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Ändringsförslag 1 
Förslag till förordning 

Skäl 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Det är synnerligen viktigt att 
kommissionen genomför relevanta samråd 

under sitt förberedande arbetet inför 

antagandet av delegerade akter, även på 
expertnivå. Kommissionen bör, när den 
utarbetar och upprättar delegerade akter, 
se till att relevanta dokument rätt tid och på 
lämpligt sätt översänds samtidigt till 

Europaparlamentet och rådet. 

(4) Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 

under sitt förberedande arbetet inför 

antagandet av delegerade akter, inklusive 
på expertnivå, så att den har tillgång till 

objektiv, korrekt, fullständig och aktuell 

information. 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. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 19 
Förordning (EG) nr 1005/2008 

Artikel 54a – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den delegering av befogenheter som 

avses i artiklarna 6.3, 9.1, 12.5, 12.6, 16.1, 

16.4 och 17.3, ska gälla på obestämd tid. 

2. Den befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artiklarna 6.3, 9.1, 12.5. 

12.6. 16.1, 16.4 och 17.3 ska ges till 

kommissionen för en period av tre år från 

och med den … *. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av 

befogenhet senast nio månader före 

utgången av perioden av tre 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. 

 ______________ 

 * OJ: Vänligen för in datumet för denna 

förordnings ikraftträdande. 

Motivering 

Det verkar lämpligare att begränsa befogenheten tidsmässigt och att ålägga kommissionen att 
rapportera om utövandet, så att man kan få till stånd en regelbunden utvärdering och 
diskussion om användningen av delegering. 
 


