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Amendement 1
Satu Hassi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 10, lid 4, 
artikel 12, lid 4, en artikel 19 vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement of 
de Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het verstrijken 
van de termijn van twee maanden de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met een 
maand verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 10, lid 4, 
artikel 12, lid 4, en artikel 19 vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien het Europees Parlement of 
de Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het verstrijken 
van de termijn van twee maanden de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de gemeenschappelijke overeenstemming over gedelegeerde handelingen 
tussen de Commissie, het Europees Parlement en de Raad streven de instellingen ernaar voor 
zover mogelijk te verwijzen naar de standaardclausules in de bijlage. De standaardclausules 
voorzien in een verlenging met twee maanden in plaats van slechts een maand. De formule 
2+2 is een belangrijk succes van het Parlement geweest en waarborgt dat er voldoende tijd is 
als het Parlement bezwaar wenst aan te tekenen. De overige twee COM-voorstellen in dit 
pakket omvatten eveneens een verlenging met twee maanden.


