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AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN

la propunerea Comisiei

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

DECIZIA (UE) 2017/... 

A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din …

de modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce privește perioada pentru adoptarea 

actelor delegate

(Text cu relevanță pentru SEE)

 Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul 
eliminat este marcat prin simbolul ▌.
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PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2,

1 JO C 345, 13.10.2017, p. 67.
2 Poziția Parlamentului European din ... (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia 

Consiliului din ....
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întrucât:

(1) Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului1 prevede elaborarea 

de specificații pentru acțiunile prioritare din cadrul domeniilor prioritare.

(2) De la intrarea în vigoare a Directivei 2010/40/UE, Comisia a adoptat patru acte 

delegate referitoare la acțiunile prioritare identificate în directiva menționată. Actele 

delegate respective vizează, în special, eCall și mecanismele pentru schimbul de date 

care facilitează schimbul electronic de date între autoritățile publice, părțile interesate 

și furnizorii de servicii pentru sistemele de transport inteligente (STI) relevanți. Este 

nevoie de acte delegate suplimentare referitoare la acțiunile care urmează să fie 

abordate și care intră sub incidența  Directivei 2010/40/UE.

(3) În temeiul articolului 12 din Directiva 2010/40/UE, competența conferită Comisiei 

de a adopta actele delegate menționate la articolul 7 din directivă expiră la 

27 august 2017.

1 Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 
privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul 
transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport (JO L 207, 6.8.2010, 
p. 1).
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(4) În vederea atingerii obiectivelor Directivei 2010/40/UE, competența de a adopta acte 

legislative în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește specificațiile 

necesare pentru a asigura compatibilitatea, interoperabilitatea și continuitatea 

desfășurării și utilizării operaționale a STI pentru acțiunile prioritare pentru o 

perioadă suplimentară de cinci ani, începând de la 27 august 2017. Această perioadă 

ar trebui să se prelungească tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în 

care Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de prelungiri. Este 

deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se 

desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 

13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare1. În special, pentru a asigura 

participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul 

primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții 

acestor instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale 

Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

1 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
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Articolul 1

Directiva 2010/40/UE se modifică după cum urmează:

1. ▌Articolul 12 ▌ se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute în prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 se conferă 

Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de 27 august 2017.Comisia 

prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni 

înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se 

prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care 

Parlamentul European sau Consiliul se opune unei astfel de prelungiri cel 

târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 7 poate fi revocată oricând 

de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 

delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce 

efecte din ziua care urmează datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce 

atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați 

de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.
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(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul 

European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului 

menționat, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu 

vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la 

inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

2. Articolele 13 și 14 se elimină.

3. La articolul 17, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) În conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 15 

alineatul (2), Comisia adoptă un program de lucru până la 27 februarie 2011. În 

programul de lucru respectiv se includ în fiecare an obiective și termene pentru 

punerea în aplicare a acestuia și, dacă este necesar, se propun adaptările 

necesare.

Comisia actualizează programul de lucru legat de acțiunile menționate la 

articolul 6 alineatul (3) până la ...[12 de luni de la data intrării în vigoare a 

prezentei decizii] și înainte de fiecare prelungire ulterioară cu cinci ani a 

competenței de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 12 

alineatul (2).”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

Adoptată la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Președintele Președintele


