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Muudatusettepanek  90 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 26a 

 Delegeeritud volituste rakendamine 

 1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 

sätestatud tingimustel. 

 2. Volitused võtta vastu artikli 4 lõikes 3, 

artikli 9 lõikes 3, artikli 11 lõikes 1, artikli 

14 lõikes 4 ja artikli 17 lõikes 1 osutatud 

delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile seitsmeks aastaks alates ...*. 

Komisjon esitab delegeeritud volituste 

kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 

enne seitsmeaastase tähtaja möödumist. 

Volituste delegeerimist pikendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab 

pikendamisele vastuväite hiljemalt kolm 

kuud enne iga ajavahemiku lõppu. 



 

 

 PE568.557/ 2 

 ET 

 3. Euroopa Parlament või nõukogu võib 

artikli 4 lõikes 3, artikli 9 lõikes 3, artikli 

11 lõikes 1, artikli 14 lõikes 4 ja artikli 17 

lõikes 1 osutatud volitused igal ajal tagasi 

võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 

Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 

selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 

või otsuses nimetatud hilisemal 

kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 

delegeeritud õigusaktide kehtivust. 

 4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 

õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 

ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 

 5. Artikli 4 lõike 3, artikli 9 lõike 3, artikli 

11 lõike 1, artikli 14 lõike 4 ja artikli 17 

lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud 

õigusakt jõustub üksnes juhul, kui 

Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 

kahe kuu jooksul pärast õigusakti 

teatavakstegemist Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule esitanud selle suhtes 

vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 

nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 

komisjonile teatanud, et nad ei esita 

vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 

nõukogu algatusel pikendatakse seda 

tähtaega kahe kuu võrra. 

 __________________ 

 * Väljaannete talitus: palun sisestada 

käesoleva määruse jõustumise kuupäev. 

 

 


