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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Direktīvā 

2010/40/ES groza deleģēto aktu pieņemšanas laikposmu (COM(2017)0136 – C8-

0116/2017 – 2017/0060(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2017)0136), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. pantu, 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0116/2017), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 5. jūlija 

atzinumu1, 

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A8-0332/2017), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 

aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt; 

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 

parlamentiem. 

Grozījums Nr.  1 

Lēmuma priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 

(4) Lai sasniegtu Direktīvas 

2010/40/ES mērķus, pilnvaras pieņemt 

aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 290. pantu jādeleģē 

Komisijai vēl uz pieciem gadiem no 2017. 

gada 27. augusta. Pilnvaras klusuciešot 

(4) Lai sasniegtu Direktīvas 

2010/40/ES mērķus, pilnvaras pieņemt 

aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 290. pantu jādeleģē 

Komisijai attiecībā uz specifikācijām, kas 

vajadzīgas, lai nodrošinātu ITS ieviešanas 

                                                 
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts. 
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būtu pagarināmas uz tādu pašu laiku, ja 

pret pagarinājumu neiebilst Eiropas 

Parlaments vai Padome. Īpaši svarīgi, lai 

priekšdarbu laikā Komisija sarīkotu 

pienācīgas apspriešanās, arī ekspertu 

līmenī, un lai tās noritētu pēc 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu noteiktajiem 

principiem. Proti, lai deleģēto aktu 

sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu 

dalību, visi dokumenti reizē ar dalībvalstu 

ekspertiem jāsaņem Eiropas Parlamentam 

un Padomei un to ekspertiem jāvar 

sistemātiski piedalīties Komisijas ekspertu 

grupu sanāksmēs, kur notiek deleģēto aktu 

sagatavošana, 

un izmantošanas sadarbspēju, 

savietojamību un nepārtrauktību attiecībā 

uz prioritārajām darbībām, vēl uz pieciem 

gadiem no 2017. gada 27. augusta. 

Pilnvaras automātiski būtu pagarināmas uz 

tādu pašu laiku, ja pret pagarinājumu 

neiebilst Eiropas Parlaments vai Padome. 

Īpaši svarīgi, lai priekšdarbu laikā 

Komisija sarīkotu pienācīgas apspriešanās, 

arī ekspertu līmenī, un lai tās noritētu pēc 

2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 

labāku likumdošanas procesu noteiktajiem 

principiem. Proti, lai deleģēto aktu 

sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu 

dalību, visi dokumenti reizē ar dalībvalstu 

ekspertiem jāsaņem Eiropas Parlamentam 

un Padomei un to ekspertiem jāvar 

sistemātiski piedalīties Komisijas ekspertu 

grupu sanāksmēs, kur notiek deleģēto aktu 

sagatavošana, 

 

Grozījums Nr.  2 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1. punkts 

Direktīva 2010/40/ES 

12. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Pilnvaras pieņemt 7. pantā minētos 

deleģētos aktus Komisijai tiek dotas uz 

pieciem gadiem sākot ar 2017. gada 27. 

augustu. Pilnvaru deleģējumu klusuciešot 

pagarina uz tādu pašu laiku, ja trīs 

mēnešu laikā pirms katra šāda laikposma 

beigām pret pagarinājumu neiebilst 

Eiropas Parlaments vai Padome. Ne vēlāk 

kā deviņus mēnešus pirms katra piecu 

gadu laikposma beigām Komisija 

sagatavo ziņojumu par deleģētajām 

pilnvarām." 

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 

Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus. 
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Grozījums Nr.  3 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1.a punkts (jauns) 

Direktīva 2010/40/ES 

12. pants – 2. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 1.a Direktīvas 12. panta 2. punktu 

aizstāj ar šādu:  

2. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto 

aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

2. Pilnvaras pieņemt 7. pantā 

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. 

 

Grozījums Nr.  4 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1.b punkts (jauns) 

Direktīva 2010/40/ES 

12. pants – 3. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 1.b Direktīvas 12. panta 3. punktu 

aizstāj ar šādu: 

3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 

piešķirtas Komisijai saskaņā ar 13. un 

14. panta nosacījumiem. 

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. 
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Grozījums Nr.  5 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1.c punkts (jauns) 

Direktīva 2010/40/ES 

12. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.c Direktīvas 12. pantā iekļauj šādu 

punktu: 

 3.a Pirms deleģētā 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. 

 

Grozījums Nr.  6 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1.d punkts (jauns) 

Direktīva 2010/40/ES 

12. pants – 3.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.d Direktīvas 12. pantā iekļauj šādu 

punktu: 

 3.b Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu 

aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

 

Grozījums Nr.  7 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1.e punkts (jauns) 

Direktīva 2010/40/ES 

12. pants – 3.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.e Direktīvas 12. pantā iekļauj šādu 

punktu: 

 3.c Saskaņā ar 7. pantu pieņemts 

deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
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divos mēnešos no dienas, kad minētais 

akts paziņots Eiropas Parlamentam un 

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. 

 

Grozījums Nr.  8 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1.f punkts (jauns) 

Direktīva 2010/40/ES 

13. un 14. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Direktīvas 13. un 14. pantu svītro. 

 

Grozījums Nr.  9 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants – 1.g punkts (jauns) 

Direktīva 2010/40/ES 

17. pants – 5. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 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. 

„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 direktīvas 

6. panta 3. punktu [12 mēnešu laikā pēc 

dienas, kad stājies spēkā šis Lēmums], un 

pirms katra nākamā pilnvaru termiņa 
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pagarinājuma uz pieciem gadiem pieņemt 

deleģētos tiesību aktus saskaņā ar 

12. panta 2. punktu.” 
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PASKAIDROJUMS 

Vispārīga informācija 

 

Direktīva 2010/40/ES par pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta 

jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem (ITS direktīva) prasa ar deleģētiem aktiem 

noteikt specifikācijas pasākumiem četrās prioritārās jomās. ITS direktīva bija viens no 

pirmajiem tiesību aktiem, kurā bija paredzēti noteikumi par deleģēto aktu izmantošanu, un 

pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai tika dotas uz ierobežotu laiku — tikai līdz 

2017. gada 27. augustam. 

 

Pēc ITS direktīvas stāšanās spēkā ir pieņemti pieci deleģētie akti: par to, lai saskaņoti 

nodrošinātu visā ES piemērojamu, sadarbspējīgu eCall sistēmu; par datiem un procedūrām, 

lai lietotājiem, ja iespējams, nodrošinātu vispārējas ar ceļu satiksmes drošību saistītas 

bezmaksas informācijas minimumu; par informācijas pakalpojumu sniegšanu saistībā ar 

drošām stāvvietām kravas automobiļiem un komerciālajiem transportlīdzekļiem;  par reāllaika 

satiksmes informācijas pakalpojumu nodrošināšanu visā ES; par ES mēroga multimodālu 

maršruta informācijas pakalpojumu sniegšanu. 

Piektā deleģētā akta izstrāde ir pabeigta sadarbībā ar dalībvalstu ekspertiem, un tas attiecas uz 

ES mēroga multimodālu maršruta informācijas pakalpojumu sniegšanu. Šajā sakarā 

izstrādātie datu koplietošanas mehānismi papildus eCall sadarbspējas prasībām ievērojami 

veicina Vienotā digitālā tirgus stratēģijas mērķu sasniegšanu. Komisija pašlaik gatavo 

novērtējumu par direktīvu, kas ziņos arī par īstenošanu. To ir plānots pabeigt 2018. gadā. 

 

Mērķis 
Ar lēmuma priekšlikumu ir paredzēts pagarināt pilnvaru deleģēšanas termiņu vēl uz pieciem 

gadiem, sākot no 2017. gada 27. augusta. Pilnvaras klusuciešot būtu pagarināmas uz tādu 

pašu laiku, ja pret pagarinājumu neiebilst Eiropas Parlaments vai Padome. 

 

Referentes uzskati 

Referente ir izvērtējusi priekšlikumu un ierosina atbalstīt Komisijas Lēmumu par 

priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Direktīvā 2010/40/ES groza 

deleģēto aktu pieņemšanas laikposmu (COM(2017)0136 – C8/0191 – 2017/0136(COD)). 

 

Turpmākajos gados transporta digitalizācijā kopumā un ITS jo īpaši tiek gaidīts solis uz 

priekšu.  Digitālā vienotā tirgus stratēģijas ietvaros Eiropas Komisijas mērķis ir vairāk 

izmantot ITS risinājumus, lai panāktu attiecībā uz pasažieriem un uzņēmumiem efektīvāku 

transporta tīkla pārvaldību. ITS tiks izmantots, lai uzlabotu braucienus un darbības īpašos un 

kombinētos transporta veidos. Eiropas Komisija arī strādā, lai radītu pamatu nākamās 

paaudzes ITS risinājumiem, izvēršot sadarbīgu ITS, kas paver ceļu automatizācijai transporta 

nozarē. 

 

Lai Komisija varētu ar deleģētajiem aktiem noteikt nākamās specifikācijas, referente uzsver, 

ka ir būtiski pagarināt pilnvaru deleģējumu. Bez tam var būt vajadzīgs jau pieņemtās 

specifikācijas atjaunināt, atspoguļojot tehnoloģijas attīstību vai īstenošanā dalībvalstīs gūtās 

atziņas. 

Ar deleģētajiem aktiem vēl ir veicami vairāki citi pasākumi, kas ietilpst Direktīvas 

2010/40/ES darbības jomā. Komisijas pilnvaru deleģējuma nepagarināšana apdraudētu 
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sadarbspējīgu ITS integrētu un koordinētu ieviešanu visas ES autotransportā un to saskarnes 

ar citiem transporta veidiem. 

 

Padome arī ierosina pieņemt Komisijas priekšlikumu, ieviešot dažus grozījumus 1. pantā, lai 

uzlabotu teksta formulējumu saskaņā ar Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu. 

Turklāt Padome lūdz regulāri atjaunināt Komisijas darba programmu saistībā ar 

specifikācijām, kas nodrošina ITS ieviešanas un izmantošanas sadarbspēju, savietojamību un 

nepārtrauktību darbībām prioritārajās jomās.  

 

Referente ir vienisprātis ar Padomes vispārējo pieeju un ierosina veikt tādas pašas izmaiņas kā 

Eiropas Parlamenta grozījumus. Ja Eiropas Parlaments šīs izmaiņas pieņems, Padome varētu 

pieņemt EP nostāju pirmajā lasījumā bez grozījumiem. Tādējādi nebūtu vajadzības pēc 

trialogiem. 
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko 

Direktīvā 2010/40/ES groza deleģēto aktu pieņemšanas laikposmu 

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

Datums, kad to iesniedza EP 22.3.2017    

Atbildīgā komiteja 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

TRAN 

3.4.2017 
   

Referenti 

       Iecelšanas datums 

Gesine Meissner 

11.4.2017 
   

Izskatīšana komitejā 7.9.2017    

Pieņemšanas datums 12.10.2017    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

42 

0 

0 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, 

Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De 

Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja 

Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud 

Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele 

Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, 

Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel 

Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts 

Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina 

Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs 

van Miltenburg, Henna Virkkunen 

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

Jaromír Kohlíček 

Iesniegšanas datums 24.10.2017 
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS 
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Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska 

S&D Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław 

Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, 

David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel 

Verts/ALE Jakop Dalunde, Bas Eickhout 
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