rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt. 
Kommissionen bör ge fullständig 
information och dokumentation om sina 
möten med nationella experter inom 
ramen för arbetet med att förbereda och 
genomföra delegerade akter. 
Kommissionen bör bjuda in experter från 
parlamentet till dessa sammanträden."

Or. en

Motivering

The Commission proposal did not address the recitals of the amended Regulations. The 
Rapporteur is of the view that it is necessary to amend the recitals of the basic acts in order to 
explain the use of delegated acts and to precisely define the objective, content and scope of 
the delegation. The rapporteur is also of the view that it is important to ensure the possibility 
for the Parliament's experts to attend expert meetings organised by the Commission in view of 
preparation and implementation of delegated acts. These two considerations are reflected in 
Amendments 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 and 22.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Bilaga – avdelning 1 – led 8
Förordning (EG) nr 3030/93
Artikel 16a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 2.6, 6.2, 8, 10.13, 10a.3, 
13.3, 15.3, 15.5 och 19 i den här 
förordningen samt i artikel 4.3 i bilaga IV 
och artiklarna 2, 3.1 och 3.3 i bilaga VII till 
denna förordning ska ges till 
kommissionen på obestämd tid.

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 2.6, 6.2, 8, 10.13, 10a.3, 
13.3, 15.3, 15.5 och 19 i den här 
förordningen samt i artikel 4.3 i bilaga IV 
och artiklarna 2, 3.1 och 3.3 i bilaga VII till 
denna förordning ska ges till 
kommissionen för en period av fem år 
från den ...*. Kommissionen ska utarbeta 
en rapport om delegeringen av befogenhet 
senast nio månader före utgången av 
perioden av 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.
––––––––––––––––
* EUT: För in datum för denna 
förordnings ikraftträdande.

Or. en

Motivering

The rapporteur deems it appropriate to limit in time the conferral of powers on the 
Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power not later then nine 
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical duration prevents overburdening of the legislators and 
facilitates the implementation of the Common commercial policy. The rapporteur therefore 
deems it appropriate to amend the Commission proposal accordingly in all provisions 
concerning the Exercise of the delegation.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Bilaga – avdelning 2 – led -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 517/94
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22a. Följande skäl ska införas:
”I syfte att säkerställa ett välfungerande 
system för förvaltningen av import av 
vissa textilprodukter som inte omfattas av 
bilaterala avtal, protokoll eller andra 
överenskommelser eller av andra 
särskilda unionsbestämmelser för import 
bör befogenheten att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på möjligheten att ändra bilagorna, ändra 
importbestämmelserna och tillämpa 
skydds- och övervakningsåtgärder i 
enlighet med villkoren i denna 
förordning. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå. När 
kommissionen förbereder och utarbetar 
delegerade akter bör den se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt. Kommissionen bör ge 
fullständig information och 
dokumentation om sina möten med 
nationella experter inom ramen för 
arbetet med att förbereda och genomföra 
delegerade akter. Kommissionen bör 
bjuda in experter från parlamentet till 
dessa sammanträden.”

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Bilaga – avdelning 2 – led 7
Förordning (EG) nr 517/94
Artikel 25a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges de befogenheter 
som avses i artiklarna 3.3, 5.2, 12.3, 13, 16 
och 28 på obestämd tid.

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 3.3, 5.2, 12.3, 13, 16 och 
28 ska ges till kommissionen för en period 
av fem år från den …*. Kommissionen 
ska utarbeta en rapport om delegeringen 
av befogenhet senast nio månader före 
utgången av perioden av 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.
–––––––––––––––

* EUT: För in datum för denna 
förordnings ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Bilaga – avdelning 3 – led -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 953/2003
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. Följande skäl ska införas:
”11a. I syfte att lägga till produkter till 
den förteckning över produkter som 
omfattas av förordningen bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
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kommissionen med avseende på 
möjligheten att ändra bilagorna. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. När kommissionen förbereder 
och utarbetar delegerade akter bör den se 
till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och
rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.  
Kommissionen bör ge fullständig 
information och dokumentation om sina 
möten med nationella experter inom 
ramen för arbetet med att förbereda och 
genomföra delegerade akter. 
Kommissionen bör bjuda in experter från 
parlamentet till dessa sammanträden.”

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Bilaga – avdelning 3 – led 2
Förordning (EG) nr 953/2003
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges de befogenheter 
som avses i artikel 4 på obestämd tid.

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 4 ska ges till kommissionen
för en period av fem år från och med den 
…*. Kommissionen ska utarbeta en 
rapport om delegeringen av befogenhet 
senast nio månader före utgången av 
perioden av 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.
–––––––––––––––––
* EUT: För in datum för denna 
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förordnings ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Bilaga – avdelning 4 – led -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 673/2005
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Skäl 7 ska ersättas med följande:
”(7) I syfte att göra nödvändiga 
anpassningar av de åtgärder som 
föreskrivs i denna förordning bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på 
möjligheten att ändra tilläggstullsatsen 
eller förteckningarna i bilagorna I och II 
i enlighet med villkoren i denna 
förordning. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå. När 
kommissionen förbereder och utarbetar 
delegerade akter bör den se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.  Kommissionen bör ge 
fullständig information och 
dokumentation om sina möten med 
nationella experter inom ramen för 
arbetet med att förbereda och genomföra 
delegerade akter. Kommissionen bör 
bjuda in experter från parlamentet till 
dessa sammanträden.”

Or. en



PR\888251SV.doc 13/26 PE478.654v01-00

SV

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Bilaga – avdelning 4 – led 2
Förordning (EG) nr 673/2005
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges de befogenheter 
som avses i artikel 3.3 på obestämd tid.

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 3.3 ska ges till kommissionen
för en period av fem år från och med den 
…*. Kommissionen ska utarbeta en 
rapport om delegeringen av befogenhet 
senast nio månader före utgången av 
perioden av 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.
_____________
* EUT: För in datum för denna 
förordnings ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Bilaga – avdelning 5 – led -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 1342/2007
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Följande skäl ska införas:
”10a. I syfte att möjliggöra en effektiv 
förvaltning genom att anpassa 
importbegränsningarna för vissa bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till
kommissionen med avseende på 
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möjligheten att ändra bilaga V. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. När kommissionen förbereder 
och utarbetar delegerade akter bör den se 
till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och 
rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt. 
Kommissionen bör ge fullständig 
information och dokumentation om sina 
möten med nationella experter inom 
ramen för arbetet med att förbereda och 
genomföra delegerade akter. 
Kommissionen bör bjuda in experter från 
parlamentet till dessa sammanträden.”

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Bilaga – avdelning 5 – led 4
Förordning (EG) nr 1342/2007
Artikel 31a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges de befogenheter 
som avses i artiklarna 5, 6.3 och 12 på 
obestämd tid.

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 5, 6.3 och 12 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år från 
och med den …*. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenhet senast nio månader före 
utgången av perioden av 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.

______________
* EUT: För in datum för denna 
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förordnings ikraftträdande. 

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Bilaga – avdelning 6 – led -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 1528/2007
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16a. Följande skäl ska införas:
”16a. I syfte att göra tekniska ändringar 
av de ordningar som ska tillämpas på 
produkter med ursprung i vissa stater som 
ingår i AVS-gruppen av stater bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på 
möjligheten att ändra bilaga I, lägga till 
eller stryka regioner eller stater och göra 
de tekniska ändringar av bilaga II som är 
nödvändiga till följd av tillämpningen av 
den bilagan. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå. När 
kommissionen förbereder och utarbetar 
delegerade akter bör den se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt. Kommissionen bör ge 
fullständig information och 
dokumentation om sina möten med 
nationella experter inom ramen för 
arbetet med att förbereda och genomföra 
delegerade akter. Kommissionen bör 
bjuda in experter från parlamentet till 
dessa sammanträden.”

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Bilaga – avdelning 6 – led -1a (nytt)
Förordning (EG) nr 1528/2007
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2.2 ska ersättas med följande:
”2. Kommissionen ska, genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 24a, ändra 
bilaga I genom att lägga till regioner och 
stater från AVS-gruppen av stater som 
har slutfört förhandlingar om ett avtal 
mellan unionen och regionen eller staten 
som åtminstone uppfyller kraven i 
artikel XXIV i GATT 1994.”

Or. en

Motivering
I kommissionens förslag till den första “samlingsförordningen” fastställs systemet med 
delegerade akter för åtgärder som antas i enlighet med artikel 2.2 och 2.3 och en 
förfarandeartikel om utövande av delegering. I kommissionens förslag om den andra 
”samlingsförordningen” föreskriver man delegerade akter i artiklarna 4.4 och 23, med en 
korshänvisning till den första ”samlingsförordningen”. De två föredragandena kom av 
praktiska skäl överens om att samtliga bestämmelser om anpassningen av förordning 
1528/2007 till systemet med delegerade akter ska hållas inom betänkandet om den andra 
”samlingsförordningen”, genom ändringsförslag 14, 15, 16, 17 och 18, och att de 
motsvarande bestämmelserna i den första ”samlingsförordningen” ska strykas.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Bilaga – avdelning 6 – led -1b (nytt)
Förordning (EG) nr 1528/2007
Artikel 2 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 2.3 ska inledningen ersättas med 
följande:

”3. Den regionen eller staten ska finnas 
kvar i bilaga I, om inte kommissionen i 
enlighet med artikel 24a antar en 
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delegerad akt om ändring av bilaga I så 
att en region eller stat stryks från den 
bilagan, särskilt i de fall då”

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Bilaga – avdelning 6 – led 1 - led b
Förordning (EG) nr 1528/2007
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
[ange numret på den artikeln/de 
artiklarna om förfarandet för antagande 
av delegerade akter, för närvarande 
artiklarna 24a–24c i förslaget KOM(2011) 
82 slutlig] om tekniska ändringar av bilaga 
II som är nödvändiga till följd av 
tillämpningen av den bilagan.

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
artikel 24a om tekniska ändringar av 
bilaga II som är nödvändiga till följd av 
tillämpningen av den bilagan.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Bilaga – avdelning 6 – led 2
Förordning (EG) nr 1528/2007
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
[ange numret på den artikel (er) om 
förfarandet för antagande av delegerade 
akter, som för närvarande artiklarna 24a 
till 24c i förslag KOM (2011) 82 slutlig]
om tekniska ändringar av artiklarna 5 och 
8–22 som kan krävas till följd av skillnader 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 24a
om tekniska ändringar av artiklarna 5 och 
8–22 som kan krävas till följd av skillnader 
mellan denna förordning och avtal som 
undertecknas med provisorisk tillämpning 
eller sluts i enlighet med artikel 218 i 
fördraget med regioner eller stater i 
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mellan denna förordning och avtal som 
undertecknas med provisorisk tillämpning 
eller sluts i enlighet med artikel 218 i 
fördraget med regioner eller stater i 
bilaga I.”

bilaga I.”

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Bilaga – avdelning 6 – led 2a (nytt)
Förordning (EG) nr 1528/2007
Artikel 24a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

The following article shall be inserted:
“Article 24a

Utövande av delegering
1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel. 
2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 2.2, 2.3, 4.4 och 23 ska 
ges till kommissionen för en period av fem 
år från och med den ...*. Kommissionen 
ska utarbeta en rapport om delegeringen 
av befogenhet senast nio månader före 
utgången av perioden av 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 2.2, 2.3. 4.4 och 23 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 
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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. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna. 
5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 2.2, 2.3, 4.4 och 23 ska träda i 
kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av 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: För in datum för denna 
förordnings ikraftträdande. 

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Bilaga – avdelning 7 – led -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 55/2008
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. Följande skäl ska införas:
”12a. I syfte att anpassa förordningen ska 
kunna anpassas bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
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på möjligheten att göra de ändringar som 
krävs till följd av ändrade tulltaxor eller 
för att avtal ingås med Moldavien. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. När kommissionen förbereder 
och utarbetar delegerade akter bör den se 
till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och 
rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt. 
Kommissionen bör ge fullständig 
information och dokumentation om sina 
möten med nationella experter inom 
ramen för arbetet med att förbereda och 
genomföra delegerade akter. 
Kommissionen bör bjuda in experter från 
parlamentet till dessa sammanträden.”

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Bilaga – avdelning 7 – led 2
Förordning (EG) nr 55/2008
Artikel 8b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges de befogenheter 
som avses i artikel 7 på obestämd tid.

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 7 ska ges till kommissionen
för en period av fem år från och med den 
…*. Kommissionen ska utarbeta en 
rapport om delegeringen av befogenhet 
senast nio månader före utgången av 
perioden av 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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* EUT: För in datum för denna 
förordnings ikraftträdande. 

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Bilaga – avdelning 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna avdelning utgår.

Or. enMotivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Bilaga – avdelning 9 – led -1 (new)
Förordning (EG) nr 1340/2008
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Följande skäl ska införas:
”9a. I syfte att möjliggöra en effektiv 
förvaltning av vissa restriktioner bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på 
möjligheten att ändra bilaga V. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. När kommissionen förbereder 
och utarbetar delegerade akter bör den se 
till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och 
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rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt. 
Kommissionen bör ge fullständig 
information och dokumentation om sina 
möten med nationella experter inom 
ramen för arbetet med att förbereda och 
genomföra delegerade akter. 
Kommissionen bör bjuda in experter från 
parlamentet till dessa sammanträden.”

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Bilaga – avdelning 9 – led 2
Förordning (EG) nr 1340/2008
Artikel 16a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 5.3 ska ges till kommissionen på 
obestämd tid.

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 5.3 ska ges till kommissionen för 
en period av fem år från och med den 
…*. Kommissionen ska utarbeta en 
rapport om delegeringen av befogenhet 
senast nio månader före utgången av 
perioden av 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.
_____________
* EUT: För in datum för denna 
förordnings ikraftträdande.

Or. en
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Bilaga – avdelning 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna avdelning utgår.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 2.
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MOTIVERING

A. BAKGRUND

Genom detta förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa 
förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade 
befogenheter för vissa åtgärder (den andra ”samlingsförordningen”) ska 10 förordningar inom 
den gemensamma handelspolitiken anpassas till de nya primärrättsliga bestämmelserna i 
Lissabonfördraget. Det anpassar särskilt förordningarna till artikel 290, som för första gången 
inför delegerade akter i den europeiska lagstiftningen. Det ger lagstiftaren möjlighet att till 
kommissionen delegera befogenheten att anta akter med allmän räckvidd som inte är 
lagstiftningsakter och som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av en 
lagstiftningsakt. Lagstiftaren behåller rätten att när som helst återkalla delegeringen och själv 
fatta det relevanta beslutet. Lagstiftaren har dock befogenhet att när som helst återkalla varje 
beslut som fattas inom ramen för delegeringen. För detta räcker det att antingen rådet eller 
parlamentet motsätter sig ett förslag till delegerad akt från kommissionen. 

Kommissionens förslag åtföljer ett första förslag som kommissionen har lagt fram om 
handelspolitiken. Det förslaget (COM(2011)0082 ”samlingsförordningen”) innebär att vissa 
förordningar om den gemensamma handelspolitiken ändras vad gäller förfarandena för 
antagande av vissa åtgärder där rådet medverkat vid beslutsfattandet och som inte grundat sig 
på rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid 
utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter. Det föreslås där att dessa åtgärder 
ska omvandlas till antingen delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget eller 
genomförandeakter enligt artikel 291.

I den andra ”samlingsförordningen” granskas alla återstående beslutsförfaranden i den 
handelspolitiska lagstiftningen för att om nödvändigt anpassa dem till den ordning för 
delegerade akter som avses i artikel 290. I princip rör det sig om beslutsförfaranden som 
grundar sig på rådets beslut 1999/468/EG. Kommissionen föreslår att vissa förfaranden 
omvandlas till delegerade akter.

B. DETTA BETÄNKANDE

1. Två förordningar stryks från kommissionens förslag

Föredraganden föreslår att följande två förordningar stryks från kommissionens förslag:

 Rådets förordning (EG) nr 732/2008 av den 22 juli 2008 om tillämpning av 
Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009–31 december 2011 
samt om ändring av förordningarna (EG) nr 552/97 och (EG) nr 1933/2006 och av 
kommissionens förordningar (EG) nr 1100/2006 och (EG) nr 964/2007

Anpassningen av förordningen om Allmänna preferenssystemet till det nya systemet med 
genomförandeakter och delegerade akter behandlades de båda ”samlade” förslagen från 
kommissionen. I den första “samlingsförordningen” infördes flera ändringsförslag som 
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ändrade föreslagna genomförandeakter till delegerade akter i enlighet med betänkandet från 
Scholz från våren 2011. De två föredragandena kom därför av praktiska skäl överens om att 
samtliga ändringar rörande en anpassning av förordningen om Allmänna preferenssystemet 
till det nya kommittéförförandet ska hållas inom den första ”samlingsförordningen”. 
Följaktligen bör motsvarande del strykas från den andra ”samlingsförordningen”. Detta görs 
genom ändringsförslag 1 och 21.

 Rådets förordning (EG) nr 1215/2009 av den 30 november 2009 om införande av 
särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till 
Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess

Den 13 oktober 2011 antog Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen 
avseende kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder 
och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och 
associeringsprocess (COD 2010/0036). Denna nya ändringsförordning behandlade bland 
annat frågan om genomförandeakter och delegerade akter, och införde motsvarande 
bestämmelser i förordning EG nr 1215/2009. Därför måste den del som rör denna förordning 
strykas från den andra ”samlingsförordningen”. Detta görs genom ändringsförslag 2 och 24.

2. Nya skäl i de ändrade förordningarna

I kommissionens förslag tas inte skälen i förslagen till de ändrade förordningarna upp. 
Föredraganden anser att det är nödvändigt att göra ändringar i skälen för grundrättsakterna för 
att förklara användningen av delegerade akter och exakt fastställa målet, innehållet och 
omfattningen av delegeringen. Föredraganden anser också att det är viktigt att garntera en 
möjlighet för experter från parlamentet att närvara vid sammanträden för experter som 
anordnas av kommissionen för att utarbeta och genomföra delegerade akter. Dessa två 
avväganden återspeglas i ändringsförslag 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 och 22.

3. Begränsning av tidsperioden för delegeringen av befogenheter

Föredraganden anser att man bör begränsa tidsperioden för tilldelning av befogenheter till 
kommissionen. Denna begränsning leder till större parlamentarisk kontroll, eftersom 
kommissionen måste utarbeta en rapport om de delegerade befogenheterna senast nio 
månader innan den fastställda perioden löpt ut. En förlängning av delegeringen genom tyst 
medgivande med en period av samma längd förhindrar å andra sidan att lagstiftarna 
överbelastas och underlättar genomförandet av den gemensamma handelspolitiken. 

Föredraganden föreslår att man begränsar delegeringen av befogenheter till en period av 5 år. 
En sådan period gör det möjligt för kommissionen att på ett lämpligt sätt genomföra 
delegeringen och ger aktörerna den rättsliga säkerhet som behövs, samtidigt som man 
garanterar en lämplig nivå av parlamentarisk kontroll i Lissabonfördragets anda. Man har 
hittills inte särskilt ofta antagit kommittéförfarandeåtgärder baserade på de förordningar som 
avses i detta betänkande. Genom denna femårsperiod kan kommissionens rapport därför göras 
tillräckligt informativt. 

Föredraganden anser därför att kommissionens förslag måste ändras i enlighet med detta i alla 
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bestämmelser om utövande av delegering. Detta görs genom ändringsförslag 4, 6, 8, 10, 12, 
18, 20 och 23.

4. Ändringar av rådets förordning (EG) nr 1528/2007 av den 20 december 2007 om 
tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater 
som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt 
avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana 
partnerskapsavtal sluts

I kommissionens förslag till den första “samlingsförordningen” fastställs systemet för 
delegerade akter för åtgärder som antas i enlighet med artikel 2.2 och 2.3 och en 
förfarandeartikel om utövande av delegering. I kommissionens förslag om den andra 
”samlingsförordningen” föreskriver man delegerade akter i artiklarna 4.4 och 23, med en 
korshänvisning till den första ”samlingsförordningen”. De två föredragandena kom av 
praktiska skäl överens om att samtliga ändringar rörande en anpassning av förordning 
1528/2007 till systemet för delegerade akter ska hållas inom betänkandet om den andra 
”samlingsförordningen”. Detta ska göras genom ändringsförslag 14, 15, 16, 17 och 18 och 
genom att stryka motsvarande bestämmelser från den första ”samlingsförordningen”.

C. SLUTSATSER

Föredraganden lägger fram ett betänkande som bygger på de ändringar som Lissabonfördraget 
medförde och som systematiskt överför dessa i sekundärrätten för den gemensamma 
handelspolitiken. Betänkandet syftar till att göra det möjligt för Europaparlamentet att, i 
egenskap av direktvald företrädare för EU-medborgarna, fullt ut utnyttja sina nyligen erhållna 
befogenheter och utöva en lämplig parlamentarisk kontroll av den verkställande makten 
samtidigt som den gemensamma handelspolitiken genomförs i tid på ett flexibelt och 
förutsebart sätt.


