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_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1 - 9

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

ROZHODNUTÍ

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/...

ze dne ...,

kterým se mění směrnice 2010/40/EU, pokud jde o dobu pro přijímání aktů v přenesené 

pravomoci

 Pozměňovací návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a 
kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.
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(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem2,

1 Úř. věst. C 345, 13.10.2017, s. 67
2 Postoj Evropského parlamentu ze dne ... (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a 

rozhodnutí Rady ze dne ... .
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU1 stanoví vypracování 

specifikací pro prioritní akce v rámci prioritních oblastí.

(2) Od vstupu směrnice 2010/40/EU v platnost přijala Komise čtyři akty v přenesené 

pravomoci týkající se prioritních akcí této směrnice. Zabývají se zejména službou 

eCall a mechanismy pro sdílení údajů, které usnadňují elektronickou výměnu údajů 

mezi příslušnými veřejnými orgány a zúčastněnými stranami a příslušnými 

poskytovateli služeb inteligentních dopravních systémů (ITS). Ve vztahu k akcím, 

které je ještě třeba provést a jež spadají do oblasti působnosti směrnice 2010/40/EU, 

jsou zapotřebí další akty v přenesené pravomoci.

(3) Podle článku 12 směrnice 2010/40/EU pravomoc svěřená Komisi přijímat akty 

v přenesené pravomoci uvedené v článku 7 této směrnice končí dne 27. srpna 2017.

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 
o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy 
a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 1).
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(4) Za účelem dosažení cílů směrnice 2010/40/EU by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

pokud jde o specifikace nezbytné k zajištění kompatibility, interoperability a 

návaznosti při zavádění a provozním využití ITS v případě prioritních akcí, na 

dodatečné období pěti let počínaje 27. srpnem 2017. Toto období by mělo být 

automaticky prodlouženo o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku. Je obzvláště důležité, aby Komise v 

rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby 

tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální 

dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů1. Pro zajištění 

rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament 

a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci 

mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě 

aktů v přenesené pravomoci,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ: 

1 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
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Článek 1

Směrnice 2010/40/EU se mění takto: 

1) Článek 12 ▌se ▌nahrazuje tímto:

„Článek 12

Výkon přenesené pravomoci

„1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 7 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 27. srpna 2017. Nejpozději devět 

měsíců před koncem tohoto pětiletého období vypracuje o přenesené 

pravomoci zprávu. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně 

dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto 

prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto 

období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v článku 7 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po 

zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je 

v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené 

pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace 

s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 

o zdokonalení tvorby právních předpisů. 

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 7 vstoupí v platnost, pouze 
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pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 

dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 

parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že 

námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato 

lhůta prodlouží o dva měsíce.”.

2) Články 13 a 14 se zrušují.

3) V článku 17 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Komise přijme do 27. února 2011 poradním postupem podle čl. 15 odst. 2 

pracovní program. Pracovní program obsahuje pro každý rok cíle a lhůty pro 

jeho provedení a v případě nutnosti navrhne nezbytné úpravy. 

Komise aktualizuje pracovní program týkající se akcí podle čl. 6 odst. 3 do … 

[12 měsíců ode dne vstupu v platnost tohoto rozhodnutí] a před každým 

následným prodloužením pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci o 

pět let v souladu s čl. 12 odst. 2.“.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 

Evropské unie.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu
předseda předseda nebo předsedkyně


