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EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure2, og

1 EUT C 345 af 13.10.2017, s. 67.
2 Europa-Parlamentets holdning af … (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets 

afgørelse af … .
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ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 2010/40/EU1 skal der udvikles 

specifikationer for prioriterede foranstaltninger inden for prioritetsområder.

(2) Kommissionen har, siden direktiv 2010/40/EU trådte i kraft, vedtaget fire delegerede 

retsakter vedrørende prioriterede foranstaltninger under direktivet. De handler 

navnlig om eCall og datadelingsmekanismer, som letter elektronisk dataudveksling 

mellem de relevante offentlige myndigheder og interessenter og de relevante 

tjenesteudbydere af intelligente transportsystemer (ITS). Der er behov for yderligere 

delegerede retsakter med hensyn til foranstaltninger, der stadig skal træffes, og som 

falder inden for rammerne af direktiv 2010/40/EU.

(3) Ifølge artikel 12 i direktiv 2010/40/EU udløber Kommissionens beføjelser til at 

vedtage de delegerede retsakter, som er omhandlet i direktivets artikel 7, den 27. 

august 2017.

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne for 
indførelse af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for 
grænsefladerne til andre transportformer (EUT L 207 af 6.8.2010, s. 1).
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(4) For at gennemføre de målsætninger, der er fastsat i direktiv 2010/40/EU, bør 

beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse 

med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt 

angår de specifikationer, der er nødvendige for at sikre kompatibilitet, 

interoperabilitet og kontinuitet med henblik på indførelse og praktisk anvendelse 

af ITS i forbindelse med prioriterede foranstaltninger for en yderligere periode på 

fem år fra den 27. august 2017. Denne periode bør forlænges stiltiende for perioder 

af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en 

sådan forlængelse. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante 

høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse 

høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle 

aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning1. For at sikre lige deltagelse i 

forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig 

alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter 

har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger 

sig med forberedelse af delegerede retsakter — 

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 

1 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
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Artikel 1

I direktiv 2010/40/EU foretages følgende ændringer:

1) Artikel 12 ▌affattes således:

"Artikel 12

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser. 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, tillægges 

Kommissionen for en periode på fem år fra den 27. august 2017. 

Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser 

senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af 

beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre 

Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest 

tre måneder inden udløbet af hver periode.

3. Den i artikel 7 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på 

et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 

af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning.

5. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
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6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 7 træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 

frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-

Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden 

udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke 

agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ." 

2) Artikel 13 og 14 udgår. 

3) I artikel 17 affattes stk. 5 således:

"5. Kommissionen vedtager i overensstemmelse med rådgivningsproceduren i 

artikel 15, stk. 2, et arbejdsprogram senest den 27. februar 2011. 

Arbejdsprogrammet indeholder målsætninger og datoer for dets 

gennemførelse hvert år og foreslår om nødvendigt de nødvendige 

tilpasninger. 

Kommissionen ajourfører arbejdsprogrammet for foranstaltninger som 

omhandlet i artikel 6, stk. 3, senest den ... [12 måneder efter datoen for 

denne afgørelses ikrafttræden] og forud for hver efterfølgende femårige 

forlængelse af beføjelserne til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 12, stk. 2." 

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende.

Udfærdiget i ..., den .

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand


