
P7_TC2-COD(2008)0246 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 6 lipca 2010 r. w celu 
przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2008 o prawach pasażerów 
podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 

nr 2006/2004 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1177//2010.) 

Inteligentne systemy transportowe ***II 

P7_TA(2010)0258 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. dotyczącego stanowiska 
Rady w pierwszym czytaniu mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającej ramy wdrażania inteligentnych systemów transportowych w dziedzinie 
transportu drogowego oraz ich interfejsów z innymi rodzajami transportu (06103/4/2010 – C7- 

0119/2010 – 2008/0263(COD)) 

(2011/C 351 E/30) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając stanowisko Rady zajęte w pierwszym czytaniu (06103/4/2010-C7-0119/2010), 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008) 
0887), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 71 ust. 1 Traktatu WE, na podstawie których Komisja przedstawiła 
wniosek Parlamentowi (C6-0512/2008), 

— uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „Konsekwencje 
wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” 
(COM(2009)0665), 

— uwzględniając art. 294 ust. 7 i art. 91 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając swoje stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu ( 1 ), 

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 13 maja 2009 r. ( 2 ), 

— po konsultacji z Komitetem Regionów,
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( 1 ) Teksty przyjęte, 23.4.2009, P6_TA(2009)0283. 
( 2 ) Dz.U. C 277 z 17.11.2009, s. 85. 
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— uwzględniając art. 70 i art. 72 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki 
(A7–0211/2010), 

1. zatwierdza stanowisko Rady; 

2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji; 

3. przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji; 

4. stwierdza, że akt zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania aktu wraz z przewodniczącym Rady, zgodnie 
z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

6. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu po stwierdzeniu należytego zakoń
czenia wszystkich procedur oraz do zlecenia, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, publikacji 
aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji 
i parlamentom krajowym. 

ZAŁĄCZNIK 

Oświadczenia 

dotyczące dyrektywy 2010/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 lipca 2010 r. ustanawiającej ramy 
wdrażania inteligentnych systemów transportowych w dziedzinie transportu drogowego oraz ich interfejsów 

z innymi rodzajami transportu 

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

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

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

„1. Artykuł 6 ust. 2 tekstu stanowiska Rady po pierwszym czytaniu ma następujące brzmienie: 

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

Najpóźniej w terminie 12 miesięcy od przyjęcia niezbędnych specyfikacji dotyczących działania priorytetowego 
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:

PL C 351 E/170 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.12.2011 

(*) Proszę wpisać datę: 30 miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy. 
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Tabela 1: Orientacyjny harmonogram przyjmowania specyfikacji dotyczących działań priorytetowych 

Przedmiot specyfikacji: Najpóźniej do 
końca roku: 

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

2014 

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

2013 

dane i procedury dotyczące przekazywania – w miarę możliwości – użytkownikom 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 dotyczących pewnych i bezpiecznych miejscach parkingowych 
dla samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych zgodnie z art. 3 lit. e) 

2012 

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

2013 

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 dotyczące 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 rynko
wego niektórych usług w zakresie inteligentnych systemów transportowych. Rozwiązanie tych kwestii jest jednym 
z działań priorytetowych zaproponowanych przez Komisję w planie działań w zakresie inteligentnych systemów trans
portowych. 

Uwzględniając obowiązujące obecnie prawodawstwo krajowe i wspólnotowe w dziedzinie odpowiedzialności, 
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 inteligentnych 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 inte
ligentnych systemów transportowych.” 

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 uznają, że notyfikacja aktów delegowanych uwzględnia przerwy w pracach instytucji 
(zimową, letnią i związaną z wyborami do Parlamentu Europejskiego), 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.” 

Formalności sprawozdawcze dla statków wchodzących do lub wychodzących 
z portów ***I 

P7_TA(2010)0259 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. W sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie formalności 
sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw 
członkowskich Wspólnoty i uchylającej dyrektywę 2002/6/WE (COM(2009)0011 – C6-0030/2009 

– 2009/0005(COD)) 

(2011/C 351 E/31) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2009)0011),
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