
 

 

P7_TA(2013)0586 

Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad 

gäller beviljande av delegerade befogenheter för antagande av vissa åtgärder 

***II 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2013 om rådets 

ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets 

förordning om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad 

gäller beviljande av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter för 

antagande av vissa åtgärder (13284/1/2013 – C7-0408/2013 – 2011/0153(COD)) 

 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (13284/1/2013 – 

C7-0408/2013), 

– med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1 en behandling som 

avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0349), 

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

– med beaktande av artikel 72 i arbetsordningen, 

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för internationell 

handel (A7-0419/2013). 

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens 

gemensamma uttalanden, som bifogas denna resolution. 

3. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalanden som bifogas denna resolution. 

4. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 

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

funktionssätt. 

6. 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. 

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 

kommissionen och de nationella parlamenten. 

                                                 
1  Antagna texter från sammanträdet 22.11.2012, P7_TA(2012)0447. 



 

 

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN 

 

Gemensamt uttalande om förordning (EEG) nr 3030/93 och förordning (EG) nr 517/94 

Det ska noteras att de förfaranden som anges i artiklarna 2.6, 6.2, 8, 10, 13.3, 15.3, 15.4, 15.5 

och 19 i förordning (EEG) nr 3030/93 samt artikel 4.3 i bilaga IV till förordning (EEG) nr 

3030/93 och artiklarna 2, 3.1 och 3.3 i bilaga VII till den förordningen samt artiklarna 3.3, 5.2, 

12.3, 13 och 28 i förordning (EG) nr 517/94 ska ändras till förfaranden för antagande av 

delegerade akter. Det ska noteras att vissa av dessa artiklar avser beslutsförfaranden för 

antagande av handelspolitiska skyddsåtgärder.  

Europaparlamentet, rådet och kommissionen anser att skyddsåtgärder ska behandlas som 

genomförandeåtgärder. I undantagsfall tar åtgärderna i de specifika befintliga förordningar som 

anges ovan formen av delegerade akter, eftersom införandet av en skyddsåtgärd tar formen av 

en ändring av relevanta bilagor till grundförordningarna. Detta beror på den särskilda struktur 

som är specifik för de befintliga förordningar som anges ovan och kommer följaktligen inte att 

utgöra ett prejudikat vid utarbetandet av framtida lagstiftning på området för handelspolitiska 

och andra skyddsåtgärder. 



 

 

Uttalande från kommissionen om kodifiering 

Antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 37/2014 om ändring av vissa 

förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av 

vissa åtgärder, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 38/2014 om ändring av 

vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade 

befogenheter och genomförandebefogenheter för antagande av vissa åtgärder, kommer att 

innebära ett stort antal ändringar av de berörda akterna. För att öka de berörda akternas 

läsbarhet kommer kommissionen så snabbt som möjligt efter det att de båda förordningarna har 

antagits, dock före den 1 juni 2014, att föreslå en kodifiering. 

Uttalande från kommissionen om delegerade akter 

När det gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 37/2014 om ändring av vissa 

förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av 

vissa åtgärder, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 38/2014 om ändring av 

vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade 

befogenheter och genomförandebefogenheter för antagande av vissa åtgärder, erinrar 

kommissionen om att den i punkt 15 i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet 

och Europeiska kommissionen har förbundit sig att ge Europaparlamentet fullständig 

information och dokumentation om sina möten med nationella experter inom ramen för arbetet 

med att utarbeta delegerade akter. 

 


