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Poprawka  90 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 26a 

 Wykonywanie przekazanych uprawnień 

 1. Powierzenie Komisji uprawnień do 

przyjęcia aktów delegowanych podlega 

warunkom określonym w niniejszym 

artykule. 

 2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 4 

ust. 3, art. 9 ust. 3, art. 11 ust. 1, art. 14 

ust. 4 i art. 17 ust. 1, powierza się Komisji 

na okres siedmiu lat od dnia …*. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące 

przekazania uprawnień nie później niż 

dziewięć miesięcy przed końcem okresu 

siedmiu lat. Przekazanie uprawnień 

zostaje automatycznie przedłużone na 

takie same okresy, chyba że Parlament 

Europejski lub Rada sprzeciwią się 
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takiemu przedłużeniu nie później niż trzy 

miesiące przed końcem każdego okresu. 

 3. Przekazanie uprawnień, o których 

mowa w art. 4 ust. 3, art. 9 ust. 3, art. 11 

ust. 1, art. 14 ust. 4 i art. 17 ust. 1, może 

zostać w dowolnym momencie odwołane 

przez Parlament Europejski lub Radę. 

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub w określonym w tej decyzji 

późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 

ważność jakichkolwiek już 

obowiązujących aktów delegowanych. 

 4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 

delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

 5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 

art. 4 ust. 3, art. 9 ust. 3, art. 11 ust. 1, art. 

14 ust. 4 i art. 17 ust. 1 wchodzi w życie 

tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski 

albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w 

terminie dwóch miesięcy od przekazania 

tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie lub kiedy przed upływem tego 

terminu zarówno Parlament Europejski, 

jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 

wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 

się o dwa miesiące z inicjatywy 

Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

 __________________ 

 *Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia. 

 


