
 

RR\1101449SV.doc  PE585.453v02-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

Europaparlamentet 
2014-2019 

 

 

Plenarhandling 
 

A8-0240/2016 

19.7.2016 

***II 
FÖRSLAG TILL 
ANDRABEHANDLINGS-
REKOMMENDATION 

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av 

Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 

471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater 

vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och 

genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder 

(08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)) 

Utskottet för internationell handel 

Föredragande: Bernd Lange 

 



 

PE585.453v02-00 2/7 RR\1101449SV.doc 

SV 

 

PR_COD_2app 

 

 

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 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser. 

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets 

och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 471/2009 om 

gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller tilldelning 

av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för 

antagande av vissa åtgärder 

(08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)) 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (08536/1/2016 – C8-

0226/2016), 

– med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen1 av ärendet, en behandling 

som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0579), 

– med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen, 

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för internationell 

handel (A8-0240/2016). 

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets 

ståndpunkt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 

underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla 

förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets 

generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

                                                 
1 Antagna texter, 12.3.2014, P7_TA(2014)0226. 
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MOTIVERING 

 

I ljuset av de ändringar som infördes genom Lissabonfördraget och det senare antagandet av 

förordning (EU) nr 182/2011 (om genomförandeakter) var kommissionen tvungen att anpassa 

beslutsreglerna inom handelspolitiken till det nya systemet med delegerade akter och 

genomförandeakter. Den största delen av lagstiftningen på området för den gemensamma 

handelspolitiken har anpassats till den nya konstitutionella ordningen genom 

samlingsförordningarna I och II (Trade Omnibus I och II) och flera efterföljande enskilda 

anpassningar. Kommissionen åtog sig själv att genomföra en andra våg av anpassningar till 

det nya kommittéförfarandet – för lagstiftningsakter som innehåller hänvisningar till det 

föreskrivande förfarandet med kontroll – före utgången av den sjunde valperioden. 

Kommissionen föreslog därför en ändring av förordning (EG) nr 471/2009 om 

gemenskapsstatistik, som är den enda lagstiftningsakt på området för den gemensamma 

handelspolitiken som hänvisar till det föreskrivande förfarandet med kontroll.  

 

Efter att parlamentet antagit sin ståndpunkt vid första behandlingen i plenum 

den 12 mars 2014 inleddes informella överläggningar med det italienska ordförandeskapet i 

syfte att nå en tidig överenskommelse vid andra behandlingen. Efter flera omgångar med 

trepartsmöten avbröts förhandlingarna i väntan på antagandet av det nya interinstitutionella 

avtalet om bättre lagstiftning, som bland annat omfattar en horisontell lösning när det gäller 

samrådet med medlemsstaternas experter i utarbetandet av delegerade akter.  

 

Antagandet av det nya interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning i december 2015 

gjorde det därför möjligt för parlamentets och rådets förhandlingsgrupper att nå en 

överenskommelse om den berörda förordningen. 

 

Texten till överenskommelsen lades fram för omröstning i INTA-utskottet den 21 april 2016, 

och röstades igenom med överväldigande majoritet. På grundval av utskottets godkännande 

åtog sig utskottsordföranden i sin skrivelse samma dag till Corepers ordförande att 

rekommendera plenarförsamlingen att godkänna rådets ståndpunkt vid första behandlingen 

utan ändringar. Efter juridisk-språklig kontroll antog rådet sin ståndpunkt vid första 

behandlingen, och bekräftade därmed överenskommelsen, den 16 juni 2016. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår föredraganden att rådets ståndpunkt vid första 

behandlingen ska godkännas utan ändringar. 
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET 
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