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PARLAMENTIN TARKISTUKSET*

komission ehdotukseen

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

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

(EU) 2017/...,

annettu ... päivänä ...kuuta ...,

direktiivin 2010/40/EU muuttamisesta delegoitujen säädösten antamisajan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot 
symbolilla ▌.
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EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 

artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä2,

1 EUVL C 345, 13.10.2017, s. 67.
2 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ... (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja 

neuvoston päätös, tehty ... .
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sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2010/40/EU1 säädetään määritysten 

laatimisesta ensisijaisia toimia varten ensisijaisilla aloilla.

(2) Direktiivin 2010/40/EU voimaantulosta lähtien komissio on hyväksynyt neljä 

delegoitua säädöstä, jotka koskevat mainitun direktiivin ensisijaisia toimia. Niissä 

käsitellään erityisesti eCall-järjestelmää ja datanjakomekanismeja, joilla helpotetaan 

sähköistä datanvaihtoa asiaankuuluvien viranomaisten, sidosryhmien ja älykkäiden 

liikennejärjestelmien palveluntarjoajien välillä. On tarpeen hyväksyä uusia 

delegoituja säädöksiä, jotka koskevat sellaisia direktiivin 2010/40/EU 

soveltamisalaan kuuluvia toimia, joita ei ole vielä käsitelty.

(3) Direktiivin 2010/40/EU 12 artiklan mukaan komissiolle siirretty valta antaa mainitun 

direktiivin 7 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä päättyy 27 päivänä 

elokuuta 2017.

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/40/EU, annettu 7 päivänä 
heinäkuuta 2010, tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä 
tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista (EUVL L 207, 
6.8.2010, s. 1).
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(4) Direktiivissä 2010/40/EU asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi komissiolle olisi 

siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 

artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä 

määrityksistä, jotka ovat tarpeen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton ja 

operatiivisen käytön yhteensopivuuden, yhteentoimivuuden ja jatkuvuuden 

varmistamiseksi ensisijaisten toimien osalta, uudeksi viisivuotiskaudeksi, joka alkaa 

27 päivänä elokuuta 2017. Tätä kautta olisi jatkettava ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 

toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa1 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta 

voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten 

valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 

samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
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1 artikla

Muutetaan direktiivi 2010/40/EU seuraavasti:

1) Korvataan ▌12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa ▌ delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle 27 päivästä elokuuta 2017 viiden vuoden ajaksi 

7 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii 

siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän 

kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan 

siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei 

Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään 

kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7 artiklassa 

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. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 

päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa 

vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevan 7 artiklan 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.”

2) Kumotaan 13 ja 14 artikla.

3) Korvataan 17 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5. Komissio hyväksyy työohjelman 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-

antavaa menettelyä noudattaen 27 päivään helmikuuta 2011 mennessä. 

Työohjelman on sisällettävä tavoitteet ja päivämäärät ohjelman 

täytäntöönpanolle joka vuodelle, ja tarvittaessa siinä on ehdotettava tarpeellisia 

muutoksia. 

Komissio päivittää työohjelman 6 artiklan 3 kohdan mukaisten toimien 

osalta viimeistään … päivänä …kuuta … [12 kuukautta tämän päätöksen 

voimaantulosta] ja ennen kutakin myöhempää viiden vuoden kautta, jonka 

ajaksi valta antaa delegoituja säädöksiä siirretään 12 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on 

julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty … .

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja


