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PREDLOGI SPREMEMB EVROPSKEGA PARLAMENTA

k predlogu Komisije

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

SKLEP (EU) 2017/... 

EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne ...

o spremembi Direktive 2010/40/EU glede obdobja za sprejemanje delegiranih aktov

(Besedilo velja za EGP)

 Spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, črtano besedilo 
pa je označeno z znakom ▌.
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EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 91 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1,

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom2,

1 UL C 345, 13.10.2017, str. 67.
2 Stališče Evropskega parlamenta z dne ... (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev 

Sveta z dne ...
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ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta1 določa razvoj specifikacij za 

prednostne ukrepe na prednostnih področjih.

(2) Od začetka veljavnosti Direktive 2010/40/EU je Komisija sprejela štiri delegirane 

akte v zvezi s prednostnimi ukrepi iz navedene direktive. V njih so obravnavani 

predvsem sistem eCall in mehanizmi za souporabo podatkov, ki olajšujejo 

elektronsko izmenjavo podatkov med ustreznimi javnimi organi in deležniki ter 

ustreznimi ponudniki storitev inteligentnih prometnih sistemov (ITS). Potrebnih je še 

več delegiranih aktov v zvezi z ukrepi, ki jih je še treba obravnavati in ki spadajo na 

področje uporabe Direktive 2010/40/EU.

(3) V skladu s členom 12 Direktive 2010/40/EU je pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov iz člena 7 Direktive, preneseno na Komisijo, prenehalo veljati 

27. avgusta 2017.

1 Direktiva 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o okviru za 
uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih 
vrst prevoza (UL L 207, 6.8.2010, str. 1).
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(4) Da bi dosegli cilje iz Direktive 2010/40/EU, bi bilo treba na Komisijo  prenesti 

pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme 

akte v zvezi s specifikacijami, potrebnimi za zagotovitev združljivosti, 

medobratovalnosti in kontinuitete pri uvajanju in operativni uporabi ITS za 

prednostne ukrepe, še za nadaljnjih pet let od 27. avgusta 2017. To obdobje bi se 

moralo samodejno podaljševati za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament 

ali Svet temu podaljšanju nasprotuje. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta 

posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje1. Za zagotovitev 

enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet 

zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni 

strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin 

Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP: 

1 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
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Člen 1

Direktiva 2010/40/EU se spremeni:

(1) ▌člen 12 ▌se ▌nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Izvajanje prenosa pooblastil 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod 

pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7 se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od 27. avgusta 2017. Komisija pripravi poročilo 

o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega 

obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, 

razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 

tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3. Prenos pooblastila iz člena 7 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament 

ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz 

navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem 

listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. 

Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4. Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta se posvetuje s strokovnjaki, ki 

jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi 

zakonodaje.

5. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti 

Evropski parlament in Svet.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 7, začne veljati le, če mu niti 

Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega 
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obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom 

tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne 

bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 

podaljša za dva meseca.“;

(2) člena 13 in 14 se črtata;

(3) v členu 17 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5. Komisija v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 15(2) sprejme delovni 

program do 27. februarja 2011. Delovni program vsebuje cilje in datume za 

njegovo letno izvajanje in po potrebi predloge potrebnih prilagoditev. 

Komisija do … [12 mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa] in pred 

iztekom vsakega nadaljnjega petletnega obdobja podaljšanja pooblastila za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12(2) posodobi delovni 

program glede ukrepov iz člena 6(3).“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik


