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12.4.2019 A8-0012/ 001-008

ÄNDRINGSFÖRSLAG 001-008 
från utskottet för rättsliga frågor

Betänkande
József Szájer A8-0012/2018
Anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal 
rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande 
förfarandet med kontroll

Förslag till förordning (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

_____________________________________________________________

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Genom Lissabonfördraget infördes 
en åtskillnad mellan å ena sidan 
befogenheter som delegeras till 
kommissionen så att den kan anta icke-
lagstiftningsakter med allmän räckvidd och 
som kompletterar eller ändrar vissa icke 
väsentliga delar av en lagstiftningsakt 
(delegerade akter), och å andra sidan 
befogenheter som tilldelas kommissionen 
så att den kan anta akter för att säkra 
enhetliga villkor för genomförande av 
unionens rättsligt bindande akter 
(genomförandeakter).

(1) Genom Lissabonfördraget gjordes 
avsevärda ändringar av de rättsliga 
rambestämmelser som styr de 
befogenheter som lagstiftaren tilldelar 
kommissionen, och det infördes en 
åtskillnad mellan å ena sidan befogenheter 
som delegeras till kommissionen så att den 
kan anta icke-lagstiftningsakter med 
allmän räckvidd och som kompletterar eller 
ändrar vissa icke väsentliga delar av en 
lagstiftningsakt (delegerade akter), och å 
andra sidan befogenheter som tilldelas 
kommissionen så att den kan anta akter för 
att säkra enhetliga villkor för 
genomförande av unionens rättsligt 
bindande akter (genomförandeakter).

Ändringsförslag 2
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Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Genom att bunta ihop och lägga 
fram befogenheter som inte har någon 
nära koppling till varandra i en enda 
delegerad akt från kommissionen hindras 
parlamentet från att utöva sin 
granskningsrätt, eftersom det tvingas att 
bara godta eller avvisa hela den 
delegerade akten, vilket inte lämnar något 
utrymme för att yttra sig enskilt över varje 
befogenhet.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1206/2001
Artikel 19b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 19a ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den dag då denna förordning träder i kraft.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 19a ska ges till 
kommissionen för en period på fem år från 
och med ... [den dag då denna 
ändringsförordning träder i kraft]. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden på 
fem 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.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se 
resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag 4
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Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 2
Förordning (EG) nr 1206/2001
Artikel 19b – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 19a ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 19a ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på tre månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led 2 – punkt 2
Förordning (EG) nr 805/2004
Artikel 31a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 31 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den dag då denna förordning träder i kraft.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 31 ska ges till 
kommissionen för en period på fem år från 
och med ... [den dag då denna 
ändringsförordning träder i kraft]. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden på 
fem 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.
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Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se 
resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – led 2 – punkt 2
Förordning (EG) nr 805/2004
Artikel 31a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 31 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 31 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på tre månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3 – led 2 – punkt 2
Förordning (EG) nr 1393/2007
Artikel 17a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 17 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den dag då denna förordning träder i kraft.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 17 ska ges till 
kommissionen för en period på fem år från 
och med den ... [dag då denna 
ändringsförordning träder i kraft]. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av perioden på 
fem år. Delegeringen av befogenhet ska 
genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, såvida inte 
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Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av perioden i 
fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se 
resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3 – led 2 – punkt 2
Förordning (EG) nr 1393/2007
Artikel 17a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 17 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

6. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 19a ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på tre månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.


