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TRANSPORT MORSKI: PODEJŚCIE STRATEGICZNE

Przepisy UE dotyczące transportu morskiego koncentrują się przede wszystkim na
stosowaniu zasady swobodnego świadczenia usług i zapewnieniu prawidłowego
stosowania reguł konkurencji, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu
bezpieczeństwa, dobrych warunków pracy i wysokich norm środowiskowych.

PODSTAWA PRAWNA I CELE

Podstawę prawną stanowi art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE), uzupełniony ogólnymi postanowieniami Traktatu dotyczącymi konkurencji oraz
swobody świadczenia usług (zob. nota tematyczna 2.1.4). Celem jest stosowanie
zasady swobodnego świadczenia usług do sektora transportu morskiego UE oraz
zapewnienie zgodności z regułami konkurencji. Transport morski jest również
zasadniczym elementem zintegrowanej polityki morskiej (zob. nota tematyczna 3.3.8).
Kwestia polityki UE w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego została omówiona
w odrębnym rozdziale (zob. nota tematyczna 3.4.11).

OSIĄGNIĘCIA

A. Podejście ogólne
Transport morski stał się przedmiotem wydanego przez Komisję w 1985 r.
memorandum zatytułowanego „W kierunku wspólnej polityki transportowej –
transport morski” oraz komunikatu z 1996 r. zatytułowanego „W kierunku nowej
strategii transportu morskiego”. Zielona księga Komisji w sprawie portów morskich
i infrastruktury transportu morskiego (COM(1997)0678) zawierała przegląd tej branży
oraz analizę problemów związanych z opłatami portowymi i organizacją rynku, wraz
z włączeniem portów do transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T).
W styczniu 2009 r. Komisja opublikowała komunikat dotyczący strategicznych celów
i zaleceń w zakresie polityki transportu morskiego UE do 2018 r. (COM(2009)0008).
Określono w nim szeroki zakres nadchodzących wyzwań, w tym:
— transport morski UE w kontekście zglobalizowanych rynków oraz większej

konkurencji;

— zasoby ludzkie, praktyka morska i morskie know-how; możliwe działania
strategiczne obejmowały w szczególności zwiększenie atrakcyjności zawodów
związanych z transportem morskim, poprawę szkoleń marynarzy, wspieranie
perspektyw stałego rozwoju kariery w sektorach morskich oraz poprawę wizerunku
transportu morskiego;

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_2.1.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_3.3.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_3.4.11.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=COM%3A1997%3A0678%3AFIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:52009DC0008


Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej - 2022 2
www.europarl.europa.eu/factsheets/pl

— długofalowy cel, jakim jest bezodpadowy i bezemisyjny transport morski, poprawa
bezpieczeństwa transportu morskiego oraz przeciwdziałanie terroryzmowi
i piractwu;

— wykorzystanie w pełni potencjału transportu morskiego bliskiego zasięgu,
np. przez ustanowienie europejskiej przestrzeni transportu morskiego bez granic
i pełną realizację projektów służących stworzeniu autostrad morskich oraz
powiązaniu lądowego zaplecza portów;

— badania naukowe i innowacje: wspieranie innowacji oraz badań i rozwoju
technologicznego w celu zwiększenia efektywności energetycznej statków,
zmniejszenia obciążenia środowiska oraz poprawy jakości życia na morzu.

B. Dostęp do rynku
Pierwszy pakiet morski przyjęto 22 grudnia 1986 r., a składał się on z następujących
aktów: rozporządzenie (EWG) nr 4055/86, znoszące ograniczenia obowiązujące
w stosunku do unijnych armatorów, rozporządzenie (EWG) nr 4057/86 w sprawie
nieuczciwych praktyk cenowych w transporcie morskim oraz rozporządzenie
(EWG) nr 4056/86, które umożliwiło Wspólnocie znalezienie odpowiedzi na
„protekcjonistyczne” środki państw trzecich.
W 1992 r. Rada przyjęła drugi pakiet morski, składający się ze środków
wprowadzających stopniowo liberalizację kabotażu krajowego (dostęp przewoźników
nieposiadających siedziby w danym państwie członkowskim do rynku transportu
morskiego między portami tego państwa członkowskiego), w szczególności
rozporządzenie (EWG) nr 3577/92 z dnia 7 grudnia 1992 r.
C. Reguły konkurencji
Rozporządzenie (EWG) nr 4056/86 zostało uchylone przez rozporządzenie (WE)
nr 1419/2006, w którym do zakresu zastosowania włączono kabotaż i międzynarodowe
usługi trampowe.
1 lipca 2008 r. Komisja przyjęła wytyczne dotyczące stosowania art. 81 Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską (który został zastąpiony art. 101 TFUE)
w odniesieniu do usług transportu morskiego. We wrześniu 2013 r. Komisja
podjęła decyzję o nieprzedłużaniu wytycznych dotyczących porozumień w transporcie
morskim, ponieważ uznała, że ich cel polegający na ułatwieniu zmiany systemu
stosowania zasad konkurencji w sektorze gospodarki morskiej został osiągnięty.
W dziedzinie pomocy państwa, w 1997 r. Komisja przyjęła już ramy prawne
pozwalające państwom członkowskim na wdrożenie programów pomocy państwa
w sektorze morskim. W 2004 r. Komisja potwierdziła te ramy w formie zmienionych
wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz transportu morskiego (komunikat
Komisji C(2004)0043). W komunikacie tym Komisja wskazała, jaka pomoc –
zwłaszcza w ramach wsparcia na rzecz wpisywania statków do rejestrów państw
członkowskich lub ponownego rejestrowania pod ich banderą – jest zgodna
z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.
Nadal nie osiągnięto jednak otwarcia usług portowych na konkurencję. W lutym
2001 r. Komisja przedstawiła komunikat w sprawie poprawy jakości usług portowych
w portach morskich (COM(2001)0035), któremu towarzyszył wniosek dotyczący
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dyrektywy w sprawie dostępu do rynku usług portowych („pierwszy pakiet usług
portowych”). Po niemal trzech latach Parlament i Rada osiągnęły porozumienie
w drodze procedury pojednawczej, lecz Parlament Europejski odrzucił to porozumienie
20 listopada 2003 r. Następnie Komisja ponownie próbowała zająć się tą sprawą
i 13 października 2004 r. przedstawiła nowy wniosek (COM(2004)0654), który
Parlament również odrzucił, tym razem w pierwszym czytaniu w dniu 18 stycznia 2006 r.
23 maja 2013 r. Komisja przedstawiła nowy pakiet środków w sprawie liberalizacji
usług portowych: komunikat zatytułowany „Porty: motor wzrostu” (COM(2013)0295)
oraz wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego ramy w zakresie dostępu
do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów (COM(2013)0296).
15 lutego 2017 r. zostało przyjęte rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/352. Ta nowa strategia UE wpisuje się w zmienione wytyczne dotyczące
TEN-T (zob. nota tematyczna 3.5.1) i obejmuje 319 głównych portów morskich. Celem
jest zagwarantowanie równych warunków podmiotom działającym w sektorze, ochrona
operatorów portów przed niepewnością i stworzenie klimatu bardziej sprzyjającego
dokonywaniu efektywnych inwestycji publicznych i prywatnych. Rozporządzenie
określa warunki stosowania swobodnego świadczenia usług portowych, na przykład
rodzaj minimalnych wymogów nakładanych w celach bezpieczeństwa lub ochrony
środowiska, sytuacje, w których możliwe jest ograniczenie liczby operatorów, oraz
procedurę wyboru operatorów w takich przypadkach. Wprowadza również wspólne
zasady w zakresie przejrzystości środków publicznych i pobierania opłat za korzystanie
z infrastruktury portowej oraz usług portowych, przede wszystkim przez zapewnienie
konsultacji z użytkownikami portu. W każdym państwie członkowskim rozporządzenie
wprowadza nowy mechanizm rozpatrywania skarg i sporów między zainteresowanymi
stronami. W treści rozporządzenia przewidziano także wymóg zapewnienia, aby
dostawcy usług portowych odpowiednio szkolili swoich pracowników.
Przepisy socjalne regulujące system pracy w portach są przedmiotem prac komitetu
ds. dialogu społecznego dla portów, który powołano w 2013 r. i w którego skład
wchodzą władze portowe, operatorzy terminali, dokerzy i inni pracownicy portowi.
D. Warunki pracy
Dyrektywa 1999/63/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. została przygotowana na
podstawie umowy między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej
(ECSA) a Europejską Federacją Związków Zawodowych Pracowników Transportu
w Unii Europejskiej. Reguluje ona czas pracy marynarzy na statkach pływających
pod banderą państw członkowskich UE, podczas gdy dyrektywa 1999/95/WE z dnia
13 grudnia 1999 r. ma zastosowanie do statków państw trzecich wpływających do
portów wspólnotowych. 23 lutego 2006 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy przyjęła
Konwencję o pracy na morzu, tworząc w ten sposób jednolity, wewnętrznie spójny
instrument obejmujący wszystkie aktualnie obowiązujące normy pracy na morzu:
prawo marynarzy do pewnego i bezpiecznego miejsca pracy zgodnie z obowiązującymi
normami bezpieczeństwa, do odpowiednich warunków zatrudnienia i życia, ochrony
zdrowia, opieki medycznej oraz ochrony socjalnej. Dyrektywa 2009/13/WE zmieniająca
dyrektywę 1999/63/WE wprowadza w życie porozumienie osiągnięte w ramach
Konwencji o pracy na morzu.
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Dyrektywa 2012/35/UE z dnia 21 listopada 2012 r., zmieniająca dyrektywę
2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy stanowi, że
szkolenia marynarzy i wydawanie im świadectw reguluje konwencja Międzynarodowej
Organizacji Morskiej o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania
im świadectw oraz pełnienia wacht („konwencja STCW”). Konwencja została przyjęta
w 1978 r. i weszła w życie w 1984 r., lecz została w znaczny sposób zmieniona
w 1995 r., a następnie w 2010 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2019/1159 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2008/106/WE
w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy oraz uchylająca dyrektywę
2005/45/WE w sprawie wzajemnego uznawania świadectw marynarzy wydawanych
przez państwa członkowskie dostosowała przepisy UE do zaktualizowanej konwencji
STCW i wyjaśniła, które świadectwa muszą być wzajemnie uznawane, aby umożliwić
marynarzom posiadającym świadectwo wydane przez jedno państwo UE pracę na
statkach pływających pod banderą innego państwa UE. Dyrektywa weszła w życie
2 sierpnia 2019 r., a państwa członkowskie miały odpowiednio dostosować swoje
przepisy krajowe do 2 sierpnia 2021 r.
Dyrektywa 2013/38/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r., zmieniająca dyrektywę 2009/16/
WE w sprawie kontroli portu przeprowadzanej przez państwo spowodowała lepsze
dostosowanie tekstu do wymienionej powyżej Konwencji o pracy na morzu
z 2006 r. W zmienionej dyrektywie nawiązano również do: (i) Międzynarodowej
konwencji o kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych stosowanych na
statkach („konwencja AFS”, 2001 r.); oraz do (ii) Międzynarodowej konwencji
o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami
bunkrowymi z 2001 r.
Dyrektywa 2013/54/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie niektórych obowiązków
państwa bandery w zakresie przestrzegania i stosowania Konwencji o pracy na
morzu stanowiła wykonanie porozumienia między ECSA a Europejską Federacją
Pracowników Transportu w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r.
Wreszcie dyrektywa 2015/1794/UE z dnia 6 października 2015 r. zmienia brzmienie
pięciu dyrektyw (2008/94/WE, 2009/38/WE, 2002/14/WE, 98/59/WE i 2001/23/
WE, dotyczących rad zakładowych, zwolnień grupowych, przejęć przedsiębiorstw,
niewypłacalności pracodawcy i informowania pracowników i przeprowadzania z nimi
konsultacji), żeby marynarze we wszystkich państwach członkowskich zostali objęci
zakresem zastosowania tych dyrektyw.
E. Normy środowiskowe w dziedzinie transportu morskiego
W ostatnich latach przyjęto szereg środków mających na celu ochronę środowiska
morskiego. Należą do nich w szczególności:
— dyrektywa 2000/59/WE z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych

urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku,
która wprowadza obowiązek usuwania olejów, mieszanek oleistych, odpadów
wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku w portach UE oraz zapewnia
mechanizm monitorowania niezbędny dla egzekwowania przepisów w tej
dziedzinie. Przepisy te zostały zaktualizowane dyrektywą (UE) 2019/883 z dnia
17 kwietnia 2019 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków
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opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 7 czerwca 2019 r. z myślą o lepszej
ochronie środowiska morskiego dzięki ograniczeniu zrzutów odpadów do morza.

— rozporządzenie (WE) nr 782/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu
stosowania związków cynoorganicznych na statkach. Przed wejściem w życie tego
rozporządzenia związki te były stosowane głównie jako produkty antyporostowe
na kadłubach statków, lecz są bardzo szkodliwe dla środowiska. Rozporządzenie
wdraża konwencję AFS przyjętą przez IMO dnia 5 października 2001 r.;

— dyrektywa 2005/35/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zanieczyszczenia
pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia
prawa. Zawiera ona szczegółową definicję naruszeń prawa, a ponadto nakaz,
by naruszenia te „podlegały skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym
sankcjom, które mogą obejmować sankcje karne lub administracyjne”. Została
zmieniona dyrektywą 2009/123/WE z dnia 21 października 2009 r., która
zapewnia, by osoby odpowiedzialne za zrzuty substancji zanieczyszczających
podlegały odpowiednim sankcjom, w tym sankcjom karnym (nawet w przypadku
mniej poważnych przestępstw);

— dyrektywa 2012/33/UE z dnia 21 listopada 2012 r. („dyrektywa siarkowa”), która
przewiduje, że od 1 stycznia 2015 r. statki towarowe kursujące na terytoriach
morskich państw członkowskich nie mogą już stosować paliwa, w którym udział
wagowy siarki przekracza 0,1%. Wody te sklasyfikowano jako obszary kontroli
emisji tlenku siarki zgodnie z załącznikiem VI do Międzynarodowej konwencji
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (konwencji MARPOL).
Zobacz również dyrektywę 2016/802/UE z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie
ograniczenia zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych.

F. Odpowiedź na kryzys wywołany epidemią COVID-19
W następstwie pandemii COVID-19 przyjęto szereg środków w odpowiedzi na
trudności napotykane przez sektor morski:
— 8 kwietnia 2020 r. – wytyczne Komisji w sprawie ochrony zdrowia, repatriacji

i organizacji podróży dla marynarzy, pasażerów i innych osób na pokładach
statków, w których wezwano państwa członkowskie do utworzenia sieci portów na
potrzeby przyspieszonych zmian załóg;

— rozporządzenie (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiające szczególne
środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19 dotyczące odnawiania lub
przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz
przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych
obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu. Biorąc pod uwagę sytuację
sanitarną, rozporządzenie to zostało następnie zmienione w lutym 2021 r.
(rozporządzenie (UE) 2021/267), aby umożliwić zachowanie ważności takich
dokumentów przez kolejne 10 miesięcy, jeżeli wygasną one między 1 września
2020 r. a 30 czerwca 2021 r.

— rozporządzenie (UE) 2020/697 z dnia 25 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie
(UE) 2017/352 w celu umożliwienia podmiotowi zarządzającemu portem lub
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właściwemu organowi w prowadzenia elastyczności w zakresie pobierania opłat
za korzystanie z infrastruktury portowej w kontekście epidemii COVID-19.

— Aby przeciwdziałać ryzyku poważnego pogorszenia koniunktury gospodarczej,
Komisja opublikowała tymczasowe ramy dotyczące środków pomocy państwa
C/2020/1863 (aktualizowane kilkakrotnie w celu uwzględnienia zmieniającej się
sytuacji), które umożliwiają krajom UE udzielanie pomocy przedsiębiorstwom
dodatkowo do możliwości dostępnych w ramach obecnych zasad pomocy
państwa. Państwa członkowskie zaproponowały następnie szereg środków
obejmujących całą gospodarkę i pewne środki sektorowe.

G. Europejski Zielony Ład i pakiet „Gotowi na 55”
14 lipca 2021 r. Komisja, w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, przyjęła pakiet
wniosków (znany jako pakiet „Gotowi na 55”), którego celem jest dostosowanie unijnej
polityki w zakresie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania
do redukcji emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r.
w porównaniu z poziomami z 1990 r. Niektóre z wniosków dotyczą w pełni lub
częściowo transportu morskiego, w tym:
— wniosek dotyczący włączenia po raz pierwszy emisji pochodzących z żeglugi do

unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (COM(2021)0551 final);

— wniosek dotyczący zmienionego rozporządzenia w sprawie infrastruktury paliw
alternatywnych, który wymaga w szczególności, aby statki miały dostęp do czystej
energii elektrycznej w głównych portach (COM(2021)559 final);

— wniosek w sprawie stosowania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych
w transporcie morskim (inicjatywa FuelEU Maritime) i zmieniający dyrektywę
2009/16/WE (COM/2021/562 final).

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W rezolucji z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie żeglugi bliskiego zasięgu
Parlament wezwał do bardziej zdecydowanego wspierania tego środka transportu,
do ograniczenia procedur administracyjnych, do stworzenia wysokiej jakości korytarzy
między państwami członkowskimi oraz do priorytetowego traktowania inwestycji
w infrastrukturę w celu poprawy dostępu do portów.
W rezolucji z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie strategicznych celów i zaleceń w zakresie
polityki transportu morskiego UE do 2018 r. Parlament zasadniczo poparł podejście
Komisji. Wezwał w niej do stosowania dalszych środków przeciwko nadużyciom
związanym z wykorzystywaniem tanich bander, przedstawienia nowych przepisów
dotyczących pomocy państwa, a także wytycznych dla portów, lepszego uwzględniania
transportu morskiego w ramach TEN-T (w szczególności poprzez autostrady morskie),
poprawy zrównoważonego charakteru transportu morskiego przez zmniejszenie emisji
ze statków, a także do opracowania unijnej polityki transportu morskiego we wspólnej
przestrzeni morskiej.
15 grudnia 2011 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie planu utworzenia jednolitego
europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego
i zasobooszczędnego systemu transportu będące reakcją na białą księgę Komisji
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z 2011 r. o tym samym tytule. W odniesieniu do transportu morskiego Parlament wezwał
do:
— przedłożenia do 2013 r. wniosku w sprawie tzw. niebieskiego pasa

(zob. COM(2013)0510 z dnia 8 lipca 2013 r.);

— wprowadzenia w życie unijnej polityki dotyczącej żeglugi dalekiego i średniego
zasięgu;

— przeznaczenia przynajmniej 15% środków TEN-T na projekty mające na celu
poprawę zrównoważonych multimodalnych połączeń portów morskich i rzecznych
oraz platform multimodalnych.

2 lipca 2013 r. Parlament przyjął rezolucję zatytułowaną „ Niebieski wzrost” –
pobudzanie zrównoważonego wzrostu w unijnym sektorach morskim, transportu
morskiego i turystyki”, w której przedstawił plan działań Parlamentu na rzecz
dalszych postępów oraz zamiar ożywienia zintegrowanej polityki morskiej. Parlament
zalecił stworzenie systemów sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego
obszarów morskich, unowocześnianie infrastruktury oraz stworzenie dostępu do
kompetencji zawodowych. Co istotne, Parlament ponownie podkreślił nadrzędne
znaczenie kompetencji zawodowych i zatrudnienia w sektorze morskim, badań
naukowych i innowacji oraz udziału UE w żegludze i przemyśle stoczniowym.
28 kwietnia 2015 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję ustawodawczą
zatwierdzającą bez zmian stanowisko Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu
rozporządzenia (UE) 2015/757 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie monitorowania,
raportowania i weryfikacji (MRW) emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz
zmiany dyrektywy 2009/16/WE.
22 listopada 2016 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie uwolnienia
potencjału pasażerskiego transportu wodnego. Jej celem było zachęcenie do
wykorzystywania dostępnej nadwyżki zdolności, zarówno w odniesieniu do
infrastruktury, jak i statków w dziedzinie żeglugi przybrzeżnej (morskiej bliskiego
zasięgu), promów śródlądowych i morskich, mobilności miejskiej i peryferyjnej, rejsów
wycieczkowych i turystyki.
27 kwietnia 2021 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie środków technicznych
i operacyjnych na rzecz wydajniejszego i bardziej ekologicznego transportu morskiego,
w której przypomniał w szczególności, że sektor morski powinien przyczyniać
się do ograniczania przez UE emisji gazów cieplarnianych, przy jednoczesnym
zapewnieniu konkurencyjności tego sektora. Podkreślił również potrzebę skutecznego
rozwiązania problemu emisji paliw przez statki i stopniowego wycofywania ciężkiego
oleju opałowego w żegludze, a także wezwał Komisję do opracowania projektów
mających na celu obniżenie emisyjności transportu morskiego i ograniczenie emisji
zanieczyszczeń.
W związku z pandemią COVID-19 i jej wpływem na transport 19 czerwca 2020 r.
Parlament przyjął rezolucję pt. „Turystyka i transport w 2020 r. i w dalszej przyszłości”,
w której zaapelował o szybkie, krótko- i długoterminowe wsparcie dla sektorów
transportu i turystyki, aby zapewnić im przetrwanie i konkurencyjność.
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Od marca 2020 r. Parlament przyjął również w trybie pilnym szereg rezolucji
ustawodawczych mających na celu zwalczanie bezpośrednich negatywnych skutków
pandemii dla sektora transportu.

Ariane Debyser
03/2022
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