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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
2010/40/ES par pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā 
un saskarnēm ar citiem transporta veidiem
(COM(2021)0813 – C9-0471/2021 – 2021/0419(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2021)0813),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0471/2021),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A9-0265/2022),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājai Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisijas Paziņojumā par 
ilgtspējīgas un viedas mobilitātes 
stratēģiju33 teikts, ka intelektisko transporta 
sistēmu (“ITS”) ieviešana ir galvenais 
pasākums satīklotas un automatizētas 
multimodālas mobilitātes izveidē un 
tādējādi tiks veicināta Eiropas transporta 

(1) Komisijas Paziņojumā par 
ilgtspējīgas un viedas mobilitātes 
stratēģiju33 teikts, ka intelektisko transporta 
sistēmu (ITS) ieviešana ir galvenais 
pasākums satīklotas un automatizētas 
multimodālas mobilitātes izveidē un 
tādējādi tiks veicināta Eiropas transporta 
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sistēmas pārveide ar mērķi panākt efektīvu, 
drošu, ilgtspējīgu, viedu un noturīgu 
mobilitāti. Tas papildinās pasākumus, ko 
paredz pamatiniciatīva par kravu 
pārvadājumu zaļināšanu multimodālas 
loģistikas veicināšanai. Stratēģijā arī 
paziņots, ka 2022. gadā tiks pārskatīta 
Deleģēto regulu (ES) 2017/1926 attiecībā 
uz multimodāliem maršruta informācijas 
pakalpojumiem, lai iekļautu tajā prasību 
par obligātu piekļuvi dinamiskajām datu 
kopām, kā arī izvērtēs regulatīvo pasākumu 
nepieciešamību attiecībā uz multimodālo 
digitālo pakalpojumu sniedzēju tiesībām un 
pienākumiem līdztekus ar iniciatīvu par 
biļešu, tostarp dzelzceļa transporta biļešu, 
pārdošanu.

sistēmas pārveide ar mērķi panākt efektīvu, 
drošu, ilgtspējīgu, viedu un noturīgu 
mobilitāti. Tas papildinās pasākumus, ko 
paredz pamatiniciatīva par kravu 
pārvadājumu zaļināšanu multimodālas 
loģistikas veicināšanai. Stratēģijā arī 
paziņots, ka 2022. gadā tiks pārskatīta 
Deleģēto regulu (ES) 2017/1926 attiecībā 
uz multimodāliem maršruta informācijas 
pakalpojumiem, lai iekļautu tajā prasību 
par obligātu piekļuvi dinamiskajām datu 
kopām, kā arī izvērtēs regulatīvo pasākumu 
nepieciešamību attiecībā uz multimodālo 
digitālo pakalpojumu sniedzēju tiesībām un 
pienākumiem līdztekus ar iniciatīvu par 
biļešu, tostarp dzelzceļa transporta biļešu, 
pārdošanu. Ar šo direktīvu būtu 
jānodrošina, ka ITS lietotnes 
autotransporta jomā ļauj bez aizķeršanās 
integrēt citus transporta veidus, tādus kā 
dzelzceļš vai aktīva mobilitāte, tādējādi, 
kad vien iespējams, atvieglojot pāreju uz 
minētajiem transporta veidiem, lai 
uzlabotu efektivitāti un pieejamību.

__________________ __________________
33 COM(2020)789 final. 33 COM(2020)789 final.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Regulā (ES) 2020/852 par 
regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu 
veicināšanai jeb Taksonomijas regulā ir 
iekļauts vērienīgs mērķis, proti, atvieglot 
lielākus ieguldījumus ilgtspējīgā 
mobilitātē, piemēram, lai paplašinātu 
elektrifikāciju vai atbalstītu pārkārtošanos 
uz tīrākiem transporta veidiem, veicinot 
pāreju uz citiem transporta veidiem un 
labāku satiksmes pārvaldību. Vienlaikus 
tajā ir atzīta nepieciešamība pēc papildu 
tehniskās pārbaudes kritērijiem attiecībā 
uz transportu. Lai atvieglotu ieguldīšanu 
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ITS un atspoguļotu tās nozīmi ilgtspējīgas 
mobilitātes nodrošināšanā, būtu jāapsver 
iespēja ieviest tehniskās pārbaudes 
kritērijus attiecībā uz ITS.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Tā kā prasmīga datu izmantošana 
kļūst aizvien nozīmīgāka pārvadājumu 
ķēžu ilgtspējas, efektivitātes un noturības 
uzlabošanā, nepieciešams stiprināt ITS 
regulējuma koordināciju ar citām 
iniciatīvām, kuru mērķis ir saskaņot un 
atvieglot datu kopīgošanu mobilitātes, 
transporta un loģistikas nozarēs ar 
multimodālu perspektīvu37.

(4) Tā kā prasmīga datu izmantošana 
kļūst aizvien nozīmīgāka pārvadājumu 
ķēžu ilgtspējas, drošuma, efektivitātes un 
noturības uzlabošanā, nepieciešams 
stiprināt ITS regulējuma koordināciju ar 
citām iniciatīvām, kuru mērķis ir saskaņot 
un atvieglot datu kopīgošanu mobilitātes, 
transporta un loģistikas nozarēs ar 
multimodālu perspektīvu37, vienlaikus 
ņemot vērā noteikumus par datu 
aizsardzību un privātumu. Jo īpaši būtu 
jāuzlabo sadarbspēja un sakari, kas 
saistīti ar informācijas un rezervēšanas 
pakalpojumiem, kuri balstās uz ITS un 
attiecas uz drošām stāvvietām kravas 
automobiļiem un komerciāliem 
transportlīdzekļiem, piemēram, uz 
pakalpojumu un atpūtas zonām ceļu 
malās.

__________________ __________________
37 Piemēram, kopīgā Eiropas mobilitātes 
datu telpa un tās komponenti, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2020/1056 (2020. gada 
15. jūlijs) par kravu pārvadājumu 
elektronisku informāciju (OV L 249, 
31.7.2020, 33. lpp.) un Digitālā transporta 
un loģistikas foruma (DTLF) darbība.

37 Piemēram, kopīgā Eiropas mobilitātes 
datu telpa un tās komponenti, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2020/1056 (2020. gada 
15. jūlijs) par kravu pārvadājumu 
elektronisku informāciju (OV L 249, 
31.7.2020, 33. lpp.) un Digitālā transporta 
un loģistikas foruma (DTLF) darbība.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Digitalizācija un inovācija 
autotransporta nozarē rada 
nodarbinātības iespējas, pateicoties jaunu 
projektu izstrādei šajā nozarē.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Daudzas dalībvalstis autotransporta 
nozarē jau ievieš šādas sistēmas un 
pakalpojumus, kas izstrādāti valsts līmenī. 
Tomēr, neskatoties uz uzlabojumiem kopš 
Direktīvas 2010/40/ES pieņemšanas 
2010. gadā, tās izvērtējumā38 konstatētas 
ilgstošas nepilnības, kuru dēļ ITS 
pakalpojumu ieviešana joprojām notiek 
fragmentāri un nekoordinēti un nav 
nodrošināta ITS pakalpojumu ģeogrāfiska 
nepārtrauktība visā Savienībā un uz tās 
ārējām robežām.

(6) Daudzas dalībvalstis autotransporta 
nozarē jau ievieš šādas sistēmas un 
pakalpojumus, kas izstrādāti valsts līmenī. 
Tomēr, neskatoties uz uzlabojumiem kopš 
Direktīvas 2010/40/ES pieņemšanas 
2010. gadā, tās izvērtējumā38 konstatētas 
ilgstošas nepilnības, kuru dēļ ITS 
pakalpojumu ieviešana joprojām notiek 
fragmentāri un nekoordinēti un nav 
nodrošināta ITS pakalpojumu ģeogrāfiska 
nepārtrauktība visā Savienībā un uz tās 
ārējām robežām. ITS attīstībai būtu 
jāaptver piepilsētu, lauku un perifēro 
reģionu, kā arī salu un tālāko reģionu 
vajadzības, nodrošinot sociālo un 
ekonomisko iekļaušanu, jo dzīve šādos 
reģionos lielā mērā ir atkarīga no 
kvalitatīvu sabiedrisko pakalpojumu un 
infrastruktūras pieejamības un ir 
sagaidāms, ka šo pakalpojumu un 
infrastruktūras attīstīšana šajos 
apgabalos, ieviešot ITS, radīs būtiskus 
ieguvumus.

__________________ __________________
38 https://transport.ec.europa.eu/transport-
themes/intelligent-transport-
systems/road/action-plan-and-directive_en

38 https://transport.ec.europa.eu/transport-
themes/intelligent-transport-
systems/road/action-plan-and-directive_en.

Grozījums Nr. 6
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Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Īstenojot Komisijas deleģētās 
regulas39, kas papildina 
Direktīvu 2010/40/ES, dalībvalstis ir 
izveidojušas valsts piekļuves punktus40. 
Valsts piekļuves punkti organizē piekļuvi 
ar transportu saistītiem datiem un to 
atkalizmantošanu, lai sekmētu 
sadarbspējīgu maršruta un satiksmes ITS 
pakalpojumu nodrošināšanu galalietotājiem 
ES mērogā. Saskaņā ar Eiropas Datu 
stratēģiju41 valsts piekļuves punkti ir 
svarīga vienotas Eiropas mobilitātes datu 
telpas sastāvdaļa, un uz tiem būtu 
jāpaļaujas, jo īpaši attiecībā uz datu 
pieejamību.

(7) Īstenojot Komisijas deleģētās 
regulas39, kas papildina 
Direktīvu 2010/40/ES, dalībvalstis ir 
izveidojušas valsts piekļuves punktus40, un 
pastāv iespēja izveidot reģionālos un 
vietējos piekļuves punktus. Valsts 
piekļuves punkti organizē piekļuvi ar 
transportu saistītiem datiem un to 
atkalizmantošanu, lai sekmētu 
sadarbspējīgu maršruta un satiksmes ITS 
pakalpojumu nodrošināšanu galalietotājiem 
ES mērogā. Šiem ar transportu 
saistītajiem datiem vajadzētu būt 
pieejamiem mašīnlasāmā formātā. 
Saskaņā ar Eiropas Datu stratēģiju41 valsts 
piekļuves punkti ir svarīga vienotas 
Eiropas mobilitātes datu telpas sastāvdaļa, 
un uz tiem būtu jāpaļaujas, jo īpaši 
attiecībā uz datu pieejamību, lai atvieglotu 
to drošu un efektīvu izmantošanu — 
atkarībā no situācijas.

__________________ __________________
39 Komisijas Deleģētā regula (ES) 
Nr. 885/2013 (2013. gada 15. maijs), ar ko 
papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 
ITS direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz 
informācijas pakalpojumu sniegšanu 
saistībā ar drošām stāvvietām kravas 
automobiļiem un komerciālajiem 
transportlīdzekļiem (OV L 247, 18.9.2013., 
1. lpp.); Komisijas Deleģētā regula (ES) 
Nr. 886/2013 (2013. gada 15. maijs), ar ko 
papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz datiem 
un procedūrām, lai lietotājiem, ja 
iespējams, nodrošinātu vispārējas ar ceļu 
satiksmes drošību saistītas bezmaksas 
informācijas minimumu (OV L 247, 
18.9.2013., 6. lpp.); Komisijas Deleģētā 
regula (ES) 2015/962 (2014. gada 
18. decembris), ar ko papildina Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz reāllaika 

39 Komisijas Deleģētā regula (ES) 
Nr. 885/2013 (2013. gada 15. maijs), ar ko 
papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 
ITS direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz 
informācijas pakalpojumu sniegšanu 
saistībā ar drošām stāvvietām kravas 
automobiļiem un komerciālajiem 
transportlīdzekļiem (OV L 247, 18.9.2013., 
1. lpp.); Komisijas Deleģētā regula (ES) 
Nr. 886/2013 (2013. gada 15. maijs), ar ko 
papildina Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz datiem 
un procedūrām, lai lietotājiem, ja 
iespējams, nodrošinātu vispārējas ar ceļu 
satiksmes drošību saistītas bezmaksas 
informācijas minimumu (OV L 247, 
18.9.2013., 6. lpp.); Komisijas Deleģētā 
regula (ES) 2015/962 (2014. gada 
18. decembris), ar ko papildina Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz reāllaika 
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satiksmes informācijas pakalpojumu 
nodrošināšanu visā ES (OV L 157, 
23.6.2015., 21. lpp.); Komisijas Deleģētā 
regula (ES) 2017/1926 (2017. gada 
31. maijs), ar ko papildina Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz ES 
mēroga multimodālu maršruta informācijas 
pakalpojumu sniegšanu (OV L 272, 
21.10.2017., 1. lpp.).

satiksmes informācijas pakalpojumu 
nodrošināšanu visā ES (OV L 157, 
23.6.2015., 21. lpp.); Komisijas Deleģētā 
regula (ES) 2017/1926 (2017. gada 
31. maijs), ar ko papildina Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz ES 
mēroga multimodālu maršruta informācijas 
pakalpojumu sniegšanu (OV L 272, 
21.10.2017., 1. lpp.).

40 https://transport.ec.europa.eu/transport-
themes/intelligent-transport-
systems/road/action-plan-and-
directive/national-access-points_en

40 https://transport.ec.europa.eu/transport-
themes/intelligent-transport-
systems/road/action-plan-and-
directive/national-access-points_en.

41 COM(2020) 66 final. 41 COM(2020) 66 final.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ņemot vērā valsts piekļuves 
punktu būtisko nozīmi kopējas Eiropas 
mobilitātes telpas izveidē, dalībvalstīm 
būtu jāveic nepieciešamie pasākumi, lai 
izpildītu Direktīvā 2010/40/ES noteiktās 
prasības, un, kad vien iespējams, 
jāpaātrina savu saistību izpilde.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Valsts piekļuves punktos vajadzētu 
būt pieejamiem datiem, kas saistīti ar 
alternatīvo degvielu infrastruktūras 
atrašanās vietu un pieejamību.

Grozījums Nr. 9



RR\1266142LV.docx 11/48 PE732.629v02-00

LV

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu koordinētu un 
lietderīgu ITS ieviešanu visā Savienībā, 
būtu jāizstrādā specifikācijas, tostarp 
atbilstošos gadījumos standarti, lai papildus 
jau pieņemtajām specifikācijām ieviestu 
detalizētākus noteikumus un procedūras. 
Pirms papildu vai pārskatītu specifikāciju 
pieņemšanas Komisijai būtu jānovērtē to 
atbilstība dažiem konkrētiem principiem, 
kas norādīti II pielikumā. Prioritāte 
vispirms būtu jāpiešķir četrām galvenajām 
ITS izstrādes un ieviešanas jomām. 
Turpinot ITS ieviešanu, būtu jāņem vērā 
tehnoloģiskais progress un finanšu 
ieguldījumi esošajā ITS infrastruktūrā, ko 
jau ir izveidojušas atsevišķas dalībvalstis. 
Atbilstošos gadījumos, jo īpaši attiecībā uz 
S-ITS, būtu jānodrošina, lai ITS sistēmām 
izvirzītās prasības nedz pieprasītu, nedz 
diskriminētu noteikta veida tehnoloģijas 
izmantošanu.

(8) Lai nodrošinātu koordinētu, 
efektīvu un sadarbspējīgu ITS ieviešanu 
visā Savienībā, būtu jāizstrādā 
specifikācijas, tostarp atbilstošos 
gadījumos standarti, lai papildus jau 
pieņemtajām specifikācijām ieviestu 
detalizētākus noteikumus un procedūras. 
Pirms papildu vai pārskatītu specifikāciju 
pieņemšanas Komisijai būtu jānovērtē to 
papildināmība ar sabiedriskā transporta 
sistēmām, ņemot vērā to, ka tās ir daļa no 
vispārējas (tautsaimnieciskas) nozīmes 
pakalpojumiem, un to atbilstība dažiem 
konkrētiem principiem, kas norādīti 
II pielikumā. Prioritāte vispirms būtu 
jāpiešķir četrām galvenajām ITS izstrādes 
un ieviešanas jomām. Turpinot ITS 
ieviešanu, būtu jāņem vērā tehnoloģiskais 
progress un finanšu ieguldījumi esošajā 
ITS infrastruktūrā, ko jau ir izveidojušas 
atsevišķas dalībvalstis.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Lai garantētu ITS sistēmu 
savietojamību un sadarbspēju, būtu 
jānodrošina tas, ka — jo īpaši S-ITS 
gadījumā — ITS sistēmām noteiktās 
prasības neuzliek par pienākumu 
izmantot kādu noteiktu tehnoloģijas veidu 
un nediskriminē par labu kāda noteikta 
tehnoloģijas veida izmantošanai, atbilstoši 
Direktīvā (ES) 2018/19721a paredzētajam 
tehnoloģiju neitralitātes principam. 
Tehnoloģiju neitralitātes principa 
ierobežojumiem vajadzētu būt atbilstošiem 
un pamatotiem ar nepieciešamību 
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izvairīties no kaitīgiem traucējumiem. 
Šādi ierobežojumi var izpausties, 
piemēram, kā izstarojuma masku un 
jaudas līmeņu izmantošanas noteikšana, 
lai nodrošinātu sabiedrības veselības 
aizsardzību, ierobežojot iedzīvotāju 
pakļautību elektromagnētiskā lauka 
iedarbībai. Tie var būt paredzēti, lai 
nodrošinātu pakalpojumu pienācīgu 
darbību, nodrošinot pakalpojumu 
atbilstošu tehniskās kvalitātes līmeni, taču 
vienlaikus ne vienmēr izslēdzot iespēju 
izmantot vairāk nekā vienu pakalpojumu 
tajā pašā radiofrekvenču joslā.  Tie var 
būt paredzēti arī, lai nodrošinātu 
radiofrekvenču pienācīgu koplietošanu — 
jo īpaši gadījumos, kad to izmantošanas 
vienīgais nosacījums ir vispārēja atļaujas 
saņemšana —, lai aizsargātu 
radiofrekvenču efektīvu izmantošanu vai 
īstenotu vispārēju interešu mērķi saskaņā 
ar Savienības tiesībām.
__________________
1a Eiropas Elektronisko sakaru kodekss.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Pašlaik notiekošā ITS ieviešana 
rada tiesisko paļāvību ieinteresēto 
personu vidū un attiecībā uz to 
ieguldījumiem. Lai stimulētu 
ieguldījumus ITS un sniegtu juridisko 
noteiktību, ikreiz, kad tiek apspriesta 
turpmāka tehnoloģiju attīstība ITS jomā, 
vienmēr būtu jāņem vērā ieinteresēto 
personu tiesiskā paļāvība.

Grozījums Nr. 12
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Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Izstrādājot specifikācijas, būtu 
jāņem vērā un jāizmanto pieredze un 
rezultāti, kas jau gūti ITS, sadarbīgu 
intelektisku transporta sistēmu (S-ITS)42 un 
sadarbīgas, satīklotas un automatizētas 
mobilitātes (CCAM) jomā, jo īpaši saistībā 
ar S-ITS un CCAM platformām43, Eiropas 
forumu multimodālai pasažieru 
mobilitātei44 un Eiropas eZvana 
īstenošanas platformu45.

(9) Izstrādājot specifikācijas, būtu 
jāņem vērā un jāizmanto pieredze un 
rezultāti, kas jau gūti ITS, sadarbīgu 
intelektisku transporta sistēmu (S-ITS)42 un 
sadarbīgas, satīklotas un automatizētas 
mobilitātes (CCAM) jomā, jo īpaši saistībā 
ar S-ITS un CCAM platformām43, Eiropas 
forumu multimodālai pasažieru 
mobilitātei44, Digitālā transporta un 
loģistikas forumu44a un Eiropas eZvana 
īstenošanas platformu45.

__________________ __________________
42 Komisijas Ekspertu grupu reģistra kods 
E03188.

42 Komisijas Ekspertu grupu reģistra kods 
E03188.

43 Komisijas Ekspertu grupu reģistra kods 
E03657.

43 Komisijas Ekspertu grupu reģistra kods 
E03657.

44 Komisijas Ekspertu grupu reģistra kods 
E03826.

44 Komisijas Ekspertu grupu reģistra kods 
E03826.

45 Komisijas Ekspertu grupu reģistra kods 
E02481.

45 Komisijas Ekspertu grupu reģistra kods 
E02481.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Specifikācijām būtu jāveicina 
inovācija. Piemēram, plašākai datu 
pieejamībai būtu jāveicina jaunu ITS 
pakalpojumu izstrāde un otrādi, proti, 
inovācijai būtu jāsniedz izpratne par to, kas 
jāiekļauj specifikācijās nākotnē. Saskaņā ar 
pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” 
izveidotajai Eiropas partnerībai sadarbīgai, 
satīklotai un automatizētai mobilitātei būtu 
jāveicina S-ITS pakalpojumu nākamās 
kārtas izstrāde un testēšana, palīdzot 
integrēt augsti automatizētus 

(10) Specifikācijām būtu jāveicina 
inovācija. Piemēram, plašākai datu 
pieejamībai būtu jāveicina jaunu ITS 
pakalpojumu izstrāde un otrādi, proti, 
inovācijai būtu jāsniedz izpratne par to, kas 
jāiekļauj specifikācijās nākotnē. Lai 
nodrošinātu jauno tehnoloģiju, jo īpaši S-
ITS, drošumu, pirms ieviešanas tās 
vienmēr būtu jātestē reālos apstākļos. 
Saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 
Eiropa” izveidotajai Eiropas partnerībai 
sadarbīgai, satīklotai un automatizētai 
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transportlīdzekļus jaunajos multimodālās 
mobilitātes pakalpojumos.

mobilitātei būtu jāveicina S-ITS 
pakalpojumu nākamās kārtas izstrāde un 
testēšana, palīdzot integrēt augsti 
automatizētus transportlīdzekļus jaunajos 
multimodālās mobilitātes pakalpojumos.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Komisijai nekavējoties būtu jānāk 
klajā ar S-ITS specifikācijām.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Pētījums “Personām ar ierobežotām 
pārvietošanās spējām pieejama transporta 
kartēšana”47, kas veikts 2020. gadā, atklāja, 
ka dati par funkcijām, kas nodrošina 
piekļuvi, ir nepietiekami, tāpēc pašlaik nav 
iespējams paļauties uz brauciena plānu, kas 
sagatavots, izmantojot piekļuves iespējas 
aspektus kā meklēšanas kritērijus. Lai vēl 
vairāk uzlabotu transporta sistēmas 
piekļūstamību un atvieglotu ceļošanu 
personām ar invaliditāti un personām ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām, 
multimodālajiem digitālās mobilitātes 
pakalpojumiem jānodrošina datu 
pieejamība piekļuves mezglos un 
funkcijas, kas ļauj tiem piekļūt.

(13) Pētījums “Personām ar ierobežotām 
pārvietošanās spējām pieejama transporta 
kartēšana”47 kas veikts 2020. gadā, atklāja, 
ka dati par funkcijām, kas nodrošina 
piekļuvi, ir nepietiekami, tāpēc pašlaik nav 
iespējams paļauties uz brauciena plānu, kas 
sagatavots, izmantojot piekļuves iespējas 
aspektus kā meklēšanas kritērijus. Tas arī 
parādīja, ka minimālo prasību un 
standartu noteikšana attiecībā uz 
informāciju, kas paredzēta personām ar 
invaliditāti un personām ar ierobežotām 
pārvietošanās spējām, būtu jāuzskata par 
ļoti svarīgu Eiropas un dalībvalstu līmenī. 
Lai vēl vairāk uzlabotu transporta sistēmas 
piekļūstamību un atvieglotu ceļošanu 
personām ar invaliditāti un personām ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām, 
multimodālu digitālās mobilitātes 
pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešami 
dati pieejamos formātos par piekļuves 
mezgliem un to piekļūstamības iezīmēm.
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__________________ __________________
47 https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/dfa0c844-3b5f-11eb-
b27b-01aa75ed71a1

47 https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/dfa0c844-3b5f-11eb-
b27b-01aa75ed71a1.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) ITS un pilnveidotas vadītājam 
asistējošas sistēmas vai vispārīgi 
transportlīdzekļa un infrastruktūras sistēmu 
plašāka integrācija nozīmē, ka šādas 
sistēmas aizvien lielākā mērā paļausies uz 
informāciju, ko tās sniedz cita citai. Jo 
īpaši tas attiecas uz S-ITS. Paļaušanās uz 
šādi saņemtu informāciju pieaugs līdz ar 
automatizācijas līmeni. Paredzams, ka, 
sasniedzot augstāku automatizācijas 
līmeni, saziņa starp transportlīdzekļiem un 
infrastruktūru tiks izmantota manevru 
saskaņošanai un satiksmes plūsmu 
izlīdzināšanai, tādējādi veicinot arī 
transporta ilgtspēju. Līdz ar to ITS 
pakalpojumu integritātes apdraudējumi var 
nopietni ietekmēt ceļu satiksmes drošību, 
piemēram, ja tiek sniegta kļūdaina 
informācija par ātruma ierobežojumu vai ja 
transportlīdzeklis veic avārijas bremzēšanu 
it kā bīstamā situācijā. Lai nodrošinātu 
vienotus nosacījumus šīs direktīvas 
īstenošanai, Komisijai ārkārtas situācijās, 
kad ITS pakalpojumu integritāte ir 
apdraudēta, būtu jāpiešķir īstenošanas 
pilnvaras pieņemt pretpasākumus, lai 
novērstu šādas situācijas cēloņus un 
sekas. Šie pasākumi būtu jāveic iespējami 
drīzāk un jāpiemēro nekavējoties. Minētās 
pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 182/201148. Tā kā ir 
jānodrošina transporta nepārtrauktība, ir 
atbilstoši izmantot Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 8. panta 2. punktā paredzēto 

(14) ITS un pilnveidotas vadītājam 
asistējošas sistēmas vai vispārīgi 
transportlīdzekļa un infrastruktūras sistēmu 
plašāka integrācija nozīmē, ka šādas 
sistēmas aizvien lielākā mērā paļausies uz 
informāciju, ko tās sniedz cita citai. Jo 
īpaši tas attiecas uz S-ITS. Paļaušanās uz 
šādi saņemtu informāciju pieaugs līdz ar 
automatizācijas līmeni. Paredzams, ka, 
sasniedzot augstāku automatizācijas 
līmeni, droša saziņa starp 
transportlīdzekļiem un infrastruktūru tiks 
izmantota manevru saskaņošanai un 
satiksmes plūsmu izlīdzināšanai, tādējādi 
veicinot arī transporta ilgtspēju. Drošai 
saziņai starp transporta līdzekļiem un 
infrastruktūru būtu jānodrošina datu 
ticamība, precizitāte un pieejamība, 
nemazinot nepieciešamību nodrošināt 
dažādām ieinteresētajām personām un 
galalietotājiem taisnīgu piekļuvi datiem. 
Līdz ar to ITS pakalpojumu integritātes 
apdraudējumi var nopietni ietekmēt ceļu 
satiksmes drošību, piemēram, ja tiek 
sniegta kļūdaina informācija par ātruma 
ierobežojumu vai ja transportlīdzeklis veic 
avārijas bremzēšanu it kā bīstamā situācijā. 
Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šīs 
direktīvas īstenošanai, būtu jāpiešķir 
Komisijai īstenošanas pilnvaras ārkārtas 
situācijās, kad vienā vai vairākās 
dalībvalstīs ir apdraudēta ITS 
pakalpojumu integritāte vai kad ITS 
pakalpojumu integritātei vienā vairākās 
dalībvalstīs ir pārrobežu ietekme. Ja ir 
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iespēju pagarināt šādu pasākumu termiņu, 
lai tos varētu izmantot ilgāk nekā sešus 
mēnešus. Šādi pretpasākumi būtu jābeidz, 
tiklīdz ir ieviests alternatīvs risinājums vai 
ārkārtas situācija ir noregulēta.

apdraudēti ITS pakalpojumi un ir ieviesti 
ārkārtas rīcības plāni, kompetentajām 
iestādēm nekavējoties būtu atbilstoši 
jārīkojas. Šie pasākumi būtu jāveic 
iespējami drīzāk un jāpiemēro 
nekavējoties. Komisijai piešķirtās 
īstenošanas pilnvaras būtu jāizmanto tikai 
ārkārtas situācijās, kad citu iestāžu veikti 
cita veida kaitējuma novēršanas pasākumi 
nav bijuši sekmīgi. Tiek sagaidīts, ka 
vietējās un sistēmas mēroga kompetentās 
iestādes ieviesīs ārkārtas situāciju 
pārvaldības plānus, lai lai novērstu virkni 
iespējamu sistēmas darbības traucējumu, 
un nepieciešamības gadījumā spēs 
rīkoties saskaņā ar šiem plāniem. Minētās 
pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 182/201148. Tā kā ir 
jānodrošina transporta nepārtrauktība, ir 
atbilstoši izmantot Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 8. panta 2. punktā paredzēto 
iespēju pagarināt šādu pasākumu termiņu, 
lai tos varētu izmantot ilgāk nekā sešus 
mēnešus. Šādi pretpasākumi būtu jābeidz, 
tiklīdz ir ieviests alternatīvs risinājums vai 
ārkārtas situācija ir noregulēta.

__________________ __________________
48 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 
16. februāris), ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

48 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 
16. februāris), ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ja ITS lietotņu un pakalpojumu 
ieviešana un izmantošana paredz 
persondatu apstrādi, tā būtu jāveic saskaņā 

(15) Ja ITS lietotņu un pakalpojumu 
ieviešana un izmantošana paredz 
persondatu apstrādi, tā būtu jāveic, stingri 
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ar Savienības tiesību aktiem par 
persondatu un privātuma aizsardzību, proti, 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) 2016/67949 un saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2002/58/EK50.

ievērojot Savienības tiesību aktus par 
persondatu un privātuma aizsardzību, proti, 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) 2016/67949 un saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2002/58/EK50.

__________________ __________________
49 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 
27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.).

49 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 
27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.).

50 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 
12. jūlijs) par personas datu apstrādi un 
privātās dzīves aizsardzību elektronisko 
komunikāciju nozarē (Direktīva par 
privātumu un elektronisko komunikāciju) 
(OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

50 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 
12. jūlijs) par personas datu apstrādi un 
privātās dzīves aizsardzību elektronisko 
komunikāciju nozarē (Direktīva par 
privātumu un elektronisko komunikāciju) 
(OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Ja šajā direktīvā paredzēto 
specifikāciju izstrāde ietver persondatu 
apstrādi, būtu jāņem vērā prasības, kas 
noteiktas Regulā (ES) 2016/679 un 
Direktīvā 2002/58/EK. Jo īpaši visos 
gadījumos, kad izvirzītos mērķus var 
vienādā mērā sasniegt, izmantojot nevis 
persondatus, bet gan anonīmus datus, 
būtu vēlams izmantot anonimizāciju, lai 
stiprinātu personas privātumu atbilstoši 
integrētas datu aizsardzības principam.

(16) Ja saskaņā ar šo direktīvu 
izstrādājamās specifikācijas paredz 
persondatu apstrādi, tajās būtu jāievēro 
prasības, kas noteiktas Regulā (ES) 
2016/679 un Direktīvā 2002/58/EK. Jo 
īpaši, tiklīdz apstrādes mērķi var sasniegt 
arī bez personas minēšanas un ja 
anonimizācija ir tehniski iespējama, būtu 
jāizmanto anonimizācija kā viens no 
personu privātuma uzlabošanas veidiem 
atbilstoši integrētas datu aizsardzības 
principam. Jo īpaši no jebkāda veida 
diskriminācijas būtu jāizvairās gadījumos, 
kad tiek izmantotas tādas tehnoloģijas kā 
transportlīdzekļu datu mobilitātes modeļi 
vai sejas atpazīšana.
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Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Droši un uzticami laika noteikšanas 
un pozicionēšanas pakalpojumi ir būtiski 
ITS lietotņu un pakalpojumu lietderīgai 
darbībai. Tāpēc ir atbilstoši nodrošināt to 
saderību ar Galileo programmas 
nodrošināto autentificēšanas mehānismu, 
lai mazinātu uzbrukumus ar nodomu viltot 
globālās navigācijas satelītu sistēmas 
(“GNSS”) signālus.

(21) Droši un uzticami laika noteikšanas 
un pozicionēšanas pakalpojumi ir būtiski 
ITS lietotņu un pakalpojumu lietderīgai 
darbībai. Tāpēc ir atbilstoši nodrošināt to 
atpakaļsaderību ar Galileo programmas 
nodrošināto autentificēšanas mehānismu, 
lai mazinātu uzbrukumus ar nodomu viltot 
globālās navigācijas satelītu sistēmas 
(“GNSS”) signālus, un arī attiecīgā 
gadījumā izmantot citus pārbaudītus 
mehānismus, lai nodrošinātu, ka 
informācija par atrašanās vietu un laiku 
ir ticama. Šādi mehānismi var ietvert 
ticamības pārbaudi un GNSS 
pakalpojumu izmantošanu.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Gatavojot darba programmas, ko 
Komisija pieņem saskaņā ar 
Direktīvu 2010/40/ES, būtu jāapspriežas ar 
dalībvalstīm un citām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, tostarp citām 
Komisijas ekspertu grupām un komitejām, 
kas nodarbojas ar transporta digitālajiem 
aspektiem.

(22) Gatavojot darba programmas, ko 
Komisija pieņem saskaņā ar 
Direktīvu 2010/40/ES, būtu jāapspriežas ar 
dalībvalstīm — vai attiecīgā gadījumā 
citām kompetentajām institūcijām — un 
citām ieinteresētajām personām, to skaitā 
ar citām Komisijas ekspertu grupām un 
komitejām, kuras nodarbojas ar transporta 
digitālajiem aspektiem, ITS pakalpojumu 
sniedzējiem, ITS lietotāju apvienībām, 
transporta un iekārtu operatoriem un 
ražošanas nozares pārstāvjiem.

Grozījums Nr. 21
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Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jāveic nepieciešamie pasākumi, lai 
nodrošinātu sadarbību ar trešām valstīm, 
jo īpaši ar ES kandidātvalstīm un tām 
trešām valstīm, kurās atrodas tranzīta 
koridori, kas savieno dalībvalstis. 
Komisijai arī būtu jāveicina sadarbība 
starptautiskā līmenī.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Lai sasniegtu šīs direktīvas mērķus, 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu pilnvaras pieņemt 
aktus būtu jādeleģē Komisijai, lai tā piecu 
gadu laikā pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā varētu grozīt sarakstus, kuros 
norādīti datu veidi, kuru pieejamība 
jānodrošina dalībvalstīm, un ITS 
pakalpojumi, kuru ieviešana jānodrošina 
dalībvalstīm. Šo pilnvaru deleģēšana būtu 
automātiski jāpagarina uz tāda paša ilguma 
termiņu, ja vien Eiropas Parlaments vai 
Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu. 
Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstošas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī un ar 
ieinteresētajām personām, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu59 Jo īpaši, lai 
nodrošinātu vienādu dalību deleģēto aktu 
sagatavošanā, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 

(24) Lai sasniegtu šīs direktīvas mērķus, 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu Komisijai uz pieciem 
gadiem, sākot no šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas, būtu jādeleģē pilnvaras 
pieņemt aktus, lai grozītu to datu veidu 
sarakstu, attiecībā uz kuriem dalībvalstīm 
vai attiecīgā gadījumā citām kompetentām 
institūcijām ir jānodrošina datu 
pieejamība, un lai grozītu to ITS 
pakalpojumu sarakstu, kuru ieviešana 
dalībvalstīm ir jānodrošina. Šo pilnvaru 
deleģēšana būtu automātiski jāpagarina uz 
tāda paša ilguma termiņu, ja vien Eiropas 
Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija 
sagatavošanas darbu laikā rīkotu 
atbilstošas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī un ar ieinteresētajām personām, kas 
pārstāv visus ceļu satiksmes dalībnieku 
veidus un citas attiecīgās personas, un lai 
šīs apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
nodrošinātu vienādu dalību deleģēto aktu 
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piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

sagatavošanā, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

__________________ __________________
59 Iestāžu nolīgums starp Eiropas 
Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un 
Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas 
procesu (OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.).

59 Iestāžu nolīgums starp Eiropas 
Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un 
Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas 
procesu (OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2010/40/ES
3. pants – 1. daļa – g punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) direktīvas 3. pantā pievieno šādu 
punktu:
“g) pieņemt sadarbīgu inteliģentu 
transporta pakalpojumu specifikācijas.”;

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2010/40/ES
4. pants – 2. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(aa) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
2) “sadarbspēja” ir sistēmu un ar tām 
saistīto uzņēmējdarbības procesu spēja 
veikt datu apmaiņu un nodrošināt 
informācijas un zināšanu apriti;

“2) “sadarbspēja” ir sistēmu un ar tām 
saistīto uzņēmējdarbības procesu spēja 
veikt datu apmaiņu un kopīgot informāciju 
un zināšanas, lai garantētu ITS 
pakalpojumu nepārtrauktību;”;
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Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2010/40/ES
4. pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa)  panta 14. punktu aizstāj ar šādu:
“14) “dati par autoceļiem” ir dati par 
ceļu infrastruktūras raksturīgajām 
iezīmēm, tostarp, bet ne tikai, par 
stacionārām ceļa zīmēm un to 
regulatīvajiem drošības atribūtiem, kā arī 
par uzlādes infrastruktūru;”;

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2010/40/ES
4. pants – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19) “sadarbīgas inteliģentas transporta 
sistēmas” jeb “S-ITS” ir ITS, kas ļauj ITS 
lietotājiem sadarboties, droši un uzticami 
apmainoties ar ziņojumiem;

19) “sadarbīgas inteliģentas transporta 
sistēmas” jeb “S-ITS” ir ITS, kas ļauj ITS 
lietotājiem mijiedarboties un sadarboties 
nediskriminējošā veidā, veicot apmaiņu ar 
drošiem un ticamiem ziņojumiem starp 
transporta līdzekļiem un citiem transporta 
ekosistēmas elementiem, to skaitā 
transporta līdzekļiem, infrastruktūru un 
neaizsargātiem ceļu satiksmes 
dalībniekiem, — šajā nolūkā izmantojot 
sakaru tehnoloģijas —, bez iepriekšējas 
zināšanas citam par citu;

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2010/40/ES
4. pants – 21. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21) “datu pieejamība” ir datu esība 
mašīnlasāmā digitālā formātā;

21) “datu pieejamība” ir datu esamība 
digitālā un pieejamā mašīnlasāmā 
formātā;

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2010/40/ES
4. pants – 23. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23) “iespēja piekļūt datiem” ir iespēja 
ar valsts piekļuves punktu starpniecību 
pieprasīt un saņemt datus mašīnlasāmā 
digitālā formātā;

23) “iespēja piekļūt datiem” ir iespēja 
ar valsts un attiecīgā gadījumā reģionālo 
un vietējo piekļuves punktu starpniecību 
pieprasīt un saņemt datus digitālā un 
pieejamā mašīnlasāmā formātā;

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva 2010/40/ES
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
specifikācijas, ko Komisija pieņēmusi 
saskaņā ar 6. pantu, atbilstīgi II pielikumā 
izklāstītajiem principiem piemēro ITS 
lietotnēm un pakalpojumiem tur, kur tās 
tiek ieviestas. Tas neskar ikvienas 
dalībvalsts tiesības pieņemt lēmumus par 
to, kā tā ieviesīs šādas lietotnes un 
pakalpojumus savā teritorijā. Šīs tiesības 
neskar 6.a un 6.b pantu. Atbilstošos 
gadījumos dalībvalstis arī sadarbojas, lai 
nodrošinātu šādu specifikāciju ievērošanu.

1. Dalībvalstis un/vai kompetentās 
iestādes veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka specifikācijas, ko Komisija 
pieņēmusi saskaņā ar 6. pantu, atbilstīgi 
II pielikumā izklāstītajiem principiem 
piemēro ITS lietotnēm un pakalpojumiem 
tur, kur tie tiek ieviesti. Tas neskar ikvienas 
dalībvalsts tiesības pieņemt lēmumus par 
to, kā tā ieviesīs šādas lietotnes un 
pakalpojumus savā teritorijā. Šīs tiesības 
neskar 6.a un 6.b pantu. Attiecīgos 
gadījumos dalībvalstis arī sadarbojas, 
tostarp ar attiecīgajām ieinteresētajām 
personām, lai nodrošinātu minēto 
specifikāciju ievērošanu. Komisija 
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17. panta 5. punktā minētās darba 
programmas ietvaros pieņem metodiku 
datu savietojamības nodrošināšanai valsts 
piekļuves punktu struktūrā.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva 2010/40/ES
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis arī sadarbojas saistībā 
ar prioritārajām jomām, kamēr nav 
pieņemtas specifikācijas, kas attiecas uz 
šīm prioritārajām jomām.

2. Dalībvalstis un/vai kompetentas 
iestādes arī sadarbojas, tostarp ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
saistībā ar prioritārajām jomām, kamēr nav 
pieņemtas specifikācijas, kas attiecas uz 
šīm prioritārajām jomām.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva 2010/40/ES
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja nepieciešams, dalībvalstis arī 
sadarbojas ar attiecīgajām ieinteresētajām 
personām aspektos, kas saistīti ar 
Komisijas pieņemto specifikāciju, 
piemēram, standartu un ES saskaņoto 
profilu, vienotu definīciju, vienotu 
metadatu, vienotu kvalitātes prasību, 
īstenošanu un ievērošanu, un aspektos, kas 
saistīti ar valsts piekļuves punktu 
arhitektūras sadarbspēju, vienotiem datu 
apmaiņas nosacījumiem, kā arī ar kopīgu 
apmācību un informatīvajiem pasākumiem.

3. Dalībvalstis un/vai kompetentās 
iestādes arī sadarbojas, tostarp ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
aspektos, kas saistīti ar Komisijas pieņemto 
specifikāciju, piemēram, standartu un ES 
saskaņoto profilu, vienotu definīciju, 
vienotu metadatu, vienotu kvalitātes 
prasību, īstenošanu un ievērošanu, un 
aspektos, kas saistīti ar valsts piekļuves 
punktu arhitektūras sadarbspēju, iespēju 
piekļūt datiem un vienotiem datu apmaiņas 
nosacījumiem, drošu piekļuvi, kā arī ar 
kopīgu apmācību un informatīvajiem 
pasākumiem. Šajā nolūkā tās dalās 
labākajā praksē un izstrādā kopīgus 
projektus, jo īpaši pārrobežu apgabalos.
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Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2010/40/ES
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Neskarot Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā (ES) 2015/1535* 
noteiktās procedūras, specifikācijās 
attiecīgā gadījumā nosaka apstākļus, kādos 
dalībvalstis drīkst, paziņojušas par to 
Komisijai, paredzēt papildu noteikumus 
ITS pakalpojumu sniegšanai visā to 
teritorijā vai teritorijas daļā, ja minētie 
noteikumi netraucē sadarbspējai.

5. Neskarot Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvā (ES) 2015/1535* 
noteiktās procedūras, specifikācijās 
attiecīgā gadījumā nosaka apstākļus, kādos 
dalībvalstis drīkst, paziņojušas par to 
Komisijai, paredzēt papildu noteikumus 
par ITS pakalpojumu sniegšanu visā to 
teritorijā vai tās daļā. Šādus noteikumus 
neierosina un neapstiprina, ja tie var 
apgrūtināt sadarbspēju.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Direktīva 2010/40/ES
6.a pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka visiem 
III pielikumā uzskaitītajiem datu veidiem 
atbilstoši dati ir pieejami konkrētajam 
datu veidam atbilstošā ģeogrāfiskā 
tvērumā pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk 
kā attiecīgajā datumā, kas noteikts minētajā 
pielikumā.

Dalībvalstis un/vai kompetentās iestādes, 
darot visu iespējamo, nodrošina, ka 
attiecībā uz katru no III pielikumā 
uzskaitītajiem datu veidiem pēc iespējas 
drīzāk un ne vēlāk kā attiecīgajā datumā, 
kas noteikts minētajā pielikumā, ir 
pieejami dati konkrētajam datu veidam 
atbilstošajā ģeogrāfiskajā tvērumā.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Direktīva 2010/40/ES
6.a pants – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz tam pašam datumam dalībvalstis 
nodrošina, ka šiem datiem iespējams 
piekļūt valsts piekļuves punktos.

Līdz tam pašam datumam dalībvalstis 
un/vai kompetentās iestādes nodrošina 
iespēju piekļūt šiem datiem valsts 
piekļuves punktos. Šajā nolūkā 
dalībvalstis un/vai kompetentās iestādes 
nodrošina atbilstošu lietotājsaskarni.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Direktīva 2010/40/ES
6.a pants – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija līdz 2026. gada 31. decembrim 
izveido vienotu Eiropas piekļuves punktu, 
lai nodrošinātu piekļuvi ar transportu 
saistītiem datiem un to atkalizmantošanu 
nolūkā sekmēt sadarbspējīgu maršruta un 
satiksmes ITS pakalpojumu sniegšanu 
galalietotājiem ES mērogā. Šis vienotais 
Eiropas piekļuves punkts savieno visus 
valsts piekļuves punktus un nodrošina 
piekļuvi visiem datiem, kas ietilpst 
Direktīvas 2010/40/ES darbības jomā. 
Komisija nodrošina, ka vienotais Eiropas 
piekļuves punkts tiek darīts pieejams 
sabiedrībai un ka tam var viegli piekļūt, 
ko panāk, bez maksas sniedzot atvērtos 
datus un izmantojot atvērtas un 
standartizētas saskarnes. Dalībvalstis 
nodrošina, ka to valsts piekļuves punkti 
dara iespējamu automatizētu un vienotu 
datu apmaiņu ar vienoto Eiropas 
piekļuves punktu, neskarot visus 
attiecīgos Savienības tiesību aktus.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
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Direktīva 2010/40/ES
6.b pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts nodrošina IV pielikumā 
norādīto ITS pakalpojumu ieviešanu 
minētajā pielikumā paredzētajā 
ģeogrāfiskajā tvērumā līdz minētajā 
pielikumā noteiktajam datumam.

Dalībvalstis nodrošina IV pielikumā 
norādīto ITS pakalpojumu ieviešanu 
attiecīgajā ģeogrāfiskajā tvērumā ne vēlāk 
kā pielikumā noteiktajā datumā.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2010/40/ES
7. pants – 1.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pēc izmaksu un ieguvumu analīzes 
un ietekmes novērtējuma, kas ietver 
atbilstošas apspriešanās, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā 
ar 12. pantu, lai grozītu datu veidu sarakstu 
III pielikumā, tostarp katram datu veidam 
norādīto izpildes termiņu un ģeogrāfisko 
tvērumu. Šiem grozījumiem jābūt 
saskaņotiem ar datu kategorijām, kas 
noteiktas jaunākajā darba programmā, kura 
pieņemta saskaņā ar 17. panta 5. punktu.

1.a Pēc izmaksu un ieguvumu analīzes 
un ietekmes izvērtēšanas, kurā īpaša 
uzmanība tiek pievērsta ietekmei uz MVU 
un kuru papildina ar ieinteresēto personu 
apspriešanos, kurā vienlīdzīgi pārstāvēti 
visi ceļu satiksmes dalībnieki un citas 
attiecīgās grupas, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
12. pantu, lai grozītu datu veidu sarakstu 
III pielikumā, tostarp katram datu veidam 
norādīto izpildes termiņu un ģeogrāfisko 
tvērumu. Šie grozījumi ir saderīgi ar datu 
kategorijām, kas noteiktas jaunākajā darba 
programmā, kura pieņemta saskaņā ar 
17. panta 5. punktu.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2010/40/ES
7. pants – 1.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Pēc izmaksu un ieguvumu analīzes, 1.b Pēc izmaksu un ieguvumu analīzes, 
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kurā pienācīgi ņemtas vērā norises tirgū un 
tehnoloģiju attīstība, un ietekmes 
novērtējuma, kas ietver atbilstošas 
apspriešanās, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
12. pantu, lai grozītu ITS pakalpojumu 
sarakstu IV pielikumā, tostarp katram ITS 
pakalpojumam norādīto izpildes termiņu 
un ģeogrāfisko tvērumu. Šiem 
grozījumiem jābūt saskaņotiem ar ITS 
pakalpojumu sarakstu, kas iekļauts 
jaunākajā darba programmā, kura pieņemta 
saskaņā ar 17. panta 5. punktu.

kurā pienācīgi ņemtas vērā norises tirgū un 
tehnoloģiju attīstība, un ietekmes 
izvērtēšanas, kurā īpaša uzmanība 
pievērsta ietekmei uz MVU un kuru 
papildina ieinteresēto personu 
apspriešanās, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
12. pantu, lai grozītu ITS pakalpojumu 
sarakstu IV pielikumā, tostarp katram ITS 
pakalpojumam norādīto izpildes termiņu 
un ģeogrāfisko tvērumu. Šādi priekšlikumi 
ir saderīgi ar ITS pakalpojumu sarakstu, 
kas iekļauts jaunākajā darba programmā, 
kura pieņemta saskaņā ar 17. panta 
5. punktu.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)
Direktīva 2010/40/ES
9. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(9a) direktīvas 9. pantu aizstāj ar šādu:
9. pants “9. pants

Nesaistoši pasākumi Nesaistoši pasākumi

Komisija var pieņemt pamatnostādnes un 
citus nesaistošus pasākumus, lai sekmētu 
dalībvalstu sadarbību attiecībā uz 
prioritārajām jomām atbilstīgi 15. panta 2. 
punktā minētajai konsultēšanās procedūrai.

Komisija pieņem pamatnostādnes un citus 
nesaistošus pasākumus, lai sekmētu 
dalībvalstu sadarbību attiecībā uz 
prioritārajām jomām atbilstīgi 15. panta 
2. punktā minētajai konsultēšanās 
procedūrai. Šo pamatnostādņu mērķis ir 
palīdzēt noteikt kārtību, kādā dalībvalstis 
kopīgo III pielikumā uzskaitīto veidu 
datus, kurus ITS pakalpojumu sniedzēji 
centralizētā un sadarbīgā veidā darījuši 
savstarpēji pieejamus ar savu valsts 
piekļuves punktu palīdzību.”;

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
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Direktīva 2010/40/ES
10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar 6. pantu pieņemtās 
specifikācijas attiecas uz tādu satiksmes, 
maršruta vai ceļa datu apstrādi, kuri ir 
personas dati atbilstoši definīcijai 
Regulas (ES) 2016/679* 4. panta 1. punktā, 
tajās nosaka šo datu kategorijas un paredz 
atbilstošus pasākumus personas datu 
aizsardzībai atbilstīgi 
Regulai (ES) 2016/679 un 
Direktīvai 2002/58/EK. Piemērotos 
gadījumos ir vēlams izmantot anonīmus 
datus.

Ja saskaņā ar 6. pantu pieņemtās 
specifikācijas attiecas uz tādu satiksmes, 
maršruta vai ceļa datu apstrādi, kuri ir 
personas dati atbilstoši definīcijai 
Regulas (ES) 2016/679* 4. panta 1. punktā, 
tajās nosaka šo datu kategorijas un paredz 
atbilstošus pasākumus personas datu 
aizsardzībai atbilstīgi 
Regulai (ES) 2016/679 un 
Direktīvai 2002/58/EK. Tiklīdz datu 
apstrādes mērķi ir iespējams sasniegt arī 
bez personas datu minēšanas un 
anonimizācija ir tehniski īstenojama, 
izmanto tikai anonīmus datus.

____________ ____________

* Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 
27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.).

* Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 
27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 
1. lpp.).

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)
Direktīva 2010/40/ES
12. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(12a) direktīvas 12. panta 4. punktu 
groza šādi:

4. Pirms deleģēta akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 
katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 13. 
aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. 

“4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar Eiropas ITS 
padomdevēju grupu, citām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām un ekspertiem, 
kurus katra dalībvalsts izraudzījusies 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 
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2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu.”;

(Direktīva 2010/40/ES)

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva 2010/40/ES
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pēc sākotnējā ziņojuma 
iesniegšanas dalībvalstis ik pēc trīs gadiem 
ziņo par progresu šīs direktīvas un visu to 
papildinošo deleģēto aktu īstenošanā, kā 
minēts 1. punktā.

3. Pēc sākotnējā ziņojuma 
iesniegšanas dalībvalstis ik pēc diviem 
gadiem ziņo par progresu šīs direktīvas un 
visu to papildinošo deleģēto aktu 
īstenošanā, kā minēts 1. punktā.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
Direktīva 2010/40/ES
17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija 18 mēnešus pēc kārtējā 
dalībvalstīm noteiktā ziņošanas termiņa 
sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par progresu šīs direktīvas 
īstenošanā. Ziņojumam pievieno analīzi par 
darbību un 5.–11. panta un 16. panta 
īstenošanu, tostarp par izmantotajiem un 
vajadzīgajiem finanšu resursiem, un 
attiecīgā gadījumā tajā izvērtē 
nepieciešamību grozīt šo direktīvu.

4. Komisija 12 mēnešus pēc katra 
dalībvalstīm noteiktā ziņošanas termiņa 
sniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par progresu šīs direktīvas 
īstenošanā. Ziņojumam pievieno analīzi par 
darbību un 5.–11. panta un 16. panta 
īstenošanu, tostarp par izmantotajiem un 
vajadzīgajiem finanšu resursiem, un 
attiecīgā gadījumā tajā izvērtē 
nepieciešamību grozīt šo direktīvu.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 14. punkts
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Direktīva 2010/40/ES
17. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz [spēkā stāšanās datums + 12 mēneši] 
Komisija pēc apspriešanās ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām pieņem darba 
programmu, izdodot attiecīgu īstenošanas 
aktu. Minēto īstenošanas aktu pieņem 
saskaņā ar 15. panta 4. punktā minēto 
pārbaudes procedūru. Darba programmā 
iekļauj mērķus un to izpildes termiņus 
katram gadam, kā arī uzskaita datu 
kategorijas un ITS pakalpojumus, par 
kuriem Komisija var pieņemt deleģētos 
aktus atbilstīgi 7. panta 1.a un 
1.b punktam.

Līdz [spēkā stāšanās diena + 12 mēneši] 
Komisija pēc apspriešanās ar Eiropas ITS 
padomdevēju grupu un attiecīgajām 
ieinteresētajām personām ar īstenošanas 
aktu pieņem darba programmu. Minēto 
īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 
15. panta 4. punktā minēto pārbaudes 
procedūru. Darba programmā iekļauj 
mērķus un tās izpildes termiņu katram 
gadam, kā arī uzskaita datu kategorijas un 
ITS pakalpojumus, attiecībā uz kuriem 
Komisija var pieņemt deleģētos aktus 
atbilstīgi 7. panta 1.a punktam vai iesniegt 
jaunu tiesību akta priekšlikumu.

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – 1. daļa – 1.1. punkts – 1. daļa – 1.1.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.1.4. multimodālas maršruta 
informācijas, tostarp ar transporta 
pakalpojumu rezervēšanu un iegādi 
saistītas informācijas laicīga atjaunināšana, 
ko veic ITS pakalpojumu sniedzēji.

1.1.4. multimodālas maršruta 
informācijas, tostarp ar transporta 
pakalpojumu rezervēšanu un attiecīgā 
gadījumā iegādi saistītas informācijas 
laicīga atjaunināšana, ko veic ITS 
pakalpojumu sniedzēji.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 2.1. punkts – 1. daļa – 2.1.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1.4. datu pieejamība un sinerģētiskā 
iedarbība, kas saistīta ar citām iniciatīvām, 
kuru mērķis ir saskaņot un atvieglot datu 
kopīgošanu67, kā arī veicināt 

2.1.4. datu pieejamība un sinerģija ar 
citām iniciatīvām, kuru mērķis ir saskaņot 
un atvieglot datu kopīgošanu67, kā arī 
veicināt multimodalitāti, transporta veidu 
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multimodalitāti, transporta veidu 
integrāciju un optimizēt modālo līdzsvaru 
Eiropas transporta tīklā.

integrāciju un modālā līdzsvara 
optimizēšanu Eiropas transporta tīklā.

__________________ __________________
67 Piemēram, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (ES) 2020/1056 
(2020. gada 15. jūlijs) par kravu 
pārvadājumu elektronisku informāciju 
(OV L 249, 31.7.2020., 33. lpp.) un 
Digitālā transporta un loģistikas foruma 
(DTLF) darbība.

67 Piemēram, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (ES) 2020/1056 
(2020. gada 15. jūlijs) par kravu 
pārvadājumu elektronisku informāciju 
(OV L 249, 31.7.2020., 33. lpp.) un 
Digitālā transporta un loģistikas foruma 
(DTLF) darbība.

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 2.2. punkts – 1. daļa – 2.2.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2.1. mobilitātes pārvaldībai 
nepieciešamu, aktuālu un precīzu ceļa un 
multimodālu maršruta un satiksmes datu 
pieejamība un iespēja piekļūt tiem 
attiecīgajām publiskajām iestādēm, 
neskarot datu aizsardzības prasības;

2.2.1. mobilitātes pārvaldībai 
nepieciešamu precīzu esošo ceļa un 
multimodālu maršruta un satiksmes datu 
pieejamība un iespēja piekļūt tiem 
standartizētā formātā attiecīgajām 
publiskajām iestādēm, neskarot datu 
aizsardzības prasības;

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. punkts – 1. daļa – 2.4. punkts – 1. daļa – 2.4.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.4.2. tādu ar kravu saistītu datu 
pieejamība, kuriem piekļūst saskaņā ar 
citiem īpašiem regulējumiem par datu 
kopīgošanu68;

2.4.2. tādu ar kravu saistītu datu 
pieejamība, kam var piekļūt ar citu īpašu 
datu kopīgošanas satvaru68 palīdzību, 
veicinot eCMR risinājumu sadarbspēju;

__________________ __________________
68 Piemēram, Regula (ES) 2020/1056. 68 Piemēram, Regula (ES) 2020/1056.
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Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 1. daļa – 3.1. punkts – 1. daļa – 3.1.3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1.3.a Regulas (ES) 2018/858 ātras 
pielāgošanas nodrošināšana, lai iekļautu 
nākamās paaudzes eZvana tehnoloģijas.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 1. daļa – 3.1. punkts – 1. daļa – 3.1.3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.1.3.b Komisijai un dalībvalstīm būtu 
jāsadarbojas ar mobilo tīklu operatoriem 
un citām ieinteresētajām personām, lai 
rastu risinājumu eZvana sistēmu darbībai 
transportlīdzekļos, kas būs laisti tirgū 
pirms nākamās paaudzes eZvana 
standarta apstiprināšanas un iekļaušanas 
ES regulā par tipa apstiprināšanu. Ķēžu 
komutācijas eZvana sistēmu darbību 
nodrošina vismaz visā to pēdējo 
transportlīdzekļu paredzamajā dzīves 
ciklā, kuri laisti tirgū ar šādu sistēmu.

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 1. daļa – 3.2. punkts – 1. daļa – 3.2.3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.3.a alternatīvo degvielu 
infrastruktūras pieejamība lietotājiem.

Grozījums Nr. 52
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Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 3. punkts – 1. daļa – 3.4. punkts – 3.4.3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.4.1. Nosaka pasākumus, kas 
nepieciešami, lai veicinātu ceļu satiksmes 
dalībnieku drošību saistībā ar to 
transportlīdzekļos integrēto cilvēka un 
mašīnas saskarni un portatīvo ierīču 
lietošanu, lai atvieglotu braukšanu un/vai 
transporta darbības, kā arī transportlīdzekļu 
sakaru sistēmu drošību, un kas neietilpst 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES) 2018/85869, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
Nr. 167/201370 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. 168/201371 
darbības jomā.

3.4.1. Nosaka pasākumus, kas 
nepieciešami, lai veicinātu ceļu satiksmes 
dalībnieku drošību saistībā ar to 
transportlīdzekļos integrēto cilvēka un 
mašīnas saskarni un portatīvo ierīču, 
tostarp mobilo tālruņu, lietošanu, lai 
atvieglotu braukšanu un/vai transporta 
darbības, kā arī transportlīdzekļu sakaru 
sistēmu drošību, un kas neietilpst Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
2018/85869, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) Nr. 167/201370 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) Nr. 168/201371 darbības jomā. 
Nosakot minētos nepieciešamos 
pasākumus, atzīst arī nepieciešamību 
nodrošināt savstarpēju to ITS ziņojumu 
atzīšanu, ar ko notiek apmaiņa starp 
transporta veidiem, kuru ITS ierīces un 
pievienotie sensori ir izstrādāti, balstoties 
uz atšķirīgiem funkcionālā drošuma 
standartiem.

__________________ __________________
69 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/858 (2018. gada 
30. maijs) par mehānisko transportlīdzekļu 
un to piekabju, kā arī tādiem 
transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, 
sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību 
apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar 
ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un 
(EK) Nr. 595/2009 un atceļ 
Direktīvu 2007/46/EK (OV L 151, 
14.6.2018., 1. lpp.).

69 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/858 (2018. gada 
30. maijs) par mehānisko transportlīdzekļu 
un to piekabju, kā arī tādiem 
transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, 
sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību 
apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar 
ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un 
(EK) Nr. 595/2009 un atceļ 
Direktīvu 2007/46/EK (OV L 151, 
14.6.2018., 1. lpp.).

70 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 167/2013 (2013. gada 
5. februāris) par lauksaimniecības un 
mežsaimniecības transportlīdzekļu 
apstiprināšanu un tirgus uzraudzību 
(OV L 60, 2.3.2013., 1. lpp.).

70 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 167/2013 (2013. gada 
5. februāris) par lauksaimniecības un 
mežsaimniecības transportlīdzekļu 
apstiprināšanu un tirgus uzraudzību 
(OV L 60, 2.3.2013., 1. lpp.).
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71 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 168/2013 (2013. gada 
15. janvāris) par divu riteņu vai trīs riteņu 
transportlīdzekļu un kvadriciklu 
apstiprināšanu un tirgus uzraudzību 
(OV L 60, 2.3.2013., 52. lpp.).

71 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 168/2013 (2013. gada 
15. janvāris) par divu riteņu vai trīs riteņu 
transportlīdzekļu un kvadriciklu 
apstiprināšanu un tirgus uzraudzību 
(OV L 60, 2.3.2013., 52. lpp.).

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 4. punkts – 1. daļa – 4.1. punkts – 4.1.4. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.1.4. saziņas infrastruktūras noteikšana 
datu vai informācijas apmaiņai starp 
transportlīdzekļiem, starp infrastruktūrām 
un starp transportlīdzekļiem un 
infrastruktūrām;

4.1.4. drošas, precīzas un uzticamas 
saziņas infrastruktūras noteikšana datu vai 
informācijas apmaiņai starp 
transportlīdzekļiem, starp infrastruktūrām 
un starp transportlīdzekļiem un 
infrastruktūrām;

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. tabula – a punkts
Direktīva 2010/40/ES
2. pielikums – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sniedz reālu ieguldījumu Eiropas 
autotransporta galveno problēmu 
risināšanā (piemēram, mazinot 
sastrēgumus un emisijas, uzlabojot 
energoefektivitāti, panākot augstāku 
drošuma un drošības līmeni, tostarp 
attiecībā uz neaizsargātiem ceļu satiksmes 
dalībniekiem);

a) sniedz reālu ieguldījumu svarīgāko ar 
autotransportu saistīto uzdevumu 
risināšanā Eiropā (piemēram, sastrēgumu 
mazināšanā, ārkārtas situāciju 
paredzēšanā un laikapstākļu 
prognozēšanā, emisiju ierobežošanā, 
energoefektivitātes uzlabošanā un 
augstāka drošuma un drošības līmeņa 
panākšanā, tostarp neaizsargātiem ceļu 
satiksmes dalībniekiem);

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
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2. pielikums – 1. tabula – e punkts
Direktīva 2010/40/ES
2. pielikums – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) nodrošina sistēmu un to darbības 
pamatā esošo procesu spēju veikt datu 
apmaiņu un kopīgot informāciju un 
zināšanas, kas ļauj sniegt ITS 
pakalpojumus lietderīgā veidā;

e) nodrošina sistēmu lietotņu, 
pakalpojumu un pamatā esošo procesu 
spēju drošā un uzticamā vidē un 
standartizētā formātā veikt datu apmaiņu 
un kopīgot informāciju un zināšanas, lai 
dotu iespēju efektīvi sniegt ITS 
pakalpojumus;

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. tabula – g punkts
Direktīva 2010/40/ES
2. pielikums – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) ņem vērā atšķirības transporta tīklu 
raksturlielumos, jo īpaši attiecībā uz 
satiksmes intensitāti un laika apstākļiem 
uz ceļiem;

g) ņem vērā atšķirības transporta tīklu 
raksturlielumos, jo īpaši satiksmes 
intensitātē, laikapstākļos uz ceļiem un 
infrastruktūras automatizācijā;

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. tabula – h punkts
Direktīva 2010/40/ES
2. pielikums – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) neapgrūtina un nediskriminē 
neaizsargātos ceļu satiksmes dalībniekus 
attiecībā uz piekļuvi ITS lietotnēm un 
pakalpojumiem. Attiecīgos gadījumos tiem 
jābūt pieejamiem personām ar invaliditāti 
atbilstoši Direktīvas 2019/882 I pielikumā 
minētajām piekļūstamības prasībām, ja šīs 
ITS lietotnes un pakalpojumi ir paredzēti, 
lai mijiedarbotos ar ITS lietotājiem ar 

h) neapgrūtina ceļu satiksmes dalībnieku 
piekļuvi ITS lietotnēm un pakalpojumiem 
un nediskriminē tos šādas piekļuves 
nodrošināšanā. Neaizsargātu ceļu 
satiksmes dalībnieku gadījumā saskaņā ar 
Direktīvas 2019/882 I pielikumā 
minētajām piekļūstamības prasībām ITS 
lietotnēm un pakalpojumiem jābūt 
piekļūstamiem personām ar invaliditāti, 
kad ITS lietotnes un pakalpojumi ir 
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invaliditāti vai sniegtu tiem informāciju; paredzēti, lai sniegtu lietotāja saskarnes 
pakalpojumus vai informāciju ITS 
lietotājiem ar invaliditāti;

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. tabula – i punkts
Direktīva 2010/40/ES
2. pielikums – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pēc pienācīga riska novērtējuma 
apliecina inovatīvo ITS sistēmu stabilu 
darbību, ko nodrošina pietiekams 
tehniskās attīstības un ekspluatācijas 
līmenis;

i) pēc atbilstošas riska izvērtēšanas, 
tostarp transportlīdzekļu ražotāju un 
infrastruktūras nodrošinātāju testēšanas 
reālos apstākļos, demonstrē inovatīvo ITS 
sistēmu noturību, nodrošinot pietiekamu 
tehniskās attīstības un ekspluatācijas 
līmeni, kā pamatu atbilstības izvērtēšanas 
shēmām;

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. tabula – k punkts
Direktīva 2010/40/ES
2. pielikums – k punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) ITS ieviešanā attiecīgos gadījumos ņem 
vērā dažādu transporta veidu 
koordināciju;

k) ITS ieviešanā ņem vērā visu šīs 
direktīvas darbības jomā ietilpstošo 
pārvietošanās veidu un jo īpaši 
velobraukšanas un kājāmiešanas 
koordināciju, tostarp, bet ne tikai, 
nodrošinot sistēmu, datu apmaiņas un 
lietotņu sadarbspēju attiecībā uz visiem 
transporta veidiem;

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums



RR\1266142LV.docx 37/48 PE732.629v02-00

LV

2. pielikums – 1. tabula – l punkts
Direktīva 2010/40/ES
2. pielikums – l punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) ņem vērā esošos Savienības noteikumus, 
politikas un darbības, kas attiecas uz ITS 
jomu, jo īpaši standartizācijas jomā;

l) ņem vērā esošos Savienības noteikumus, 
politikas un darbības, kas attiecas uz ITS 
jomu, jo īpaši standartizācijas jomā, un 
specifikāciju gadījumā — Direktīvā (ES) 
2018/1972 noteikto tehnoloģiju 
neitralitātes principu;

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
2. pielikums – 1. tabula – m punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

m) piedāvājot klientiem mobilitātes 
iespējas, nodrošina to ranžēšanas 
pārredzamību.

m) mobilitātes iespēju piedāvāšanā 
patērētājiem nodrošina ranžēšanas 
pārredzamību, tostarp attiecībā uz ietekmi 
uz vidi.

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Datu veidu saraksts

Datu veids Ģeogrāfiskais tvērums Termiņš

Noteikumu un ierobežojumu datu 
veidi (kā minēts Komisijas 
Deleģētajā regulā (ES) 2015/9626 ):

Statiskie un dinamiskie satiksmes 
noteikumi, tostarp attiecīgā gadījumā 

Eiropas ceļu tīkls, citas 
automaģistrāles, kas tajā 

2025. gada 
31. decembris

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=COM%3A2021%3A813%3AFIN#footnote6
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attiecībā uz šādiem datu veidiem:
- nosacījumi braukšanai pa tuneļiem
- nosacījumi braukšanai pa tiltiem
- ātruma ierobežojumi
- kravu piegādes noteikumi
- apdzīšanas aizliegums smagkravas 
transportlīdzekļiem
- kustības virziens maiņvirziena 
satiksmes joslās
- svara/garuma/platuma/augstuma 
ierobežojumi
- vienvirziena ielas

neietilpst, un primārie ceļi

Viss ES ceļu tīkls, kas ir 
publiski pieejams 
autosatiksmei, kā arī 
riteņbraukšanas 
infrastruktūra līdzās šim 
tīklam, izņemot privātus ceļus

2028. gada 
31. decembris

- satiksmes kustības plāni Viss ceļu tīkls, kas ir publiski 
pieejams autosatiksmei, kā arī 
riteņbraukšanas 
infrastruktūra līdzās šim 
tīklam

2025. gada 
31. decembris

- noteikumi par transportlīdzekļu 
iebraukšanu pilsētā 
- ierobežojumu robežas, aizliegumi 
vai pienākumi noteiktās zonās, 
pašreizējais iebraukšanas statuss 
un nosacījumi kustībai regulētas 
satiksmes zonās

Viss ceļu tīkls, kas ir publiski 
pieejams autosatiksmei, kā arī 
riteņbraukšanas 
infrastruktūra līdzās šim 
tīklam

2025. gada 
31. decembris

Ceļu tīkla stāvokļa datu veidi (kā 
minēts Komisijas Deleģētajā 
regulā (ES) 2015/962):

- autoceļa slēgšana
- braukšanas joslas slēgšana
- ceļa remontdarbi
- satiksmes pārvaldības pagaidu 
pasākumi
- slikts ceļa stāvoklis
- negadījumi un starpgadījumi, 
kuros iesaistīti neaizsargāti ceļu 
satiksmes dalībnieki

Eiropas ceļu tīkls, citas 
automaģistrāles, kas tajā 
neietilpst, un primārie ceļi

2025. gada 
31. decembris

Viss ES ceļu tīkls, kas ir 
publiski pieejams 
autosatiksmei, tostarp 
riteņbraukšanas 
infrastruktūra līdzās šim 

2028. gada 
31. decembris
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tīklam, izņemot privātus ceļus

Datu veidi attiecībā uz drošām 
stāvvietām kravas automobiļiem un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem 
(kā minēts Komisijas Deleģētajā 
regulā (ES) Nr. 885/20137 ):

- statiski dati saistībā ar 
stāvlaukumiem
- informācija par stāvlaukuma 
drošību un aprīkojumu, tostarp 
informācija par esošajiem drošības 
pasākumiem, kas attiecas uz visiem 
autovadītājiem, to skaitā uz 
neaizsargātām personām un kravas 
automobiļu vadītājiem - dinamiski 
dati par stāvvietu pieejamību, tostarp 
par to, vai stāvlaukums ir pilns, 
slēgts vai cik tajā ir brīvu vietu

Eiropas ceļu tīkls un citas 
automaģistrāles, kas tajā 
neietilpst

2025. gada 
31. decembris

Dati par atklātajiem notikumiem vai 
apstākļiem, kas ir saistīti ar ceļu 
satiksmes drošību (kā minēts 
Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 
Nr. 886/2013 8):

- īslaicīgi slidens ceļš
- dzīvnieki, cilvēki, šķēršļi, atkritumi 
uz ceļa

- nenorobežota negadījuma vieta
- īstermiņa ceļa darbi
- slikta redzamība
- autovadītājs, kas pa brauktuvi brauc 
nepareizā virzienā

- nekontrolēta ceļa aizšķērsošana
- ārkārtas laika apstākļi
- augsts risks, ka varētu notikt ceļu 
satiksmes negadījums, piemēram, 
ceļu satiksmes negadījums ar 
toksiskām emisijām, kā rezultātā 
jāslēdz ceļš

Eiropas ceļu tīkls un citas 
automaģistrāles, kas tajā 
neietilpst

2026. gada 
31. decembris

Statiskie multimodālo maršrutu dati 
(kā minēts Komisijas Deleģētajā 
regulā (ES) 2017/19269):

Informācija par to, kur atrodas 
visiem līnijsatiksmes veidiem 
norādītie piekļuves mezgli, tostarp 
informācija par iespēju piekļūt 
piekļuves mezgliem un 

Viss ES transporta tīkls, kā arī 
riteņbraukšanas 
infrastruktūra līdzās šim 
tīklam

2026. gada 
31. decembris

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=COM%3A2021%3A813%3AFIN#footnote7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=COM%3A2021%3A813%3AFIN#footnote8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=COM%3A2021%3A813%3AFIN#footnote9
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pārvietošanos pārsēšanās punktos 
(piemēram, liftu un eskalatoru esība)

Datu veidi par noteikumiem un 
ierobežojumiem (kas minēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā 
(ES) [.../...] par alternatīvo degvielu 
infrastruktūras ieviešanu1):
Alternatīvo degvielu infrastruktūra
- statiskie dati par elektrouzlādes un 
ūdeņraža uzpildes staciju skaitu
- dinamiskie dati par alternatīvo 
degvielu infrastruktūras pieejamību

Eiropas ceļu tīkls, citas 
automaģistrāles, kas neietilpst 
šajā tīklā, un primārie ceļi

2025. gada 
31. decembris

Alternatīvo degvielu infrastruktūra 
drošām stāvvietām, kas paredzētas 
kravas automobiļiem un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem
- statiskie dati par elektrouzlādes un 
ūdeņraža uzpildes staciju skaitu 
ikvienā no kravas automobiļiem un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem 
paredzētajām drošajām stāvvietām
- dinamiskie dati par alternatīvo 
degvielu infrastruktūras pieejamību

Eiropas ceļu tīkls, citas 
automaģistrāles, kas neietilpst 
šajā tīklā, un primārie ceļi

2025. gada 
31. decembris

1 [lūdzu, ievietot pilnu OV atsauci]
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PASKAIDROJUMS

Var iedomāties kādu dienu nākotnē, kad publiskajā telpā redzēsim gan ļoti automatizētus 

transportlīdzekļus, gan dažādus robotus un bezpilota lidaparātus. Savukārt tuvākajā nākotnē, 

kad šodien pārdotie automobiļi vēl arvien tiks izmantoti, satiksmi veidos gan ļoti automatizēti 

transportlīdzekļi, gan 21. gadsimta divdesmito gadu sākumā pārdotie transportlīdzekļi ar 

zemu automatizācijas līmeni. Tiem visiem ir jāzina par citiem transportlīdzekļiem, proti, kur 

tie atrodas, kur plāno doties un kādā ātrumā. Tiem ir savstarpēji jāuzticas, lai nesaskrietos, 

turklāt šoreiz tas domāts burtiskā nozīmē! Tam nepieciešama tieša ad hoc saziņa starp 

dažādiem dalībniekiem, turklāt acumirklīga un nepārtraukta. Pirmie automobiļi, kas aprīkoti 

šādai pasaulei, jau ienāk Eiropas tirgū, un autoceļu apsaimniekotāji gatavo ceļus un sāk tos 

aprīkot.

Ievads

Eiropas Komisija ierosina atjaunināt 2010. gada Inteliģento transporta sistēmu (ITS) 

direktīvu, pielāgojoties jaunām ceļu mobilitātes iespējām, mobilitātes lietotnēm un satīklotai 

un automatizētai mobilitātei. Šīs pārskatīšanas mērķis ir stimulēt jaunu, inteliģentu 

pakalpojumu ātrāku ieviešanu, ierosinot, ka daži būtiski ceļa, maršruta un satiksmes dati ir 

pieejami digitālā formātā, piemēram, ātruma ierobežojumi, satiksmes kustības plāni vai ceļa 

remontdarbi.  

ITS izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, piemēram, braucienu plānotājus, 

eZvana sistēmu un automatizētu braukšanu transporta nozarē, padarot mobilitāti drošāku, 

efektīvāku un ilgtspējīgāku. ITS dod cilvēkiem iespēju ar automašīnās iebūvētu lietotņu 

palīdzību saņemt labāku informāciju, piemēram, par satiksmes regulējumu un ceļa darbiem. 

ITS lietotnes izmanto maza darbības attāluma sakaru tehnoloģijas, lai izveidotu sakarus starp 

viena vai dažādu ražotāju transportlīdzekļiem (V2V), infrastruktūru (V2I) un gājēju (V2P).

Pārskatīšana paredz direktīvas darbības jomas paplašināšanu, lai labāk aptvertu jaunus 

pakalpojumus, piemēram, multimodālas informācijas, rezervēšanas un biļešu pārdošanas 

pakalpojumus (piemēram, lietotnes ar mērķi atrast un rezervēt braucienus, kas apvieno 

sabiedrisko transportu, koplietošanas automobiļu vai velosipēdu pakalpojumus), saziņu starp 

transportlīdzekļiem un infrastruktūru (lai palielinātu drošību) un automatizētu mobilitāti. Tā 

arī nosaka pienākumu vākt svarīgus datus un sniegt būtiskus pakalpojumus, piemēram, 

reāllaika informācijas pakalpojumus, ar kuriem transportlīdzekļa vadītāju informē par 

negadījumiem vai šķēršļiem uz ceļa. 
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ITS direktīvas pārskatīšana var būt iespēja garantēt vietējo iestāžu digitālo suverenitāti, lai 

tādējādi paātrinātu modālo pāreju un tādu digitālo risinājumu izstrādi, kas atbilst vietējās 

ekoloģiskās pārkārtošanās politikai.

ITS panākumi ir atkarīgi no vides bez traucējumiem, raitas komunikācijas un ātras un 

plašas pieejamības visiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Šī ir ar drošību saistīta lietotne, kas 

glābs dzīvības: šajā ziņā galvenie principi ir tehnoloģiju neitralitāte, līdzāspastāvēšana, 

sadarbspēja un savietojamība.

Referenta iecerētie galvenie elementi ITS direktīvas pārskatīšanā

Referents atbalsta inteliģentu transporta sistēmu (ITS) lietotņu efektīvu izmantošanu. ITS 

lietotnes var sniegt ievērojamus izmērāmus ieguvumus drošuma, drošības, vides un 

ekonomikas jomā. Izstrādājot jaunas lietotnes un jaunus pakalpojumus, ITS nozarei jāturpina 

paturēt prātā autotransporta nozares lietotājus. Dalībvalstīm būtu jāveicina saskaņota un 

sadarbspējīga ITS ieviešana, lai padarītu efektīvāku piekļuvi informācijai un informācijas 

apmaiņu starp visiem satiksmes lietotājiem un iestādēm. 

Referents īpaši aicina pievērst uzmanību šādiem aspektiem. 

 Tehnoloģiskā neitralitāte — specifikācijās jāapraksta sasniedzamais rezultāts, bet 

tām nav jāuzspiež vai jādiskriminē konkrēta veida tehnoloģijas izmantošana 

rezultāta sasniegšanai.

ITS tiesiskajam regulējumam būtu jānodrošina tirgus noteiktība, II pielikumā paredzot 

tehnoloģiskās neitralitātes principu. Ir vajadzīga regulatīva pieeja, saskaņā ar kuru 

pakalpojumus un ar tiem saistītos ieguvumus salīdzina pēc to ieguvuma galalietotājam un 

ekosistēmai (neatkarīgi no pamatā esošās tehnoloģijas). Galvenā uzmanība būtu jāpievērš 

pakalpojumu sniegšanai, un tiesiskajam regulējumam būtu jāpaliek tehnoloģiski neitrālam, lai 

veicinātu tirgus virzītu inovāciju. Pašreizējā teksta 8. apsvērumā jau uzsvērts, ka ITS 

sistēmām izvirzītās prasības nedz pieprasa, nedz diskriminē noteikta veida tehnoloģijas 

izmantošanu. Lai stiprinātu šo apņemšanos, ir svarīgi to skaidri uzskaitīt kā vienu no 

pamatprincipiem II pielikumā. 

 Neatkarīgi no ITS sistēmu attīstības pilsētās, kā atsevišķs jautājums būtu jārisina 

lauku apvidu vajadzības, nodrošinot sociālo un ekonomisko iekļaušanu.

ES līmenī ir svarīgi pievērst īpašu uzmanību ITS sistēmu izvēršanai lauku apvidos, jo dzīve 

šajos apvidos lielā mērā ir atkarīga no kvalitatīvu sabiedrisko pakalpojumu un infrastruktūras 

pieejamības. Tāpēc ES līmenī būtu jārūpējas par to, lai lauku apvidi varētu gūt labumu no ITS 

piedāvātajiem risinājumiem.
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 Datiem valstu piekļuves punktos vajadzētu būt pieejamiem gan statiskā, gan 

dinamiskā formātā, iekļaujot arī datus par noteikumiem transportlīdzekļu 

iebraukšanai pilsētu teritorijā (UVAR) un par alternatīvo degvielu infrastruktūru. 

Piekļuves punktos kopīgotajiem datiem jābūt viegli nolasāmiem un komerciālajiem 

pārvadātājiem vispārēji saprotamiem.

Dalībvalstu pienākums nodrošināt datu veidus, kas uzskaitīti ITS priekšlikuma III pielikumā, 

un ITS pakalpojumus, kas uzskaitīti ITS priekšlikuma IV pielikumā, uzsver to, cik svarīgi ir 

nodrošināt sadarbspēju un pēc iespējas lielākā mērā saskaņotus piekļuves punktus. Lielāks 

kopīgoto datu apjoms, kas saistīts ar noteikumiem un ierobežojumiem, tīkla stāvokli un 

konstatētajiem ar ceļu satiksmes drošību saistītiem notikumiem vai apstākļiem, ir svarīgs solis 

ceļā uz ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaita samazināšanu. Regulas III pielikuma 

datu veidu saraksta turpmāka uzlabošana, iekļaujot informāciju par UVAR un alternatīvo 

degvielu infrastruktūru, palīdzēs komerciālajiem autopārvadātājiem uzņēmējdarbībā un arī 

visiem pārējiem autovadītājiem, kas piedalās satiksmē, ļaujot tiem plānot savu ar alternatīvu 

degvielu darbināma transportlīdzekļa uzlādi vai uzpildi. 

Problēmas joprojām pastāv, jo trūkst saskaņotas pieejas valstu piekļuves punktu ieviešanā 

visā ES. Konkrētāk, datu pieejamība par drošām stāvvietām kravas automobiļiem un 

komerciālajiem transportlīdzekļiem šajos punktos joprojām ir neapmierinoša. Pašlaik 

dalībvalstis valsts piekļuves punktos datus sniedz dažādos formātos. Tās ir interaktīvas kartes, 

tabulas un teksta informācija. Būtu jāturpina attīstīt valsts piekļuves punkti un tajos savākto 

datu izmantošana, nodrošinot atbilstīgu lietotāja saskarni galalietotājiem, piemēram, 

pārvadātājiem un transportlīdzekļu vadītājiem, lai tie varētu šos datus izmantot. Ņemot vērā 

attiecīgo saikni ar AFIR, dati par alternatīvo degvielu infrastruktūru valsts piekļuves punktos 

būtu jādara pieejami gan statiskā, gan dinamiskā veidā.

 Nodrošināt, ka tiek izmantots elektronisks apliecinājums par atbilstību Eiropas 

Savienības (ES) un valsts noteikumiem par transportlīdzekļa izmantošanu un 

transportlīdzekļa vadītāju.

Digitalizācija ir iespēja kravu pārvadājumu nozarei modernizēties, vienlaikus ļaujot tai panākt 

efektīvāku transporta jomas noteikumu īstenošanu. Piemēram, iestādēm būtu jāspēj pieņemt 

elektronisku informāciju ar visiem attiecīgajiem datiem, kas saistīti ar atbilstību noteikumiem 

par kravu autopārvadājumiem. Problēma ir tā, ka ne visu var pierādīt ar elektroniskiem 

līdzekļiem, un papīra dokumentu izmantošana joprojām ir norma. Šā iemesla dēļ būtu jāizpēta 

saderība starp ITS noteikumiem un noteikumiem, kas ietverti Regulā (ES) 2020/1056 par 
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kravu pārvadājumu elektronisku informāciju (eFTI regula). Būtu sīkāk jāapsver iespēja iegūt 

digitalizētus datus par transportlīdzekli, vadītāju un piekabi. Attiecībā uz transportlīdzekli 

varētu digitalizēt transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentus, tehniskās apskates sertifikātus un 

ziņojumus par pārbaudēm uz ceļiem. Attiecībā uz vadītāju varētu digitalizēt arī informāciju 

par Kopienas atļaujas kopiju.

 Integrēt elektronisko kravas pavadzīmi (eCMR) ārkārtas izsaukuma (eZvana) 

sistēmā, lai avārijas dienestiem būtu visa nepieciešamā informācija par to, kādas 

preces tiek pārvadātas transportlīdzeklī.

Ar kravu saistīto datu pieejamības jomā eCMR sasaiste ar eZvana sistēmu nodrošinātu, ka 

ārkārtas dienestu operatoriem ir pilnīga informācija par kravu. Tas ir īpaši svarīgi, ja tiek 

pārvadātas vērtīgas vai bīstamas kravas. Neraugoties uz acīmredzamajiem ieguvumiem, 

eZvana sistēma lielas noslodzes transportlīdzekļos (HDV) joprojām nav pieejama, jo tiek 

uzstādīta tikai jaunos privāto pasažieru automobiļu modeļos ar ne vairāk kā astoņām 

sēdvietām un mazas noslodzes transportlīdzekļos (LDV).

Ar Regulu (ES) 2020/1056 par kravu pārvadājumu elektronisku informāciju, ar ko izveido 

tiesisko regulējumu elektroniskai informācijas apmaiņai starp uzņēmējiem un dalībvalstu 

iestādēm par kravu pārvietošanu ES, būtu jānodrošina, ka dažādie esošie eCMR risinājumi ir 

sadarbspējīgi.

 Multimodālas digitālās mobilitātes pakalpojumiem ir jānodrošina 

autopārvadātājiem iespēja izvēlēties un netraucēti pāriet uz citām platformām, t. i., 

sadarbspējai ir būtiska nozīme. Komerciālo autopārvadātāju uzņēmējdarbības 

radīto datu kopīgošanai vienmēr vajadzētu būt brīvprātīgai, un savāktie dati būtu 

jāizmanto tikai konkrētam mērķim. Ir jānodrošina patērētāju datu aizsardzība, 

pilnībā ievērojot VDAR, un tas attiecas uz gadījumiem, kad viņi sniedz savus 

personas datus, rezervējot pakalpojumus vai biļetes, kā arī datiem, ar kuriem viņu 

automašīnas dalās ar pakalpojumu sniedzējiem vai infrastruktūru.

Nodrošinot lietotājiem netraucētu mobilitātes pieredzi, kas ietver kolektīvu un kopīgu 

mobilitāti, tiks veicinātas ilgtspējīgākas mobilitātes sistēmas un mazināti sastrēgumi. 

Attiecībā uz pasažieru pārvadātājiem, jo īpaši pakalpojumu sistēmas “Mobilitāte kā 

pakalpojums” (MaaS) operatoriem, digitalizācijas sniegtās priekšrocības izmantos ar 

nosacījumu, ka tiks precizēti jautājumi, kas saistīti ar cenu pārredzamību un cenu noteikšanas 

informāciju. 

Uzņēmējdarbības radītie dati ir ļoti nozīmīgs aktīvs nolūkā saglabāt konkurētspēju tirgū. 
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Tāpēc ja ITS lietotņu un pakalpojumu ieviešana un izmantošana paredz jebkāda veida datu 

koplietošanu, būtu jānosaka, ka šo datu īpašnieki ar tiem var dalīties vienīgi brīvprātīgi. Tas 

veicinās uzticēšanos starp uzņēmējdarbības partneriem. Turklāt gadījumos, kad ir jādalās ar 

uzņēmējdarbības radītiem datiem, tie būtu jāvāc tikai konkrētam mērķim. Uzspiesta obligāta 

prasība dalīties ar uzņēmējdarbības radītiem datiem kavētu inovāciju un varētu kaitēt 

uzņēmumu konkurētspējai. Datu īpašniekam vajadzētu būt iespējai izvēlēties, ar ko veikt datu 

apmaiņu, kam ir piekļuve tiem, kādi dati ir pieejami un kam galu galā ir tiesības tos grozīt.

ITS ieviešanas kontekstā jāuzsver efektīvas privātuma un datu aizsardzības nozīme. Tomēr 

Vispārīgā datu aizsardzības regula nenodrošina pietiekamu aizsardzību, ja, anonimizējot 

datus, tiek izmantotas tehnoloģijas (piemēram, transportlīdzekļu datu mobilitātes modeļi, 

sejas atpazīšana utt.), kas ļauj izdarīt secinājumus par personām vai pat diskriminēt, 

izmantojot algoritmus. Patērētājiem ir jābūt uzmanības centrā un viņu datiem jābūt 

aizsargātiem, pilnībā ievērojot VDAR.

 Noteikt sakaru infrastruktūru un standartizētu ziņojumu formātu, kas jāizmanto 

starp satīklotiem un automatizētiem transportlīdzekļiem, iestādēm, infrastruktūru 

un vidi kopumā.

Paredzams, ka sadarbīgiem, satīklotiem un automatizētiem transportlīdzekļiem salīdzinājumā 

ar tradicionālajiem transportlīdzekļiem būs noteiktas priekšrocības, piemēram, uzlabosies ceļu 

satiksmes drošība, palielināsies transporta efektivitāte, mazināsies transporta izmaksas un 

emisijas. Ir jāatbild uz jautājumiem par datu drošību un datu īpašumtiesībām, tostarp datu 

aizsardzību gan uzņēmumiem, kuriem pieder vērtīgas klientu datubāzes, gan pašiem 

klientiem. Tā kā jau komerciāli tiek ieviesti augstāki transportlīdzekļu autonomijas līmeņi, 

atbildības līdzsvars pāriet no vadītāja uz produktu, kā rezultātā atbildība pilnībā gulstas uz 

transportlīdzekļu ražotājiem un tehnoloģiju nodrošinātājiem. Netraucēta un uzticama datu 

kopīgošanas arhitektūra būs būtiska, lai skaidri noteiktu pušu atbildību.

 Kiberuzbrukumu risks būtu jāsamazina līdz minimumam, jānodrošina datu drošība 

un jāievēro tiesību akti privātuma jomā. Galu galā pārvadātājiem būtu jāsaglabā 

īpašumtiesības uz datiem, kas saistīti ar pārvadājumu darbībām.

Transportlīdzekļi būs savstarpēji savienotāki un varēs sazināties savā starpā 

(transportlīdzeklis-transportlīdzeklis), ar infrastruktūru (transportlīdzeklis-infrastruktūra) un 

ar apkārtējo vidi kopumā (transportlīdzeklis-viss). Tādēļ ir svarīgi, lai šī saziņa notiktu droši 

un netiktu apdraudēta ceļu satiksmes drošība.

Būtu vēl papildus jāapsver klientu datu/privātuma risinājumi, komerciālo datu aizsardzība, kā 
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arī datu kopīgošanas ietekme uz transporta operatoru uzņēmējdarbības modeļiem. 

Multimodālu digitālo mobilitātes pakalpojumu ieviešana ES mērogā nozīmē arī to, ka 

transporta uzņēmumiem būs jāpārkvalificē personāls, lai pielāgotos jaunajām tehnoloģijām. 

Turpinoties digitālajai pārejai, pārvadātājiem būs jāsaglabā konkurētspēja.

Secinājumi

Inteliģentās transporta sistēmas (ITS) ir būtiskas, lai īstenotu ES redzējumu par netraucētu 

transportu gan pasažieru, gan kravu pārvadājumu jomā. Atvērtu un kvalitatīvu transporta datu 

pieejamība nodrošinās būtiskus uzlabojumus transporta tīklu, darbību un pakalpojumu 

sniegšanā, vienlaikus veicinot to savienojamību un atvieglojot sadarbību.

Pēdējos gados ITS ir bijusi izšķiroša nozīme centienos sasniegt ES mērķus transporta drošības 

un ilgtspējas jomā. ITS pakalpojumus tagad plaši izmanto visā Eiropā, un tie veicina 

transporta efektivitāti gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

ITS palielina drošību un kapacitāti, uzlabojot savstarpējo izmantojamību un labāk izmantojot 

esošo infrastruktūru, tādējādi nodrošinot finansiālus un vides ieguvumus.

Saskaņojot pakalpojumus Eiropas mērogā un nodrošinot to nepārtrauktību visās dalībvalstīs, 

ITS būtiski veicinās vienotas Eiropas transporta telpas izveidi.
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