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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 ***I
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om 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 (COM(2016)0798 – 
C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2016)0798),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 81.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 
i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0525/2016),

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

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0012/2018).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet 
om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.



P8_TC1-COD(2016)0399

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 17 april 2019 inför 
antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../… 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 

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA 
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 81.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet1, och

av följande skäl:

1 Europaparlamentets ståndpunkt av den 17 april 2019.



(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). 

[Ändr. 1]

(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/EG2. 

(3) Tidigare förslag beträffande anpassning av lagstiftning som hänvisar till det föreskrivande 

förfarandet med kontroll till den rättsliga ram som infördes i och med Lissabonfördraget3 

drogs tillbaka4 på grund av att de interinstitutionella förhandlingarna inte ledde till resultat. 

2 Rådets beslut nr 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).

3 COM(2013)0451, COM(2013)0452 och COM(2013)0751.
4 EUT C 80, 7.2.2015, s. 17.



(4) I det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 20165 enades 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen om en ny ram för delegerade akter och 

erkände behovet av att anpassa all befintlig lagstiftning till den rättsliga ram som infördes i 

och med Lissabonfördraget. I synnerhet var de eniga om behovet av att prioritera en snabb 

anbassning av alla grundläggande akter som fortfarande innehåller hänvisningar till det 

föreskrivande förfarandet med kontroll. Kommissionen åtog sig att utarbeta ett förslag till 

denna anpassning före 2016 års slut.

(5) Befogenheterna i de grundläggande akter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande 

förfarandet med kontroll uppfyller kriterierna i artikel 290 i EUF-fördraget och bör 

anpassas till den bestämmelsen.

(5a) Genom att samla 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. 

[Ändr. 2]

5 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.



(6) 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.

(7) De berörda akterna bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De akter som förtecknas i bilagan till denna förordning ska ändras i enlighet med vad som anges i 

bilagan. 

Artikel 2

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 3

Denna förordning träder i kraft 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 Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande



BILAGA

1. Rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan 

medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller 

kommersiell natur1 

I syfte att uppdatera förordning (EG) nr 1206/2001, bör befogenheten att anta akter i enlighet 

med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagan till 

den förordningen i syfte att uppdatera formulären eller att göra tekniska ändringar. Det är 

särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, 

inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika 

stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla 

handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt 

tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade 

akter.

1 EGT L 174, 27.6.2001, s. 1.



Förordning (EG) nr 1206/2001 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 19 ska ändras på följande sätt:

a) Rubriken ska ersättas med följande:

”Handbok”.

b) Punkt 2 ska utgå.

2. Följande artiklar ska införas som artiklarna 19a och 19b:

”Artikel 19a

Delegerade akter

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 19b med 

avseende på ändring av bilagan i syfte att uppdatera formulären eller att göra tekniska ändringar av 

dessa formulär.



Artikel 19b

Utövande av delegeringen

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

som anges i denna artikel. 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 19a ska ges till kommissionen 

tills vidare 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.  [Ändr. 3]



3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 19a 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. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av 

varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning av den 13 april 2016*. 

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

och rådet denna. 



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 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.  [Ändr. 4]

_________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3. Artikel 20 ska utgå.  



2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om 

införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar2 

I syfte att uppdatera förordning (EG) nr 805/2004, bör befogenheten att anta akter i enlighet med 

artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna till den 

förordningen i syfte att uppdatera standardformulären. Det är särskilt viktigt att kommissionen 

genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa 

samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning 

av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter 

erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och 

deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med 

förberedelse av delegerade akter.

2 EUT L 143, 30.4.2004, s. 15.



Förordning (EG) nr 805/2004 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 31 ska ersättas med följande: 

”Artikel 31

Ändring av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 31a med 

avseende på ändring av bilagorna i syfte att uppdatera standardformulären.”

2. Följande artikel ska införas som artikel 31a:  

”Artikel 31a

Utövande av delegeringen

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

villkor som anges i denna artikel. 



2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 31 ska ges till 

kommissionen tills vidare 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. 

[Ändr. 5]

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 31 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. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som 

utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella 

avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*. 

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

Europaparlamentet och rådet denna. 

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 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.  [Ändr. 6]

________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3. Artikel 32 ska utgå. 



3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1393/2007 av den 13 november 2007 

om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och 

ärenden av civil eller kommersiell natur (”delgivning av handlingar”) och om upphävande 

av rådets förordning (EG) nr 1348/20003 

I syfte att uppdatera förordning (EG) nr 1393/2007, bör befogenheten att anta akter i enlighet med 

artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna I och II 

till den förordningen i syfte att uppdatera standardformulären eller att göra tekniska ändringar. Det 

är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, 

inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor 

delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar 

samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i 

kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

3 EUT L 324, 10.12.2007, s. 79.



Förordning (EG) nr 1393/2007 ska därför ändras på följande sätt:

1. Artikel 17 ska ersättas med följande: 

”Artikel 17

Ändring av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17a med 

avseende på ändring av bilagorna I och II i syfte att uppdatera standardformulären eller att 

göra tekniska ändringar av dessa formulär.”

2. Följande artikel ska införas som artikel 17a:  

”Artikel 17a

Utövande av delegeringen

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

villkor som anges i denna artikel. 



2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 17 ska ges till 

kommissionen tills vidare 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. 

[Ändr. 7]

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 17 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. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som 

utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella 

avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*. 

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

Europaparlamentet och rådet denna. 

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 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.  [Ändr. 8]

________________________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3. Artikel 18 ska utgå. 


