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Ændringsforslag 1
Satu Hassi

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 10, stk. 4, artikel 12, stk. 4 og 
artikel 19, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på 2 måneder 
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med en 
måned på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 10, stk. 4, artikel 12, stk. 4 og 
artikel 19, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på 2 måneder 
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med 2 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med den fælles forståelse vedrørende delegerede retsakter mellem 
Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet forpligter de berørte institutioner sig til så vidt 
muligt at henvise til standardformuleringerne i bilaget. Standardformuleringerne fastsætter 
en forlængelse på 2 måneder og ikke blot en måned. Formuleringen 2+2 har været en vigtig 
sejr for Parlamentet med henblik på at sikre, at det har tilstrækkelig tid, hvis det ønsker at 
gøre indsigelse. De to andre forslag fra Kommissionen i denne "pakke" omfatter ligeledes en 
forlængelse på 2 måneder.


