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Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
26 a artikla (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
26 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa
delegoituja säädöksiä koskevat tässä
artiklassa säädetyt edellytykset.
2. Siirretään komissiolle … päivästä
…kuuta …* seitsemän vuoden ajaksi
4 artiklan 3 kohdassa, 9 artiklan
3 kohdassa, 11 artiklan 1 kohdassa,
14 artiklan 4 kohdassa sekä 17 artiklan
1 kohdassa tarkoitettu valta antaa
delegoituja säädöksiä. Komissio laatii
siirrettyä säädösvaltaa koskevan
kertomuksen viimeistään yhdeksän
kuukautta ennen tämän seitsemän vuoden
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa
jatketaan ilman eri toimenpiteitä
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista
jatkamista viimeistään kolme kuukautta
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ennen kunkin kauden päättymistä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi
milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan
3 kohdassa, 9 artiklan 3 kohdassa,
11 artiklan 1 kohdassa, 14 artiklan
4 kohdassa ja 17 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetun säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto.
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva
päätös julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä, tai jonakin
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen
säädösten pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevien 4 artiklan 3 kohdan,
9 artiklan 3 kohdan, 11 artiklan
1 kohdan, 14 artiklan 4 kohdan ja
17 artiklan 1 kohdan nojalla annettu
delegoitu säädös tulee voimaan
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai
neuvosto ei ole kahden kuukauden
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös
on annettu tiedoksi Euroopan
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan
parlamentti että neuvosto ovat ennen
mainitun määräajan päättymistä
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa
jatketaan kahdella kuukaudella.
__________________
*OJ: please insert the date of entry into
force of this Regulation.
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