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 FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2012/EES/67/26 

frá 13. júlí 2011 

um samþykki á leiðbeiningum um skýrslugjöf aðildarríkjanna samkvæmt tilskipun 
 Evrópuþingsins og ráðsins 2010/40/ESB (*) 

(tilkynnt með númeri C(2011) 4947) 

(2011/453/ESB) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2010/40/ESB frá 7. júlí 2010 um ramma um útbreiðslu 
skynvæddra flutningakerfa á sviði flutninga á vegum og um 
tengingu þeirra við aðra flutningsmáta (1), einkum 2. mgr. 15. 
gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 1. mgr. 17. gr. tilskipunar 2010/40/ESB er þess krafist 
að aðildarríkin leggi skýrslu fyrir framkvæmdastjórnina, 
eigi síðar en 27. ágúst 2011, um starfsemi sína og 
verkefni sem varða forgangssviðin. 

2) Í 2. mgr. 17. gr. tilskipunar 2010/40/ESB er þess krafist 
að aðildarríkin veiti framkvæmdastjórninni upplýsingar, 
eigi síðar en 27. ágúst 2012, um aðgerðir sínar á sviði 
skynvæddra flutningakerfa, sem fyrirhugaðar eru á 
næstu fimm árum. 

3) Í 3. mgr. 17. gr. tilskipunar 2010/40/ESB er þess krafist 
að aðildarríkin gefi skýrslu á þriggja ára fresti, í kjölfar 
fyrstu skýrslunnar, um framvindu varðandi útbreiðslu 
aðgerðanna sem um getur í 1. mgr. 17. gr. 

4) Í 2. mgr. 17. gr. tilskipunar 2010/40/ESB er þess einnig 
krafist að aðildarríkin samþykki leiðbeiningar um 
skýrslugjöf. 

5) Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari ákvörðun 
eru í samræmi við álit Evrópsku nefndarinnar um 
skynvædd flutningakerfi sem komið var á fót skv. 1. 
mgr. 15. gr. tilskipunar 2010/40/ESB. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Leiðbeiningarnar um skýrslugjöf aðildarríkjanna, eins og þær 
eru settar fram í viðaukanum, eru hér með samþykktar. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 13. júlí 2011. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Siim Kallas 

varaforseti. 
 

 
 

 

__________________________________ 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 193, 23.7.2011, bls. 48. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 56/2012 frá 30. mars 
2012 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 43, 
2.8.2012, bls. 44. 

(1) Stjtíð. ESB L 207, 6.8.2010, bls. 1. 
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VIÐAUKI 

LEIÐBEININGAR UM SKÝRSLUGJÖF AÐILDARRÍKJANNA SAMKVÆMT TILSKIPUN 2010/40/ESB 

1. Fyrsta skýrsla 

Í skýrslunni, sem um getur í 1. mgr. 17. gr. tilskipunar 2010/40/ESB, hér á eftir nefnd „fyrsta skýrslan“, skal greina frá 
núverandi stöðu að því er varðar starfsemi aðildarríkjanna og verkefni sem varða forgangssviðin sem um getur í 2. gr. og í I. 
viðauka við tilskipun 2010/40/ESB. 

Í fyrstu skýrslunni skal vera inngangur sem veitir almennt yfirlit yfir starfsemi og verkefni aðildarríkjanna og viðeigandi 
upplýsingar um tengiliði í aðildarríkinu, þ.e. heiti stofnunar, tegund stofnunar (ráðuneyti/innlent yfirvald/verktaki/annað), 
nafn tengiliðar, tölvupóstfang, símanúmer o.s.frv. 

Í fyrstu skýrslunni skal einnig vera lýsing á starfsemi aðildarríkjanna og verkefnum í tengslum við hvert forgangssvið og, ef 
aðildarríkið telur það eiga við og skipta máli, lýsing á viðeigandi framtaksverkefnum, markmiðum þeirra, tímamörkum, 
áföngum, tilföngum, helstu hagsmunaaðilum og stöðu. 

Þar sem það er mögulegt skulu tölur lagðar fram til að auðvelda mat á framvindu og til að auðvelda hugsanlega setningu 
viðmiðana í framtíðinni. 

2. Upplýsingar um starfsemi aðildarríkjanna á sviði skynvæddra flutningakerfa 

Upplýsingar um starfsemi aðildarríkjanna á sviði skynvæddra flutningakerfa á því fimm ára tímabili sem um getur í 2. mgr. 
17. gr. tilskipunar 2010/40/ESB, skulu fela í sér almenna skýrslugjöf um þá starfsemi sem fyrirhuguð er næstu fimm árin í 
tengslum við útbreiðslu skynvæddra flutningakerfa í aðildarríkinu. Í skýrslunni skulu a.m.k. vera viðeigandi upplýsingar um 
eftirfarandi: 

a) lýsing á nálgun og/eða áætlun aðildarríkjanna við þróun og útbreiðslu skynvæddra flutningakerfa, þ.m.t. helstu markmið 
kerfanna, 

b) lýsing á þeim tæknilega ramma og lagaramma sem á við um þróun og útbreiðslu skynvæddra flutningakerfa, 

c) lýsing á starfsemi í tengslum við útbreiðslu skynvæddra flutningakerfa, 

d) lýsing á forgangssviðum aðildarríkjanna í tengslum við aðgerðir og tengdar ráðstafanir, þ.m.t. upplýsingar um tengingu 
þeirra við þau forgangssvið sem mælt er fyrir um í 2. gr. tilskipunar 2010/40/ESB, 

e) framkvæmd núverandi og áætlaðra aðgerða sem ná yfir: 

— tæki, 

— tilföng, 

— samráð og virka hagsmunaaðila, 

— áfanga, 

— vöktun. 

3. Framvinduskýrslur 

Skýrslurnar, sem leggja á fram skv. 3. mgr. 17. gr. tilskipunar 2010/40/ESB, hér á eftir nefndar „framvinduskýrslurnar“, 
skulu fylgja sama skipulagi og fyrsta skýrslan og í þeim skal leggja áherslu á þann árangur sem hefur náðst frá fyrri skýrslu. 

 
 

 


