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Ärende: Yttrande i enlighet med artikel 37a i arbetsordningen över användningen av 
delegerade akter, inom ramen för behandlingen av Europaparlamentets och 
rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/66/EG om batterier och 
ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer vad gäller 
utsläppande på marknaden av bärbara batterier och ackumulatorer som 
innehåller kadmium och som är avsedda att användas i sladdlösa elektriska 
handverktyg (COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

Med en skrivelse av den 3 december 2012 begärde du i enlighet med artikel 37a i 
arbetsordningen att utskottet för rättsliga frågor skulle yttra sig över de bestämmelser i 
ovannämnda förslag genom vilka kommissionen delegeras lagstiftningsbefogenheter i 
överensstämmelse med artikel 290 i EUF-fördraget och över de bestämmelser genom vilka 
kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter i överensstämmelse med artikel 291 i 
EUF-fördraget.

Mot bakgrund av det förslag till betänkande som utarbetats i utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet (ENVI) och av rådets synsätt att förslagets bestämmelser om antagande av 
delegerade akter bör ersättas av bestämmelser om antagande av genomförandeakter, har du 
begärt att utskottet för rättsliga frågor ska behandla kommissionens förslag och särskilt ta upp 
delegeringens mål, innehåll, omfattning och varaktighet, samt dess villkor.
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I – Bakgrund

Förslagets huvudsyfte är att ändra direktiv 2066/66/EG (nedan kallat batteridirektivet) för att 
utvidga dess förbud mot utsläppande på marknaden av batterier och ackumulatorer som 
innehåller kadmium till sladdlösa elektriska verktyg, men förslaget syftar också till att få vissa 
föreskrifter i batteridirektivet att överensstämma med artiklarna 290 och 291 i EUF-
fördraget1, närmare bestämt de bestämmelser som avsåg förfaranden enligt det nu upphävda 
beslutet om kommittéförfarande2 och som infördes genom direktiv 2008/12/EG3.

Kommissionen har föreslagit att bestämmelser om delegerade akter ska ersätta bestämmelser 
om det föreskrivande förfarandet med kontroll i fem fall. Den har även föreslagit att en 
tidigare bestämmelse om föreskrivande förfarande med kontroll och två bestämmelser om 
föreskrivande förfarande ska bytas ut mot bestämmelser om genomförandeakter.

I en kompromisstext som ordförandeskapet lagt fram för rådet har det föreslagits att endast en 
bestämmelse i vilken det föreskrivande förfarandet med kontroll tidigare föreskrevs bör 
ersättas av en bestämmelse om delegerade akter, medan övriga sju bestämmelser som nämnts 
ovan alla bör föreskriva genomförandeakter.

II – Bakgrunden till delegerade akter och genomförandeakter

Förenklingsarbetsgruppen inom konventet om Europeiska unionens framtid rekommenderade 
i sin slutrapport att unionslagstiftningens hierarki skulle klargöras genom att man så långt 
möjligt skulle avgränsa de ärenden som ingår i lagstiftningens tillämpningsområde och genom 
att man skulle lägga till en ny lagstiftningskategori4:

”För närvarande finns det inte någon mekanism som gör att 
lagstiftaren kan delegera lagstiftningens tekniska aspekter eller 
preciseringar och samtidigt behålla kontrollen över en sådan 
delegering. I den situation som nu råder måste lagstiftaren 
antingen i minsta detalj gå in i de bestämmelser som han antar 
eller överlåta de mer tekniska eller detaljerade 
lagstiftningsaspekterna till kommissionen, som om det gällde 
genomförandeåtgärder som kontrolleras av medlemsstaterna 
enligt artikel 202 i EG-fördraget.”

                                               
1 Artikel 290 i EUF-fördraget har direkt verkställighet medan de bestämmelser och allmänna principer som 
gäller artikel 291 i EUF-fördraget fastställs i 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).
2 Rådets beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23), ändrat genom beslut 2006/512/EG 
(EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/12/EG av den 11 mars 2008 om ändring av rådets direktiv 
2006/66/EEG (EUT L 76, 19.3.2008, s. 39).
4 Arbetsgrupp IX för förenkling, slutrapport av den 29 november 2002, s. 8–12.
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Gruppen föreslog därför att man skulle införa ”delegerade akter”, som i detalj skulle utveckla 
eller ändra vissa delar av en rättsakt, inom ramen för någon form av bemyndigande som 
fastställs av lagstiftaren, och ”genomförandeakter”, vilka skulle genomföra rättsakter. Med 
delegerade akter skulle det vara lagstiftarens sak att besluta huruvida och i vilken 
utsträckning det är nödvändigt att på unionsnivå anta akter om genomförande av rättsakter 
och/eller delegerade akter samt eventuellt fatta beslut om vilket kommittéförfarande 
(artikel 202 i EG-fördraget) som bör åtfölja antagandet av sådana akter. Rättsakter 
definierades därför av gruppen som akter som ska antas direkt på grundval av fördraget och 
innehålla det som är väsentligt och de grundläggande politiska valen på ett visst område. De 
befogenheter som delegerades skulle kunna sträcka sig från regleringen av tekniska eller 
detaljerade inslag som utvecklar en rättsakt, till senare ändringar av vissa delar av själva 
rättsakten. Gruppen menade emellertid att om det bestämdes att man skulle inrätta den nya 
kategorin ”delegerade akter” skulle man även kunna tänka sig att lätta på vissa 
kommittéförfaranden, men påpekade att alla eventuella ändringar av dessa inte skulle 
omfattas av fördraget utan av sekundärrätten.

Dessa förslag resulterade i att utkastet till fördrag om inrättande av en konstitution för Europa 
innehöll förslag om delegerade akter och genomförandeakter. Bestämmelserna överlevde och 
kunde utan ändringar virtuellt inta sina platser i Lissabonfördraget: artiklarna 290 och 291 i 
EUF-fördraget.

I artikel 290 i EUF-fördraget föreskrivs (våra understrykningar):
”1. Genom en lagstiftningsakt kan det till kommissionen delegeras 
befogenhet att anta akter med allmän räckvidd som inte är 
lagstiftningsakter och som kompletterar eller ändrar vissa icke 
väsentliga delar av lagstiftningsakten.
Mål, innehåll, omfattning och varaktighet för delegeringen av 
befogenhet ska uttryckligen avgränsas i lagstiftningsakterna. De 
väsentliga delarna av ett område ska förbehållas 
lagstiftningsakterna och får därför inte bli föremål för delegering 
av befogenhet.
2. Lagstiftningsakterna ska uttryckligen fastställa de villkor som 
ska gälla för delegeringen; dessa villkor kan vara följande:
a) Europaparlamentet eller rådet får besluta att återkalla 
delegeringen.
b) Den delegerade akten får träda i kraft endast om 
Europaparlamentet eller rådet inte har gjort några invändningar 
inom den tidsfrist som anges i lagstiftningsakten.
Vid tillämpning av leden a och b ska Europaparlamentet besluta 
med en majoritet av sina ledamöter och rådet besluta med 
kvalificerad majoritet.
3. Adjektivet ”delegerad” ska införas i rubriken till delegerade 
akter.” 
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I artikel 291 i EUF-fördraget föreskrivs (våra understrykningar):
”1. Medlemsstaterna ska vidta alla nationella 
lagstiftningsåtgärder som är nödvändiga för att genomföra 
unionens rättsligt bindande akter.
2. Om enhetliga villkor för genomförande av unionens rättsligt 
bindande akter krävs, ska kommissionen eller, i särskilda 
vederbörligen motiverade fall och i de fall som anges i 
artiklarna 24 och 26 i fördraget om Europeiska unionen, rådet 
tilldelas genomförandebefogenheter genom dessa akter.
3. Vid tillämpning av punkt 2 ska Europaparlamentet och rådet, 
genom förordningar i e n l i g h e t  med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, i förväg fastställa allmänna regler och 
principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens 
utövande av sina genomförandebefogenheter.
4. Ordet ”genomförande” ska införas i rubriken till 
genomförandeakterna.”

Det bör noteras att artikel 290 i EUF-fördraget, till skillnad från strategin i artikel 291 i 
EUF-fördraget avseende genomförandeåtgärder, inte innehåller någon rättslig grund för 
antagande av en horisontell rättsakt – förordningen om genomförandeakter som anfördes 
ovan för artikel 291 – som fastställer regler och allmänna bestämmelser för delegering av 
befogenhet. De villkoren måste därför fastställas i varje enskild grundläggande akt.

Förklaring nr 39 till EUF-fördraget om finansiella tjänster har följande lydelse:
”Förklaring till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt”
Konferensen noterar att kommissionen, i enlighet med sin fasta 
praxis, avser att fortsätta att samråda med av medlemsstaterna 
utsedda experter vid utarbetandet av kommissionens utkast till 
delegerade akter på området finansiella tjänster.”

I samband med förberedelserna inför den praktiska tillämpningen av artikel 290 i EUF-
fördraget antog utskottet för rättsliga frågor den 23 mars 2010 ett initiativbetänkande om 
befogenheter för delegering av lagstiftning, med József Szájer som föredragande1. Följande 
stycken är utdrag ur betänkandets motivering, där man ger en bakgrund till avgränsningen 
mellan delegerade akter och genomförandeakter: 

”Kontrollen av de befogenheter som lagstiftaren delegerar bör 
enligt all logik kvarstå som lagstiftarens privilegium. Dessutom 
skulle varje annan form av kontroll utövad av någon annan än 
lagstiftaren i sig strida mot artikel 290 i fördraget om Europeiska 

                                               
1 Betänkande om befogenheter för delegering av lagstiftning (A7-0110/2010).
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unionens funktionssätt. Medlemsstaterna, och med ännu större 
skäl kommittéerna bestående av sakkunniga från medlemsstaterna, 
har ingen som helst roll att spela inom det här området.

[...]

Det är ett obestritt faktum att det främsta ansvaret för omsättandet 
av EU-rätten i praktiken vilar på medlemsstaterna. Det här anges 
klart och tydligt i andra stycket i artikel 4.3 i fördraget om 
Europeiska unionen (f.d. artikel 10 i EG-fördraget) –
’Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder (…) för att 
säkerställa att de skyldigheter fullgörs som följer av fördragen’ 
och i artikel 291 i EUF-fördraget (’Medlemsstaterna ska vidta alla 
nationella lagstiftningsåtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra unionens rättsligt bindande akter’). Det här var också 
fallet innan Lissabonfördraget trädde i kraft. 

Där lagstiftaren emellertid anser att enhetliga villkor behövs för 
genomförande av unionens rättsligt bindande akter måste en 
bindande sekundärakt (vare sig det är en lagstiftningsakt eller 
inte) befullmäktiga kommissionen att godkänna 
genomförandeåtgärder. Artikel 291 i EUF-fördraget, en direkt 
efterföljare till mekanismerna enligt kommittéförfarandet baserade 
på artikel 202 i EG-fördraget, tillhandahåller en grundval för 
kommissionens antagande av genomförandeakter, underställd viss 
kontroll från medlemsstaterna av kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter1. Eftersom medlemsstaterna bär det 
främsta ansvaret för genomförandet är det naturligt att de, och 
inte lagstiftaren, omnämns i artikel 291. Det råder ingen 
grundläggande begreppsmässig skillnad mellan det tidigare 
systemet baserat på artikel 202 i EG-fördraget och det framtida 
systemet baserat på artikel 291 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

Det är uppenbart att det är lagstiftaren som fastställer villkoren 
för utövandet av dessa genomförandebefogenheter. Det är 
angeläget med en ny rättslig ram för genomförandeakter eftersom 
det nuvarande beslutet om kommittéförfarandet delvis är 
oförenligt med den nya ordning som fastställs enligt artikel 291 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.”

Den resolution som slutligen antogs i plenum den 5 maj 2010 innehåller följande tre punkter2: 

                                               
1 Reglerna och de allmänna principerna för medlemsstaternas kontroll ska emellertid antas av lagstiftaren i form 

av förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet – artikel 291.3 i EUF-fördraget.
2 Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 om befogenheter för delegering av 

lagstiftning P7_TA(2010)0127.
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”18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge hög 
prioritet åt en redogörelse för vilka lagstiftningsförslag som 
krävs för att anpassa regelverket till bestämmelserna i 
artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget. Parlamentet anser, 
när det gäller artikel 290 i EUF-fördraget, att denna 
anpassning inte bör begränsas till de åtgärder som tidigare 
behandlats i anslutning till det föreskrivande förfarandet med 
kontroll, utan bör omfatta alla lämpliga åtgärder av allmän 
räckvidd, oberoende av vilket besluts- eller 
kommittéförfarande som tillämpats i anslutning till dem 
innan Lissabonfördraget trädde i kraft.

19. Europaparlamentet insisterar på att man ger högsta prioritet 
åt att anpassa regelverket inom de politikområden som före 
Lissabonfördragets ikraftträdande reglerades utan 
parlamentets medbeslutande. Parlamentet kräver i detta 
sammanhang att man granskar enskilda fall för att se till att i 
synnerhet alla lämpliga bestämmelser med allmän giltighet, 
som hittills antagits inom ramen för artiklarna 4 och 5 i 
rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de 
förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av 
kommissionens genomförandebefogenheter, antas som 
delegerade akter. 

20. Europaparlamentet anser att man, för att fullt ut upprätthålla 
lagstiftarens befogenheter bör fästa särskild uppmärksamhet 
vid den relativa användningen av artiklarna 290 och 291 i 
EUF-fördraget och till de praktiska konsekvenser som 
tillgripandet av någon av artiklarna medför, oberoende av 
om det sker i samband med ovan nämnda anpassning eller i 
samband med behandling av förslag inom ramen för det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet. Parlamentet insisterar på 
att medlagstiftarna ges befogenhet att besluta att de frågor 
som tidigare antagits enligt det föreskrivande förfarandet 
med kontroll kan antas antingen enligt artikel 290 i EUF-
fördraget eller enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. ”

För den praktiska tillämpningen av artikel 290 i EUF-fördraget antog parlamentet, rådet och 
kommissionen en gemensam överenskommelse1 i april 2011. I överenskommelsen fastställs 
de praktiska arrangemangen och klargöranden och preferenser som man tillsammans 
bestämt ska gälla för delegering av lagstiftningsbefogenhet. Överenskommelsen ger 
vägledning och exempel på formuleringar för fastställande av delegeringens mål, innehåll, 
omfattning och varaktighet, men ingenting sägs om avgränsningen mellan delegerade akter 
och genomförandeakter.

I parlamentets arbetsordning har dessutom en ny artikel införts, artikel 37a, som har 
                                               
1 Gemensam överenskommelse om delegerade akter, godkänd av talmanskonferensen den 3 mars 2011.
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följande lydelse: 
”Delegering av lagstiftningsbefogenhet

När parlamentet granskar ett förslag till lagstiftningsakt som 
delegerar befogenhet till kommissionen i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska det ägna 
särskild uppmärksamhet åt delegeringens mål, innehåll, 
omfattning och varaktighet samt åt de villkor som delegeringen 
omfattas av. 

2. Det utskott som är ansvarigt för ärendet får när som helst 
begära ett yttrande av det utskott som ansvarar för tolkning och 
tillämpning av unionslagstiftningen. 

3. Det utskott som ansvarar för tolkning och tillämpning av 
unionslagstiftningen får också på eget initiativ ta upp frågor som 
rör delegering av lagstiftningsbefogenhet. I så fall ska det utskott 
som är ansvarigt för ärendet underrättas. ”

III – Parlamentets syn på delegering av lagstiftningsbefogenhet

Avgränsningen mellan delegerade akter och genomförandeakter har varit föremål för vissa 
kontroverser i ett antal lagstiftningsförfaranden sedan Lissabonfördraget trädde i kraft. Rådet 
har insisterat på att genomförandeakter ska användas för att man ska kunna påverka akterna 
bättre redan under förberedelsefasen, med hjälp av sakkunniga personer från medlemsstaterna 
som ingår i de kommittéer som inrättats genom förordningen om genomförandeakter. Vid 
förberedelserna av delegerade akter har nationella experter ingen formell roll. Dessutom är 
parlamentets roll, inflytande och rättigheter mycket mer omfattande när det gäller delegerade 
akter. Parlamentets främsta verktyg är dess möjlighet att invända mot en föreslagen delegerad 
akt och återkalla en delegering. I fråga om genomförandeakter är parlamentets befogenheter 
begränsade till rätten att kontrollera, och kommissionen kan anta en föreslagen 
genomförandeakt även om parlamentet har invändningar.

Att man väljer rätt instrument har stora konsekvenser inte bara för parlamentets möjlighet att 
utöva sin kontroll- eller granskningsrätt, utan även för rättsaktens egen giltighet. 
Kommissionens ordförande har i en skrivelse till parlamentets talman understrukit att 
avgränsningen mellan genomförandeakter och delegerade akter inte är ett politiskt val, och att 
utgångspunkten för varje analys därför måste vara det rättsliga kriterium som fastställs i 
artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget1. Kommissionen har därför vänt sig till domstolen för 
att få ett klargörande i fråga om avgränsningen, i ett fall där kommissionen anser att fel slags 
akt2 har valts.
                                               
1 Skrivelse av den 3 februari 2012 från ordförande Barroso till talman Schulz.
2 Den 19 september 2012 väckte kommissionen talan vid domstolen mot Europaparlamentet och rådet för att få 
till stånd ett ogiltigförklarande av en artikel i biocidproduktförordningen, där det föreskrivs att åtgärder för att 
införa avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten ska antas genom en genomförandeakt och 
inte genom en delegerad akt. Kommissionen hävdar att eftersom den berörda artikeln syftar till att komplettera 
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För att fastställa en övergripande politisk ståndpunkt i frågan om delegerade akter, skydda 
parlamentets rättigheter och undvika ytterligare risk för rättsliga tvister eller risk för 
ogiltigförklarande av lagstiftningsakter där delegerade akter eller genomförandeakter felaktigt 
valts, ställde sig talmanskonferensen 2012 bakom följande strategi i fyra steg, för att 
parlamentet till fullo ska kunna utöva de befogenheter det tilldelas genom Lissabonfördraget1:

1. Val av rätt instrument.
2. Förstärkning av medlemsstaternas roll när delegerade akter förbereds.
3. Delaktighet i grundakten (”medbeslutande”).
4. Antagande av parlamentets ståndpunkt utan någon överenskommelse vid första 

behandlingen.

Som ett sista steg ingår det i denna strategi att man, när delegerade akter inte kan inkluderas i 
ett särskilt ärende, trots att det beslutats att delegerade akter bör ingå, ska vägra att lägga fram 
ärendehandlingarna som sådana i plenum, och att det då ska krävas ytterligare övergripande 
förhandlingar med rådet.

IV – Analys

I avsaknad av rättspraxis från domstolen när det gäller frågan om avgränsningen mellan 
delegerade akter och genomförandeakter måste utgångspunkten för en analys vara 
ordalydelsen i själva fördraget. Artikel 290 i EUF-fördraget tillåter endast delegering av 
befogenhet att anta ”akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som 
kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av rättsakten” (våra understrykningar). 

För att undersöka om dessa kriterier är uppfyllda här, måste man från fall till fall granska 
vilken slags befogenhet som delegerats. 

Artikel 1.2 om övergångsbestämmelser om lägsta insamlingsnivåer

Denna bestämmelse gäller artikel 10.4 led a i batteridirektivet, som enligt 
direktiv 2008/12/EG föreskrev övergångsbestämmelser, som skulle antas genom det 
föreskrivande förfarandet i artikel 5 i kommittéförfarandebeslutet, om lägsta insamlingsnivåer 
avseende förbrukade batterier och ackumulatorer

Enligt artikel 13.1 c i förordningen om genomförandeakter ska granskningsförfarandet i den 
förordningen tillämpas när det i grundläggande akter som antagits innan den förordningen 
trädde i kraft hänvisas till artikel 5 i kommittéförfarandebeslutet.

                                                                                                                                                  
vissa icke väsentliga delar i lagstiftningsakten, och med hänsyn till det sätt på vilket befogenheter tilldelas 
kommissionen och till syftet med den akt som ska antas med stöd av dessa befogenheter, bör en sådan akt 
följaktligen antas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 290 i EUF-fördraget, och inte enligt 
förfarandet i artikel 291 i EUF-fördraget, mål C-427/12, Europeiska kommissionen mot Europaparlamentet och 
Europeiska unionens råd.
1 Politiska riktlinjer för en övergripande strategi inom parlamentet om synsättet på delegerade akter (skrivelse av 
den 19 april 2012 från ordföranden i utskottsordförandekonferensen till parlamentets talman).
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Förslaget att ändra till genomförandeakter är därför i detta fall korrekt. 

Artikel 1.2 om en gemensam metod för beräkningen av den årliga försäljningen

Denna bestämmelse gäller artikel 10.4 led b i batteridirektivet, som enligt direktiv 
2008/12/EG föreskrev att en gemensam metod skulle inrättas, med användning av det 
föreskrivande förfarandet med kontroll, för beräkning av den årliga försäljningen av bärbara 
batterier och ackumulatorer till slutanvändarna, i syfte att övervaka insamlingsnivåerna av 
förbrukade batterier och ackumulatorer. Det föreskrevs även att den åtgärden ”avser att ändra 
icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det”.

Bestämmelsen har allmän giltighet, eftersom beräkningen av försäljningen är tillämplig ”på 
objektivt bestämda situationer” 1. Att orden ”metod för beräkningen” föregås av adjektivet 
”gemensam” stöder ytterligare denna slutsats.

I den ursprungliga bestämmelsen sades det även att åtgärden avsåg att ändra icke väsentliga 
delar genom att komplettera direktivet. Denna bestämmelse kan därför endast justeras genom 
att man föreskriver antagande av delegerade akter.

Förslaget att ändra till genomförandeakter är i detta fall därför inte korrekt, och
bestämmelsen måste bli föremål för delegering i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget. 

Artikel 1.3 om anpassning eller komplettering av bilaga III för att beakta den tekniska eller 
vetenskapliga utvecklingen

Denna bestämmelse gäller artikel 12.6 i batteridirektivet, som enligt direktiv 2008/12/EG 
föreskrev att bilaga III i batteridirektivet (om närmare krav avseende behandling och 
återvinning) skulle anpassas eller kompletteras i enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll för att beakta den tekniska eller vetenskapliga utvecklingen. Det föreskrevs även 
att dessa åtgärder ”avser att ändra icke väsentliga delar” i direktivet, ”bland annat genom att 
komplettera det”.

Denna bestämmelse har allmän giltighet, eftersom tekniska eller vetenskapliga 
utvecklingssteg när det gäller behandlings- och återvinningskrav för batterier och 
ackumulatorer riktar sig ”i abstrakta ordalag till en obestämd personkrets och är tillämpliga 
på objektivt bestämda situationer” 2.

I den ursprungliga bestämmelsen sades det även att åtgärderna avsåg att ändra icke väsentliga 
delar genom att komplettera direktivet. Denna bestämmelse kan därför endast justeras genom 
att man föreskriver antagande av delegerade akter.

Förslaget att ändra till delegerade akter är därför i detta fall korrekt.

                                               
1 Dom av den 1 april 2004 i mål C-263/02, kommissionen mot Jégo-Quéré, REG 2004, s. I-3425, punkt 43.
2 Samma källa som ovan.
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Artikel 1.5 om närmare bestämmelser som komplement till kriterierna om bedömning av 
likvärdiga förhållanden utanför unionen

Denna bestämmelse gäller artikel 15.3 i batteridirektivet, som enligt direktiv 2008/12/EG 
föreskrev närmare bestämmelser, som skulle fastställas enligt det föreskrivande förfarandet 
med kontroll, för bedömning av likvärdiga förhållanden avseende återvinning utanför 
unionen, i exportsammanhang. Det föreskrevs även att åtgärderna ”avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det”.

Denna bestämmelse har allmän giltighet, eftersom bestämmelserna om bedömning av 
likvärdiga förhållanden för återvinning av batterier och ackumulatorer riktar sig ”i abstrakta 
ordalag till en obestämd personkrets och är tillämpliga på objektivt bestämda situationer”.

I den ursprungliga bestämmelsen sades det även att åtgärderna avsåg att ändra icke väsentliga 
delar genom att komplettera direktivet. Denna bestämmelse kan därför endast justeras genom 
att man föreskriver antagande av delegerade akter.

Det kan dessutom noteras att parlamentet i de pågående förfarandena avseende 
redovisningsdirektivet och dataskyddsförordningen respektive dataskyddsdirektivet har intagit 
ståndpunkten att bedömningen av huruvida det råder likvärdiga förhållanden i länder utanför 
unionen endast kan bli föremål för delegering av lagstiftningsbefogenhet och inte har 
någonting att göra med enhetliga genomförandevillkor.

Förslaget att ändra till delegerade akter är därför i detta fall korrekt.

Artikel 1.6 om krav avseende registrering av producenter

Denna bestämmelse gäller artikel 17 i batteridirektivet, som enligt direktiv 2008/12/EG 
föreskrev att formella krav för registrering skulle antas enligt det föreskrivande förfarandet 
med kontroll. Det föreskrevs även att åtgärderna ”avser att ändra icke väsentliga delar i detta 
direktiv genom att komplettera det”.

Bestämmelsen har allmän giltighet, eftersom den riktar sig ”i abstrakta ordalag till en 
obestämd personkrets” och är tillämplig ”på objektivt bestämda situationer”.

I den ursprungliga bestämmelsen sades det även att kraven avsåg att ändra icke väsentliga 
delar genom att komplettera direktivet. Denna bestämmelse kan därför endast justeras genom 
att man föreskriver antagande av delegerade akter.

Förslaget att ändra till delegerade akter är därför i detta fall korrekt.

Artikel 1.8 a om närmare bestämmelser som kompletterar kapacitetsmärkningen

Denna bestämmelse gäller artikel 21.2 i batteridirektivet, som enligt direktiv 2008/12/EG 
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föreskrev att närmare bestämmelser, för att se till att batteriers och ackumulatorers kapacitet 
anges på ett synligt, lättläst och outplånligt sätt, skulle antas genom det föreskrivande 
förfarandet med kontroll. Det föreskrevs även att åtgärderna ”avser att ändra icke väsentliga 
delar i detta direktiv genom att komplettera det”.

Bestämmelsen har allmän giltighet, eftersom den riktar sig ”i abstrakta ordalag till en 
obestämd personkrets” och är tillämplig ”på objektivt bestämda situationer”.

I den ursprungliga bestämmelsen sades det även att åtgärderna avsåg att ändra icke väsentliga 
delar genom att komplettera direktivet. Denna bestämmelse kan därför endast justeras genom 
att man föreskriver antagande av delegerade akter.

Förslaget att ändra till delegerade akter är därför i detta fall korrekt.

Artikel 1.8 b om undantag från märkningskraven

Denna bestämmelse gäller artikel 21.7 i batteridirektivet, som enligt direktiv 2008/12/EG 
föreskrev att undantag frän märkningskraven skulle antas enligt det föreskrivande förfarandet 
med kontroll. Det föreskrevs även att åtgärderna ”avser att ändra icke väsentliga delar i detta 
direktiv genom att komplettera det”.

Bestämmelsen har allmän giltighet, eftersom den riktar sig ”i abstrakta ordalag till en 
obestämd personkrets” och är tillämplig ”på objektivt bestämda situationer”.

I den ursprungliga bestämmelsen sades det även att åtgärderna avsåg att ändra icke väsentliga 
delar genom att komplettera direktivet. Denna bestämmelse kan därför endast justeras genom 
att man föreskriver antagande av delegerade akter.

Förslaget att ändra till delegerade akter är därför i detta fall korrekt.

Artikel 1.9 om nationella genomföranderapporter på grundval av frågeformulär

Denna bestämmelse gäller artikel 22.2 i batteridirektivet, som föreskrev att ett frågeformulär 
eller en förlaga skulle fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 5 i kommittéförfarandebeslutet, och utgöra grund för de rapporter om genomförandet 
av direktivet som medlemsstaterna måste överlämna vart tredje år.

Enligt artikel 13.1 c i förordningen om genomförandeakter ska granskningsförfarandet i den 
förordningen tillämpas, när det i grundläggande akter som antagits innan den förordningen 
trädde i kraft hänvisas till artikel 5 i kommittéförfarandebeslutet.

Förslaget att ändra till genomförandeakter är därför i detta fall korrekt. 

Mål, innehåll, omfattning och varaktighet för de föreslagna delegeringarna
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När det gäller de föreslagna delegeringarnas mål, innehåll och omfattning, har ingenting 
ändrats om man jämför med batteridirektivet, vars text hänvisade till beslutet om 
kommittéförfarande, med beaktande av att de föreslagna ändringarna är avsedda att anpassa 
direktivet till artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget. De föreslagna ändringarna är därför av 
formkaraktär snarare än innehållsmässiga, och berör inte mål, innehåll och omfattning.

Ändringsförslag 12 i ENVI-utskottets förslag till betänkande avser att ändra artikel 1.2 i 
förslaget, om en gemensam metod för beräkningen av den årliga försäljningen, så att man ska 
använda delegerade akter i stället för genomförandeakter. Detta är en ändring av formkaraktär 
och den berör inte den föreslagna delegeringens mål, innehåll och omfattning jämfört med 
den tidigare situationen med kommittéförfarandet.

När det gäller varaktigheten för de föreslagna delegeringarna inför kommissionen i sitt förslag 
en ny artikel 23a med rubriken ”Utövande av delegering”, i linje med exemplen ”artikel a” 
och ”alternativ 1” i den gemensamma överenskommelsen. Detta betyder att delegeringen har 
obestämd varaktighet och att fristen för invändningar från parlamentet eller rådet är 2+2 
månader.

I ändringsförslag 14 i ENVI-utskottets betänkande är syftet att byta den gemensamma 
överenskommelsens ”alternativ 1” mot ”alternativ 2”, och föreskriva delegeringsperioder på 
fem år, där kommissionen är skyldig att rapportera om delegeringen av befogenhet senast nio 
månader innan femårsperioden löper ut, och där perioden förlängs genom tyst samtycke om 
inte parlamentet eller rådet motsätter sig detta senast tre månader innan varje period löper ut.

Denna föreslagna ändring ingår utan tvivel i lagstiftarens befogenheter, och den har ett 
mervärde eftersom den föreskriver regelbunden uppföljning av delegeringarna.

Rådets kompromisstext

Den 14 september 2012 lade det cypriotiska ordförandeskapet fram en kompromisstext 
avseende förslaget1. I denna text har man kvar delegerade akter för artikel 1.8 b om undantag 
från märkningskrav, men man förekriver genomförandeakter i alla övriga berörda 
bestämmelser som diskuterats ovan.

V – Slutsats och rekommendation

Vid utskottssammanträdet den 21 februari 2013 antog utskottet för rättsliga frågor enhälligt 
följande yttrande2:

Mot bakgrund av ovanstående resonemang hävdar utskottet för rättsliga frågor att 
kommissionens förslag, med undantag av artikel 1.2 i förslaget som gäller en gemensam 
                                               
1 Rådets dokument nr 13763/12.
2 Följande personer var närvarande: Evelyn Regner (tjänstgörande ordförande), Raffaele Baldassarre (vice 
ordförande), Françoise Castex (vice ordförande), Francesco Enrico Speroni (föredragande), Luigi Berlinguer, 
Piotr Borys, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz 
White, Bernhard Rapkay, József Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland och Tadeusz Zwiefka.
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metod för beräkningen av den årliga försäljningen och där man måste föreskriva delegerade 
akter istället för genomförandeakter, är korrekt vad gäller anpassning av batteridirektivets 
bestämmelser om kommittéförfarande till artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget. Det står 
lagstiftaren fritt att välja den gemensamma överenskommelsens ”alternativ 2” avseende 
delegeringens varaktighet.

Mot bakgrund av de politiska riktlinjer som talmanskonferensen ställt sig bakom och av att 
kriterierna i artikel 290 i EUF-fördraget är tydligt uppfyllda avseende den gemensamma 
metoden i artikel 1.2 i förslaget, bör utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
insistera på att delegerade akter ska användas för den bestämmelsen, och stödja den 
anpassning som kommissionen föreslagit för övriga relevanta bestämmelser. Om rådet 
behåller sin kompromisstext och håller fast vid sin ståndpunkt att genomförandeakter bör 
användas i större utsträckning, bör utskottet meddela rådet att ärendehandlingarna i så fall inte 
kommer att läggas fram för plenum, och om rådet inte ger efter bör utskottet rekommendera 
att parlamentet antar sin ståndpunkt utan någon överenskommelse vid första behandlingen.  

Med vänlig hälsning

Klaus-Heiner Lehne


