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Amendamentul  90 

Propunere de regulament 

Articolul 26 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 26a 

 Exercitarea delegării de competențe 

 (1) Competența de a adopta acte delegate 

este conferită Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol. 

 (2) Competența de a adopta acte delegate 

menționată la articolul 4 alineatul (3), 

articolul 9 alineatul (3), articolul 11 

alineatul (1), articolul 14 alineatul (4) și 

articolul 17 alineatul (1) se conferă 

Comisiei pe o perioadă de șapte ani de la 

...*. Comisia prezintă un raport privind 

delegarea de competențe cel târziu cu 

nouă luni înainte de încheierea perioadei 

de șapte ani. Delegarea de competențe se 

prelungește tacit cu perioade de timp 

identice, cu excepția cazului în care 

Parlamentul European sau Consiliul se 

opun prelungirii respective cel târziu cu 
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trei luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

 (3) Delegarea de competențe menționată 

la articolul 4 alineatul (3), articolul 9 

alineatul (3), articolul 11 alineatul (1), 

articolul 14 alineatul (4) și articolul 17 

alineatul (1) poate fi revocată oricând de 

Parlamentul European sau de Consiliu. O 

decizie de revocare pune capăt delegării 

de competențe specificată în decizia 

respectivă. Decizia produce efecte din ziua 

care urmează datei publicării acesteia în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 

de la o dată ulterioară menționată în 

decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 

delegate care sunt deja în vigoare. 

 (4) De îndată ce adoptă un act delegat, 

Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului. 

 (5) Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 4 alineatul (3), al articolului 9 

alineatul (3), al articolului 11 alineatul 

(1), al articolului 14 alineatul (4) și al 

articolului 17 alineatul (1) intră în 

vigoare numai în cazul în care nici 

Parlamentul European și nici Consiliul 

nu au formulat obiecțiuni în termen de 

două luni de la notificarea acestuia către 

Parlamentul European și Consiliu sau în 

cazul în care, înaintea expirării 

termenului respectiv, Parlamentul 

European și Consiliul au informat 

Comisia că nu vor formula obiecțiuni. 

Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului 

European sau a Consiliului. 

 __________________ 

 *JO: a se introduce data intrării în 

vigoare a prezentului regulament. 

 


