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EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 91,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet2, och

1 EUT C 345, 13.10.2017, s. 67.
2 Europaparlamentets ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets 

beslut av den ....
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av följande skäl:

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU1  innehåller bestämmelser för 

utarbetandet av specifikationer för prioriterade åtgärder inom prioriterade områden.

(2) Sedan direktiv 2010/40/EU trädde i kraft har kommissionen antagit fyra delegerade 

akter avseende prioriterade åtgärder i det direktivet. De rör framför allt eCall och 

mekanismer för uppgiftsdelning som underlättar elektroniskt utbyte av uppgifter 

mellan berörda myndigheter och aktörer och relevanta leverantörer av intelligenta 

transportsystem (ITS). Det behövs ytterligare delegerade akter avseende åtgärder 

som fortfarande måste vidtas och som omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 

2010/40/EU.

(3) Enligt artikel 12 i direktiv 2010/40/EU upphör kommissionens befogenhet att anta 

sådana delegerade akter som avses i artikel 7 i direktivet den 27 augusti 2017.

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk 
för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt 
mot andra transportslag (EUT L 207, 6.8.2010, s. 1).
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(4) I syfte att uppnå målen med direktiv 2010/40/EU bör befogenheten att anta akter i 

enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras 

till kommissionen för en ytterligare period på fem år från och med den 27 augusti 

2017 med avseende på de specifikationer som behövs för att säkerställa 

kompatibilitet, interoperabilitet och kontinuitet med avseende på införande och 

operativ användning av ITS för de prioriterade åtgärderna. Denna period bör 

genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte 

Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning. Det är särskilt 

viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, 

inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i 

det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning1. För att 

säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller 

Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas 

experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens 

expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

1 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
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Artikel 1

Direktiv 2010/40/EU ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 12 ▌ ska ersättas med följande:

"Artikel 12

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll 

för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 7 ska ges till 

kommissionen för en period på fem år från och med den 27 augusti 2017. 

Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet 

senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av 

befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma 

längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan 

förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 7 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att 

gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska 

unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det 

påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter 

som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna.
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6. En delegerad akt som antas enligt artikel 7 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och 

rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att 

de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på 

Europaparlamentets eller rådets initiativ."

2. Artiklarna 13 och 14 ska utgå.

3. I artikel 17 ska punkt 5 ersättas med följande:

"5. Kommissionen ska, i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i 

artikel 15.2, senast den 27 februari 2011 anta ett arbetsprogram. 

Arbetsprogrammet ska innehålla mål och tidsfrister för dess årliga 

genomförande och, vid behov, förslag om nödvändiga anpassningar. 

Kommissionen ska uppdatera arbetsprogrammet med avseende på 

åtgärderna enligt artikel 6.3 senast den ... [12 månader efter den dag då detta 

beslut träder i kraft] och före varje efterföljande förlängning på fem år av 

befogenheten att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12.2."

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska 

unionens officiella tidning.

Utfärdat i ...,

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar
Ordförande Ordförande


