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EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI*

Komisijos pasiūlymas
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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS

SPRENDIMAS (ES) 2017/...

... m. ... ... d.

kuriuo iš dalies keičiama Direktyvos 2010/40/ES nuostata dėl deleguotųjų aktų 
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EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros2,

1 OL C 345, 2017 10 13, p. 67.
2  m. ... … d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 

… m. … … d. Tarybos sprendimas.
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kadangi:

(1) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2010/40/ES1 nustatyta, kad turi būti 

parengtos prioritetinių sričių prioritetinių veiksmų specifikacijos;

(2) nuo tada, kai įsigaliojo Direktyva 2010/40/ES, Komisija yra priėmusi keturis 

deleguotuosius aktus dėl toje direktyvoje nustatytų prioritetinių veiksmų. Jie susiję 

pirmiausia su pagalbos iškvietos sistema „eCall“ ir keitimosi duomenimis 

mechanizmais, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos atitinkamoms viešosios 

valdžios institucijoms bei suinteresuotiesiems subjektams ir atitinkamiems 

intelektinių transporto sistemų (ITS) paslaugų teikėjams keistis elektroniniais 

duomenimis. Dar reikia priimti kitų deleguotųjų aktų dėl veiksmų, kuriuos dar reikia 

reglamentuoti ir kurie patenka į Direktyvos 2010/40/ES taikymo sritį;

(3) pagal Direktyvos 2010/40/ES 12 straipsnį Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti 

direktyvos 7 straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus terminas baigėsi 2017 m. 

rugpjūčio 27 d.;

1 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES dėl kelių 
transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų 
diegimo sistemos (OL L 207, 2010 8 6, p. 1).
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(4) siekiant Direktyvos 2010/40/ES tikslų, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

290 straipsnį įgaliojimai priimti aktus dėl specifikacijų, būtinų ITS diegimo ir 

operacinio naudojimo suderinamumui, sąveikumui ir tęstinumui užtikrinti vykdant 

prioritetinius veiksmus, Komisijai turėtų būti deleguoti papildomam penkerių metų 

terminui nuo 2017 m. rugpjūčio 27 d. Šis terminas turėtų būti savaime pratęstas 

tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba 

Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo. Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad 

tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros1 nustatytais principais. Visų 

pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais 

aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 

gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 

suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ: 

1 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
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1 straipsnis

Direktyva 2010/40/ES iš dalies keičiama taip:

1) 12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 7 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai 

suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2017 m. rugpjūčio 27 d. Likus ne 

mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos 

Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės 

laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba 

pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 

mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 7 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 

nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio 

jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 7 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu 

per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
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dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 

jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba 

praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba 

Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“;

2) 13 ir 14 straipsniai išbraukiami;

3) 17 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Laikydamasi 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros, 

Komisija patvirtina darbo programą ne vėliau kaip 2011 m. vasario 27 d. Darbo 

programoje nurodomi šios programos tikslai ir jos įgyvendinimo terminai 

kiekvienais metais ir prireikus pasiūlomi būtini pakeitimai.

Komisija ne vėliau kaip ... [12 mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo 

dienos], ir iki kiekvieno vėlesnio pratęsto penkerių metų laikotarpio, kuriuo 

įgaliojama priimti deleguotuosius aktus pagal 12 straipsnio 2 dalį, pabaigos 

atnaujina darbo programą, susijusią su 6 straipsnio 3 dalyje numatytais 

veiksmais.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas


