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Grozījums Nr.  90 

Regulas priekšlikums 

26.a pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 26.a pants 

 Deleģēšanas īstenošana 

 1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 

Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus. 

 2. Pilnvaras pieņemt 4. panta 3. punktā, 

9. panta 3. punktā, 11. panta 1. punktā, 

14. panta 4. punktā un 17. panta 

1. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz septiņu gadu 

laikposmu no ...*. Komisija sagatavo 

ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu 

vēlākais deviņus mēnešus pirms septiņu 

gadu laikposma beigām. Pilnvaru 

deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz 

tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien 

Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst 

pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs 

mēnešus pirms katra laikposma beigām. 

 3. Eiropas Parlaments vai Padome 
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jebkurā laikā var atsaukt 4. panta 

3. punktā, , 9. panta 3. punktā, 11. panta 

1. punktā, 14. panta 4. punktā un 

17. panta 1. punktā minēto pilnvaru 

deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 

izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 

Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

tā publicēšanas Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 

tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 

deleģētos aktus. 

 4. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, 

Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

 5. Saskaņā ar 4. panta 3. punktu, 9. panta 

3. punktu, 11. panta 1. punktu, 14. panta 

4. punktu un 17. panta 1. punktu 

pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 

tad, ja divos mēnešos no dienas, kad 

minētais akts paziņots Eiropas 

Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 

Parlaments, ne Padome nav izteikuši 

iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 

beigām gan Eiropas Parlaments, gan 

Padome ir informējuši Komisiju par savu 

nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 

Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 

laikposmu pagarina par diviem mēnešiem. 

 __________________ 

 * OV: ievietot šīs regulas spēkā stāšanās 

dienu. 

 


