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ÁLYKTUN RÁÐSINS
frá 24. október 1994
um gagnaflutningsþjónustu á sviði flutninga(*)
(94/C 309/01)

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS,

-

samræming gagnasafna með tilliti til notkunar stafrænna
vegakorta um alla Evrópu,

-

bindandi samþykki staðla sem Evrópustofnun um
flugumferðaröryggi (Eurocontrol) hefur samið samkvæmt
skilmálum tilskipunar ráðsins 93/65/EBE frá 19. júlí 1993
um skilgreiningu og notkun samhæfðra tækniforskrifta
vegna kaupa á búnaði og kerfum fyrir flugumferðarþjónustu
(2),

-

gildistaka evrópsks tilkynningakerfis fyrir ferðir skipa, sem
flytja hættulegan eða umhverfisskaðlegan varning, sem
byggir á rafrænni upplýsingamiðlun,

-

frekari þróun upplýsinga- og samskiptakerfa fyrir
tölvuvædda gagnamiðlun milli yfirvalda sem bera ábyrgð
á ríkiseftirliti með höfnum,

-

upptaka og endurbætur rafrænna upplýsingaskipta fyrir
stjórnvöld, verslun og flutninga (Edifact) með tilliti til
samhæfis upplýsinga- og samskiptakerfa og sjálfvirks
eftirlits með flutningum,

sem tekur tillit til eftirfarandi:
Nota ber gagnaflutningsþjónustukerfi (telematics systems) á sviði
flutninga í auknum mæli að svo miklu leyti sem þau svara
kostnaði, einkum í samevrópska flutninganetinu, um leið og menn
hagnýta sér afrakstur vinnu sem tengist upplýsingaþjóðfélaginu.
Flutningar ættu með þessu að verða öruggari, skilvirkari og
umhverfisvænni.
Stefna bandalagsins miðar meðal annars sérstaklega að því að
gera tæknikerfi samleitin eða staðla þau, þar sem við á, í þeim
tilgangi að tryggja samhæfi þeirra og rekstrarsamhæfni milli
aðildarríkjanna til að vegfarendur og rekstraraðilar geti notað
þau eins vítt og breitt um alla Evrópu og frekast er unnt.
Úrval tæknikerfa á markaði um þessar mundir býður upp á lausnir
á viðráðanlegu verði. Þess er vænst að mjög verði hraðað því
frumkvæði sem einkafyrirtæki hafa haft forystu um til að koma
á fót evrópsku upplýsingakerfi.
TEKUR MIÐ AF orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar
,,Leiðsöguþjónusta um gervihnött: evrópsk aðferð“ og tillögum
í ályktun ráðstefnu evrópskra samgönguráðherra (CEMT) frá 26.
og 27. maí 1994 um notkun nýrrar upplýsingatækni á sviði
flutninga (1),

STAÐFESTIR að einnig beri að stuðla að gildistöku samhæfðra
gagnaflutningsþjónustukerfa í járnbrautarflutningum,
BIÐUR framkvæmdastjórnina og aðildarríkin að:

ER SAMMÁLA UM að aðgerðir á eftirtöldum sviðum séu afar
mikilvægar:

a)

beita áhrifum sínum til að evrópsku járnbrautirnar taki upp
evrópskt stjórn- og eftirlitskerfi;

-

framfarir í átt að því að koma á í aðildarríkjunum
samevrópskum rekstrarsamhæfum sjálfvirkum upplýsingaog viðvörunarkerfum fyrir umferð á vegum,

b)

-

stöðlun prófunarviðmiða og mats- og viðurkenningaraðferða fyrir innbyggðan vísibúnað í ökutækjum sem lýtur
að flutningum á vegum,

-

trygging fyrir samhæfi og rekstrarsamhæfni kerfa sem miðla
upplýsingum í flutningum á vegum milli ökutækja og
mannvirkja,

velja í sameiningu vega- og járnbrautarsamband yfir
landamæri um Evrópu þvera og endilanga þar sem
gagnaflutningsþjónustukerfi, sem nú eru fáanleg, eru nýtt
eins og best verður á kosið; einkum þegar um er að ræða
flutninga á vegum, að skilgreina í sameiningu staðlaðar
matsaðferðir í því augnamiði að prófa samhæfi
vegaupplýsingaþjónustna og upplýsingamiðlunarkerfa í
Evrópu í samræmi við þá afstöðu sem tekin er í þessari
ályktun;

c)

taka orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um leiðsöguþjónustu um gervihnött tafarlaust til umfjöllunar og leggja
fram tillögur eins fljótt og við verður komið,

(2)

Stjtíð. EB nr. L 187, 29. 7. 1993, bls. 52.

(*)

(1)

Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. C 309, 5. 11. 1994, bls. 1, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 50/95 frá 22. júní
1995 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EESsamninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.
CEMT/CM(94) 19, bls. 26.
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ÓSKAR EFTIR að framkvæmdastjórnin:

c)

a)

semji áætlun um nauðsynlegar ráðstafanir á vettvangi
bandalagsins til að koma á gagnaflutningsþjónustu
flutningasviðinu (aðgerðaáætlun);

b)

stuðli að vinnu við stöðlun í flugumferðarþjónustu með
öllum viðeigandi ráðum, meðal annars rannsóknum og
þróun á þessu sviði;

00í
hraði nauðsynlegri vinnu og leggi fram tillögur sem eru
samræmi við hlutfalls- og dreifræðisregluna og hafa ekki
aukið skrifræði í för með sér.

Gjört í Lúxemborg 24. október 1994.
Fyrir hönd ráðsins,
J. BORCHERT
forseti.
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