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Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Skäl -1 (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1) Europeiska unionens politik på 
utvecklingsområdet syftar till att minska 
och på sikt utrota fattigdomen. 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Skäl 1  
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Europeiska unionen (EU) har som 
avtalsslutande part i 
Världshandelsorganisationen (WTO) åtagit 
sig att integrera handelsaspekter i strategier 
för utveckling och att främja internationell 
handel i syfte att på det globala planet 
verka för utveckling och 
fattigdomsminskning. 

(1) Europeiska unionen (EU) har som 
avtalsslutande part i 
Världshandelsorganisationen (WTO) åtagit 
sig att integrera handelsaspekter i strategier 
för utveckling och att främja internationell 
handel i syfte att på det globala planet 
verka för utveckling samt minskning och 
på sikt utrotning av fattigdom. 
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Motivering 

I artikel 208 i EUF-fördraget betonas det att det främsta målet för unionens politik på området 
för utvecklingssamarbete ska vara att minska och på sikt utrota fattigdom. Vidare fastställs det 
att unionen ska ta hänsyn till målen för utvecklingssamarbetet vid genomförande av politik som 
kan påverka utvecklingsländerna. 
 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Skäl 3  
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) EU har förbundit sig att stödja en 
smidig och gradvis integration av 
utvecklingsländerna i världsekonomin med 
en hållbar utveckling som mål. De 
viktigaste bananexporterande 
AVS-länderna kan komma att ställas inför 
utmaningar till följd av de ändrade reglerna 
för världshandeln, särskilt som en följd av 
liberaliseringen av statusen som mest 
gynnad nation (MGN) inom ramen för 
WTO. Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1905/2006 av den 
18 december 2006 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för 
utvecklingssamarbete bör därför utökas 
med ett program för kompletterande 
åtgärder för banansektorn i AVS-länderna. 

(3) EU har förbundit sig att stödja en 
smidig och gradvis integration av 
utvecklingsländerna i världsekonomin med 
en hållbar utveckling som mål. De 
viktigaste bananexporterande 
AVS-länderna kan komma att ställas inför 
utmaningar till följd av de ändrade reglerna 
för världshandeln, särskilt liberaliseringen 
av tullsatsen för mest gynnad nation 
(MGN) inom ramen för WTO, och av de 
bilaterala och regionala avtal som ingåtts 
eller håller på att ingås mellan EU och 
länder i Latinamerika. 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1905/2006 av den 
18 december 2006 om upprättande av ett 
finansieringsinstrument för 
utvecklingssamarbete bör därför utökas 
med ett program för kompletterande 
åtgärder för banansektorn i AVS-länderna. 

Motivering 

Man bör också beakta konsekvenserna av de bilaterala och regionala handelsavtal som slutits 
mellan Europeiska unionen och länderna i Latinamerika. Länderna i Latinamerika svarar för 
den största andelen av bananimporten till Europeiska unionen. Därför har den sänkning av 
tullsatsen för bananer som fastställs i de handelsavtal som ingåtts med Latinamerika en 
inverkan på bananexporten från AVS-länderna.  
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Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Skäl 4  
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Syftet med de åtgärder för ekonomiskt 
stöd som ska antas inom ramen för detta 
program är att stödja anpassning och/eller 
omstrukturering i områden som är 
beroende av bananexporten i form av 
sektorsspecifikt budgetstöd eller 
projektspecifika insatser. Åtgärderna har 
till syfte att främja en politik som stärker 
den sociala dimensionen, ekonomisk 
diversifiering eller investeringar i 
förbättrad konkurrenskraft, när detta är en 
hållbar strategi, med hänsyn tagen till 
resultat och erfarenheter från det särskilda 
stödsystemet för traditionella 
AVS-leverantörer av bananer och den 
särskilda ramen för bistånd till traditionella 
AVS-bananleverantörer. 

(4) Syftet med de åtgärder för ekonomiskt 
stöd som ska antas inom ramen för detta 
program är att förbättra 
levnadsstandarden och levnadsvillkoren 
för de personer som lever i 
bananodlingsområden och är verksamma 
inom banansektorns värdekedjor, särskilt 
små producenter och små företag, och att 
säkra efterlevnaden av arbetsnormer och 
normer för hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen samt miljönormer, framför 
allt beträffande användning av och 
exponering för bekämpningsmedel,   
genom att stödja anpassning och vid behov 
även omorganisering i områden som är 
beroende av bananexporten i form av 
sektorsspecifikt budgetstöd eller 
projektspecifika insatser. Åtgärderna har 
till syfte att främja en politik som stärker 
den sociala dimensionen, ekonomisk 
diversifiering eller investeringar i 
förbättrad konkurrenskraft, när detta är 
hållbart, med hänsyn tagen till resultat och 
erfarenheter från det särskilda stödsystemet 
för traditionella AVS-leverantörer av 
bananer och den särskilda ramen för 
bistånd till traditionella 
AVS-bananleverantörer. EU inser att det 
är viktigt att främja en mer rättvis 
fördelning av inkomsterna från 
banansektorn. 
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Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Skäl 5  
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Avsikten är att programmet ska 
komplettera anpassningsprocessen i de 
AVS-länder som har exporterat betydande 
mängder av bananer till gemenskapen 
under senare år och som kommer att 
påverkas av liberaliseringen inom ramen 
för WTO. Programmet bygger på den 
särskilda ramen för bistånd för traditionella 
AVS-bananleverantörer. Det är förenligt 
med EU:s internationella åtaganden inom 
ramen för WTO samt har ett klart samband 
med omstrukturering och är därför av 
tillfällig karaktär, med en längd av högst 
fyra år (2010–2013), 

(5) Avsikten är att programmet ska 
komplettera anpassningsprocessen i de 
AVS-länder som har exporterat betydande 
mängder av bananer till gemenskapen 
under senare år och som kommer att 
påverkas av liberaliseringen inom ramen 
för WTO eller som en följd av de 
bilaterala och regionala avtal som ingåtts 
eller håller på att ingås mellan 
Europeiska unionen och vissa länder i 
Latinamerika och Centralamerika. 
Programmet bygger på den särskilda ramen 
för bistånd för traditionella 
AVS-bananleverantörer. Det är förenligt 
med EU:s internationella åtaganden inom 
ramen för WTO samt har ett samband med 
omstrukturering och förbättring av 
konkurrenskraften och är därför av 
tillfällig karaktär, med en längd av fyra år 
(2010–2013). Ett år innan programmet 
löper ut kommer en utvärdering att göras 
av programmet och framstegen i 
länderna. Utvärderingen kommer också 
att innehålla rekommendationer 
beträffande de åtgärder som eventuellt 
måste vidtas och deras art. 

Motivering 

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure 
(Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage le 
démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces 
concessions douanières impacteront donc durablement les pays ACP encore exportateurs de 
bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En conséquence, l'Union 
européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, soutenir en priorité la 
compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en permettant aux pays 
désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de diversifier une partie de 
leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par écrit au Ministre du 
Commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), selon la situation des filières 
bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de maintenir ce type d'instrument afin 
de répondre aux effets induits par la poursuite de la réduction du droit de douane. 
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Ändringsförslag   6 

Förslag till förordning – ändringsakt  
Skäl 5a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (5a) I slutsatserna i tvåårsrapporten om 
den särskilda ramen för bistånd till 
traditionella AVS-bananleverantörer 
framgår det att de tidigare 
biståndsprogrammen i stor utsträckning 
bidrog till att förbättra kapaciteten för att 
säkra en framgångsrik ekonomisk 
diversifiering, även om de exakta 
konsekvenserna ännu inte är kända, och 
att varaktigheten när det gäller 
AVS-ländernas bananexport fortfarande 
är osäker. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Skäl 5b (nytt)  
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5b) Kommissionen har utvärderat den 
särskilda ramen för bistånd, men den har 
inte gjort någon konsekvensanalys av de 
kompletterande åtgärderna för 
banansektorn.  

Motivering 

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure 
(Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage le 
démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces 
concessions douanières impacteront donc durablement les pays ACP encore exportateurs de 
bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En conséquence, l'Union 
européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, soutenir en priorité la 
compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en permettant aux pays 
désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de diversifier une partie de 
leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par écrit au Ministre du 
Commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), selon la situation des filières 
bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de maintenir ce type d'instrument afin 
de répondre aux effets induits par la poursuite de la réduction du droit de douane. 
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Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Skäl 5c (nytt)  
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5c) Kommissionen bör se till att detta 
program på ett effektivt sätt samordnas 
med de regionala och nationella 
vägledande program som genomförs i 
mottagarländerna, särskilt när det gäller 
förverkligandet av målen inom områdena 
för ekonomi, jordbruk, sociala frågor och 
miljö.  

Motivering 

För att öka samstämmigheten mellan olika politikområden är det ytterst viktigt att genom de 
nationella och regionala vägledande programmen samordna programplaneringen och 
genomförandet av de kompletterande åtgärderna med EUF:s programplanering.  
 

Ändringsförslag   9 

Förslag till förordning – ändringsakt  
Skäl 5d (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (5d) Nästan två procent av världshandeln 
med bananer certifieras av 
producentorganisationer för rättvis 
handel. Minimipriset för rättvisehandeln 
fastställs på grundval av en beräkning av 
de långsiktiga produktionskostnaderna, 
som fastställts i samråd med de berörda 
aktörerna, i syfte att internalisera 
kostnaderna för att uppnå anständiga 
sociala och miljömässiga standarder och 
säkra en rimlig vinst, som producenterna 
kan investera för att skapa långsiktig 
stabilitet i sin verksamhet.  
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Ändringsförslag   10 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Skäl 5e (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (5e) För att undvika exploatering av den 
lokala arbetskraften bör 
produktionskedjan inom banansektorn 
enas om en rättvis fördelning av de 
inkomster som skapas av sektorn. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led -1 (nytt)  
Förordning (EG) nr 1905/2006 
Skäl 27 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1) Skäl 27 ska ersättas med följande: 

 ”Kommissionen bör ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt när det gäller 
geografiska strategidokument, fleråriga 
vägledande program och 
strategidokument för tematiska program 
och kompletterande åtgärder, eftersom 
dessa kompletterar den här förordningen 
och har allmän räckvidd. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå.” 

 

Ändringsförslag   12 

Förslag till förordning – ändringsakt  
Artikel 1 – led 2 
Förordning (EG) nr 1905/2006 
Artikel 17a – punkt 1–  inledningen 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”1. De bananexporterande AVS-länder som ”1. De bananexporterande AVS-länder som 
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förtecknas i bilaga IIIa ska komma i 
åtnjutande av kompletterande åtgärder för 
banansektorn. Unionens bistånd till dessa 
länder ska ha till syfte att stödja deras 
anpassningsprocess till följd av 
liberaliseringen av EU-marknaden för 
bananer inom ramen för 
Världshandelsorganisationen. Unionens 
bistånd ska ta hänsyn till ländernas politik 
och anpassningsstrategier, och särskild 
uppmärksamhet ska ägnas följande 
samarbetsområden:” 

förtecknas i bilaga IIIa ska komma i 
åtnjutande av kompletterande åtgärder för 
banansektorn. Unionens bistånd till dessa 
länder ska ha till syfte att stödja deras 
anpassningsprocess till följd av 
liberaliseringen av EU-marknaden för 
bananer inom ramen för 
Världshandelsorganisationen. Unionens 
bistånd ska särskilt användas för att 
bekämpa fattigdom genom att förbättra 
levnadsstandarden och villkoren för 
producenterna och berörda personer, i 
förekommande fall små företag, 
inbegripet genom att säkra efterlevnaden 
av arbets- och säkerhetsnormer och 
miljönormer, däribland användning av 
och exponering för bekämpningsmedel. 
Unionens bistånd ska ta hänsyn till 
ländernas politik och anpassningsstrategier 
och till deras regionala omgivning 
(närheten till EU:s yttersta randområden 
och de utomeuropeiska länderna och 
territorierna), och särskild uppmärksamhet 
ska ägnas följande samarbetsområden:” 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning - ändringsakt 
Artikel 1 – led 2  
Förordning (EG) nr 1905/2006 
Artikel 17a – punkt 1 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Främja den ekonomiska 
diversifieringen i områden som är beroende 
av bananer. 

(b) Främja den ekonomiska 
diversifieringen i områden som är beroende 
av bananer, i de fall där detta är en 
hållbar strategi.  

Motivering 

Precis som vid främjandet av konkurrenskraften ska kommissionen vara särskilt uppmärksam 
på att endast överväga en ekonomisk diversifiering i områden som är beroende av bananer i de 
fall där denna möjlighet fastställs i den fleråriga nationella strategin. Vissa exempel från 
tidigare program för stöd till bananproducerande AVS-länder (den särskilda ramen för bistånd 
1999–2008) visar att utnyttjandet av medel för ekonomisk diversifiering inte alltid haft 
förväntade effekter.  
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Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led 2  
Förordning (EG) nr 1905/2006 
Artikel 17a – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Inom ramen för det belopp som anges i 
bilaga IV ska kommissionen fastställa det 
högsta belopp som ska stå till förfogande 
för varje bananexporterande AVS-land för 
finansiering av de åtgärder som avses i 
punkt 1 på grundval av en rad objektiva 
indikatorer. Indikatorerna ska inbegripa 
bananhandeln med EU, bananexportens 
betydelse för ekonomin i det berörda 
AVS-landet och landets utvecklingsnivå. 
Tilldelningskriterierna ska fastställas på 
grundval av uppgifter som avser 
produktionsår före 2009. 

2. Inom ramen för det belopp som anges i 
bilaga IV ska kommissionen fastställa det 
högsta belopp som ska stå till förfogande 
för varje bananexporterande AVS-land 
som avses i punkt 1 på grundval av 
följande objektiva och balanserade 
indikatorer: för det första bananhandeln 
med EU och för det andra bananexportens 
betydelse för ekonomin i det berörda 
AVS-landet och landets utvecklingsnivå. 
Tilldelningskriterierna ska fastställas på 
grundval av representativa uppgifter från 
en period före 2010 på högst fem år och 
av en kommissionsundersökning i vilken 
man utvärderar på vilka sätt 
AVS-länderna påverkats av det avtal som 
ingåtts inom ramen för WTO, de 
bilaterala och regionala avtal som ingåtts 
eller håller på att ingås mellan EU och 
vissa länder i Latinamerika och 
Centralamerika som hör till världens 
största bananexportörer. 

Motivering 

Les critères permettant de répartir l'aide doivent être transparents. Ainsi pour une meilleure 
transparence dans l'allocation des aides, il paraît nécessaire de pondérer les critères. En outre, 
l'allocation doit être fonction des besoins des pays. L'objectif des mesures d'accompagnement 
est principalement de permettre aux pays ACP producteurs de bananes de s'adapter à la 
réduction de leurs préférences tarifaires. Les ressources devraient ainsi visées en priorité les 
pays ACP qui souhaitent effectivement maintenir leur secteur bananier eu égard au rôle du 
secteur de la banane dans le développement durable de leur pays. 
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Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led 2  
Förordning (EG) nr 1905/2006 
Artikel 17a – punkt 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Kommissionen ska anta fleråriga 
stödstrategier analogt med artikel 19 och i 
enlighet med artikel 21. Kommissionen ska 
sörja för att strategierna kompletterar de 
geografiska strategidokumenten för de 
berörda länderna och att dessa 
kompletterande åtgärder för banansektorn 
är av tillfällig karaktär. Stödstrategierna 
kan vid behov bli föremål för särskild 
översyn, men de ska inte ses över efter 
halva programtiden.” 

3. Kommissionen ska anta fleråriga 
stödstrategier analogt med artikel 19 och i 
enlighet med artikel 21. Kommissionen ska 
sörja för att strategierna kompletterar de 
geografiska strategidokumenten för de 
berörda länderna och att dessa 
kompletterande åtgärder för banansektorn 
är av tillfällig karaktär. 

 De fleråriga stödstrategierna för de 
kompletterande åtgärderna för 
banansektorn ska bland annat omfatta 

 a) en uppdaterad miljöprofil som beaktar 
banansektorn i det berörda landet och 
som bland annat behandlar 
bekämpningsmedel, 

 b) uppgifter om de resultat som uppnåtts 
med tidigare stödprogram för 
banansektorn,  

 c) de indikatorer som ska användas vid 
utvärdering av framstegen i förhållande 
till villkoren för utbetalning, i de fall då 
budgetstöd väljs som finansieringsmetod,  

 d) de förväntade resultaten av stödet, 

 e) en tidsplan för stödåtgärderna och de 
förväntade utbetalningarna för varje 
enskilt mottagarland, 

 f) en beskrivning av hur utvecklingen mot 
en bättre efterlevnad av ILO:s 
internationellt överenskomna 
arbetsrättsliga normer och relevanta 
konventioner om hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen samt relevanta 
internationellt överenskomna 
miljönormer ska kunna uppnås och 
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övervakas.     

 Stödstrategierna ska vara föremål för en 
oberoende förhandsutvärdering och vid 
behov en särskild översyn.” 

 

Ändringsförslag   16 

Förslag till förordning – ändringsakt  
Artikel 1 – led 3 
Förordning (EG) nr 1905/2006 
Artikel 21 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De strategidokument och fleråriga 
vägledande program som avses i 
artiklarna 19 och 20, eventuella översyner 
av dessa enligt artikel 19.2 och artikel 20.1 
och de kompletterande åtgärder som avses 
i artikel 17 respektive 17a ska antas av 
kommissionen i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 35.2. 

De strategidokument och fleråriga 
vägledande program som avses i 
artiklarna 19 och 20, eventuella översyner 
av dessa enligt artikel 19.2 och artikel 20.1 
och de kompletterande åtgärder som avses 
i artikel 17 respektive 17a ska antas av 
kommissionen genom delegerade akter 
som antagits i enlighet med artikel 35 och 
med förbehåll för de villkor som anges i 
artiklarna 35a och 35b. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led 3a (nytt)  
Förordning (EG) nr 1905/2006 
Artikel 25 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) Artikel 25.2 ska ersättas med 
följande: 

 ”2. Unionens bistånd får i princip inte 
användas för att betala skatter, tullar eller 
andra avgifter i de stödmottagande 
länderna.” 
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Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led 5a (nytt)  
Förordning (EG) nr 1905/2006 
Artikel 35 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) Artikel 35 ska ersättas med följande: 

 ”Artikel 35 

 Utövande av delegering 

 1. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artiklarna 17.2, 17a och 21 
ska ges till kommissionen för den period 
som denna förordning är i kraft. 

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

 3. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i artiklarna 35a och 
35b.” 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning – ändringsakt 
Artikel 1 – led 5b (nytt)  
Förordning (EG) nr 1905/2006 
Artikel 35a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5b) Följande artikel ska införas efter 
artikel 35: 

 ”Artikel 35a 

 Återkallande av delegering 

 1. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 17.2, 17a och 21 får när 
som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. 

 2. Den institution som har inlett ett internt 
förfarande för att besluta huruvida en 
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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 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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Förslag till förordning – ändringsakt  
Artikel 1 – punkt 5c (ny) 
Förordning (EG) nr 1905/2006 
Artikel 35b (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  5c) Följande artikel skall läggas till efter 
artikel 35a: 

 ”Artikel 35b 

 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 perioden 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 det 
datum som anges i akten. 

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

 3. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot den delegerade akten ska 
den inte träda i kraft. Den institution som 
invänder mot den delegerade akten ska 
ange skälen för detta. 

 
 
 
 


