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ODLUKA (EU) 2017/...

EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
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o izmjeni Direktive 2010/40/EU u pogledu razdoblja za donošenje delegiranih akata
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(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora1,

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom2,

1 SL C 345, 13.10.2017., str. 67.
2 Stajalište Europskog parlamenta od ... (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka 

Vijeća od....



PE611.532/ 3

HR

budući da:

(1) Direktivom 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća1 omogućuje se izrada 

specifikacija za prioritetne mjere u prioritetnim područjima.

(2) Od stupanja Direktive 2010/40/EU na snagu Komisija je donijela četiri delegirana 

akta koji se odnose na prioritetne mjere te Direktive. Njima su konkretno obuhvaćeni 

sustav eCall i mehanizmi za razmjenu podataka kojima se olakšava elektronička 

razmjena podataka između relevantnih javnih tijela i dionika te relevantnih pružatelja 

usluga inteligentnih prometnih sustava (ITS). Postoji potreba za dodatnim 

delegiranim aktima u pogledu mjera koje tek treba uvesti, a koje su obuhvaćene 

područjem primjene Direktive 2010/40/EU.

(3) U skladu s člankom 12. Direktive 2010/40/EU ovlast za donošenje delegiranih akata 

iz članka 7. Direktive dana Komisiji ističe 27. kolovoza 2017.

1 Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o okviru za 
uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim 
vrstama prijevoza (SL L 207, 6.8.2010., str. 1.).
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(4) Kako bi se ostvarili ciljevi Direktive 2010/40/EU, Komisiji bi trebalo delegirati 

ovlast za donošenje akata u pogledu specifikacija potrebnih kako bi se osigurala 

usklađenost, interoperabilnost i kontinuitet pri uvođenju i operativnoj uporabi 

ITS-a za prioritetne mjere u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije za dodatno petogodišnje razdoblje počevši od 27. listopada 2017. To 

bi se razdoblje prešutno trebalo produljivati za razdoblja jednakog trajanja, osim ako 

se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive. Posebno je važno da 

Komisija tijekom pripremnog rada provodi odgovarajuća savjetovanja, uključujući i 

ona na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima 

utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva1 od 

13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u 

pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente 

istodobno kad i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju 

pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se odnose na pripremu delegiranih 

akata,

DONIJELI SU OVU ODLUKU: 

1 SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
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Članak 1.

Direktiva 2010/40/EU mijenja se kako slijedi:

1. ▌članak 12. ▌zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno 

uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. dodjeljuje se Komisiji na 

razdoblje od pet godina počevši od 27. kolovoza 2017. Komisija izrađuje 

izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od 

pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog 

trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive 

najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje 

ovlasti iz članka 7. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u 

njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana 

objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan 

naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata 

koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje 

je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u 

Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 

13. travnja 2016.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom 

parlamentu i Vijeću.
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6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 7. stupa na snagu samo ako ni 

Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta 

Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnese nikakav prigovor ili 

ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili 

Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca 

na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća”;
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2. članci 13. i 14. brišu se;

3. u članku 17. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5. U skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 15. stavka 2. Komisija do 27. 

veljače 2011. donosi program rada. U programu rada navode se ciljevi i datumi 

njegove provedbe za svaku godinu te prema potrebi prijedlozi potrebnih 

prilagodbi. Komisija ažurira program rada u vezi s mjerama iz članka 6. 

stavka 3. do ... [12 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Odluke] i prije 

svakog narednog petogodišnjeg produljenja ovlasti za donošenje delegiranih 

akata u skladu s člankom 12. stavkom 2.”.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske 

unije.

Sastavljeno u ...,

Za Europski parlament Za Vijeće
Predsjednik Predsjednik


