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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczącego stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznych informacji 
dotyczących transportu towarowego
(05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (05142/1/2020 – C9-
0103/2020),

– uwzględniając opinię Komisji (COM(2020)0118),

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 
października 2018 r.1,

– po zasięgnięciu opinii Komitetu Regionów,

– uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu2 dotyczące wniosku 
Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0279),

– uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo 
właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu,

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

– uwzględniając art. 67 i 40 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu 
i Turystyki (A9-0000/2020),

1. zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

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

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

4. zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po 
stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do 
przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w 

1 Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 265.
2 Teksty przyjęte w dniu 12.3.2019, P8_TA(2019)0139.
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Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Potrzeba elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego

Zdecydowana większość operacji transportu towarowego w UE wciąż wymaga stosowania 
dokumentów papierowych. Rzeczywiście w niemal 99 % wszystkich operacji transportu 
transgranicznego na terytorium UE nadal wykorzystuje się na którymś z etapów dokumenty 
papierowe. Prowadzi to do braku wydajności podmiotów rynkowych w łańcuchu transportu i 
logistyki oraz do niepotrzebnego obciążenia dla środowiska. Jako że do 2050 r. spodziewany 
jest wzrost całkowitej liczby przewozów towarowych o ponad 50 %, kwestia ta stanie się w 
najbliższych latach jeszcze poważniejsza. Parlament niejednokrotnie wzywał w przeszłości do 
bardziej zdecydowanych działań na rzecz wyeliminowania papierowych dokumentów w 
transporcie oraz apelował o bardziej uproszczony, elektroniczny, sprawny, przejrzysty, 
zabezpieczony i wiarygodny przepływ informacji między przedsiębiorstwami, klientami i 
organami w tym sektorze bez dokumentów papierowych.

2. Wniosek Komisji 

Komisja ustaliła dwie główne przyczyny powolnego wdrażania elektronicznej dokumentacji 
transportowej: nieuznawanie prawnej równoważności dokumentów elektronicznych przez 
właściwe organy oraz niejednolite środowisko informatyczne bez ugruntowanych i 
interoperacyjnych systemów mających ogólne zastosowanie i bez wiążących przepisów 
dotyczących elektronicznych dokumentów transportowych.

Na mocy wniosku Komisji z 17 maja 2018 r. zobowiązano właściwe organy do przyjmowania 
informacji regulacyjnych (dotyczących niektórych aktów prawnych) w formie elektronicznej 
oraz ustanowiono ramy dla certyfikowanych platform i dostawców usług (przez organy 
oceniające zgodność).

3. Negocjacje międzyinstytucjonalne

Parlament przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu 12 marca 2019 r. Natomiast od 
września do listopada 2019 r. pod przewodnictwem fińskiej prezydencji Rady odbywały się 
negocjacje międzyinstytucjonalne (mające na celu zawarcie wczesnego porozumienia w 
drugim czytaniu). Po trzech rundach rozmów trójstronnych 26 listopada 2019 r. zespół 
negocjacyjny Parlamentu osiągnął wstępne porozumienie z prezydencją Rady.

Tekst wstępnego porozumienia został przedstawiony Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) 
i zatwierdzony 21 stycznia 2020 r. Po zatwierdzeniu tekstu przez komisję TRAN jej 
przewodnicząca – w piśmie skierowanym do przewodniczącego Komitetu Stałych 
Przedstawicieli (COREPER I) – poinformowała, że zaleci zgromadzeniu plenarnemu, aby 
zatwierdziło stanowisko Rady bez poprawek, pod warunkiem że będzie ono zgodne z 
porozumieniem osiągniętym przez obie instytucje. Po weryfikacji prawno-językowej Rada 
formalnie przyjęła swoje stanowisko 7 kwietnia 2020 r. (w drodze procedury pisemnej), 
odpowiadające wstępnemu porozumieniu.

4. Główne punkty porozumienia
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Ogólne porozumienie, które Parlament osiągnął z Radą, miało na celu dalsze umocnienie 
proponowanego systemu. W szczególności uzgodniono, co następuje:

 zmniejszenie do minimum kosztów ponoszonych przez podmioty gospodarcze i właściwe 
organy dzięki, między innymi, oparciu systemu certyfikacji na istniejących normach 
międzynarodowych, modelach i umowach oraz zagwarantowaniu, że certyfikacja jest 
prowadzona w sposób niezależny;

 zdobycie i utrzymanie zaufania podmiotów i właściwych organów do bezpieczeństwa i 
ochrony systemu dzięki usprawnieniu procedury ustalania dokładnych norm, specyfikacji i 
zasad dostępu przy odpowiednim zaangażowaniu współprawodawców i wszystkich 
istotnych zainteresowanych stron;

 zachęcanie do przekazywania całej komunikacji, w tym wszelkich wniosków o działania 
następcze, między właściwymi organami i podmiotami, w miarę możliwości w formie 
elektronicznej; 

 doprecyzowanie zakresu: dokładne określenie, jaki rodzaj informacji regulacyjnych 
dotyczących transportu towarowego muszą przyjmować właściwe organy, jeżeli dany 
podmiot gospodarczy przesyła je w formie elektronicznej za pośrednictwem certyfikowanej 
platformy. Po uruchomieniu systemu Komisja jest zobowiązana ocenić, czy zakres ten 
można jeszcze rozszerzyć w celu uwzględnienia innych istotnych informacji regulacyjnych 
w dziedzinie transportu, na przykład informacji dotyczących pojazdu lub kierowcy;

 w kierunku pełnej cyfryzacji: chociaż w ramach tego systemu właściwe organy są 
zobowiązane przyjmować informacje regulacyjne dotyczące transportu towarowego, gdy 
przesyła się je drogą elektroniczną, podmioty gospodarcze nadal mogą decydować, czy 
robią to w formie cyfrowej czy nie. Wyjaśniono jednak, że stosowanie środków 
elektronicznych powinno stać się dominującym sposobem wymiany informacji 
regulacyjnych między podmiotami gospodarczymi a właściwymi organami. W związku z 
tym Komisja musi przeprowadzić ocenę ewentualnych inicjatyw mających na celu 
nałożenie w przyszłości na podmioty gospodarcze obowiązku korzystania ze środków 
elektronicznych w celu udostępniania informacji regulacyjnych właściwym organom;

 należy ukazać podmiotom gospodarczym jak największą atrakcyjność tego systemu, 
między innymi zachęcając istniejące systemy IT do poddania się procedurze certyfikacji 
jako platformy oraz zapewniając interoperacyjność;

 terminy: chociaż wprowadzenie systemu certyfikacji wymaga staranności, sposób ustalenia 
poszczególnych terminów umożliwia jak najszybsze rozpoczęcie stosowania systemu, tak 
aby w krótkim czasie mógł on zostać zintegrowany na rynku.

5. Zalecenie

Ponieważ stanowisko Rady jest zgodne z wstępnym porozumieniem osiągniętym w trakcie 
negocjacji międzyinstytucjonalnych, sprawozdawca zaleca przyjęcie go bez zmian.


