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Ευφυή συστήματα μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και 

διεπαφές τους με άλλα μέσα μεταφοράς ***II 

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τη 

θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του πλαισίου για 

την εξάπλωση των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών 

και για τις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς (06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 

2008/0263(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (06103/4/2010 – 

C7-0119/2010), 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

(COM(2008)0887), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 71, παράγραφος 1, της 

Συνθήκης ΕΚ, δυνάμει των οποίων η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο 

(C6-0512/2008) , 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες 

διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 7, και το άρθρο 91, παράγραφος 1, της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

13ης Μαΐου 20092, 

– μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 70 και 72 του Κανονισμού, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και 

Τουρισμού (A7-0211/2010), 

1. εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου· 

                                                 
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 23.4.2009, P6_TA(2009)0283. 
2  ΕΕ C 277, 17.11.2009, σ. 85. 



 

2. εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που 

επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα· 

3. σημειώνει τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα· 

4. διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση του Συμβουλίου· 

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του 

Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

6. αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως 

ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να μεριμνήσει, σε 

συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, για τη δημοσίευσή της στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

7. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Δηλώσεις 

σχετικά με την οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 7ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των Ευφυών 

Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις διεπαφές με 

άλλους τρόπους μεταφοράς 

 

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής επί του 

άρθρου 290 της ΣΛΕΕ 

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι οι διατάξεις της 

παρούσας οδηγίας τελούν υπό την επιφύλαξη κάθε μελλοντικής θέσης των θεσμικών οργάνων 

όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ, ή μεμονωμένων 

νομοθετικών πράξεων που περιέχουν διατάξεις του είδους αυτού.». 

 

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την εξάπλωση των δράσεων προτεραιότητας στον 

τομέα των ευφυών συστημάτων μεταφορών (ΕΣΜ) 

«1. Το άρθρο 6, παράγραφος 2 του κειμένου της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 

ορίζει τα ακόλουθα:  

2. Η Επιτροπή έχει ως στόχο την έγκριση προδιαγραφών για μία ή περισσότερες 

δράσεις προτεραιότητας το αργότερο στις…. 

Το αργότερο εντός δωδεκαμήνου από την έγκριση των αναγκαίων προδιαγραφών για 

δράση προτεραιότητας, η Επιτροπή, ενδεχομένως, υποβάλλει πρόταση για την ανάπτυξη 

αυτής της δράσης προτεραιότητας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

σύμφωνα με το άρθρο 294 της ΣΛΕΕ, έπειτα από τη διεξαγωγή αξιολόγησης επιπτώσεων 

και ανάλυσης κόστους-ωφέλειας. 

2. Βάσει των μέχρι στιγμής διαθέσιμων πληροφοριών, άποψη της Επιτροπής είναι ότι για τη 

θέσπιση των απαιτούμενων προδιαγραφών για τις δράσεις προτεραιότητας του άρθρου 3 

μπορεί πιθανώς να τηρηθεί το ακόλουθο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα: 

Προδιαγραφές για : Το αργότερο έως 

το τέλος του 

έτους: 

Παροχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπηρεσιών πληροφόρησης για τις 

πολυτροπικές μετακινήσεις σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο α) 

2014 

Παροχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπηρεσιών πληροφόρησης για την 

κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο β) 

2013 

Δεδομένα και διαδικασίες για τη δωρεάν, ει δυνατόν, παροχή στους 2012 

                                                 
 ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε τριάντα μήνες από την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος της παρούσας οδηγίας. 



 

χρήστες ελάχιστων καθολικών πληροφοριών για την κυκλοφορία 

σχετικών με την οδική ασφάλεια σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο γ) 

Η παροχή διαλειτουργικού συστήματος επειγουσών κλήσεων (eCall) σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο δ) 

2012 

Η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης σχετικά με ασφαλείς και 

προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων 

σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο ε) 

2012 

Η παροχή υπηρεσιών κράτησης θέσεων σχετικά με ασφαλείς και 

προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων 

σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο στ) 

2013 

Πίνακας 1: Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα έγκρισης των απαιτούμενων προδιαγραφών για τις 

δράσεις προτεραιότητας 

Ο ανωτέρω ενδεικτικός πίνακας λαμβάνει ως προϋπόθεση ότι το ΕΚ και το Συμβούλιο θα 

καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για την οδηγία ΕΣΜ σε δεύτερη ανάγνωση στις αρχές του 

2010.». 

 

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την ευθύνη 

«Η εξάπλωση και η χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών ΝΣΜ είναι δυνατό να εγείρει κάποια 

θέματα ευθύνης, που ενδέχεται να αποτελέσουν μείζον κώλυμα για την ευρεία διείσδυση 

ορισμένων υπηρεσιών ΝΣΜ στην αγορά. Η αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων αποτελεί μία 

από τις δράσεις προτεραιότητας που αναφέρει η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της για τα ΝΣΜ. 

Λαμβανόμενης υπόψη της υφιστάμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ευθύνη, και 

ιδίως της οδηγίας 1999/34/ΕΚ, η Επιτροπή θα παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στα 

κράτη μέλη όσον αφορά την εξάπλωση και τη χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών ΝΣΜ. Εάν 

είναι αναγκαίο και σκόπιμο, η Επιτροπή θα εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 

ευθύνη, όπου θα περιγράφονται κυρίως οι υποχρεώσεις των συμφεροντούχων όσον αφορά την 

εφαρμογή και τη χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών ΝΣΜ.». 

 

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την κοινοποίηση πράξεων για τις οποίες έχει δοθεί 

εξουσιοδότηση 

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι, εκτός από περιπτώσεις στις οποίες η νομοθετική 

πράξη προβλέπει επείγουσα δράση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θεωρούν ότι 

η κοινοποίηση πράξεων για τις οποίες έχει δοθεί εξουσιοδότηση λαμβάνει υπόψη τις περιόδους 

αργίας των θεσμικών οργάνων (χειμώνας, θέρος και ευρωπαϊκές εκλογές), ώστε να 

διασφαλίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι σε θέση να ασκούν τις 

αρμοδιότητές τους εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στις σχετικές νομοθετικές πράξεις, 

και είναι έτοιμη να ενεργεί αναλόγως.». 

 


