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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 
2010/40/EU om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på 
vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag
(COM(2021)0813 – C9-0471/2021 – 2021/0419(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2021)0813),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 91 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0471/2021),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A9-0265/2022).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I kommissionens meddelande 
Strategi för hållbar och smart mobilitet33 
anges införandet av intelligenta 
transportsystem (ITS) som en nyckelåtgärd 
för att uppnå uppkopplad och 

(1) I kommissionens meddelande 
Strategi för hållbar och smart mobilitet33 
anges införandet av intelligenta 
transportsystem (ITS) som en nyckelåtgärd 
för att uppnå uppkopplad och 
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automatiserad multimodal mobilitet och 
därmed bidra till omställningen av det 
europeiska transportsystemet för att uppnå 
målet om effektiv, säker, hållbar, smart och 
motståndskraftig mobilitet. Detta 
kompletterar de åtgärder som aviserats 
inom ramen för flaggskeppsinitiativet om 
grönare godstransporter för att främja 
multimodal logistik. I strategin aviserades 
också för 2022 en översyn av delegerad 
förordning (EU) 2017/1926 om 
multimodala reseinformationstjänster för 
att inkludera obligatorisk tillgänglighet för 
dynamiska dataset, samt en bedömning av 
behovet av lagstiftningsåtgärder om 
rättigheter och skyldigheter för 
leverantörer av multimodala digitala 
tjänster tillsammans med ett initiativ om 
biljettförsäljning, inbegripet försäljning av 
tågbiljetter.

automatiserad multimodal mobilitet och 
därmed bidra till omställningen av det 
europeiska transportsystemet för att uppnå 
målet om effektiv, säker, hållbar, smart och 
motståndskraftig mobilitet. Detta 
kompletterar de åtgärder som aviserats 
inom ramen för flaggskeppsinitiativet om 
grönare godstransporter för att främja 
multimodal logistik. I strategin aviserades 
också för 2022 en översyn av delegerad 
förordning (EU) 2017/1926 om 
multimodala reseinformationstjänster för 
att inkludera obligatorisk tillgänglighet för 
dynamiska dataset, samt en bedömning av 
behovet av lagstiftningsåtgärder om 
rättigheter och skyldigheter för 
leverantörer av multimodala digitala 
tjänster tillsammans med ett initiativ om 
biljettförsäljning, inbegripet försäljning av 
tågbiljetter. Detta direktiv bör säkerställa 
att ITS-tillämpningar på 
vägtransportområdet möjliggör sömlös 
integration med andra transportslag, 
såsom järnväg eller aktiv mobilitet, och 
därmed underlättar en omställning till 
dessa transportslag när så är möjligt, i 
syfte att öka effektivitet och tillgänglighet.

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

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I förordning (EU) 2020/852 om 
inrättande av en ram för att underlätta 
hållbara investeringar, eller 
taxonomiförordningen, uttrycks 
ambitionen att underlätta mer 
investeringar i hållbar mobilitet, till 
exempel för att öka elektrifieringen eller 
stödja omställningen till renare 
transportslag genom att främja 
trafikomställningar och bättre 
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trafikstyrning. Samtidigt erkänns behovet 
av ytterligare tekniska 
granskningskriterier för transport. För att 
underlätta investeringar i ITS och för att 
avspegla dess betydelse för hållbar 
mobilitet bör ett tekniskt 
granskningskriterium för ITS övervägas.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det växande behovet av att bättre 
utnyttja data för att göra transportkedjor 
mer hållbara, säkra, effektiva och 
motståndskraftiga kräver ökad samordning 
av ITS-ramen med andra initiativ som 
syftar till att harmonisera och underlätta 
datadelning inom mobilitets-, transport- 
och logistiksektorerna med ett multimodalt 
perspektiv37.

(4) Det växande behovet av att bättre 
utnyttja data för att göra transportkedjor 
mer hållbara, säkra, effektiva och 
motståndskraftiga kräver ökad samordning 
av ITS-ramen med andra initiativ som 
syftar till att harmonisera och underlätta 
datadelning inom mobilitets-, transport- 
och logistiksektorerna med ett multimodalt 
perspektiv,37 samtidigt som regler om 
dataskydd och personlig integritet 
beaktas. I synnerhet bör man förbättra it-
tjänsternas interoperabilitet och 
kommunikation baserat på ITS för säkra 
och skyddade parkeringsplatser för 
lastbilar och kommersiella fordon, till 
exempel service- och rastplatser längs 
vägnätet.

__________________ __________________
37 Såsom det gemensamma europeiska 
dataområdet för rörlighet och dess 
komponenter, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2020/1056 av den 
15 juli 2020 om elektronisk 
godstransportinformation (EUT L 249, 
31.7.2020, s. 33) och det arbete som utförs 
av forumet för digitala transporter och 
digital logistik (DTLF).

37 Såsom det gemensamma europeiska 
dataområdet för rörlighet och dess 
komponenter, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2020/1056 av den 
15 juli 2020 om elektronisk 
godstransportinformation (EUT L 249, 
31.7.2020, s. 33) och det arbete som utförs 
av forumet för digitala transporter och 
digital logistik (DTLF).

Ändringsförslag 4
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Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Digitalisering och innovation inom 
vägtransport skapar 
sysselsättningsmöjligheter genom 
utveckling av nya projekt inom industrin.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I många medlemsstater håller man 
redan på att införa nationella tillämpningar 
av dessa system och tjänster inom 
vägtransportsektorn. Trots förbättringar 
sedan antagandet 2010 visade 
utvärderingen av direktiv 2010/40/EU38 
dock att det fanns ihållande brister som 
ledde till ett fortsatt fragmenterat och 
osamordnat införande och brist på 
geografisk kontinuitet för ITS-tjänster i 
hela unionen och vid unionens yttre 
gränser.

(6) I många medlemsstater håller man 
redan på att införa nationella tillämpningar 
av dessa system och tjänster inom 
vägtransportsektorn. Trots förbättringar 
sedan antagandet 2010 visade 
utvärderingen av direktiv 2010/40/EU38 
dock att det fanns ihållande brister som 
ledde till ett fortsatt fragmenterat och 
osamordnat införande och brist på 
geografisk kontinuitet för ITS-tjänster i 
hela unionen och vid unionens yttre 
gränser. Utvecklingen av ITS bör täcka 
behoven i förorts-, landsbygds- och 
randområdena samt på öar och i de 
yttersta randområdena genom att social 
och ekonomisk delaktighet säkerställs, 
eftersom livet i sådana områden är mycket 
beroende av tillgången till tjänster och 
infrastruktur av god kvalitet och eftersom 
stora vinster kan förväntas av 
utvecklingen av dessa tjänster och denna 
infrastruktur i dessa områden genom 
utvecklingen av ITS.

__________________ __________________
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
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I samband med genomförandet av 
kommissionens delegerade förordningar39 
som kompletterar direktiv 2010/40/EU har 
medlemsstaterna inrättat nationella 
åtkomstpunkter40. De nationella 
åtkomstpunkterna organiserar tillgång till 
och vidareutnyttjande av 
transportrelaterade data för att stödja 
tillhandahållandet av EU-omfattande 
interoperabla rese- och trafikrelaterade 
ITS-tjänster för slutanvändare. Dessa 
nationella åtkomstpunkter är en viktig 
komponent i det gemensamma europeiska 
dataområdet för rörlighet inom ramen för 
EU-strategin för data41, och de bör särskilt 
användas med hänsyn till 
datatillgänglighet.

(7)I samband med genomförandet av 
kommissionens delegerade förordningar39 
som kompletterar direktiv 2010/40/EU har 
medlemsstaterna inrättat nationella 
åtkomstpunkter40 och regionala och lokala 
åtkomstpunkter får inrättas. De nationella 
åtkomstpunkterna organiserar tillgång till 
och vidareutnyttjande av 
transportrelaterade data för att stödja 
tillhandahållandet av EU-omfattande 
interoperabla rese- och trafikrelaterade 
ITS-tjänster för slutanvändare. Dessa 
transportrelaterade data bör finnas 
tillgängliga i ett maskinläsbart format. 
Dessa nationella åtkomstpunkter är en 
viktig komponent i det gemensamma 
europeiska dataområdet för rörlighet inom 
ramen för EU-strategin för data41, och de 
bör särskilt användas med hänsyn till 
datatillgänglighet för att underlätta en 
säker och effektiv användning av data, 
när så är lämpligt.

__________________ __________________
39 Kommissionens delegerade förordning 
(EU) nr 885/2013 av den 15 maj 2013 om 
komplettering av Europaparlamentets och 
rådets ITS-direktiv 2010/40/EU vad gäller 
tillhandahållande av informationstjänster 
för säkra och skyddade parkeringsplatser 
för lastbilar och kommersiella fordon 
(EUT L 247, 18.9.2013, s. 1). 
Kommissionens delegerade förordning 
(EU) nr 886/2013 av den 15 maj 2013 om 
komplettering av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller data 
och förfaranden för kostnadsfritt 
tillhandahållande, när så är möjligt, av ett 
minimum av vägsäkerhetsrelaterad 
universell trafikinformation för användare 
(EUT L 247, 18.9.2013, s. 6). 
Kommissionens delegerade förordning 

39 Kommissionens delegerade förordning 
(EU) nr 885/2013 av den 15 maj 2013 om 
komplettering av Europaparlamentets och 
rådets ITS-direktiv 2010/40/EU vad gäller 
tillhandahållande av informationstjänster 
för säkra och skyddade parkeringsplatser 
för lastbilar och kommersiella fordon 
(EUT L 247, 18.9.2013, s. 1). 
Kommissionens delegerade förordning 
(EU) nr 886/2013 av den 15 maj 2013 om 
komplettering av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller data 
och förfaranden för kostnadsfritt 
tillhandahållande, när så är möjligt, av ett 
minimum av vägsäkerhetsrelaterad 
universell trafikinformation för användare 
(EUT L 247, 18.9.2013, s. 6). 
Kommissionens delegerade förordning 
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(EU) 2015/962 av den 18 december 2014 
om komplettering av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller 
tillhandahållande av EU-omfattande 
realtidstrafikinformationstjänster (EUT L 
157, 23.6.2015, s. 21). Kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2017/1926 av 
den 31 maj 2017 om komplettering av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av 
EU-omfattande multimodala 
reseinformationstjänster (EUT L 272, 
21.10.2017, s. 1).

(EU) 2015/962 av den 18 december 2014 
om komplettering av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller 
tillhandahållande av EU-omfattande 
realtidstrafikinformationstjänster (EUT L 
157, 23.6.2015, s. 21). Kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2017/1926 av 
den 31 maj 2017 om komplettering av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av 
EU-omfattande multimodala 
reseinformationstjänster (EUT L 272, 
21.10.2017, s. 1).

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.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Med tanke på att man är mycket 
beroende av de nationella 
åtkomstpunkterna för att kunna inrätta ett 
gemensamt europeiskt område för 
mobilitet, bör medlemsstaterna vidta 
nödvändiga åtgärder för att uppfylla de 
skyldigheter som fastställs i direktiv 
2010/40/EU och om möjligt påskynda 
fullgörandet av sina åtaganden.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Data om placering av och tillgång 
till infrastruktur för alternativa bränslen 
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bör finnas tillgängliga på de nationella 
åtkomstpunkterna.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Specifikationer, inbegripet 
standarder när sådana behövs, som 
fastställer mer detaljerade bestämmelser 
och förfaranden bör införas, utöver redan 
antagna specifikationer, för att garantera ett 
samordnat och effektivt införande av ITS i 
hela unionen. Innan ytterligare eller 
reviderade specifikationer antas bör 
kommissionen bedöma om de 
överensstämmer med vissa principer som 
anges i bilaga II. Prioritet bör i första hand 
ges till de fyra huvudområdena för 
utveckling och införande av ITS. Under det 
fortsatta genomförandet av ITS bör den 
befintliga ITS-infrastruktur som införts av 
en viss medlemsstat beaktas i fråga om 
tekniska framsteg och ekonomiska insatser. 
I förekommande fall bör det, särskilt för 
C-ITS, säkerställas att krav för ITS-
system varken föreskriver eller gynnar 
användningen av viss typ av teknik.

(8) Specifikationer, inbegripet 
standarder när sådana behövs, som 
fastställer mer detaljerade bestämmelser 
och förfaranden bör införas, utöver redan 
antagna specifikationer, för att garantera ett 
samordnat, effektivt och interoperabelt 
införande av ITS i hela unionen. Innan 
ytterligare eller reviderade specifikationer 
antas bör kommissionen bedöma om de 
kompletterar kollektivtrafiksystemet som 
delar av tjänster av allmänt (ekonomiskt) 
intresse och om de överensstämmer med 
vissa principer som anges i bilaga II. 
Prioritet bör i första hand ges till de fyra 
huvudområdena för utveckling och 
införande av ITS. Under det fortsatta 
genomförandet av ITS bör den befintliga 
ITS-infrastruktur som införts av en viss 
medlemsstat beaktas i fråga om tekniska 
framsteg och ekonomiska insatser.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) För att garantera att ITS-systemen 
är kompatibla och interoperabla är det 
nödvändigt att säkerställa att kraven för 
ITS-system, särskilt för C-ITS, varken 
medför eller diskriminerar användningen 
av en viss typ av teknik, i 
överensstämmelse med principen om 
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teknikneutralitet enligt direktiv (EU) 
2018/19721a. Begränsningar av principen 
om teknikneutralitet bör vara adekvata 
och motiveras av behovet av att undvika 
skadliga störningar. Sådana 
begränsningar kan till exempel bestå i att 
man inför spektrummasker och 
effektnivåer för att skydda allmänheten 
genom att begränsa dess exponering för 
elektromagnetiska fält. De kan utformas 
för att säkerställa att tjänsterna fungerar 
väl, genom en lämplig nivå på tjänstens 
tekniska kvalitet, samtidigt som de inte 
nödvändigtvis utesluter möjligheten att 
använda mer än en tjänst i samma 
frekvensband. De kan också utformas så 
att de säkerställer en korrekt fördelning 
av radiospektrum, särskilt om dess 
användning endast omfattas av allmän 
auktorisation, garanterar en effektiv 
användning av radiospektrum eller 
uppfyller ett mål av allmänt intresse i 
enlighet med unionslagstiftningen.
__________________
1a Europeisk kodex för elektronisk 
kommunikation

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Det pågående införandet av ITS 
skapar berättigade förväntningar hos 
berörda parter och när det gäller deras 
investeringar. För att uppmuntra 
investeringar i ITS och tillhandahålla 
rättssäkerhet bör de berörda parternas 
berättigade förväntningar alltid beaktas 
när man diskuterar framtida tekniska 
utveckling på ITS-området.

Ändringsförslag 12
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Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Specifikationerna bör ta hänsyn till 
och bygga vidare på de erfarenheter och 
resultat som redan uppnåtts inom områdena 
ITS, samverkande intelligenta 
transportsystem (C-ITS) och samverkande, 
uppkopplad och automatiserad mobilitet 
(CCAM), särskilt inom ramen för C-ITS42 
och CCAM-plattformar43, det europeiska 
forumet för multimodal 
passagerarmobilitet44 och den europeiska 
plattformen för genomförande av eCall45.

(9) Specifikationerna bör ta hänsyn till 
och bygga vidare på de erfarenheter och 
resultat som redan uppnåtts inom områdena 
ITS, samverkande intelligenta 
transportsystem (C-ITS) och samverkande, 
uppkopplad och automatiserad mobilitet 
(CCAM), särskilt inom ramen för C-ITS42 
och CCAM-plattformar43, det europeiska 
forumet för multimodal 
passagerarmobilitet44, forumet för digitala 
transporter och digital logistik44a och den 
europeiska plattformen för genomförande 
av eCall45.

__________________ __________________
42 Kod E03188 i kommissionens register 
över expertgrupper och liknande organ.

42 Kod E03188 i kommissionens register 
över expertgrupper och liknande organ.

43 Kod E03657 i kommissionens register 
över expertgrupper och liknande organ.

43 Kod E03657 i kommissionens register 
över expertgrupper och liknande organ.

44 Kod E03826 i kommissionens register 
över expertgrupper och liknande organ.

44 Kod E03826 i kommissionens register 
över expertgrupper och liknande organ.

45 Kod E02481 i kommissionens register 
över expertgrupper och liknande organ.

45 Kod E02481 i kommissionens register 
över expertgrupper och liknande organ.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Specifikationerna bör främja 
innovation. Den ökade datatillgången bör 
till exempel leda till utveckling av nya ITS-
tjänster, och omvänt bör innovation 
identifiera behoven av framtida 
specifikationer. Det europeiska 
partnerskapet för samverkande, 
uppkopplad och automatiserad mobilitet 
inom ramen för Horisont Europa bör stödja 

(10) Specifikationerna bör främja 
innovation. Den ökade datatillgången bör 
till exempel leda till utveckling av nya ITS-
tjänster, och omvänt bör innovation 
identifiera behoven av framtida 
specifikationer. Ny teknik, särskilt C-ITS, 
bör alltid testas under verkliga 
förhållanden för att säkerställa 
tillförlitlighet innan den tillämpas. Det 
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utvecklingen och testningen av nästa våg 
av ITS-tjänster och bidra till att integrera 
högautomatiserade fordon i nya 
multimodala mobilitetstjänster.

europeiska partnerskapet för samverkande, 
uppkopplad och automatiserad mobilitet 
inom ramen för Horisont Europa bör stödja 
utvecklingen och testningen av nästa våg 
av ITS-tjänster och bidra till att integrera 
högautomatiserade fordon i nya 
multimodala mobilitetstjänster.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Kommissionen bör lägga fram 
specifikationer om C-ITS utan dröjsmål.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Studien ”Mapping accessible 
transport for persons with reduced 
mobility”47 från 2020 visar att bristen på 
tillräckliga data om 
tillgänglighetsfunktioner för närvarande 
utgör ett hinder för tillförlitlig 
reseplanering när tillgänglighetsaspekter 
används som sökvariabler. För att 
ytterligare förbättra transportsystemets 
tillgänglighet och underlätta resande för 
personer med funktionsnedsättning och 
personer med nedsatt rörlighet kräver 
multimodala digitala mobilitetstjänster 
tillgång till data om åtkomstnoder och 
deras tillgänglighetsfunktioner.

(13) Studien ”Mapping accessible 
transport for persons with reduced 
mobility”47 från 2020 visar att bristen på 
tillräckliga data om 
tillgänglighetsfunktioner för närvarande 
utgör ett hinder för tillförlitlig 
reseplanering när tillgänglighetsaspekter 
används som sökvariabler. Den visar också 
att fastställandet av minimikrav och 
standarder för information till personer 
med funktionsnedsättning och nedsatt 
rörlighet bör betraktas som mycket viktigt 
på EU-nivå och medlemsstatsnivå. För att 
ytterligare förbättra transportsystemets 
tillgänglighet och underlätta resande för 
personer med funktionsnedsättning och 
personer med nedsatt rörlighet behöver 
multimodala digitala mobilitetstjänster data 
om åtkomstnoder och deras 
tillgänglighetsfunktioner i tillgängliga 
format.
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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

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Den ökade integreringen av ITS 
och avancerade förarstödsystem, eller 
fordons- och infrastruktursystem i 
allmänhet, innebär att sådana system i allt 
högre grad kommer att vara beroende av 
den information de ger varandra. Detta 
gäller i synnerhet för C-ITS. Ett sådant 
beroende kommer att öka med högre 
automatiseringsnivåer. Dessa högre 
automatiseringsnivåer förväntas utnyttja 
kommunikation mellan fordon och 
infrastruktur för att orkestrera manövrer 
och smidigare trafikflöden, vilket också 
bidrar till hållbarare transporter. Att 
äventyra ITS-tjänsternas integritet skulle 
därför kunna få allvarliga konsekvenser för 
trafiksäkerheten, till exempel när fel 
hastighetsbegränsning meddelas eller när 
ett fordon gör ett nödstopp på grund av en 
obefintlig fara. För att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av detta direktiv 
bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter i 
nödsituationer där ITS-tjänsternas integritet 
äventyras, för att vidta motåtgärder för att 
ta itu med orsakerna till och 
konsekvenserna av denna situation. Dessa 
åtgärder bör vidtas så snart som möjligt 
och vara omedelbart tillämpliga. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 182/201148. Med tanke på behovet 
av att säkerställa kontinuitet i transporter är 
det lämpligt att förlänga giltighetstiden för 
en sådan åtgärd utöver sex månader med 

(14) Den ökade integreringen av ITS 
och avancerade förarstödsystem, eller 
fordons- och infrastruktursystem i 
allmänhet, innebär att sådana system i allt 
högre grad kommer att vara beroende av 
den information de ger varandra. Detta 
gäller i synnerhet för C-ITS. Ett sådant 
beroende kommer att öka med högre 
automatiseringsnivåer. Dessa högre 
automatiseringsnivåer förväntas utnyttja 
säker kommunikation mellan fordon och 
infrastruktur för att orkestrera manövrer 
och smidigare trafikflöden, vilket också 
bidrar till hållbarare transporter. Säker 
kommunikation mellan fordon och 
infrastruktur bör säkerställa att data är 
tillförlitliga, korrekta och tillgängliga, 
utan att äventyra behovet av rättvis 
tillgång till data för olika berörda parter 
och slutanvändare. Att äventyra ITS-
tjänsternas integritet skulle därför kunna få 
allvarliga konsekvenser för 
trafiksäkerheten, till exempel när fel 
hastighetsbegränsning meddelas eller när 
ett fordon gör ett nödstopp på grund av en 
obefintlig fara. För att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av detta direktiv 
bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter i 
nödsituationer där ITS-tjänsternas integritet 
äventyras i en eller flera medlemsstater 
eller om ITS-tjänsternas integritet i en 
eller flera medlemsstater får 
gränsöverskridande konsekvenser. Om 
ITS-tjänsterna äventyras och det finns 
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utnyttjande av den möjlighet som 
föreskrivs i artikel 8.2 i förordning (EU) 
nr 182/2011. Sådana motåtgärder bör 
upphöra så snart en alternativ lösning har 
genomförts eller nödsituationen har 
avhjälpts.

krisplaner, bör de behöriga 
myndigheterna vidta omedelbara 
åtgärder. Dessa åtgärder bör vidtas så snart 
som möjligt och vara omedelbart 
tillämpliga. De 
genomförandebefogenheter som tilldelas 
kommissionen bör endast användas i 
nödsituationer när andra former av 
hjälpåtgärder från andra myndigheter 
inte har varit framgångsrika. Det 
förväntas att lokala och systemomfattande 
behöriga myndigheter har 
krishanteringsplaner för att hantera en 
rad eventuella systemfel och att de vid 
behov kommer att kunna agera utifrån 
dessa planer. Dessa befogenheter bör 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/201148. 
Med tanke på behovet av att säkerställa 
kontinuitet i transporter är det lämpligt att 
förlänga giltighetstiden för en sådan åtgärd 
utöver sex månader med utnyttjande av den 
möjlighet som föreskrivs i artikel 8.2 i 
förordning (EU) nr 182/2011. Sådana 
motåtgärder bör upphöra så snart en 
alternativ lösning har genomförts eller 
nödsituationen har avhjälpts.

__________________ __________________
48 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

48 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) När införandet och användningen 
av ITS-tillämpningar och ITS-tjänster 
inbegriper behandling av personuppgifter 

(15) När införandet och användningen 
av ITS-tillämpningar och ITS-tjänster 
inbegriper behandling av personuppgifter 
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bör sådan behandling utföras i enlighet 
med unionslagstiftningen om skydd av 
personuppgifter och integritet, särskilt 
enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/67949 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG50.

bör sådan behandling utföras strikt i 
enlighet med unionslagstiftningen om 
skydd av personuppgifter och integritet, 
särskilt enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/67949 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG50.

__________________ __________________
49 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

49 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

50 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 
behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk kommunikation) 
(EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

50 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 
behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk kommunikation) 
(EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Om de specifikationer som ska 
utarbetas enligt detta direktiv inbegriper 
behandling av personuppgifter, bör de ta 
hänsyn till kraven i förordning (EU) 
2016/679 och direktiv 2002/58/EG. I 
synnerhet när det är möjligt att på samma 
sätt uppnå de syften som eftersträvas med 
anonymisering i stället för 
personuppgifter, bör anonymisering som 
en av teknikerna för att förbättra enskildas 
integritet uppmuntras, i enlighet med 
principen om inbyggt uppgiftsskydd.

(16) Om de specifikationer som ska 
utarbetas enligt detta direktiv inbegriper 
behandling av personuppgifter, bör de 
uppfylla kraven i förordning (EU) 
2016/679 och direktiv 2002/58/EG. I 
synnerhet så snart det är möjligt att uppnå 
syftet med behandlingen utan hänvisning 
till en person och anonymisering är 
tekniskt möjlig, bör anonymisering som en 
av teknikerna för att förbättra enskildas 
integritet ske, i enlighet med principen om 
inbyggt uppgiftsskydd. Särskilt när teknik, 
såsom mobilitetsmönster i fordonsdata 
eller ansiktsigenkänning, används bör 
alla former av diskriminering undvikas.
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Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Tillhandahållandet av säkra och 
tillförlitliga tjänster för tidsangivelser och 
positionering är en väsentlig del av en 
effektiv drift av ITS-tillämpningar och 
ITS-tjänster. Det är därför lämpligt att 
säkerställa att de är kompatibla med den 
autentiseringsmekanism som tillhandahålls 
genom Galileoprogrammet, för att mildra 
signalspoofingattacker mot globala system 
för satellitnavigering (GNSS).

(21) Tillhandahållandet av säkra och 
tillförlitliga tjänster för tidsangivelser och 
positionering är en väsentlig del av en 
effektiv drift av ITS-tillämpningar och 
ITS-tjänster. Det är därför lämpligt att 
säkerställa att de är bakåtkompatibla med 
den autentiseringsmekanism som 
tillhandahålls genom Galileoprogrammet, 
för att mildra signalspoofingattacker mot 
globala system för satellitnavigering 
(GNSS), och även, när så är lämpligt, att 
använda andra beprövade mekanismer 
för att säkerställa att informationen är 
pålitlig när det gäller position och tid. 
Sådana mekanismer kan inbegripa 
rimlighetskontroll och användning av 
GNSS-tjänster.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Medlemsstaterna och andra berörda 
aktörer, inbegripet kommissionens övriga 
expertgrupper och kommittéer som arbetar 
med digitala aspekter av transporter, bör 
rådfrågas vid utarbetandet av de 
arbetsprogram som kommissionen antar 
enligt direktiv 2010/40/EU.

(22) Medlemsstaterna eller andra 
behöriga myndigheter, om så är lämpligt, 
och andra berörda aktörer, inbegripet 
kommissionens övriga expertgrupper och 
kommittéer som arbetar med digitala 
aspekter av transporter, leverantörer av 
ITS-tjänster, sammanslutningar av ITS-
användare, transport- och 
anläggningsoperatörer samt företrädare 
för tillverkningsindustrin, bör rådfrågas 
vid utarbetandet av de arbetsprogram som 
kommissionen antar enligt direktiv 
2010/40/EU.
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Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Kommissionen och 
medlemsstaterna bör vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa samarbetet 
med tredjeländer, särskilt kandidatländer 
för medlemskap i EU och de tredjeländer 
där transitkorridorer som förbinder 
medlemsstater är belägna. Kommissionen 
bör även främja samarbete på 
internationell nivå.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) I syfte att uppnå målen i detta 
direktiv bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på ändring av förteckningen över datatyper 
för vilka medlemsstaterna ska säkerställa 
datatillgången och ändring av 
förteckningen över ITS-tjänster för vilka 
medlemsstaterna ska säkerställa införandet, 
under en period av fem år från och med 
ikraftträdandet av detta direktiv. Denna 
period bör genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
såvida inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå och med 
berörda aktörer, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 

(24) I syfte att uppnå målen i detta 
direktiv bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på ändring av förteckningen över datatyper 
för vilka medlemsstaterna eller andra 
behöriga myndigheter, om så är lämpligt, 
ska säkerställa datatillgången och ändring 
av förteckningen över ITS-tjänster för vilka 
medlemsstaterna ska säkerställa införandet, 
under en period av fem år från och med 
ikraftträdandet av detta direktiv. Denna 
period bör genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
såvida inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå och med 
berörda aktörer som representerar alla 
typer av vägtrafikanter och andra berörda 
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lagstiftning av den 13 april 201659. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

parter, och att dessa samråd genomförs i 
enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 201659. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

__________________ __________________
59 Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen om 
bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, 
s. 1).

59 Interinstitutionellt avtal mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen om 
bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, 
s. 1).

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 2010/40/EU
Artikel 3 – led g (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 3 ska följande led läggas 
till:
”g) Antagande av specifikationer för 
samverkande intelligenta 
transporttjänster.”

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led aa (nytt)
Direktiv 2010/40/EU
Artikel 4 – led 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(aa) Punkt 2 ska ersättas med följande:
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2. interoperabilitet : systemens och de 
underliggande affärsprocessernas kapacitet 
att utbyta data och dela information och 
kunskap.

”2. interoperabilitet: systemens och de 
underliggande affärsprocessernas kapacitet 
att utbyta data och dela information och 
kunskap för att säkerställa ITS-
tjänsternas kontinuitet.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led aa (nytt)
Direktiv 2010/40/EU
Artikel 4 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa)  Punkt 14 ska ersättas med 
följande:
”14. vägdata: data om 
väginfrastrukturens särdrag, inbegripet, 
men inte begränsat till, fasta vägmärken 
eller deras lagstadgade säkerhetsattribut 
samt laddningsinfrastruktur.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led b
Direktiv 2010/40/EU
Artikel 4 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. samverkande intelligenta 
transportsystem eller C-ITS: intelligenta 
transportsystem som gör det möjligt för 
ITS-användare att samarbeta genom utbyte 
av säkra och tillförlitliga meddelanden.

19. samverkande intelligenta 
transportsystem eller C-ITS: intelligenta 
transportsystem som gör det möjligt för 
ITS-användare att interagera och 
samarbeta genom utbyte av säkra och 
tillförlitliga meddelanden på ett icke 
diskriminerande sätt mellan fordon och 
andra delar av transportekosystemet, 
inbegripet fordon, infrastruktur och 
oskyddade trafikanter, via 
kommunikationsteknik, utan någon 
tidigare vetskap om varandra.
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Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led b
Direktiv 2010/40/EU
Artikel 4 – led 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. datatillgång: förekomst av data i ett 
digitalt maskinläsbart format. nationell 
åtkomstpunkt:

(21) datatillgång: förekomst av data i ett 
digitalt tillgängligt maskinläsbart format.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3 – led b
Direktiv 2010/40/EU
Artikel 4 – led 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23. datatillgänglighet: möjlighet att 
begära och erhålla data i ett digitalt 
maskinläsbart format via nationella 
åtkomstpunkter. multimodal digital 
mobilitetstjänst:

23. datatillgänglighet: möjlighet att 
begära och erhålla data i ett digitalt 
tillgängligt maskinläsbart format via 
nationella åtkomstpunkter och, vid behov, 
regionala och lokala åtkomstpunkter.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2010/40/EU
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att garantera att de 
specifikationer som antas av kommissionen 
i enlighet med artikel 6 tillämpas på ITS–
tillämpningar och ITS–tjänster, när sådana 
har införts, i enlighet med principerna i 
bilaga II. Detta ska inte påverka varje 
medlemsstats rätt att besluta om införandet 
av sådana tillämpningar och tjänster på sitt 

1. Medlemsstaterna och/eller 
behöriga myndigheter ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att garantera att de 
specifikationer som antas av kommissionen 
i enlighet med artikel 6 tillämpas på ITS-
tillämpningar och ITS-tjänster, när sådana 
har införts, i enlighet med principerna i 
bilaga II. Detta ska inte påverka varje 
medlemsstats rätt att besluta om införandet 
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territorium. Denna rätt påverkar inte 
tillämpningen av artiklarna 6a och 6b. I 
tillämpliga fall ska medlemsstaterna också 
samarbeta för att se till att dessa 
specifikationer efterlevs.

av sådana tillämpningar och tjänster på sitt 
territorium. Denna rätt påverkar inte 
tillämpningen av artiklarna 6a och 6b. I 
tillämpliga fall ska medlemsstaterna också 
samarbeta, inbegripet med relevanta 
berörda parter, för att se till att dessa 
specifikationer efterlevs. Kommissionen 
ska anta en metod för 
datainteroperabilitet mellan de nationella 
åtkomstpunkternas arkitektur som en del 
av sitt arbetsprogram enligt artikel 17.5.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2010/40/EU
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska också 
samarbeta när det gäller de prioriterade 
områdena i den mån inga specifikationer 
har antagits med avseende på dessa 
prioriterade områden.

2. Medlemsstaterna och/eller 
behöriga myndigheter ska också 
samarbeta, inbegripet med relevanta 
berörda parter, när det gäller de 
prioriterade områdena i den mån inga 
specifikationer har antagits med avseende 
på dessa prioriterade områden.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2010/40/EU
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska också 
samarbeta, vid behov, med bland andra 
relevanta berörda aktörer, om operativa 
aspekter av genomförandet och 
efterlevnaden av de specifikationer som 
antagits av kommissionen, såsom 
standarder och EU-harmoniserade profiler, 
gemensamma definitioner, gemensamma 

3. Medlemsstaterna och/eller 
behöriga myndigheter ska också 
samarbeta med bland andra relevanta 
berörda aktörer, om operativa aspekter av 
genomförandet och efterlevnaden av de 
specifikationer som antagits av 
kommissionen, såsom standarder och EU-
harmoniserade profiler, gemensamma 
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metadata, gemensamma kvalitetskrav och 
aspekter som rör interoperabilitet mellan 
nationella åtkomstpunkters arkitekturer, 
gemensamma villkor för datautbyte samt 
gemensam utbildning och utåtriktad 
verksamhet.”.

definitioner, gemensamma metadata, 
gemensamma kvalitetskrav och aspekter 
som rör interoperabilitet mellan nationella 
åtkomstpunkters arkitekturer, datas 
tillgänglighet och gemensamma villkor för 
datautbyte, säker åtkomst samt gemensam 
utbildning och utåtriktad verksamhet. I 
detta avseende ska de utbyta bästa praxis 
och utarbeta gemensamma projekt, 
särskilt på gränsöverskridande områden”.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led a
Direktiv 2010/40/EU
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Utan att det påverkar de 
förfaranden som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535* ska i specifikationerna 
vid behov anges de villkor under vilka 
medlemsstaterna, efter att ha meddelat 
kommissionen, får fastställa 
kompletterande bestämmelser för 
tillhandahållandet av ITS-tjänster på hela 
sitt territorium eller på en del av detta, 
förutsatt att dessa regler inte hindrar 
interoperabiliteten.”.

5. Utan att det påverkar de 
förfaranden som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2015/1535* ska i specifikationerna 
vid behov anges de villkor under vilka 
medlemsstaterna, efter att ha meddelat 
kommissionen, får fastställa 
kompletterande bestämmelser för 
tillhandahållandet av ITS-tjänster på hela 
sitt territorium eller på en del av detta.” 
Sådana regler får inte föreslås eller 
godkännas om de skulle hindra 
interoperabiliteten.”.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2010/40/EU
Artikel 6a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att det för 
varje datatyp som förtecknas i bilaga III 
finns data tillgängliga för den geografiska 

Medlemsstaterna och/eller behöriga 
myndigheter ska säkerställa att det för 
varje datatyp som förtecknas i bilaga III 
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täckning som anges för denna datatyp så 
tidigt som möjligt och senast respektive 
datum som anges i den bilagan.

finns data tillgängliga för den geografiska 
täckning som anges för denna datatyp och 
göra sitt bästa så tidigt som möjligt och 
senast respektive datum som anges i den 
bilagan.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2010/40/EU
Artikel 6a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att dessa 
uppgifter är tillgängliga via de nationella 
åtkomstpunkterna senast samma dag.

Medlemsstaterna och/eller behöriga 
myndigheter ska säkerställa att dessa 
uppgifter är tillgängliga via de nationella 
åtkomstpunkterna senast samma dag. För 
detta ändamål ska medlemsstaterna 
och/eller de behöriga myndigheterna 
tillhandahålla ett lämpligt 
användargränssnitt.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2010/40/EU
Artikel 6a – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 
31 december 2026 inrätta en gemensam 
europeisk åtkomstpunkt för åtkomst till 
och vidareutnyttjande av 
transportrelaterade data för att hjälpa till 
att stödja tillhandahållandet av EU-
omfattande interoperabla rese- och 
trafikrelaterade ITS-tjänster för 
slutanvändare. Denna gemensamma 
europeiska åtkomstpunkt ska ansluta alla 
nationella åtkomstpunkter och erbjuda 
tillgång till alla data som omfattas av 
direktiv 2010/40/EU. Kommissionen ska 
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säkerställa att den gemensamma 
europeiska åtkomstpunkten görs 
tillgänglig för allmänheten och är 
lättillgänglig genom att tillhandahålla 
öppna data kostnadsfritt och genom ett 
öppet och standardiserat gränssnitt. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att deras 
nationella åtkomstpunkter möjliggör ett 
automatiserat och enhetligt 
informationsutbyte med den gemensamma 
europeiska åtkomstpunkten och utan att 
det påverkar annan relevant 
unionslagstiftning.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2010/40/EU
Artikel 6b – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att de ITS-
tjänster som anges i bilaga IV införs för 
den geografiska täckning som anges i den 
bilagan senast det datum som anges 
däri.”.

Medlemsstaterna ska säkerställa att de ITS-
tjänster som anges i bilaga IV införs för 
den geografiska täckning som anges i den 
bilagan senast den dag som anges däri.”.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led a
Direktiv 2010/40/EU
Artikel 7 – punkt 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Efter en kostnads-nyttoanalys och 
en konsekvensbedömning som inbegriper 
lämpliga samråd ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 12 för att ändra 
förteckningen över datatyper i bilaga III, 
inbegripet datumet för genomförande och 
den geografiska täckningen för varje 

1a. Efter en kostnads-nyttoanalys och 
en konsekvensbedömning med särskilt 
fokus på effekten på små och medelstora 
företag och som åtföljs av ett samråd med 
berörda parter, inbegripet företrädare för 
alla vägtrafikanter och andra grupper 
som berörs på ett liknande sätt, ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
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datatyp. Dessa ändringar ska 
överensstämma med de datakategorier som 
anges i det senaste arbetsprogram som 
antagits i enlighet med artikel 17.5.

delegerade akter i enlighet med artikel 12 
för att ändra förteckningen över datatyper i 
bilaga III, inbegripet datumet för 
genomförande och den geografiska 
täckningen för varje datatyp. Dessa 
ändringar ska överensstämma med de 
datakategorier som anges i det senaste 
arbetsprogram som antagits i enlighet med 
artikel 17.5.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7 – led a
Direktiv 2010/40/EU
Artikel 7 – punkt 1b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Efter en kostnads-nyttoanalys med 
vederbörligt beaktande av 
marknadsutveckling och teknisk utveckling 
och en konsekvensbedömning som 
inbegriper lämpliga samråd ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 12 
för att ändra förteckningen över ITS-
tjänster i bilaga IV, inbegripet datumet för 
genomförande och den geografiska 
täckningen för varje ITS-tjänst. Dessa 
ändringar ska överensstämma med den 
förteckning över ITS-tjänster som anges i 
det senaste arbetsprogram som antagits i 
enlighet med artikel 17.5.

1b. Efter en kostnads-nyttoanalys med 
vederbörligt beaktande av 
marknadsutveckling och teknisk utveckling 
och en konsekvensbedömning med särskilt 
fokus på effekten på små och medelstora 
företag och som åtföljs av ett samråd med 
berörda parter ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 12 för att ändra 
förteckningen över ITS-tjänster i bilaga IV, 
inbegripet datumet för genomförande och 
den geografiska täckningen för varje ITS-
tjänst. Dessa förslag ska överensstämma 
med den förteckning över ITS-tjänster som 
anges i det senaste arbetsprogram som 
antagits i enlighet med artikel 17.5.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Direktiv 2010/40/EU
Artikel 9

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(9a) Artikel 9 ska ersättas med 
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följande:
Artikel 9 ”Artikel 9

Icke-bindande åtgärder Icke-bindande åtgärder

Kommissionen får i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
15.2 anta riktlinjer och andra icke-
bindande åtgärder för att underlätta 
medlemsstaternas samarbete när det gäller 
de prioriterade områdena.

Kommissionen ska i enlighet med det 
rådgivande förfarande som avses i artikel 
15.2 anta riktlinjer och andra icke-
bindande åtgärder för att underlätta 
medlemsstaternas samarbete när det gäller 
de prioriterade områdena. Dessa riktlinjer 
har som syfte att utforma och fastställa ett 
förfarande genom vilket medlemsstaterna 
kommer att utbyta de datatyper som anges 
i bilaga III, och som har gjorts 
tillgängliga av ITS-tjänsteleverantörer, 
med varandra genom sina nationella 
åtkomstpunkter på ett centraliserat och 
samverkande sätt.”.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2010/40/EU
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om specifikationer som antas i enlighet 
med artikel 6 berör behandling av trafik-, 
rese- eller vägdata som är personuppgifter 
enligt definitionen i artikel 4.1 i förordning 
(EU) 2016/679*, ska de fastställa 
kategorierna av dessa uppgifter och 
föreskriva lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter i enlighet med förordning 
(EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG. I 
lämpliga fall ska användning av anonyma 
uppgifter uppmuntras.

Om specifikationer som antas i enlighet 
med artikel 6 berör behandling av trafik-, 
rese- eller vägdata som är personuppgifter 
enligt definitionen i artikel 4.1 i förordning 
(EU) 2016/679*, ska de fastställa 
kategorierna av dessa uppgifter och 
föreskriva lämpliga skyddsåtgärder för 
personuppgifter i enlighet med förordning 
(EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG. 
Så snart ändamålet med behandlingen 
även kan uppnås utan hänvisning till en 
person och anonymisering är tekniskt 
genomförbar, ska alla uppgifter som 
används vara anonyma uppgifter.

____________ ____________

* Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 

* Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
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avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT L 
119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 12a (nytt)
Direktiv 2010/40/EU
Artikel 12 – punkt 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(12a) Punkt 4 i artikel 12 ska ändras på 
följande sätt:

4. Innan kommissionen antar en delegerad 
akt ska den samråda med experter som 
utsetts av varje medlemsstat i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. 

”4. Innan kommissionen antar en delegerad 
akt ska den samråda med Europeiska 
rådgivande gruppen för ITS, andra 
relevanta berörda parter och experter som 
utsetts av varje medlemsstat i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

Direktiv 2010/40/EU

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2010/40/EU
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Efter den första rapporten ska 
medlemsstaterna rapportera vart tredje år 
om de framsteg som gjorts med 
genomförandet av detta direktiv och av alla 
delegerade akter som kompletterar detta 
direktiv, i enlighet med punkt 1.

3. Efter den första rapporten ska 
medlemsstaterna rapportera vartannat år 
om de framsteg som gjorts med 
genomförandet av detta direktiv och av alla 
delegerade akter som kompletterar detta 
direktiv, i enlighet med punkt 1.

Ändringsförslag 43
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2010/40/EU
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Arton månader efter utgången av 
varje tidsfrist för medlemsstaternas 
rapportering ska kommissionen lägga fram 
en rapport för Europaparlamentet och rådet 
om de framsteg som gjorts med 
genomförandet av detta direktiv. Rapporten 
ska omfatta en analys av funktionaliteten 
och genomförandet, inbegripet av de 
finansiella medel som används och behövs, 
av artiklarna 5–11 samt artikel 16, och i 
förekommande fall ska behovet av att 
ändra direktivet bedömas.

4. Tolv månader efter utgången av 
varje tidsfrist för medlemsstaternas 
rapportering ska kommissionen lägga fram 
en rapport för Europaparlamentet och rådet 
om de framsteg som gjorts med 
genomförandet av detta direktiv. Rapporten 
ska omfatta en analys av funktionaliteten 
och genomförandet, inbegripet av de 
finansiella medel som används och behövs, 
av artiklarna 5–11 samt artikel 16, och i 
förekommande fall ska behovet av att 
ändra direktivet bedömas.

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 14
Direktiv 2010/40/EU
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast den [datum för ikraftträdande + 12 
månader] ska kommissionen, efter samråd 
med relevanta berörda aktörer och genom 
en genomförandeakt, anta ett 
arbetsprogram. Den genomförandeakten 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
15.4. Arbetsprogrammet ska inbegripa mål 
och datum för dess genomförande varje år 
samt en förteckning över datakategorier 
och ITS-tjänster för vilka kommissionen 
får anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 7.1a och 7.1b.

Senast den [datum för ikraftträdande + 12 
månader] ska kommissionen, efter samråd 
med Europeiska rådgivande gruppen för 
ITS och relevanta berörda aktörer och 
genom en genomförandeakt, anta ett 
arbetsprogram. Den genomförandeakten 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
15.4. Arbetsprogrammet ska inbegripa mål 
och datum för dess genomförande varje år 
samt en förteckning över datakategorier 
och ITS-tjänster för vilka kommissionen 
får anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 7.1a eller lägga fram ett nytt 
lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag 45
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Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 1 – stycke 1 – punkt 1.1 – stycke 1 – punkt 1.1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.4. Uppdatering i rätt tid, utförd av 
leverantörerna av ITS-tjänster, av 
information om multimodalt resande, 
inbegripet information som rör bokning 
och inköp av transporttjänster.

1.1.4. Uppdatering i rätt tid, utförd av 
leverantörerna av ITS-tjänster, av 
information om multimodalt resande, 
inbegripet information som rör bokning 
och, i förekommande fall, inköp av 
transporttjänster.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 2 – stycke 1 – punkt 2.1 – stycke 1 – punkt 2.1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1.4. tillgång till data och synergier med 
andra initiativ som syftar till att 
harmonisera och underlätta datadelning67 
samt stödja multimodalitet, integrering av 
transportslag och optimera den modala 
balansen i det europeiska transportnätet.

2.1.4. tillgång till data och synergier med 
andra initiativ som syftar till att 
harmonisera och underlätta datadelning67 
samt stödja multimodalitet, integrering av 
transportslag och optimera den modala 
balansen i det europeiska transportnätet.

__________________ __________________
67 Exempelvis Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2020/1056 av den 
15 juli 2020 om elektronisk 
godstransportinformation (EUT L 249, 
31.7.2020, s. 33) och det arbete som utförs 
av forumet för digitala transporter och 
digital logistik (DTLF).

67 Exempelvis Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2020/1056 av den 
15 juli 2020 om elektronisk 
godstransportinformation (EUT L 249, 
31.7.2020, s. 33) och det arbete som utförs 
av forumet för digitala transporter och 
digital logistik (DTLF).

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 2 – stycke 1 – punkt 2.2 – stycke 1 – punkt 2.2.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2.1. de relevanta offentliga 
myndigheternas tillgång och åtkomst till 

2.2.1. de relevanta offentliga 
myndigheternas tillgång och åtkomst, i ett 
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befintliga och tillförlitliga vägdata och 
multimodala rese- och trafikdata som 
behövs för mobilitetshantering, utan att det 
påverkar dataskyddskraven,

standardiserat format, till befintliga och 
tillförlitliga vägdata och multimodala rese- 
och trafikdata som behövs för 
mobilitetshantering, utan att det påverkar 
dataskyddskraven,

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 2 – stycke 1 – punkt 2.4 – stycke 1 – punkt 2.4.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.4.2. tillgång till lastrelaterade data, som 
är tillgängliga genom andra särskilda ramar 
för datadelning68,

2.4.2. tillgången till lastrelaterade data, 
som är tillgängliga genom andra särskilda 
ramar för datadelning,68 som främjar 
interoperabilitet mellan eCMR-lösningar.

__________________ __________________
68 Exempelvis förordning (EU) 2020/1056. 68 Exempelvis förordning (EU) 2020/1056.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 3 – stycke 1 – punkt 3.1 – stycke 1 – punkt 3.1.3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1.3a. Säkerställa ett snabbt antagande 
av förordning (EU) 2018/858 för att 
inbegripa nästa generations eCall-teknik.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 3 – stycke 1 – punkt 3.1 – stycke 1 – punkt 3.1.3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1.3b. Europeiska kommissionen och 
medlemsstaterna bör arbeta med 
mobilnätsoperatörer och andra berörda 
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parter för att hitta en lösning på eCall-
systemens funktion i fordon som släpps ut 
på marknaden innan nästa generations 
eCall-standard har godkänts och införts i 
EU:s typgodkännandeförordning. Det ska 
säkerställas att de kretskopplade eCall-
systemen fungerar under åtminstone den 
förväntade livslängden för det senaste 
fordon som släpptes ut på marknaden 
med ett sådant system.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 3 – stycke 1 – punkt 3.2 – stycke 1 – punkt 3.2.3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.3a. användarnas tillgång till en 
infrastruktur för alternativa bränslen.

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 3 – stycke 1 – punkt 3.4 – punkt 3.4.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.4.1. Fastställande av de åtgärder som är 
nödvändiga för att stödja trafikanternas 
säkerhet med avseende på deras 
fordonsbaserade gränssnitt mellan 
människa och maskin och användningen av 
mobil utrustning för att stödja körningen 
och/eller transporten, samt säkerheten för 
kommunikation i fordon, och som inte 
omfattas av tillämpningsområdet för 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/85869, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 167/201370 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 168/201371.

3.4.1. Fastställande av de åtgärder som är 
nödvändiga för att stödja trafikanternas 
säkerhet med avseende på deras 
fordonsbaserade gränssnitt mellan 
människa och maskin och användningen av 
mobil utrustning, inbegripet 
mobiltelefoner, för att stödja körningen 
och/eller transporten, samt säkerheten för 
kommunikation i fordon, och som inte 
omfattas av tillämpningsområdet för 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2018/85869, Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 167/201370 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 168/201371. I definitionerna av 
nödvändiga åtgärder ska även erkännas 
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behovet av att säkerställa ömsesidigt 
godkännande av ITS-meddelanden som 
utbyts mellan transportslag, vars ITS-
anordningar och fästa sensorer har 
utvecklats på grundval av olika 
standarder för funktionssäkerhet.

__________________ __________________
69 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 
2018 om godkännande av och 
marknadskontroll över motorfordon och 
släpfordon till dessa fordon samt av 
system, komponenter och separata tekniska 
enheter som är avsedda för sådana fordon, 
om ändring av förordningarna (EG) 
nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt 
om upphävande av direktiv 2007/46/EG 
(EUT L 151, 14.6.2018, s. 1).

69 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 
2018 om godkännande av och 
marknadskontroll över motorfordon och 
släpfordon till dessa fordon samt av 
system, komponenter och separata tekniska 
enheter som är avsedda för sådana fordon, 
om ändring av förordningarna (EG) 
nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt 
om upphävande av direktiv 2007/46/EG 
(EUT L 151, 14.6.2018, s. 1).

70 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 167/2013 av den 
5 februari 2013 om godkännande och 
marknadstillsyn av jordbruks- och 
skogsbruksfordon (EUT L 60, 2.3.2013, s. 
1).

70 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 167/2013 av den 
5 februari 2013 om godkännande och 
marknadstillsyn av jordbruks- och 
skogsbruksfordon (EUT L 60, 2.3.2013, s. 
1).

71 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 168/2013 av den 
15 januari 2013 om godkännande av och 
marknadstillsyn för två- och trehjuliga 
fordon och fyrhjulingar (EUT L 60, 
2.3.2013, s. 52).

71 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 168/2013 av den 
15 januari 2013 om godkännande av och 
marknadstillsyn för två- och trehjuliga 
fordon och fyrhjulingar (EUT L 60, 
2.3.2013, s. 52).

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 4 – stycke 1 – punkt 4.1 – punkt 4.1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.1.4. fastställande av en 
kommunikationsinfrastruktur för data- eller 
informationsutbyte mellan fordon, mellan 
infrastrukturer och mellan fordon och 
infrastrukturer,

4.1.4. fastställande av en säker, korrekt 
och pålitlig kommunikationsinfrastruktur 
för data- eller informationsutbyte mellan 
fordon, mellan infrastrukturer och mellan 
fordon och infrastrukturer,
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Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – tabell 1 – led a
Direktiv 2010/40/EU
Bilaga 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) på ett påtagligt sätt bidra till att möta de 
centrala utmaningar som EU:s vägtransport 
står inför (t.ex. minska trafikstockningar 
och utsläpp, förbättra energieffektiviteten 
och skapa en hög säkerhets- och 
skyddsnivå även för oskyddade 
trafikanter),

a) på ett påtagligt sätt bidra till att möta de 
centrala utmaningar som EU:s vägtransport 
står inför (t.ex. minska trafikstockningar, 
förutse nödsituationer och väderfenomen, 
minska utsläpp, förbättra 
energieffektiviteten och skapa en hög 
säkerhets- och skyddsnivå även för 
oskyddade trafikanter),

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – tabell 1 – led e
Direktiv 2010/40/EU
Bilaga 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) garantera att systemen och de 
underliggande affärsprocesserna har 
kapacitet att utbyta data och dela 
information och kunskap som möjliggör ett 
effektivt tillhandahållande av ITS-tjänster,

e) garantera att systemen, tillämpningarna, 
tjänsterna och de underliggande 
affärsprocesserna har kapacitet att utbyta 
data och dela information och kunskap i en 
säker och pålitlig miljö i ett standardiserat 
format som möjliggör ett effektivt 
tillhandahållande av ITS-tjänster,

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – tabell 1 – led g
Direktiv 2010/40/EU
Bilaga 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) ta hänsyn till de inneboende särdragen 
hos transportnäten, särskilt vad beträffar 
storleken på trafikvolymerna och 

g) ta hänsyn till de inneboende särdragen 
hos transportnäten, särskilt vad beträffar 
storleken på trafikvolymerna och 
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väderleksförhållandena, väderleksförhållandena och 
automatiseringen av infrastrukturer,

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – tabell 1 – led h
Direktiv 2010/40/EU
Bilaga 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) inte hindra eller diskriminera oskyddade 
trafikanter vad gäller tillträde till ITS-
tillämpningar och ITS-tjänster; i 
tillämpliga fall vara tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning i linje 
med tillgänglighetskraven i bilaga I till 
direktiv 2019/882 när ITS-tillämpningar 
och ITS-tjänster är avsedda att fungera som 
gränssnitt mot eller tillhandahålla 
information till ITS-användare med 
funktionsnedsättning,

h) inte hindra eller diskriminera trafikanter 
vad gäller tillträde till ITS-tillämpningar 
och ITS-tjänster; särskilt för oskyddade 
trafikanter behöver ITS-tillämpningar 
och ITS-tjänster vara tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning i linje 
med tillgänglighetskraven i bilaga I till 
direktiv 2019/882 när ITS-tillämpningar 
och ITS-tjänster är avsedda att fungera som 
gränssnitt mot eller tillhandahålla 
information till ITS-användare med 
funktionsnedsättning,

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – tabell 1 – led i
Direktiv 2010/40/EU
Bilaga 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) efter en lämplig riskbedömning visa att 
innovativa ITS-system är robusta tack vare 
en tillräcklig nivå av teknisk utveckling 
och operativt utnyttjande,

i) efter en lämplig riskbedömning, 
inbegripet provningar under verkliga 
förhållanden, som avser flera 
fordonstillverkare och leverantörer av 
infrastruktur, visa att innovativa ITS-
system är robusta tack vare en tillräcklig 
nivå av teknisk utveckling och operativt 
utnyttjande, som en grund för systemen 
för bedömning av efterlevnaden,
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Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – tabell 1 – led k
Direktiv 2010/40/EU
Bilaga 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) beakta samordning av olika 
transportslag, i förekommande fall, i 
samband med införandet av ITS,

k) beakta samordning av alla transportslag 
som är relevanta för detta direktiv, särskilt 
cykling och gång, i samband med 
införandet av ITS bland annat genom att 
säkerställa interoperabiliteten för 
systemen, datautbyte och tillämpningarna 
mellan alla transportslag,

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – tabell 1 – led l
Direktiv 2010/40/EU
Bilaga 2 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) ta hänsyn till de av unionens befintliga 
bestämmelser, strategier och verksamheter 
som är relevanta på ITS-området, särskilt 
på standardiseringsområdet,

l) ta hänsyn till de av unionens befintliga 
bestämmelser, strategier och verksamheter 
som är relevanta på ITS-området, särskilt 
på standardiseringsområdet och, för 
specifikationer, principen om 
teknikneutralitet såsom fastställs i direktiv 
(EU) 2018/1972,

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – tabell 1 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) säkerställa insyn i rangordningen när 
man föreslår mobilitetsalternativ för 
kunderna.

m) säkerställa insyn i rangordningen, 
inbegripet miljöpåverkan, när man föreslår 
mobilitetsalternativ för kunderna.



PE732.629v02-00 38/47 RR\1266142SV.docx

SV

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Bilaga III – tabellen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förteckning över datatyper

Datatyp Geografisk täckning Datum

Typer av data avseende förordningar 
och begränsningar (som avses i 
kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2015/962 6 ):

Statiska och dynamiska trafikregler, i 
tillämpliga fall, avseende följande 
datatyper:
– tillträdesvillkor för tunnlar
– tillträdesvillkor för broar
– hastighetsbegränsningar
– bestämmelser för godsleveranser
– omkörningsförbud för tung 
godstrafik
– färdriktning för reversibla körfält
– begränsningar avseende 
vikt/längd/bredd/höjd
– enkelriktade gator

Det transeuropeiska vägnätet, 
andra motorvägar som inte 
ingår i det nätet och 
huvudvägar

31 december 
2025

Hela EU:s vägnät som är 
allmänt tillgängligt för 
motoriserad trafik samt 
cykelinfrastruktur längs med 
detta vägnät, med undantag 
för privata vägar

31 december 
2028

– trafikplaner Hela vägnätet som är allmänt 
tillgängligt för motoriserad 
trafik samt cykelinfrastruktur 
längs med detta vägnät,

31 december 
2025

– regler om fordons tillträde till 
städerna 
– gränser för begränsningar, 
förbud eller skyldigheter med 
zongiltighet, aktuell tillträdesstatus 

Hela vägnätet som är allmänt 
tillgängligt för motoriserad 
trafik samt cykelinfrastruktur 
längs med detta vägnät,

31 december 
2025

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=COM:2021:813:FIN#footnote6
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och villkor för trafik i reglerade 
trafikzoner
Typer av data avseende nätets skick 
(som avses i kommissionens 
delegerade förordning (EU) 
2015/962):

– avspärrningar av vägar
– avspärrningar av körfält
– vägarbeten
– tillfälliga trafikstyrningsåtgärder
– dåliga vägförhållanden
– olyckor och incidenter som 
involverar oskyddade trafikanter

Det transeuropeiska vägnätet, 
andra motorvägar som inte 
ingår i det nätet och 
huvudvägar

31 december 
2025

Hela EU:s vägnät som är 
allmänt tillgängligt för 
motoriserad trafik och som 
inbegriper cykelinfrastruktur 
längs med detta vägnät, med 
undantag för privata vägar

31 december 
2028

Typer av data avseende säkra och 
skyddade parkeringsplatser för 
lastbilar och kommersiella fordon 
(som avses i kommissionens 
delegerade förordning (EU) 
nr 885/2013 7 ):

– statiska data avseende 
parkeringsområdena
– information om säkerhet och 
utrustning på parkeringsområdet, 
inbegripet information om de 
säkerhetsåtgärder som finns och 
som är relevanta för alla förare, 
inbegripet sårbara personer och 
lastbilschaufförer – dynamiska data 
avseende tillgång till 
parkeringsplatser, inbegripet 
huruvida en parkering är full, stängd 
eller uppgift om antal lediga platser.

Det transeuropeiska vägnätet 
och andra motorvägar som inte 
ingår i det nätet

31 december 
2025

Data avseende upptäckta 
vägsäkerhetsrelaterade händelser 
eller förhållanden (som avses i 
kommissionens delegerade 
förordning (EU) nr 886/2013 8 ):

– tillfälligt hal vägbana
– djur, människor, hinder, bråte på 
vägen

Det transeuropeiska vägnätet 
och andra motorvägar som inte 
ingår i det nätet

31 december 
2026

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=COM:2021:813:FIN#footnote7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=COM:2021:813:FIN#footnote8
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– oskyddad olycksplats
– tillfälligt vägarbete
– nedsatt sikt
– spökförare
– icke-skyltad blockering av en väg
– exceptionella väderförhållanden
– olyckor med hög risk, såsom 
olyckor med giftiga utsläpp, som 
medför avspärrningar av vägar.
Typer av multimodala statiska 
resedata (som avses i 
kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2017/1926 9 ):

Lokalisering av identifierade 
trafiknoder för alla 
tidtabellsbaserade transportslag, 
inklusive information om 
tillgänglighet för trafiknoder och 
förflyttningsvägar inom ett 
omstigningsställe (t.ex. hissar, 
rulltrappor).

EU:s transportnät i dess helhet 
samt cykelinfrastruktur längs 
med detta vägnät

31 december 
2026

Typer av data avseende 
förordningar och begränsningar 
(som avses i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) […/...]1 
om utbyggnad av infrastrukturen 
för alternativa bränslen):
Infrastruktur för alternativa 
bränslen
statiska data om antalet elektriska 
laddningsstationer och 
tankningsstationer för vätgas
dynamiska data om tillgången till 
infrastruktur för alternativa 
bränslen

Det transeuropeiska vägnätet, 
andra motorvägar som inte 
ingår i det nätet och 
huvudvägar

31 december 
2025

Infrastruktur för alternativa 
bränslen för säkra och skyddade 
parkeringsplatser för lastbilar och 
kommersiella fordon.
statiska data om antalet elektriska 
laddningsstationer och 
tankningsstationer för vätgas vid 
varje säker och skyddad 
parkeringsplats för lastbilar och 
kommersiella fordon.

Det transeuropeiska vägnätet, 
andra motorvägar som inte 
ingår i det nätet och 
huvudvägar

31 december 
2025

1 [infoga fullständig hänvisning till EUT]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=COM:2021:813:FIN#footnote9
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dynamiska data om tillgången till 
infrastruktur för alternativa 
bränslen
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MOTIVERING

Jag vågar föreställa mig att en dag i framtiden kommer högautomatiserade fordon att dela det 
allmänna utrymmet med olika robotar och drönare. Inom en snar framtid, när bilar som säljs i 
dag fortfarande kan vara i omlopp, kommer trafiken att bestå av en blandning av 
högautomatiserade fordon och fordon med låg grad av automatisering som såldes i början av 
2020-talet. De måste alla vara medvetna om varandra, var de befinner sig, vart de tänker åka 
och med vilken hastighet. De måste kunna lita på varandra för att inte bokstavligt talat köra på 
varandra. Detta kräver direkt ad hoc-kommunikation mellan olika aktörer, omedelbart och 
hela tiden. De första bilarna som är utrustade för en sådan värld kommer nu in på marknaden i 
Europa och väghållare håller på att anpassa sina vägar och börjar utrusta dem.
Inledning
Kommissionen föreslår en uppdatering av direktivet om intelligenta transportsystem (ITS) 
från 2010 för att anpassa det till framväxten av nya alternativ för vägtrafiken, mobilitetsappar 
samt uppkopplad och automatiserad mobilitet. Syftet med denna översyn är att stimulera ett 
snabbare införande av nya intelligenta tjänster genom att vissa viktiga väg-, rese- och 
trafikdata görs tillgängliga i digitalt format, såsom hastighetsbegränsningar, trafikplaner eller 
vägarbeten.
ITS tillämpar informations- och kommunikationsteknik såsom färdplanerare, eCall och 
automatiserad körning inom transportsektorn, vilket gör mobiliteten säkrare, effektivare och 
hållbarare. Med ITS kan medborgarna få bättre information genom applikationer i bilen, t.ex. 
om trafikregler och vägarbeten. 
ITS-applikationer består av användning av ”kortdistansbaserad” kommunikationsteknik för att 
upprätta kommunikation mellan fordon (V2V) från samma eller olika tillverkare, infrastruktur 
(V2I) och fotgängare (V2P).
Översynen omfattar en utvidgning av direktivets tillämpningsområde till att bättre omfatta 
framväxande tjänster, såsom multimodala informations-, boknings- och 
biljettförsäljningstjänster (t.ex. appar för att hitta och boka resor som kombinerar 
kollektivtrafik, bilpool eller cykeltjänster), kommunikation mellan fordon och infrastruktur 
(för att öka säkerheten) samt automatiserad mobilitet. Där föreskrivs också insamling av 
viktiga data och tillhandahållande av väsentliga tjänster, såsom informationstjänster i realtid 
som informerar föraren om olyckor eller hinder på vägarna. 
Översynen av ITS-direktivet kan vara ett tillfälle att garantera de lokala myndigheternas 
digitala suveränitet i syfte att påskynda trafikomställningen och utvecklingen av digitala 
lösningar som respekterar den lokala politiken för ekologisk omställning.
För att man ska lyckas med ITS behövs en störningsfri miljö, obehindrad kommunikation 
samt snabb och bred tillgänglighet för alla trafikanter. Detta är en säkerhetsrelaterad 
applikation som kommer att rädda liv. I detta avseende är teknikneutralitet, samexistens, 
interoperabilitet och kompatibilitet de vägledande principerna.
Huvuddragen i den översyn av ITS-direktivet som föredraganden planerar
Föredraganden stöder en effektiv användning av tillämpningar för intelligenta transportsystem 
(ITS). ITS-tillämpningarna kan ge betydande mätbara fördelar när det gäller säkerhet, miljö 
och ekonomi. ITS-sektorn måste fortsätta att ha användarna i den kommersiella 
vägtransportsektorn i åtanke när den utvecklar nya tillämpningar och nya tjänster. 
Medlemsstaterna bör underlätta ett harmoniserat och interoperabelt införande av ITS i syfte 
att effektivisera åtkomsten till och utbytet av information mellan alla trafikanter och 
myndigheter. 
Föredraganden efterlyser särskilt följande: 
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 Teknikneutralitet – specifikationerna ska beskriva det resultat som ska uppnås, 
men inte föreskriva eller gynna användningen av viss typ av teknik för att uppnå 
resultatet.

Regelverket för ITS bör erbjuda säkerhet på marknaden genom att principen om 
teknikneutralitet förankras i bilaga II. Det behövs en regleringsstrategi där tjänster och deras 
fördelar jämförs med slutanvändaren och ekosystemvärdet (oavsett bakomliggande teknik). 
Fokus bör ligga på tillhandahållande av tjänster, och regelverket bör förbli teknikneutralt så 
att marknadsstyrd innovation främjas. I nuvarande skäl 8 erkänns redan att krav för ITS-
system varken föreskriver eller gynnar användningen av viss typ av teknik. För att stärka detta 
åtagande är det viktigt att det uttryckligen upptas bland de vägledande principerna i 
förteckningen i bilaga II. 
 Utvecklingen av ITS bör täcka behoven i landsbygdsområdena, som en egen fråga 

skild från utvecklingen i stadsområdena, genom att man säkerställer social och 
ekonomisk delaktighet.

Det är viktigt att på EU-nivå ägna särskild uppmärksamhet åt att utvidga ITS-systemen till 
landsbygdsområdena, eftersom livet i sådana områden till stor del är beroende av tillgången 
till offentliga tjänster och infrastruktur av hög kvalitet. Det bör därför vara en angelägenhet på 
EU-nivå att man i landsbygdsområdena kan dra nytta av de lösningar som tillhandahålls 
genom ITS.
 Data på nationella åtkomstpunkter bör finnas tillgängliga i både statisk och 

dynamisk form, där även data om tillträdesbestämmelser för fordon i städer och om 
infrastruktur för alternativa bränslen ingår. Data som delas av de nationella 
åtkomstpunkterna måste vara lättlästa och allmänt begripliga för kommersiella 
transportoperatörer.

Medlemsstaternas skyldighet att tillhandahålla de datatyper som förtecknas i bilaga III och de 
ITS-tjänster som förtecknas i bilaga IV till ITS-förslaget, förstärker vikten av att ha 
interoperabla och, i största möjliga utsträckning, harmoniserade nationella åtkomstpunkter. En 
ökad mängd gemensamma data om bestämmelser och begränsningar, vägnätets tillstånd och 
upptäckta trafiksäkerhetsrelaterade händelser eller förhållanden är ett viktigt steg mot att 
minska antalet dödsoffer på vägarna. En ytterligare förbättring av förteckningen över 
datatyper i bilaga III genom att man inkluderar information om tillträdesbestämmelser för 
fordon i städer och om infrastruktur för alternativa bränslen kommer att underlätta 
affärsverksamheten för kommersiella vägtransportoperatörer och för alla förare i trafiken, 
eftersom det blir möjligt för dem att planera laddningen/tankningen av sina fordon som drivs 
med alternativa bränslen. 
Utmaningar kvarstår, eftersom det saknas en harmoniserad strategi för genomförandet av de 
nationella åtkomstpunkterna i hela EU. Närmare bestämt är tillgången till data om säkra och 
skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon på nationella 
åtkomstpunkter fortfarande otillfredsställande. För närvarande tillhandahåller 
medlemsstaterna data via nationella åtkomstpunkter i olika format. Detta inbegriper 
interaktiva kartor, kalkylblad och informerande text. De nationella åtkomstpunkterna bör gå 
ett steg längre och ta tillvara de data som samlas in genom att tillhandahålla ett lämpligt 
gränssnitt för slutanvändarna, såsom transportoperatörer och förare, som de kan ha nytta av. 
Med tanke på den relevanta kopplingen till förordningen om infrastruktur för alternativa 
bränslen bör data som är inriktade på infrastruktur för alternativa bränslen göras tillgängliga i 
både statisk och dynamisk form på de nationella åtkomstpunkterna.
 Säkerställa användningen av elektroniska bevis på överensstämmelse med EU:s 

regler och nationella regler om användningen av fordonet och om föraren.
Digitaliseringen utgör en möjlighet för godstransportsektorn att modernisera och samtidigt 
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göra det möjligt för den att tillämpa transportreglerna på ett mer effektivt sätt. Myndigheterna 
bör till exempel kunna godta elektronisk information med alla relevanta data om 
efterlevnaden av reglerna för godstransporter på väg. Utmaningen är att allt inte kan bevisas 
på elektronisk väg och att pappersanvändning fortsätter att vara normen. Därför bör man 
undersöka förenligheten mellan ITS-reglerna och bestämmelserna i förordning (EU) 
2020/1056 om elektronisk godstransportinformation (eFTI-förordningen). Möjligheten att få 
digitaliserade data om fordonet, föraren och släpfordonet bör övervägas ytterligare. När det 
gäller fordonen skulle fordonets registreringsbevis, trafiksäkerhetsintyg och rapporter om 
vägkontroller kunna digitaliseras. När det gäller förarna skulle informationen om en 
vederbörligen vidimerad kopia av gemenskapstillståndet också kunna digitaliseras.
 Integrera den elektroniska fraktsedeln (eCMR) i systemet för nödsamtal (eCall) för 

att göra det möjligt för räddningspersonal att få all nödvändig information om 
vilka varor som transporteras i fordonet.

När det gäller tillgången till lastrelaterade data skulle en sammankoppling av eCMR med 
eCall säkerställa att 112-operatörer har full insyn i informationen om lasten. Detta är särskilt 
viktigt vid transport av värdefullt eller farligt gods. Trots de tydliga fördelarna är eCall i tunga 
fordon fortfarande inte tillgängligt, eftersom det endast installeras i nya modeller av 
personbilar med högst åtta säten och i lätta fordon.
Förordning (EU) 2020/1056 om elektronisk godstransportinformation, som fastställer den 
rättsliga ramen för elektroniskt informationsutbyte mellan de ekonomiska aktörerna och 
medlemsstaternas myndigheter om varutransporter i EU, bör säkerställa att de olika befintliga 
lösningarna för eCMR är interoperabla.
 Multimodala digitala mobilitetstjänster måste ge vägtransportoperatörer möjlighet 

att välja och röra sig obehindrat till andra plattformar, dvs. interoperabilitet är 
avgörande. Utbyte av företagsgenererade data mellan kommersiella 
vägtransportoperatörer bör alltid vara frivilligt, och insamlade data bör endast 
användas för ett särskilt ändamål. Konsumenterna måste få sina data skyddade, i 
full överensstämmelse med den allmänna dataskyddsförordningen, när de lämnar 
sina personuppgifter, när de bokar tjänster eller biljetter samt när deras bilar delar 
data med tjänsteleverantörer eller infrastruktur.

Att ge användarna en smidig mobilitetsupplevelse som inbegriper kollektiv och delad 
mobilitet kommer att bidra till mer hållbara mobilitetssystem och minska trafikträngseln. 
Persontransportoperatörer, särskilt operatörer i systemet Mobility as a Service (MaaS), 
kommer att dra nytta av digitaliseringen, förutsatt att frågorna om pristransparens och 
prisrelaterad information klargörs. 
Att äga företagsgenererade data är en viktig tillgång för att förbli konkurrenskraftig på 
marknaden. När införandet och användningen av ITS-tillämpningar och ITS-tjänster förutser 
delning av alla typer av data, bör det därför vara frivilligt för dem som äger dessa data att dela 
dem. Detta kommer att främja förtroendet bland affärspartner. I de fall då företagsgenererade 
data behöver delas bör de dessutom samlas in endast för ett särskilt ändamål. Att tvinga fram 
tillhandahållande av företagsdata genom att göra det obligatoriskt skulle hämma innovationen 
och skulle kunna hämma företagens konkurrenskraft. De som äger data bör kunna välja med 
vem data utbyts, vem som har åtkomst till dem, vilka data som är tillgängliga för vem och 
vem som har rätt att ändra dem.
Man måste framhålla att det är viktigt med ett effektivt integritets- och dataskydd i samband 
med införandet av ITS. Den allmänna dataskyddsförordningen ger dock inte tillräckligt skydd 
när man vid anonymisering av data använder teknik (t.ex. mobilitetsmönster i fordonsdata, 
ansiktsigenkänning osv.) som gör det möjligt att dra slutsatser om enskilda personer eller till 
och med urskilja personer genom algoritmer. Konsumenterna måste stå i centrum och få sina 
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data skyddade, helt i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen.
 Definiera den kommunikationsinfrastruktur och det standardiserade 

meddelandeformat som ska användas mellan uppkopplade och automatiserade 
fordon, myndigheterna, infrastrukturen och den övergripande miljön.

Samverkande, uppkopplade och automatiserade fordon förväntas ha vissa fördelar jämfört 
med konventionella fordon, såsom förbättrad trafiksäkerhet, ökad transporteffektivitet, lägre 
transportkostnader och minskade utsläpp. Frågor måste besvaras om datasäkerhet och 
äganderätt till data, inbegripet dataskydd både för företag som äger värdefulla kunddatabaser 
och för kunderna själva. Eftersom högre nivåer av fordonsautonomi införs kommersiellt, 
förflyttas tyngdpunkten för ansvaret från föraren till produkten, vilket i slutändan leder till att 
hela ansvaret vilar på fordonstillverkarna och teknikleverantörerna. En sammanhängande och 
tillförlitlig struktur för datadelning kommer att vara nödvändig för att en parts ansvar ska 
kunna fastställas på ett tydligt sätt.
 Risken för it-angrepp bör minimeras, datasäkerheten måste säkerställas och 

lagstiftning om integritetsskydd måste respekteras. I slutändan bör äganderätten till 
data som rör transporter ligga kvar hos transportoperatörerna.

Fordonen kommer att vara mer sammankopplade med varandra och kunna kommunicera med 
varandra (fordon till fordon), med infrastrukturen (fordon till infrastruktur) och med den 
övergripande miljön (fordon till alla). Därför är det absolut nödvändigt att denna 
kommunikation sker på ett säkert sätt för att inte äventyra trafiksäkerheten.
Behandlingen av kunddata och kundens integritet, skyddet av kommersiella data samt 
datadelningens inverkan på transportoperatörers företagsmodeller bör övervägas ytterligare. 
Införandet av EU-omfattande multimodala digitala mobilitetstjänster innebär också att 
transportföretagen kommer att behöva omskola sin personal för att anpassa sig till ny teknik. 
Transportoperatörerna måste förbli konkurrenskraftiga allteftersom den digitala omställningen 
fortskrider.
Slutsatser
Intelligenta transportsystem (ITS) är nödvändiga för att man ska kunna uppnå EU:s vision om 
smidiga transporter för både passagerare och gods. Tillgången till öppna och högkvalitativa 
transportdata kommer att leda till betydande förbättringar av transportnätens, 
transportverksamheternas och transporttjänsternas resultat, samtidigt som deras konnektivitet 
främjas och samarbetet underlättas.
Under de senaste åren har ITS haft en avgörande betydelse när det handlat om att uppnå EU:s 
mål för transportsäkerhet och hållbarhet. ITS-tjänsterna används nu i stor utsträckning i hela 
Europa och gör transporterna effektivare på både lokal och internationell nivå.
ITS ökar säkerheten och kapaciteten genom ökad interoperabilitet och bättre användning av 
den befintliga infrastrukturen, vilket leder till ekonomiska och miljömässiga fördelar.
Genom harmonisering och kontinuitet av alleuropeiska tjänster i medlemsstaterna kommer 
ITS att bidra väsentligt till inrättandet av ett gemensamt europeiskt transportområde.
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