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Pozmeňujúci návrh  90 

Návrh nariadenia 

Článok 26 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 26a 

 Vykonávanie delegovania právomoci 

 1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 

delegované akty sa Komisii udeľuje za 

podmienok stanovených v tomto článku. 

 2. Delegovanie právomoci uvedené v 

článku 4 ods. 3, 9 ods. 3, 11 ods. 1, 14 ods. 

4 a 17 ods. 1 sa Komisii udeľuje na 

obdobie siedmych rokov od…*. Komisia 

vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 

právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 

uplynutím tohto sedemročného obdobia. 

Delegovanie právomoci sa automaticky 

predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 

Európsky parlament alebo Rada nevznesú 

voči takémuto predĺženiu námietku 

najneskôr tri mesiace pred koncom 

každého obdobia. 

 3. Európsky parlament alebo Rada môže 

delegovanie právomocí uvedených v 
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článku 4 ods. 3, článku 9 ods. 3, článku 

11 ods. 1, článku 14 ods. 4 a článku 17 

ods. 1 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 

o odvolaní sa ukončuje delegovanie 

právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 

Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho uverejnenia v 

Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 

neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 

určený. Nie je ním dotknutá platnosť 

delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 

účinnosť. 

 4. Komisia oznamuje delegovaný akt 

hneď po prijatí súčasne Európskemu 

parlamentu a Rade. 

 5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 

ods. 3, článku 9 ods. 3, článku 11 ods. 1, 

článku 14 ods. 4 a článku 17 ods. 1 

nadobudne účinnosť, len ak Európsky 

parlament alebo Rada voči nemu 

nevzniesli námietku v lehote dvoch 

mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 

aktu Európskemu parlamentu a Rade 

alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 

Európsky parlament a Rada informovali 

Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 

námietku. Na podnet Európskeho 

parlamentu alebo Rady sa táto lehota 

predĺži o dva mesiace. 

 __________________ 

 *Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 

 


