
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 13 lipca 2011 r. 

w sprawie przyjęcia wytycznych dotyczących sprawozdawczości państw członkowskich zgodnie 
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 4947) 

(2011/453/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
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. 15 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 17 ust. 1 dyrektywy 2010/40/UE zobowiązuje 
państwa członkowskie do przekazania Komisji do dnia 
27 sierpnia 2011 r. sprawozdania w sprawie ich krajo
wych działań i projektów dotyczących obszarów priory
tetowych. 

(2) Artykuł 17 ust. 2 dyrektywy 2010/40/UE zobowiązuje 
państwa członkowskie do przekazania Komisji do dnia 
27 sierpnia 2012 r. informacji dotyczących krajowych 
działań w zakresie ITS przewidzianych na kolejny okres 
pięciu lat. 

(3) Artykuł 17 ust. 3 dyrektywy 2010/40/UE zobowiązuje 
państwa członkowskie przekazywania, co trzy lata po 
przekazaniu pierwszego sprawozdania, sprawozdania 
dotyczącego postępów w realizacji działań, o których 
mowa w art. 17 ust. 1. 

(4) Artykuł 17 ust. 2 dyrektywy 2010/40/UE zobowiązuje 
również do przyjęcia wytycznych dotyczących sprawoz
dawczości państw członkowskich. 

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Europejskiego Komitetu ds. ITS ustanowionego 
na mocy art. 15 ust. 1 dyrektywy 2010/40/UE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym przyjmuje się wytyczne dotyczące sprawozdaw
czości państw członkowskich, określone w załączniku. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2011 r. 

W imieniu Komisji 
Siim KALLAS 

Wiceprzewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 207 z 6.8.2010, s. 1.



ZAŁĄCZNIK 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE SPRAWOZDAWCZOŚCI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZGODNIE 
Z DYREKTYWĄ 2010/40/UE 

1. Pierwsze sprawozdanie 

Sprawozdanie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 dyrektywy 2010/40/UE, zwane dalej „pierwszym sprawozdaniem”, 
powinno przedstawiać aktualny stan realizacji krajowych działań i projektów w priorytetowych obszarach, o których 
mowa w art. 2 i w załączniku I do dyrektywy 2010/40/UE. 

Pierwsze sprawozdanie powinno zawierać wstęp przedstawiający ogólny przegląd krajowych działań i projektów oraz 
odpowiednie dane kontaktowe w państwach członkowskich, tj. nazwę organizacji, rodzaj organizacji (ministerstwo/organ 
krajowy/wykonawca/inna), imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres poczty elektronicznej, numer telefonu itp. 

Pierwsze sprawozdanie powinno również zawierać opis krajowych działań i projektów w każdym z priorytetowych 
obszarów wraz z, w razie potrzeby i jeżeli zainteresowane państwo członkowskie uzna to za istotne, opisem właściwych 
inicjatyw, ich celu, ram czasowych, ważnych etapów, środków, głównej zainteresowanej strony (stron) i statusu. 

O ile to możliwe, w sprawozdaniu należy podać dane liczbowe w celu umożliwienia lepszego oszacowania postępu 
i ułatwienia ewentualnej przyszłej analizy porównawczej. 

2. Informacje dotyczące krajowych działań w zakresie ITS 

Informacje dotyczące krajowych działań w zakresie ITS przewidzianych na kolejny okres pięciu lat, o których mowa 
w art. 17 ust. 2 dyrektywy 2010/40/UE, powinny zawierać ogólne sprawozdanie na temat działań planowanych 
w okresie kolejnych pięciu lat i dotyczących wdrażania ITS w państwie członkowskim. Sprawozdanie to powinno 
zawierać przynajmniej następujące stosowne informacje dotyczące następujących kwestii: 

a) opis krajowego podejścia i/lub strategii rozwoju i wdrażania ITS, włącznie z ich głównymi celami; 

b) opis ram technicznych i prawnych dotyczących rozwoju i wdrażania ITS; 

c) opis działań związanych z wdrażaniem ITS; 

d) opis krajowych obszarów priorytetowych dla działań i powiązanych środków, w tym wskazanie, w jaki sposób te 
działania i środki odnoszą się do obszarów priorytetowych określonych w art. 2 dyrektywy 2010/40/UE; 

e) realizacja bieżących i planowanych działań w odniesieniu do: 

— instrumentów, 

— środków, 

— konsultacji i aktywnych zainteresowanych stron, 

— głównych etapów, 

— monitorowania. 

3. Sprawozdania z postępu prac 

Sprawozdania przedstawiane Komisji zgodnie z art. 17 ust. 3 dyrektywy 2010/40/UE, zwane dalej „sprawozdaniami 
z postępów”, powinny mieć taką samą strukturę jak pierwsze sprawozdanie i powinny uwidaczniać postępy osiągnięte od 
czasu przedstawienia poprzedniego sprawozdania.
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