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(Akty przygotowawcze) 

RADA 

RADA 

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wdrażania 
inteligentnych systemów transportowych w dziedzinie transportu drogowego oraz ich interfejsów 

z innymi rodzajami transportu (pierwsze czytanie) 

(2010/C 299/01) 

Oświadczenie Komisji w sprawie realizacji działań priorytetowych w zakresie inteligentnych 
systemów transportowych (ITS) 

1. Artykuł 6 ust. 2 tekstu stanowiska Rady po pierwszym czytaniu otrzymuje brzmienie: 

2. Komisja dąży do przyjęcia specyfikacji dotyczących jednego lub większej liczby działań prioryte
towych do dnia … (*). 

Najpóźniej w terminie 12 miesięcy od przyjęcia niezbędnych specyfikacji dotyczących działania priory
tetowego Komisja, w stosownych przypadkach, po przeprowadzeniu oceny skutków obejmującej analizę 
kosztów i korzyści, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w sprawie wdrożenia 
tego działania priorytetowego zgodnie z art. 294 TFUE. 

2. Na podstawie dostępnych obecnie informacji Komisja uważa, że przyjęcie niezbędnych specyfikacji 
dotyczących działań priorytetowych, o których mowa w art. 3, mogłoby się odbyć zgodnie 
z następującym orientacyjnym harmonogramem: 

Tabela 

Orientacyjny harmonogram przyjmowania specyfikacji dotyczących działań priorytetowych 

Przedmiot specyfikacji: Najpóźniej do końca roku: 

świadczenie w całej UE usług w zakresie informacji o transporcie multimo
dalnym zgodnie z art. 3 lit. a) 

2014 

świadczenie w całej UE usług informacyjnych w czasie rzeczywistym doty
czących ruchu zgodnie z art. 3 lit. b) 

2013 

dane i procedury dotyczące przekazywania – w miarę możliwości – użytkow
nikom dróg bezpłatnie minimalnego zakresu powszechnych informacji 
o ruchu związanych z bezpieczeństwem zgodnie z art. 3 lit. c) 

2012 

zharmonizowane przepisy dotyczące interoperacyjnej pomocy e-Call w całej 
UE zgodnie z art. 3 lit. d) 

2012 

świadczenie usług informacyjnych o pewnych i bezpiecznych miejscach 
parkingowych dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych zgodnie 
z art. 3 lit. e) 

2012 

świadczenie usług rezerwacji pewnych i bezpiecznych miejsc parkingowych 
dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych zgodnie z art. 3 lit. f) 

2013
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(*) 30 miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.



Powyższy orientacyjny harmonogram oparty jest na założeniu, że Parlament Europejski i Rada szybko 
osiągną porozumienie co do dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych w drugim 
czytaniu na początku roku 2010. 

Oświadczenie Komisji w sprawie odpowiedzialności 

Wdrażanie i użytkowanie aplikacji i usług w zakresie inteligentnych systemów transportowych może 
uwidocznić pewne kwestie dotyczące odpowiedzialności, które mogą się stać poważną przeszkodą dla 
szerokiego upowszechnienia rynkowego niektórych usług w zakresie inteligentnych systemów transporto
wych. Rozwiązanie tych kwestii jest jednym z działań priorytetowych zaproponowanych przez Komisję 
w planie działań w zakresie inteligentnych systemów transportowych. 

Uwzględniając obowiązujące obecnie prawodawstwo krajowe i wspólnotowe w dziedzinie odpowiedzial
ności, w szczególności dyrektywę 1999/34/WE, Komisja będzie uważnie śledziła rozwój sytuacji 
w państwach członkowskich w odniesieniu do wdrażania i użytkowania aplikacji i usług w zakresie inte
ligentnych systemów transportowych. Jeżeli okaże się to konieczne i właściwe, Komisja opracuje wytyczne 
dotyczące odpowiedzialności, w szczególności opisujące odpowiedzialność zainteresowanych stron 
w odniesieniu do wdrażania i użytkowania aplikacji i usług w zakresie inteligentnych systemów trans
portowych. 

Oświadczenie Komisji w sprawie notyfikowania aktów delegowanych 

Komisja Europejska przyjmuje do wiadomości, że – oprócz przypadków, w których akt ustawodawczy 
przewiduje tryb pilny – Parlament Europejski i Rada uważają, że notyfikowanie aktów delegowanych 
musi uwzględniać okresy spowolnienia prac instytucji (zima, lato i wybory europejskie), tak aby Parlament 
Europejski i Rada mogły wykonywać swoje prerogatywy w terminach przewidzianych w odnośnych aktach 
ustawodawczych, i jest gotowa działać w zgodzie z powyższym. 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie art. 290 TFUE 

Parlament Europejski, Rada i Komisja oświadczają, że przepisy niniejszej dyrektywy nie przesądzają 
o przyszłym stanowisku tych instytucji w odniesieniu do stosowania art. 290 TFUE lub poszczególnych 
aktów ustawodawczych zawierających takie przepisy.
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