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Ziņojums
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Deleģēto aktu pieņemšanas laikposms

Lēmuma priekšlikums (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1 - 9

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI*

Komisijas priekšlikumā

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

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS (ES) 2017/...

(... gada ...),

ar ko Direktīvu 2010/40/ES groza attiecībā uz deleģēto aktu pieņemšanas laikposmu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumus apzīmē 
ar simbolu ▌.
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EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 91. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru2,

1 OV C 345, 13.10.2017., 67. lpp.
2 Eiropas Parlamenta ... nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes ... 

lēmums.
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tā kā:

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/40/ES1 paredzēts izstrādāt 

specifikācijas prioritāriem pasākumiem prioritārajās jomās.

(2) Pēc Direktīvas 2010/40/ES stāšanās spēkā Komisija ir pieņēmusi četrus deleģētos 

aktus, kas attiecas uz minētās direktīvas prioritārajiem pasākumiem. Konkrēti, tie 

nosaka eCall un datu koplietošanas mehānismus, kas atvieglina datu elektronisku 

apmaiņu starp attiecīgajām pārvaldes iestādēm un ieinteresētajām personām un 

attiecīgajiem inteliģentās transporta sistēmas (ITS) pakalpojumu sniedzējiem. Ir 

vajadzīgi jauni deleģētie akti par pasākumiem, kuri vēl veicami un kuri ietilpst 

Direktīvas 2010/40/ES darbības jomā.

(3) Saskaņā ar Direktīvas 2010/40/ES 12. pantu Komisijai dotās pilnvaras pieņemt 

direktīvas 7. pantā minētos deleģētos aktus beidzas 2017. gada 27. augustā.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/40/ES (2010. gada 7. jūlijs) par pamatu 
inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem 
transporta veidiem (OV L 207, 6.8.2010., 1. lpp.).
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(4) Lai sasniegtu Direktīvas 2010/40/ES mērķus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras 

pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā 

uz specifikācijām, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu ITS ieviešanas un izmantošanas 

sadarbspēju, savietojamību un nepārtrauktību attiecībā uz prioritārajām darbībām, 

vēl uz pieciem gadiem no 2017. gada 27. augusta. Pilnvaru deleģēšana būtu 

automātiski jāpagarina uz tāda paša ilguma laikposmu, ja vien Eiropas Parlaments vai 

Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 

sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai 

minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu1. Jo īpaši, lai deleģēto 

aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus 

dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem 

ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto 

aktu sagatavošana,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU. 

1 OV L 123. 12.5.2016., 1. lpp.
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1. pants

Direktīvu 2010/40/ES groza šādi:

1) ▌direktīvas 12. pantu aizstāj ar šādu:

“12. pants

Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus.

2. Pilnvaras pieņemt 7. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 

piecu gadu laikposmu no 2017. gada 27. augusta. Komisija sagatavo 

ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu 

gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz 

tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome 

neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra 

laikposma beigām.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 7. pantā minēto 

pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 

pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 

publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 

tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4. Pirms deleģēta akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 

katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 

Parlamentam un Padomei.

6. Saskaņā ar 7. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos 

mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
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Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja 

pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir 

informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 

Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem 

mēnešiem.”;

2) direktīvas 13. un 14. pantu svītro;

3) direktīvas 17. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

‘5. Atbilstīgi 15. panta 2. punktā minētajai konsultēšanās procedūrai Komisija līdz 

2011. gada 27. februārim pieņem darba programmu. Darba programmā iekļauj 

katra gada mērķus un datumus tās īstenošanai un vajadzības gadījumā ierosina 

vajadzīgos pielāgojumus. 

Komisija atjaunina darba programmu saistībā ar darbībām saskaņā ar 6. 

panta 3. punktu līdz ... [12 mēneši pēc dienas, kad stājies spēkā šis lēmums] 

un pirms katra nākamā pilnvaru termiņa pagarinājuma uz pieciem gadiem 

pieņemt deleģētos tiesību aktus saskaņā ar 12. panta 2. punktu.”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs


