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från utskottet för transport och turism 
 
Betänkande 
Brian Simpson A7-0217/2010 
Ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/42/EG om förande av statistik över 
gods och passagerarbefordran till sjöss 
 
Förslag till resolution (KOM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Skäl 7a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) Kommissionen bör ha rätt att anta 
delegerade akter enligt artikel 290 i EUF-
fördraget med avseende på vissa närmare 
föreskrifter för genomförandet av direktiv 
2009/42/EG. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå. 

Motivering 

Ett antal ändringsförslag läggs fram i syfte att anpassa bestämmelserna om det föreskrivande 
förfarandet med kontroll till de nya bestämmelser om delegerade akter som införts genom 
Lissabonfördraget. 
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Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led -1 (nytt) 
Direktiv 2009/42/EG 
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1. I artikel 3.4 ska andra stycket ersättas 
med följande: 

 ”Kommissionen får anta dessa åtgärder 
genom delegerade akter i 
överensstämmelse med artikel 10a och 
i enlighet med villkoren i artiklarna 10b 
och 10c.” 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led -1a (nytt) 
Direktiv 2009/42/EG 
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1a. I artikel 4.1 ska andra stycket ersättas 
med följande: 

 ”Kommissionen får anta dessa åtgärder 
genom delegerade akter i 
överensstämmelse med artikel 10a och 
i enlighet med villkoren i artiklarna 10b 
och 10c.” 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led -1b (nytt) 
Direktiv 2009/42/EG 
Artikel 5 – stycke 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1b. I artikel 5 ska tredje stycket ersättas 
med följande: 

 ”Kommissionen får anta dessa åtgärder 
genom delegerade akter i 
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överensstämmelse med artikel 10a och 
i enlighet med villkoren i artiklarna 10b 
och 10c.” 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led -1c (nytt) 
Direktiv 2009/42/EG 
Artikel 10 – punkt 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1c. Artikel 10.3 ska utgå. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led -1d (nytt) 
Direktiv 2009/42/EG 
Artikel 10a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1d. Följande artikel ska läggas till: 

 ”Artikel 10a 

 Utövande av delegering 

 1. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artiklarna 3.4, 4.1 och 5.3 ska 
ges till kommissionen för en period på 
fem år från .....*. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenheten senast sex månader innan 
perioden på fem år löpt ut.  

 Delegeringen av befogenhet ska 
automatiskt förlängas med perioder av 
samma längd, om den inte återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet i enlighet 
med artikel 10b. 

 2. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska kommissionen samtidigt 
delge Europaparlamentet och rådet 
denna.  

 3. Befogenhet att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
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de villkor som anges i artiklarna 10b 
och 10c. 

 ___________ 

* EUT: Vänligen inför den dag då denna 
förordning träder i kraft." 

Motivering 
 
Det muntliga ändringsförslaget syftar till att anpassa texten till de pågående diskussionerna 
mellan rådet och Europaparlamentet om andra liknande ärenden. Detta borde göra det lättare 
att uppnå en tidig överenskommelse vid första behandlingen. 
 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led -1e (nytt) 
Direktiv 2009/42/EG 
Artikel 10b (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1e. Följande artikel ska läggas till: 

 "Artikel 10b 

 Återkallande av delegering 

 1. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 3.4, 4.1 och 5.2 får när 
som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet.  

 2. Den institution som inlett ett internt 
förfarande för att besluta huruvida en 
delegering av befogenhet ska återkallas 
ska underrätta den andra institutionen 
och kommissionen inom rimlig tid innan 
det slutliga beslutet fattas, och ange vilka 
delegerade befogenheter som kan komma 
att återkallas och de eventuella skälen för 
detta. 

 3. Beslutet om återkallande innebär att 
delegeringen av de befogenheter som 
anges i beslutet upphör att gälla. Det får 
verkan omedelbart eller vid ett senare, 
i beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
trätt i kraft. Det ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning." 
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Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led -1d (nytt) 
Direktiv 2009/42/EG 
Artikel 10c (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1f. Följande artikel ska läggas till: 

 "Artikel 10c 

 Invändning mot delegerade akter 

 1. Europaparlamentet eller rådet får 
invända mot en delegerad akt inom en 
period på två månader från 
delgivningsdagen. 

 På Europaparlamentets eller rådets 
initiativ ska den period som avses i punkt 
1 förlängas med två månader. 

 2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid utgången av denna period har 
invänt mot den delegerade akten ska den 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning och träda i kraft den dag 
som anges i den. 

 Den delegerade akten får offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft före utgången av denna 
period om både Europaparlamentet och 
rådet har underrättat kommissionen om 
att de har beslutat att inte invända. 

 3. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot en delegerad akt inom den 
period som avses i punkt 1 ska den inte 
träda i kraft. Den institution som invänder 
mot den delegerade akten ska enligt 
artikel 296 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt ange skälen för 
detta.” 

 
 
 


