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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 13. července 2011
o přijetí pokynů k podávání zpráv členskými státy na základě směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2010/40/EU
(oznámeno pod číslem K(2011) 4947)
(2011/453/EU)
EVROPSKÁ KOMISE,

(4)

Čl. 17 odst. 2 směrnice 2010/40/EU rovněž požaduje,
aby byly přijaty pokyny pro podávání zpráv členskými
státy.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se
stanoviskem Evropského výboru pro ITS zřízeného na
základě čl. 15 odst. 1 směrnice 2010/40/EU,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady
2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení
inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy
a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (1), a zejména na
čl. 15 odst. 2 uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

Čl. 17 odst. 1 směrnice 2010/40/EU požaduje, aby
členské státy předložily Komisi do 27. srpna 2011
zprávu o svých vnitrostátních činnostech a projektech
týkajících se prioritních oblastí.
Čl. 17 odst. 2 směrnice 2010/40/EU požaduje, aby
členské státy poskytly Komisi do 27. srpna 2012 infor
mace o vnitrostátních činnostech v oblasti ITS plánova
ných na následující dobu pěti let.
Čl. 17 odst. 3 směrnice 2010/40/EU požaduje, aby
členské státy po první zprávě podaly každé tři roky
zprávu o pokroku dosaženém při zavádění činností
uvedených v čl. 17 odst. 1.

(1) Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 1.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Pokyny k podávání zpráv členskými státy se přijímají ve znění
přílohy.
Článek 2
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. července 2011.
Za Komisi
Siim KALLAS

místopředseda

23.7.2011
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PŘÍLOHA
POKYNY K PODÁVÁNÍ ZPRÁV ČLENSKÝMI STÁTY NA ZÁKLADĚ SMĚRNICE 2010/40/EU
1. První zpráva
Zpráva uvedená v čl. 17 odst. 1 směrnice 2010/40/EU (dále jen „první zpráva“) by měla předložit informaci o aktuálním
stavu vnitrostátních činností a projektech v prioritních oblastech uvedených v článku 2 a v příloze I směrnice
2010/40/EU.
První zpráva by měla obsahovat úvod poskytující obecný přehled o vnitrostátních činnostech a projektech a příslušné
kontaktní údaje v členském státě, tj. název organizace, typ organizace (ministerstvo/vnitrostátní orgán/smluvní strana/
ostatní), jméno kontaktní osoby, e-mailová adresa, telefonní číslo atd.
První zpráva by měla rovněž obsahovat popis vnitrostátních činností a projektů v každé prioritní oblasti spolu s popisem
příslušných iniciativ, jejich cílů, harmonogramu, milníků, zdrojů, vedoucího zúčastněného subjektu (vedoucích zúčastně
ných subjektů) a postavení.
Pokud je to možné, údaje by měly být uváděny s cílem lépe změřit pokrok a usnadnit případné budoucí referenční
srovnání.
2. Informace o vnitrostátních činnostech v oblasti ITS
Informace o vnitrostátních činnostech v oblasti ITS plánovaných na následující dobu pěti let uvedené v čl. 17 odst. 2
směrnice 2010/40/EU by měly zahrnovat souhrnnou zprávu o činnostech plánovaných na dalších pět let týkající se
zavádění ITS v členském státě. Tato zpráva by měla zahrnovat alespoň relevantní informace k těmto bodům:
a) popis vnitrostátního přístupu a/nebo strategie rozvoje a zavádění ITS včetně jejich hlavních cílů;
b) popis technického a právního rámce týkající se rozvoje a zavádění ITS;
c) popis činností potřebných pro zavádění ITS;
d) popis oblastí národních priorit pro kroky a související opatření, včetně údajů o tom, jak souvisí s prioritními oblastmi
uvedenými v článku 2 směrnice 2010/40/EU;
e) provádění současných i plánovaných opatření, pokud jde o:
— nástroje,
— zdroje,
— konzultace a aktivní zúčastněné subjekty,
— milníky,
— monitorování.
3. Průběžné zprávy
Zprávy, které mají být poskytnuty podle čl. 17 odst. 3 směrnice 2010/40/EU (dále jen „průběžné zprávy“) by měly mít
stejnou strukturu jako první zpráva a měly by zdůraznit pokrok ve srovnání s předchozí zprávou.
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