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POPRAWKI PARLAMENTU*

do tekstu proponowanego przez Komisję

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

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/…

z dnia …

zmieniająca dyrektywę 2010/40/UE w odniesieniu do okresu przyjmowania aktów 

delegowanych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym 
drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.
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PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1,

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą2,

1 Dz.U. C 345 z 13.10.2017, s. 67.
2 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia … (dotychczas nieopublikowane w 

Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia …
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a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE1 przewiduje opracowanie 

specyfikacji w odniesieniu do działań priorytetowych w ramach obszarów 

priorytetowych.

(2) Od wejścia w życie dyrektywy 2010/40/UE Komisja przyjęła cztery akty 

delegowane odnoszące się do działań priorytetowych w ramach tej dyrektywy. 

Dotyczą one w szczególności usługi eCall oraz mechanizmów wymiany danych 

ułatwiających elektroniczną wymianę danych pomiędzy odpowiednimi organami 

publicznymi i zainteresowanymi podmiotami a odpowiednimi dostawcami usług 

inteligentnych systemów transportowych (ITS). Istnieje potrzeba przyjęcia kolejnych 

aktów delegowanych dotyczących działań, jakie należy podjąć, objętych zakresem 

stosowania dyrektywy 2010/40/UE.

(3) Na mocy art. 12 dyrektywy 2010/40/UE powierzone Komisji uprawnienia do 

przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 tej dyrektywy, 

wygasły w dniu 27 sierpnia 2017 r.

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. 
w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze 
transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (Dz.U. L 207 
z 6.8.2010, s. 1).



PE611.532/ 4

PL

(4) Aby zrealizować cele dyrektywy 2010/40/UE, należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej w odniesieniu do specyfikacji niezbędnych do zapewnienia 

zgodności, interoperacyjności i ciągłości w celu wdrożenia i operacyjnego 

stosowania ITS w odniesieniu do działań priorytetowych, na kolejny okres pięciu 

lat, począwszy od dnia 27 sierpnia 2017 r. Okres ten powinien być automatycznie 

przedłużany na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada 

sprzeciwią się takiemu przedłużeniu. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w 

sprawie lepszego stanowienia prawa1. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów 

delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co 

eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem 

aktów delegowanych, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

1 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
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Artykuł 1

W dyrektywie 2010/40/UE wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 12 ▌ otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 

7, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 27 sierpnia 2017 r. 

Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie 

później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że 

Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 

później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 7, może zostać w dowolnym 

momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o 

odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie 

określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących 

aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami 

wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 

2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 7 wchodzi w życie tylko wówczas, 

gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 

dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament 

Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. 

Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu 

Europejskiego lub Rady.”;

2) uchyla się art. 13 i 14;

3) art. 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, Komisja 

przyjmuje program roboczy do dnia 27 lutego 2011 r. Program roboczy 

obejmuje cele i terminy jego realizacji w każdym roku oraz, jeśli to konieczne, 

propozycje niezbędnych dostosowań. 

Komisja aktualizuje program roboczy dotyczący działań podlegających art. 6 

ust. 3 do dnia … [dwanaście miesięcy po dacie wejścia w życie niniejszej 

decyzji] i przed każdym kolejnym przedłużeniem o pięć lat uprawnienia do 

przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 12 ust. 2.”. 

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w ….

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący


