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Anpassning av rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande 

förfarandet med kontroll (artikel 290 i EUF-fördraget) ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 februari 2014 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning 

av det föreskrivande förfarandet med kontroll (COM(2013)0451 – C7-0198/2013 – 

2013/0218(COD)) 

 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2013)0451), 

– med beaktande av artikel 294.2 och artiklarna 33, 43.2, 53.1, 62, 64.2, 91, 100.2, 114, 

153.2 b, 168.4 b, 172, 192.1, 207 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag 

(C7-0198/2013), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av 

den 16 oktober 20131, 

– med beaktande av skrivelsen från Regionkommitténs ordförande till parlamentets 

talman av den 11 oktober 2013, 

– med beaktande av den gemensamma överenskommelsen om delegerade akter, godkänd 

av talmanskonferensen den 3 mars 2011, 

– med beaktande av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och 

kommissionen2, särskilt punkt 15 och bilaga I, 

– med beaktande av sin resolution av den 5 maj 2010 om befogenheter för delegering av 

lagstiftning3, 

– med beaktande av sin resolution av den 25 februari 2014 om uppföljning av 

delegeringen av lagstiftningsbefogenheter samt medlemsstaternas kontroll av 

kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter4, 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen, 

                                                 
1  Ännu ej offentliggjort i EUT. 
2  EUT L 304, 20.11.2010, s. 47. 
3  EUT C 81 E, 15.3.2011, s. 6. 
4  Antagna texter, P7_TA(2014)0127. 



– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena från 

utskottet för internationell handel, utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för 

sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, 

utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för den inre marknaden och 

konsumentskydd samt utskottet för transport och turism (A7-0010/2014). 

A. Kommissionen har åtagit sig att senast 2012 ha gjort en bedömning av hur många av de 

lagstiftningsakter som innehåller hänvisningar till det föreskrivande förfarandet med 

kontroll som fortfarande är i kraft, för att kunna förbereda lämpliga lagstiftningsinitiativ 

och fullfölja anpassningen till de nya rättsliga ramarna. Det uttalade målet var att alla 

bestämmelser som hänvisar till det föreskrivande förfarandet med kontroll skulle ha 

avlägsnats från alla lagstiftningsinstrument före utgången av parlamentets sjunde 

valperiod. Kommissionen har nu lagt fram de förslag som innebär att åtagandet 

uppfylls, även om det skett mycket senare än väntat. 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 

om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 



P7_TC1-COD(2013)0218 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 februari 2014 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om 

anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal 

rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 33, 

43.2, 53.1, 62, 64.2, 91, 100.2, 114, 153.2 b, 168.4 b, 172, 192.1, 207 och 338.1, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1, 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet2, och 

                                                 
1 Yttrande av den 16 oktober 2013 (ännu inte offentliggjort i EUT).  
2  Europaparlamentets ståndpunkt av den 25 februari 2014. 



av följande skäl: 

(1) Genom Lissabonfördraget gavs lagstiftaren möjlighet att till kommissionen delegera 

befogenheten att anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och 

som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt. 

(2) De åtgärder som kan omfattas av delegering av befogenheter i enlighet med artikel 

290.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) 

motsvarar i princip de som omfattas av det föreskrivande förfarande med kontroll som 

införs genom artikel 5a i rådets beslut 1999/468/EG1.  

(3) Ett antal gällande rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande 

förfarandet med kontroll bör anpassas till artikel 290 i EUF-fördraget. 

(4) Denna förordning bör inte påverka pågående förfaranden där en kommitté redan har 

yttrat sig i enlighet med artikel 5a i beslut 1999/468/EG före denna förordnings 

ikraftträdande. 

                                                 
1 Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas 

vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, 

s. 23).  



(5) Eftersom de anpassningar som görs genom denna förordning enbart avser 

kommittéförfaranden behöver de, i fråga om direktiv, inte införlivas av 

medlemsstaterna. 

(6) När kommissionen förbereder delegerade akter på grundval av rättsakter som 

anpassats genom denna förordning är det särskilt viktigt att den genomför lämpliga 

samråd, även på expertnivå. 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. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

1.  När de rättsakter som förtecknas i bilagan till denna förordning föreskriver 

tillämpning av det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 5a.1–

5a.5 i beslut 1999/468/EG ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter 

i enlighet med artikel 2 i denna förordning. 



2.  När de rättsakter som förtecknas i bilagan till denna förordning föreskriver 

tillämpning av det skyndsamma förfarande som avses i artikel 5a.6 i beslut 

1999/468/EG ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter genom det 

skyndsamma förfarandet i artikel 3 i denna förordning. 

Artikel 2 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de 

villkor som anges i denna artikel.  

2.  Befogenheten att anta delegerade akter ska ges till kommissionen tills vidare för en 

period på fem år efter det att denna förordning har trätt 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. [Ändr. 1] 



3.  Delegeringen av befogenhet får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller 

rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som 

anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i 

kraft.  

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.  

5.  En antagen delegerad akt ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller 

rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av 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. 



Genom undantag från första stycket ska perioden för invändningar vara 

tre månader, och på initiativ av Europaparlamentet eller rådet ska den kunna 

förlängas med ytterligare tre månader avseende delegerade akter som antas enligt 

de förordningar som anges i bilagan i punkterna 811, 822, 853, 864 och 90‒935 i 

avsnitt G samt i punkt 956 i avsnitt H. [Ändr. 2] 

6.  När de rättsakter som förtecknas i bilagan till denna förordning föreskriver att den 

tidsfrist som avses i artikel 5a.3 c i beslut 1999/468/EG ska förkortas i enlighet med 

artikel 5a.5 b i samma beslut, ska perioderna i punkt 5 i den här artikeln fastställas 

till en månad.  

Artikel 3 

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och 

ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen 

av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till 

varför det skyndsamma förfarandet tillämpas. 

                                                 
1  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 451/2008 av 23 april 2008 om 

fastställande av en ny statistisk indelning av produkter efter näringsgren (CPA) och 

om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3696/93 (EUT L 145, 4.6.2008, s. 

65). 
2  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 av den 11 mars 2008 

om statistik över företagsstrukturer (EUT L 97, 9.4.2008, s. 13). 
3  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 

2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och 

om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om 

särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1). 
4  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1161/2005 av den 6 juli 2005 

om sammanställning av kvartalsvisa icke-finansiella räkenskaper efter institutionell 

sektor (EUT L 191, 22.7.2005, s. 22). 
5  Rådets förordning (EG) nr 1165/98 av den 19 maj 1998 om konjunkturstatistik 

(EGT L 162, 5.6.1998, s. 1), rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den 23 oktober 

1995 om harmoniserade konsumentprisindex (EGT L 257, 27.10.1995, s. 1), rådets 

förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för 

observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen (EGT L 76, 

30.3.1993, s. 1) och rådets förordning (EEG) nr 3924/91 av den 19 december 1991 

om en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen (EGT L 374, 

31.12.1991, s. 1). 
6  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 

om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 

1). 



2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med 

det förfarande som avses i artikel 2.5. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva 

akten utan dröjsmål efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt 

beslut om invändning. 

Artikel 4  

Denna förordning ska inte påverka pågående förfaranden där en kommitté redan har yttrat sig 

i enlighet med artikel 5a i beslut 1999/468/EG. 

Artikel 5 

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i  

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

Ordförande Ordförande 



BILAGA  

Rättsakter som hänvisar till det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 5a i 

beslut 1999/468/EG och som anpassas till systemet med delegerade akter1 

A.  KOMMUNIKATIONSNÄT, INNEHÅLL OCH TEKNIK 

1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 

behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk 

kommunikation (direktivet om integritet och elektronisk kommunikation) 

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde 

till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter 

(tillträdesdirektiv). 

B.  SYSSELSÄTTNING, SOCIALPOLITIK OCH INKLUDERING 

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG av den 30 november 2009 om 

skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet** 

4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/104/EG av den 16 september 2009 om 

minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i 

arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)** 

5. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/25/EG av den 5 april 2006 om för 

arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med 

fysikaliska agens (artificiell optisk strålning) i arbetet (nittonde särdirektivet enligt 

artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)** 

6. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd 

för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i 

arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG)** 

7. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/10/EG av den 6 februari 2003 om 

minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har 

samband med fysikaliska agens (buller) i arbetet (sjuttonde särdirektivet enligt artikel 

16.1 i direktiv 89/391/EEG)** 

                                                 
1 I denna bilaga anges i informationssyfte * för de rättsakter som hänvisar till den 

förkortade tidsfristen enligt artikel 2.6, ** för de rättsakter som hänvisar till det 

skyndsamma förfarandet enligt artikel 3, *** för de rättsakter som hänvisar till både 

den förkortade tidsfristen enligt artikel 2.6 och det skyndsamma förfarandet enligt 

artikel 3 och för rättsakter som det hänvisas till i artikel 2.5 andra stycket anges i 

denna bilaga med ****. [Ändr. 3] 



8. Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/44/EG av den 25 juni 2002 om 

minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har 

samband med fysikaliska agens (vibration) i arbetet (sextonde särdirektivet enligt 

artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)** 

9. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/54/EG av den 18 september 2000 om 

skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agens i arbetet 

(sjunde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)** 

10. Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/92/EG av den 16 december 1999 om 

minimikrav för förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för 

fara orsakad av explosiv atmosfär (femtonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i 

direktiv 89/391/EEG)** 

11. Rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och 

säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde 

särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)** 

12. Rådets direktiv 93/103/EG av den 23 november 1993 om minimikrav för säkerhet 

och hälsa vid arbete ombord på fiskefartyg (trettonde särdirektivet enligt artikel 16.1 

i direktiv 89/391/EEG)** 

13. Rådets direktiv 92/104/EEG av den 3 december 1992 om minimikrav för förbättring 

av arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom utvinningsindustri ovan och under jord 

(tolfte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)** 

14. Rådets direktiv 92/91/EEG av den 3 november 1992 om minimikrav för förbättring 

av arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom den del av utvinningsindustrin som 

utnyttjar borrning (elfte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)** 

15. Rådets direktiv 92/58/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav beträffande 

varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet (nionde särdirektivet 

enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)**  

16. Rådets direktiv 92/57/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav för säkerhet och 

hälsa på tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser (åttonde särdirektivet enligt artikel 

16.1 i direktiv 89/391/EEG)** 

17. Rådets direktiv 92/29/EEG av den 31 mars 1992 om minimikrav avseende säkerhet 

och hälsa för förbättrad medicinsk behandling ombord på fartyg** 



18. Rådets direktiv 90/270/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för säkerhet och 

hälsa i arbete vid bildskärm (femte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 

89/391/EEG)** 

19. Rådets direktiv 90/269/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för hälsa och 

säkerhet vid manuell hantering av laster där det finns risk för att arbetstagare 

drabbats av skador, särskilt i ryggen (fjärde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 

89/391/EEG)** 

20. Rådets direktiv 89/656/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet 

och hälsa vid arbetstagares användning av personlig skyddsutrustning på 

arbetsplatsen (tredje särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)** 

21. Rådets direktiv 89/654/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet 

och hälsa på arbetsplatsen (första särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 

89/391/EEG)** 

22. Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja 

förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet**  

C.  KLIMATÅTGÄRDER 

23. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 

2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet  

24. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG av den 23 april 2009 om 

geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 

2006/12/EG och 2008/1/EG samt förordning (EG) nr 1013/2006 

D.  ENERGI 

25. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1222/2009 av den 25 november 

2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga 

parametrar 

26. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om 

villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning 

(EG) nr 1775/2005 

27. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om 

villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av 

förordning (EG) nr 1228/2003  



28. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om 

inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter 

29. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om 

gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 

2003/54/EG 

30. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om 

gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av 

direktiv 2003/55/EG  

E.  NÄRINGSLIV 

31. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om 

krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar 

samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för 

dem 

32. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om 

typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon 

(Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt 

om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om 

upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG 

33. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om 

upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade 

produkter 

34. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 79/2009 av den 14 januari 2009 

om typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon och om ändring av direktiv 

2007/46/EG 

35. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av 18 juni 2009 om leksakers 

säkerhet 

36. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om 

förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom 

gemenskapen 

37. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/34/EG av den 23 april 2009 om 

gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder 

(omarbetning) 



38. Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om 

fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa 

fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda 

för sådana fordon (ramdirektiv) 

39. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 

2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 

(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 

1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 

kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och 

kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG 

40. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/10/EG av den 11 februari 2004 om 

harmonisering av lagar och andra författningar om tillämpningen av principerna för 

god laboratoriesed och kontrollen av tillämpningen vid prov med kemiska ämnen 

41. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/9/EG av den 11 februari 2004 om 

tillsyn och kontroll avseende god laboratoriesed (GLP) 

42. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av den 13 oktober 

2003 om gödselmedel 

43. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/14/EG av den 8 maj 2000 om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om buller i miljön från utrustning som 

är avsedd att användas utomhus 

44. Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och 

partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila 

maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg 

45. Rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare  

F.  MILJÖ 

46. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 av den 16 september 

2009 om handel med sälprodukter 

47. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om 

bevarande av vilda fåglar 



48. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/126/EG av den 21 oktober 2009 om 

återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av motorfordon på bensinstationer 

49. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 

2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 

ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av 

förordning (EG) nr 1907/2006** 

50. Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om 

avfall och om upphävande av vissa direktiv (ramdirektivet om avfall) 

51. Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om 

upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område 

(ramdirektiv om en marin strategi) 

52. Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om 

luftkvalitet och renare luft i Europa 

53. Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om 

bedömning och hantering av översvämningsrisker 

54. Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om 

upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen 

(Inspire) 

55. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 

om transport av avfall [Ändr. 4] 

56. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 

om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av 

föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG 

57. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om 

skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring 

58. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om 

hantering av avfall från utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG 

59. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av 15 februari 2006 om 

förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv 76/160/EEG 

60. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om 

långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG 



61. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG av den 15 december 2004 om 

arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften 

62. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om 

begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning 

av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för 

fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG 

63. Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om 

bedömning och hantering av omgivningsbuller 

64. Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om 

nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar 

65. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 

upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område 

66. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om 

uttjänta fordon 

67. Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall 

68. Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten 

69. Rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av 

polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT) 

70. Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG av den 20 december 1994 om 

begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid lagring av bensin och 

vid distribution av bensin från depåer till bensinstationer 

71. Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om 

förpackningar och förpackningsavfall 

72. Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten 

förorenas av nitrater från jordbruket 

73. Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från 

tätbebyggelse 

74. Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt 

marken, när avloppsslam används i jordbruket 



G.  STATISTIK 

75. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 av den 25 november 

2009 om statistik om bekämpningsmedel 

76. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 av den 16 december 

2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet  

77. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008 av den 19 november 

2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om 

produktionsmetoder inom jordbruket samt om upphävande av rådets förordning 

(EEG) nr 571/88 

78. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 av den 22 oktober 

2008 om energistatistik 

79. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 763/2008 av den 9 juli 2008 om 

folk- och bostadsräkningar 

80. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 av den 23 april 2008 om 

framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande 

81. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 451/2008 av 23 april 2008 om 

fastställande av en ny statistisk indelning av produkter efter näringsgren (CPA) och 

om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3696/93**** [Ändr. 5] 

82. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 av den 11 mars 2008 

om statistik över företagsstrukturer (omarbetning)**** [Ändr. 6] 

83. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 av den 11 juli 2007 om 

gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd och om upphävande av 

rådets förordning (EEG) nr 311/76 om utarbetande av statistik beträffande utländska 

arbetstagare 

84. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 458/2007 av den 25 april 2007 om 

det europeiska systemet för integrerad statistik över socialt skydd (Esspros) 

85. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 

2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om 

ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om 

särskilda statistikområden**** [Ändr. 7] 



86. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1161/2005 av den 6 juli 2005 om 

sammanställning av kvartalsvisa icke-finansiella räkenskaper efter institutionell 

sektor**** [Ändr. 8] 

87. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om 

gemenskapsstatistik om informationssamhället 

88. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 

om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter 

(NUTS) 

89. Rådets förordning (EG) nr 530/1999 av den 9 mars 1999 om strukturstatistik över 

löner och arbetskraftskostnader 

90. Rådets förordning (EG) nr 1165/98 av den 19 maj 1998 om konjunkturstatistik**** 

[Ändr. 9] 

91. Rådets förordning (EG) nr 2494/95 av den 23 oktober 1995 om harmoniserade 

konsumentprisindex**** [Ändr. 10] 

92. Rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för 

observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen**** [Ändr. 11] 

93. Rådets förordning (EEG) nr 3924/91 av den 19 december 1991 om en statistisk 

undersökning av industriproduktionen i gemenskapen**** [Ändr. 12] 

H.  INRE MARKNADEN OCH TJÄNSTER 

94. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om 

tjänster på den inre marknaden 

95. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om 

tillämpning av internationella redovisningsstandarder**** [Ändr. 13] 

96. Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om 

gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster 

och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna 

I.  RÖRLIGHET OCH TRANSPORT 

97. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av 21 oktober 2009 om 

gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för 

persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 



98. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 

2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer 

som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG 

99. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om 

transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till 

sjöss 

100. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 

2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för 

godstransporter på väg  

101. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 om 

främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon 

102. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/18/EG av den 23 april 2009 om 

grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn och om 

ändring av rådets direktiv 1999/35/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/59/EG 

103. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om 

gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och 

utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse 

därmed 

104. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 

om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av 

förordning (EG) nr 2320/2002** 

105. Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG av den 19 november 2008 om 

förvaltning av vägars säkerhet 

106. Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om 

transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar* 

107. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 

2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer 

108. Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om 

behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i 

gemenskapen** 



109. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om 

körkort (omarbetning) 

110. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336/2006 av den 15 februari 2006 

om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och 

upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051/95 

111. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG av den 12 december 2006 om 

tekniska föreskrifter för fartyg in inlandssjöfart och om upphävande av rådets 

direktiv 82/714/EEG *** 

112. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 

2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som 

förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till 

flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om 

upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG 

113. Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG av den 26 oktober 2005 om ökat 

hamnskydd** 

114. Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/44/EG av den 7 september 2005 om 

harmoniserade flodinformationstjänster (RIS) på inre vattenvägar i gemenskapen 

115. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/2004 av den 21 april 2004 om 

skydd mot sådana subventioner och sådan illojal prissättning vid tillhandahållandet 

av lufttrafiktjänster från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen 

som skadar EG-lufttrafikföretag 

116. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 789/2004 av den 21 april 2004 om 

överföring av lastfartyg och passagerarfartyg mellan register inom gemenskapen och 

om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 613/91 

117. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om 

försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer 

118. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/54/EG av den 29 april 2004 om 

minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet 

119. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/52/EG av 29 april 2004 om 

driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem i gemenskapen 

120. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om 

förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg 



121. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG av den 15 juli 2003 om 

grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- 

eller persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och 

rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG 

122. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/25/EG av den 14 april 2003 om 

särskilda stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg 

123. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2099/2002 av den 5 november 

2002 om inrättande av en kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening 

från fartyg (COSS) och om ändring av förordningarna om sjösäkerhet och 

förhindrande av förorening från fartyg 

124. Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om 

inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen 

och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG 

125. Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/30/EG av den 26 mars 2002 om regler 

och förfaranden för att av bullerskäl införa driftsrestriktioner vid flygplatser i 

gemenskapen  

126. Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/96/EG av den 4 december 2001 om 

fastställande av harmoniserade krav och förfaranden för säker lastning och lossning 

av bulkfartyg 

127. Rådets direktiv 1999/35/EG av den 29 april 1999 om ett system med obligatoriska 

besiktningar för en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och 

höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik 

128. Rådets direktiv 98/41/EG av den 18 juni 1998 om registrering av personer som 

färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i 

gemenskapens medlemsstater 

129. Rådets direktiv 96/50/EG av den 23 juli 1996 om harmonisering av villkoren för att 

erhålla nationella förarbevis för gods- eller personbefordran på gemenskapens inre 

vattenvägar 

130. Rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober 1995 om enhetliga förfaranden för 

kontroller av vägtransporter av farligt gods 

131. Rådets förordning (EEG) nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmonisering av 

tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart 



132. Rådets direktiv 91/672/EEG av den 16 december 1991 om det ömsesidiga 

erkännandet av båtförarcertifikat för transport av gods och passagerare på inre 

vattenvägar 

J.  HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR 

133. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om 

upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar 

användning av bekämpningsmedel 

134. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG av den 18 juni 2009 om 

utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten**  

135. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/41/EG av den 6 maj 2009 om 

innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (omarbetning) 

136. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/32/EG av den 23 april 2009 om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om extraktionsmedel vid framställning 

av livsmedel och livsmedelsingredienser 

137. Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om 

konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG 

138. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1394/2007 av den 13 november 

2007 om läkemedel för avancerad terapi och om ändring av direktiv 2001/83/EG och 

förordning (EG) nr 726/2004  

139. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006 av den 12 december 

2006 om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av förordning (EEG) 

nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 

726/2004 

140. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av 12 januari 2005 om 

fastställande av krav för foderhygien 

141. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 

2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om 

upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG*** 

142. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om 

fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av 

produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel 



143. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om 

fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung 

144. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om 

livsmedelshygien 

145. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 

om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över 

humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en 

europeisk läkemedelsmyndighet 

146. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 

2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska 

smittämnen 

147. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2065/2003 av den 10 november 

2003 om rökaromer som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel 

148. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 

2003 om fodertillsatser 

149. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 

2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och 

spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt 

modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG 

150. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/99/EG av den 17 november 2003 om 

övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen, om ändring av rådets beslut 

90/424/EEG och om upphävande av rådets direktiv 92/117/EEG** 

151. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 

om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som 

gäller livsmedelssäkerhet 

152. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om 

fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer 

av transmissibel spongiform encefalopati 

153. Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om 

upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel 



154. Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om 

avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande 

av rådets direktiv 90/220/EEG 

155. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 141/2000 av 16 december 1999 

om särläkemedel 

156. Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG av den 22 februari 1999 om 

tillnärmning av medlemsstaternas lagar om livsmedel och livsmedelsingredienser 

som behandlats med joniserande strålning*** 

157. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om 

nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser 

158. Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av 

gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel** 

159. Rådets direktiv 89/108/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om djupfrysta livsmedel 

K.  SKATTER OCH TULLAR 

160. Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en 

papperslös miljö för tullen och handeln 


