
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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— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 80 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0030/2009), 

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

— uwzględniając art. 294 ust. 3 lit. a) i art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 4 listopada 2009 r. ( 1 ), 

— uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 17 czerwca 2009 r. ( 2 ), 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A7–0064/2010), 

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu swoje stanowisko określone poniżej; 

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

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

4. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie 
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 

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

( 1 ) Dz.U. C 128 z 18.5.2010, s. 131. 
( 2 ) Dz.U. C 211 z 4.9.2009, s. 65. 

P7_TC1-COD(2009)0005 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2010 r. 
w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/…/UE w sprawie formalności 
sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw 

członkowskich i uchylająca dyrektywę 2002/6/WE 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, dyrektywy 2010/65/UE)
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ZAŁĄCZNIK 

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie przyznawania świadectw 
zwolnienia z pilotażu 

Z myślą o ułatwieniu żeglugi morskiej bliskiego zasięgu oraz biorąc pod uwagę standardy w zakresie usług pilotażowych 
już ustalone w wielu państwach członkowskich i rolę pilotów morskich w działaniu na rzecz bezpieczeństwa na morzu 
i ochrony środowiska morskiego, Parlament Europejski, Rada i Komisja dostrzegają potrzebę rozważenia jasnych ram 
dotyczących przyznawania świadectw zwolnienia z pilotażu w europejskich portach morskich zgodnie z celem okre 
ślonym w komunikacie Komisji odnoszącym się do utworzenia europejskiego obszaru transportu morskiego bez granic, 
a także w komunikacie Komisji w sprawie europejskiej polityki portowej (COM(2007)0616), jak również 
z uwzględnieniem tego, że każdy obszar pilotażowy wymaga wysokospecjalistycznego doświadczenia i znajomości 
warunków lokalnych. Komisja wkrótce rozważy tę kwestię, uwzględniając znaczenie bezpieczeństwa na morzu 
i ochrony środowiska morskiego, we współpracy z zainteresowanymi stronami, w szczególności w zakresie stosowania 
odpowiednich, przejrzystych i proporcjonalnych warunków. Komisja przedstawi wynik oceny pozostałym instytucjom i, 
w stosownym przypadku, zaproponuje dalsze działania. 

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 stano
wisku tych instytucji w odniesieniu do stosowania art. 290 TFUE lub poszczególnych aktów ustawodawczych 
zawierających takie przepisy. 

Oświadczenie Komisji dotyczące powiadomienia o aktach delegowanych 

Komisja Europejska przyjmuje do wiadomości, że – z wyjątkiem przypadków, w których akt ustawodawczy przewiduje 
procedurę w trybie pilnym – Parlament Europejski i Rada uważają, że powiadomienie o aktach delegowanych powinno 
uwzględniać okresy przerw w pracach instytucji (zimą, latem oraz w czasie wyborów europejskich), tak aby Parlament 
Europejski i Rada mogły wykonywać swoje uprawnienia w granicach czasowych określonych w odpowiednich aktach 
ustawodawczych, i jest gotowa stosować się do tej zasady.
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