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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING

2016/EØS/47/93

av 13. juli 2011
om vedtakelse av retningslinjer for medlemsstatenes rapportering i henhold til europaparlamentsog rådsdirektiv 2010/40/EU
[meddelt under nummer K(2011) 4947]
(2011/453/EU)(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

4)

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,

Artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2010/40/EU krever også at det
vedtas retningslinjer for medlemsstatenes rapportering.

5)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med
uttalelse fra Den europeiske ITS-komité nedsatt i henhold
til direktiv 2010/40/EU —

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/
EU av 7. juli 2010 om en ramme for innføring av intelligente
transportsystemer innen veitransport og for grensesnitt mot
andre transportformer(1), særlig artikkel 15 nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

Artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2010/40/EU pålegger
medlemsstatene å oversende Kommisjonen, innen 27.
august 2011, en rapport om sine nasjonale aktiviteter og
prosjekter med hensyn til de prioriterte områdene.
Artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2010/40/EU pålegger
medlemsstatene å gi Kommisjonen opplysninger innen
27. august 2012 om nasjonale ITS-tiltak som er planlagt
gjennomført i den etterfølgende femårsperioden.
Artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2010/40/EU pålegger
medlemsstatene å rapportere hvert 3. år etter den første
rapporten om de framskritt som gjøres i forbindelse med
innføringen av tiltakene nevnt i artikkel 17 nr. 1.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 193 av 23.7.2011, s. 48, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2012 av 30. mars 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende nr. 43 av 2.8.2012, s. 44.
1
( ) EUT L 207 av 6.8.2010, s. 1.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
Retningslinjene for medlemsstatenes rapportering slik de
framkommer i vedlegget, vedtas herved.
Artikkel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. juli 2011.

For Kommisjonen
Siim KALLAS
Visepresident
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VEDLEGG

RETNINGSLINJER FOR MEDLEMSSTATENES RAPPORTERING I HENHOLD TIL DIREKTIV
2010/40/EU
1.

Første rapport

Rapporten nevnt i artikkel 17 nr. 1 i direktiv 2010/40/EU, heretter kalt «første rapport», skal presentere den nåværende
situasjonen for prioriterte aktiviteter og prosjekter som nevnt i artikkel 2 i direktiv 2010/40/EU samt i vedlegg I til
direktivet.
Første rapport skal omfatte en innledning som gir en generell oversikt over de nasjonale aktivitetene og prosjektene og
den relevante kontaktinformasjon i medlemsstatene, dvs. navn på organisasjon, type organisasjon (departement/nasjonal
myndighet/oppdragstaker/annet), navn på kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer osv.
Første rapport skal også omfatte en beskrivelse av de nasjonale aktivitetene og prosjektene på hvert prioriterte område
med, i den grad det er hensiktsmessig og anses relevant av medlemsstaten, en beskrivelse av de relevante initiativene,
deres mål, tidsskjema, milepæler, ressurser, viktigste berørte parter og status.
Om mulig skal det framskaffes tall, slik at framdriften kan måles bedre og mulig framtidig referansemåling forenkles.
2.

Informasjon om nasjonale ITS-tiltak

Opplysningene om nasjonale ITS-tiltak planlagt for den påfølgende femårsperioden, som nevnt i artikkel 17 nr.. 2 i
direktiv 2010/40/EU, skal omfatte en generell rapport om de aktivitetene som er planlagt for den neste femårsperioden i
medlemsstaten. Denne rapporten skal minst omfatte relevante opplysninger om følgende emner:
a) en beskrivelse av den nasjonale framgangsmåten og/eller strategien med hensyn til utvikling og innføring av ITS,
herunder hovedmålene,
b) en beskrivelse av den tekniske og rettslige rammen som gjelder for utvikling og innføring av ITS,
c) en beskrivelse av aktiviteter for å innføre ITS,
d) en beskrivelse av de nasjonale prioriteringsområder for virksomhet og tilknyttede tiltak, herunder angivelse av
hvordan disse er forbundet med prioriteringsområdene fastsatt i artikkel 2 i direktiv 2010/40/EU,
e) gjennomføring av nåværende og planlagte tiltak med beskrivelse av:

3.

–

instrumenter,

–

ressurser,

–

høring og aktive berørte parter,

–

milepæler,

–

overvåkning.

Statusrapporter

Rapportene som skal framlegges i henhold til artikkel 17 nr. 3 i direktiv 2010/40/EU, heretter kalt «statusrapporter», skal
følge samme oppbygning som første rapport og skal framheve de framskrittene som er gjort siden den forrige rapporten.
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