
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 4 maja 2011 r. 

w sprawie ustanowienia Europejskiej Grupy Doradczej ds. ITS 

(2011/C 135/03) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania 
inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu 
drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu ( 1 ), 
w szczególności jej art. 16, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 16 dyrektywy 2010/40/UE wymaga ustano
wienia przez Komisję Europejskiej Grupy Doradczej ds. 
ITS w celu doradzania Komisji w zakresie gospodarczych 
i technicznych aspektów wdrażania i stosowania ITS na 
terenie Unii. 

(2) Konieczne jest zatem ustanowienie grupy ekspertów 
w dziedzinie inteligentnych systemów transportowych 
i zdefiniowanie jej zadań oraz struktury. 

(3) Europejska Grupa Doradcza ds. ITS powinna doradzać 
Komisji w zakresie gospodarczych i technicznych 
aspektów wdrażania i stosowania ITS na terenie Unii. 

(4) Europejska Grupa Doradcza ds. ITS powinna składać się 
z wysokiego szczebla przedstawicieli zainteresowanych 
dostawców usług ITS, stowarzyszeń użytkowników, prze
woźników i operatorów obiektów, przemysłu wytwór
czego, partnerów społecznych, stowarzyszeń branżo
wych, władz lokalnych i innych właściwych forów. 

(5) Należy ustanowić zasady dotyczące ujawniania informacji 
przez członków Europejskiej Grupy Doradczej ds. ITS. 

(6) Dane osobowe powinny być przetwarzane zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o 
swobodnym przepływie takich danych ( 2 ). 

(7) Należy ustalić okres stosowania niniejszej decyzji. 
W odpowiednim czasie Komisja rozważy celowość prze
dłużenia tego okresu, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Przedmiot 

Niniejszym ustanawia się grupę ekspertów ds. inteligentnych 
systemów transportowych, zwaną dalej „Europejską Grupą 
Doradczą ds. ITS”. 

Artykuł 2 

Zadania 

Zadaniem Europejskiej Grupy Doradczej ds. ITS jest: 

a) wspomaganie Komisji w przygotowywaniu specyfikacji, 
które mają być przyjmowane jako akty delegowane na 
mocy dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów trans
portowych, w szczególności poprzez przedstawianie opinii 
w zakresie gospodarczych i technicznych aspektów z nimi 
związanych; 

b) monitorowanie rozwoju polityki w dziedzinie ITS oraz dora
dzanie Komisji i zapewnianie jej wskazówek dotyczących 
wszystkich innych kwestii (niepowiązanych bezpośrednio 
ze specyfikacjami) związanych z wdrażaniem i 
stosowaniem ITS na terenie Unii; 

c) przyczynianie się do wymiany doświadczeń i dobrych 
praktyk związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem ITS. 

Artykuł 3 

Konsultacje 

Komisja może skonsultować się z Europejską Grupą Doradczą 
ds. ITS w każdej sprawie związanej z wdrażaniem 
i stosowaniem ITS na terenie Unii, jednocześnie zachęcając jej 
członków do proponowania dalszych tematów do dyskusji. 

Artykuł 4 

Skład i powoływanie 

1. Europejska Grupa Doradcza ds. ITS składa się z 25 
członków. 

2. Członkami są: 

— osoby powołane jako reprezentujące wspólne interesy zain
teresowanych stron w danym obszarze polityki, nie repre
zentujące indywidualnych zainteresowanych stron, 

lub 

— organizacje, w szerokim znaczeniu tego słowa, w tym 
przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, 
związki branżowe, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, 
agencje Unii, organy Unii i organizacje międzynarodowe.
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3. Członkowie są wyznaczani przez dyrektora generalnego 
Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu spośród specja
listów lub organizacji reprezentujących zainteresowane strony 
wymienione w art. 16 dyrektywy 2010/40/UE, posiadających 
kompetencje w dziedzinach, o których mowa w art. 2 i art. 
3, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do składania kandy
datur. 

4. Są oni powoływani na okres trzech lat. Pełnią oni swoje 
funkcje do końca kadencji. Kadencja jest odnawialna. 

5. Komisja lub jej służby ustanawiają listę rezerwową odpo
wiednich kandydatów, która może zostać wykorzystana do 
wyznaczenia odpowiednich członków zastępczych. Komisja 
lub jej służby zwracają się do kandydatów o zgodę przed 
umieszczeniem ich nazwiska na liście. 

6. Członkowie, którzy utracą zdolność wnoszenia należytego 
wkładu w prace Europejskiej Grupy Doradczej ds. ITS, złożą 
rezygnację lub nie spełniają warunków określonych w ust. 3 
niniejszego artykułu lub w art. 339 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, mogą zostać zastąpieni 
na okres, jaki pozostaje do wygaśnięcia ich kadencji. 

7. Nazwiska członków grupy są publikowane w rejestrze 
grup ekspertów Komisji i podobnych zespołów (dalej zwanym 
„rejestrem”) ( 1 ). 

8. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane 
i publikowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. 

Artykuł 5 

Funkcjonowanie grupy 

1. Posiedzeniom Europejskiej Grupy Doradczej ds. ITS prze
wodniczy przedstawiciel Komisji. 

2. W porozumieniu ze służbami Komisji Europejska Grupa 
Doradcza ds. ITS może ustanowić podgrupy celem zbadania 
szczegółowych kwestii, zgodnie z zakresem obowiązków usta
lonym przez Europejską Grupę Doradczą ds. ITS. Takie 
podgrupy ulegają rozwiązaniu wraz z wygaśnięciem ich 
mandatu. 

3. W trybie doraźnym przedstawiciel Komisji może zaprosić 
do udziału w pracach Europejskiej Grupy Doradczej ds. ITS lub 
podgrupy zewnętrznych ekspertów posiadających określone 
kompetencje w dziedzinie będącej przedmiotem obrad. Ponadto 
przedstawiciel Komisji może nadawać poszczególnym osobom 
i organizacjom status obserwatora. 

4. Członkowie grup eksperckich i ich przedstawiciele oraz 
zaproszeni eksperci i obserwatorzy podlegają wymogom zacho

wania tajemnicy zawodowej określonym w traktatach i ich 
przepisach wykonawczych, a także przestrzegają przepisów 
Komisji dotyczących bezpieczeństwa w zakresie ochrony infor
macji niejawnych UE, określonych w załączniku do decyzji 
Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom ( 2 ). W przypadku 
nieprzestrzegania przez nich powyższych zobowiązań Komisja 
może podjąć wszelkie stosowne środki. 

5. Posiedzenia grup ekspertów i podgrup odbywają się 
w pomieszczeniach Komisji. Komisja zapewnia grupie obsługę 
sekretariatu. W posiedzeniach Europejskiej Grupy Doradczej ds. 
ITS i jej podgrup mogą uczestniczyć inni zainteresowani jej 
pracami urzędnicy Komisji. 

6. Europejska Grupa Doradcza ds. ITS przyjmuje swój regu
lamin wewnętrzny sporządzony na podstawie standardowego 
regulaminu wewnętrznego grup ekspertów. 

7. Komisja publikuje stosowne informacje na temat działal
ności Europejskiej Grupy Doradczej ds. ITS w rejestrze lub na 
specjalnej stronie internetowej dostępnej poprzez link umiesz
czony w rejestrze. 

Artykuł 6 

Koszty posiedzeń 

1. Osoby uczestniczące w pracach Europejskiej Grupy 
Doradczej ds. ITS nie otrzymują wynagrodzenia za świadczone 
usługi. 

2. Wydatki na podróże służbowe i koszty utrzymania pono
szone przez osoby uczestniczące w pracach Europejskiej Grupy 
Doradczej ds. ITS są zwracane przez Komisję zgodnie 
z przepisami obowiązującymi w Komisji. 

3. Zwrot kosztów odbywa się w granicach dostępnych 
środków przyznanych w ramach rocznej procedury przydziału 
zasobów. 

Artykuł 7 

Stosowanie 

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 27 sierpnia 2017 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 4 maja 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Członkowie, którzy nie życzą sobie, aby ujawniono ich nazwisko, 
mogą złożyć wniosek o wyłączenie ich z powyższej zasady. 
Wniosek o nieujawnianie nazwiska członka grupy ekspertów uznaje 
się za uzasadniony w przypadku, gdy opublikowanie nazwiska 
mogłoby zagrozić jego bezpieczeństwu lub nietykalności osobistej 
bądź stanowić nieuzasadnione naruszenie prywatności. 

( 2 ) Decyzja Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom z dnia 
29 listopada 2001 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny 
(Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1).


