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Pozměňovací návrh  90 

Návrh nařízení 

Článek 26 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 26 a 

 Výkon přenesení pravomoci 

 1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku. 

 2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 3, čl. 9 

odst. 3, čl. 11 odst. 1, čl. 14 odst. 4 a čl. 17 

odst. 1 je svěřena Komisi na dobu sedmi 

let od …*. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomocí nejpozději devět 

měsíců před uplynutím tohoto období. 

Přenesení pravomocí se automaticky 

prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 

Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

proti tomuto prodloužení námitku 

nejpozději tři měsíce před koncem 

každého z těchto období. 

 3. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomocí uvedené v čl. 4 odst. 
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3, čl. 9 odst. 3, čl. 11 odst. 1, čl. 14 odst. 4 

a čl. 17 odst. 1 kdykoli zrušit. 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomocí v něm blíže určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku 

Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se 

platnosti již platných aktů v přenesené 

pravomoci. 

 4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 

 5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle čl. 4 odst. 3, čl. 9 odst. 3, čl. 11 odst. 

1, čl. 14 odst. 4 a čl. 17 odst. 1 vstoupí v 

platnost, pouze pokud proti němu 

Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, 

kdy jim byl tento akt oznámen, nebo 

pokud Evropský parlament i Rada před 

uplynutím této lhůty informují Komisi o 

tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato 

lhůta prodlouží o dva měsíce. 

 __________________ 

 * Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu 

tohoto nařízení v platnost. 

 


