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Изменение  90 

Предложение за регламент 

Член 26 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 26a 

 Упражняване на делегирането 

 1. Правомощието да приема 

делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия. 

 2. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 4, параграф 3, член 9, 

член 3, член 11, параграф 1, член 14, 

параграф 4 и член 17, параграф 1 се 

предоставя на Комисията за срок от 

седем години, считано от …*. 

Комисията изготвя доклад относно 

делегирането на правомощия не по-

късно от девет месеца преди 

изтичането на седемгодишния срок. 

Делегирането на правомощия се 

продължава мълчаливо за срокове с 

еднаква продължителност, освен ако 
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Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 3. Делегирането на правомощия по 

член 4, параграф 3, член 9, параграф 3, 

член 11, параграф 1, член 14, параграф 

4 и член 17, параграф 1 може да бъде 

оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от 

Съвета. С решението за оттегляне се 

прекратява посоченото в него 

делегиране на правомощия. То 

поражда действие в деня след деня на 

публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна, посочена в 

решението, дата. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

 4. Веднага след като приеме делегиран 

акт, Комисията уведомява за акта 

едновременно Европейския парламент 

и Съвета. 

 5. Делегиран акт, приет съгласно член 

4, параграф 3, член 9, параграф 3, член 

11, параграф 1, член 14, параграф 4 и 

член 17, параграф 1, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът 

представят възражения в срок от два 

месеца след като са били уведомени за 

него или ако преди изтичането на 

този срок и Европейският 

парламент, и Съветът уведомят 

Комисията, че няма да представят 

възражения. Този срок се удължава с 

два месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на 

Съвета. 

 __________________ 

 * ОВ: моля, въведете датата на 

влизане в сила на настоящия 

регламент. Стандартен текст, 

необходим за разрешаване на 

делегираните актове. 
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