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Módosítás 1 – 9

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI*

a Bizottság javaslatához

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

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

(EU) 2017/... HATÁROZATA

(...)

a 2010/40/EU irányelvnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó időtartam tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig 
a ▌jel mutatja.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében2,

1 HL C 345., 2017.10.13., 67. o.
2 Az Európai Parlament …-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a 

Tanács …-i határozata.
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mivel:

(1) A 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 értelmében előírásokat kell 

meghatározni a kiemelt területeken belül a kiemelt intézkedések tekintetében.

(2) A 2010/40/EU irányelv hatálybalépése óta az említett irányelvben meghatározott 

kiemelt intézkedésekhez kapcsolódóan a Bizottság négy, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktust fogadott el. Ezek különösen az e-segélyhívással és az adatcsere-

mechanizmusokkal foglalkoznak, amelyek segítik az érintett közigazgatási szervek 

és érdekelt felek, illetve az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) szolgáltatói 

közötti elektronikus adatcserét. A 2010/40/EU irányelv hatálya alá tartozó, még 

megvalósítandó intézkedések tekintetében további, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokra van szükség.

(3) A 2010/40/EU irányelv 12. cikke értelmében az irányelv 7. cikkében említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottságnak adott 

felhatalmazás 2017. augusztus 27-én megszűnik.

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/40/EU irányelve (2010. július 7.) az intelligens 
közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a 
más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről (HL L 207., 
2010.8.6., 1. o.)
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(4) A 2010/40/EU irányelvben foglalt célok elérése érdekében a Bizottságot a 2017. 

augusztus 27-ével kezdődő ötéves időszakra fel kell hatalmazni arra, hogy az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ITS kiemelt intézkedések 

céljából való kiépítése és gyakorlati használata tekintetében érvényesülő 

kompatibilitás, kölcsönös átjárhatóság és folyamatosság biztosításához szükséges 

előírásokra vonatkozóan. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács 

nem ellenzi a meghosszabbítást. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 

munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten 

is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 

13-i intézményközi megállapodásnak1 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az 

Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 

minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
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1. cikk

A 2010/40/EU irányelv a következőképpen módosul:

1. A ▌12. cikk  ▌helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság 

részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 7. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól, 2017. 

augusztus 27-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 

öt éves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A 

felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 

meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte 

előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 7. cikkben 

említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az 

abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi 

időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
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(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi 

megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok 

által kijelölt szakértőkkel.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.

(6) A 7. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 

akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 

aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, 

sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam 

lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról 

tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai 

Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal 

meghosszabbodik.”
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2. A 13. és a 14. cikket el kell hagyni;

3. A 17. cikkben az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5) A Bizottság a 15. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás 

keretében 2011. február 27-ig munkaprogramot fogad el. A munkaprogramnak 

tartalmaznia kell a program évenkénti végrehajtására vonatkozó célokat és 

időpontokat, és szükség esetén megfelelő kiigazításokat kell javasolnia.

A Bizottság ... [e határozat hatálybalépésének időpontját követően 12 

hónappal]-ig és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazásnak a 12. cikk (2) bekezdésének megfelelő 

valamennyi későbbi ötéves meghosszabbítása előtt frissíti a munkaprogramot 

a 6. cikk (3) bekezdése szerinti intézkedések tekintetében.”

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon 

lép hatályba.

Kelt ..., -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök


