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Poprawka 1
Satu Hassi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 10 ust. 4, art. 12 ust. 4 i art. 19 wchodzi 
w życie tylko jeśli Parlament Europejski 
albo Rada nie wyraziły sprzeciwu 
w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, lub jeśli, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o jeden miesiąc z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 10 ust. 4, art. 12 ust. 4 i art. 19 wchodzi 
w życie tylko jeśli Parlament Europejski 
albo Rada nie wyraziły sprzeciwu 
w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, lub jeśli, 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.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie ze wspólnym porozumieniem w sprawie aktów delegowanych zawartym między 
Komisją, Parlamentem Europejskim i Radą instytucje te zobowiązują się, że będą się 
powoływać w największym możliwym stopniu na klauzule standardowe załączone do 
powyższego wspólnego porozumienia. Klauzule standardowe przewidują przedłużenie 
terminu o dwa miesiące, a nie tylko o jeden miesiąc. Formuła 2+2 była ważnym zwycięstwem 
Parlamentu, które zabiegał o zapewnienie wystarczającej ilości czasu na wypadek gdyby 
chciał wnieść sprzeciw. Dwa pozostałe wnioski COM w tym pakiecie przewidują również 
przedłużenie terminu o dwa miesiące.


