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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Alla EU-medborgare har rätt till 
frihet och personligt säkerhet enligt 
artikel 6 i stadgan om de grundläggande 
rättigheterna (nedan kallad stadgan), rätt 
till respekt för privatlivet och familjelivet 
enligt artikel 7 i stadgan och rätt till skydd 
av personuppgifter enligt artikel 8 i 
stadgan.

Motivering

Skyddet av ovannämnda rättigheter ska uttryckligen framhållas eftersom gränsöverskridande 
utbyte av information genom driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem kan hota 
dessa rättigheter. Detta ändringsförslag är direkt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Det är nödvändigt att skapa 
förutsättningar för ett allmänt införande av 
elektroniska vägtullsystem i 
medlemsstaterna och i grannländerna, och 
driftskompatibla system som är anpassade 
till den framtida utvecklingen av unionens 
strategi för vägavgifter och till den 

(2) Det är nödvändigt att skapa 
förutsättningar för ett allmänt införande av 
elektroniska vägtullsystem i 
medlemsstaterna och i grannländerna, och, 
så långt möjligt, tillförlitliga, 
användarvänliga, kostnadseffektiva och 
driftskompatibla system som är anpassade 
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framtida tekniska utvecklingen. till den framtida utvecklingen av unionens 
strategi för vägavgifter och till den 
framtida tekniska utvecklingen.

Motivering

De elektroniska vägtullsystemen bör så långt möjligt vara tillförlitliga, användarvänliga och 
kostnadseffektiva. Detta kommer att gynna EU:s medborgare. Detta ändringsförslag är direkt 
kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Mångfalden av medlemsstaternas 
och grannländernas krav på de elektroniska 
vägtullsystemen kan komma att stå i vägen 
för en väl fungerande inre marknad och 
transportpolitikens mål. Det finns risk för 
att detta leder till att förare av tunga fordon 
på grund av detta har flera olika, dyra och 
driftsinkompatibla elektroniska enheter i 
sina förarhytter, samt till ökad risk för 
felhantering med följden att, t.ex., 
betalning oavsiktligen inte görs. En sådan 
utveckling är på grund av kostnader och av 
säkerhetsrelaterade och rättsliga skäl 
oacceptabel för användare och tillverkare 
av lastbilar.

(4) Mångfalden av medlemsstaternas 
och grannländernas krav på de elektroniska 
vägtullsystemen kan komma att stå i vägen 
för en väl fungerande inre marknad, 
principen om fri rörlighet och 
transportpolitikens mål. Det finns risk för 
att detta leder till att förare av tunga fordon 
på grund av detta har flera olika, dyra och 
driftsinkompatibla elektroniska enheter i 
sina förarhytter, samt till ökad risk för 
felhantering med följden att, t.ex., 
betalning oavsiktligen inte görs. En sådan 
utveckling är på grund av kostnader och av 
säkerhetsrelaterade och rättsliga skäl 
oacceptabel för användare och tillverkare 
av lastbilar.

Motivering

Ändringsförslaget är nödvändigt av brådskande skäl som rör textens interna logik för att 
stärka förslaget genom att det anger att många eTolls-system påverkar principen om den fria 
rörligheten.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Konstgjorda hinder för den inre 
marknadens funktion bör undanröjas, 
samtidigt som medlemsstaterna 
och unionen bör ges möjlighet att tillämpa 
olika avgiftssystem för alla fordonstyper på 
lokal, nationell och internationell nivå. 
Fordonsutrustningen bör göra det möjligt 
att ta ut sådana vägavgifter med beaktande 
av principen om likabehandling av alla 
medborgare i medlemsstaterna. Man bör 
därför så snart som möjligt sörja för 
driftskompatibilitet mellan de elektroniska 
vägtullsystemen i hela unionen.

(5) Konstgjorda hinder för den inre 
marknadens funktion bör undanröjas, 
samtidigt som medlemsstaterna 
och unionen bör ges möjlighet att tillämpa 
olika avgiftssystem för alla fordonstyper på 
lokal, nationell och internationell nivå. 
Fordonsutrustningen bör göra det möjligt 
att ta ut sådana vägavgifter med beaktande 
av principen om likabehandling av alla 
medborgare i medlemsstaterna, med full 
respekt för alla grundläggande 
rättigheter. Man bör därför så snart som 
möjligt sörja för en tillförlitlig
driftskompatibilitet mellan de elektroniska 
vägtullsystemen i hela unionen, som 
grundar sig på respekten för de 
grundläggande rättigheterna.

Motivering

Det är nödvändigt att trygga full respekt för grundläggande rättigheter vid genomförandet av 
driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem. Detta ändringsförslag är direkt 
kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det bör bekräftas att det europeiska 
elektroniska vägtullsystemet (EETS) 
tillhandahålls av betalningsförmedlare i 
EETS, i enlighet med vad som anges i 
kommissionens beslut 2009/750/EG17.

(8) Det bör bekräftas att det europeiska 
elektroniska vägtullsystemet (EETS) 
lagligen tillhandahålls av 
betalningsförmedlare i EETS, i enlighet 
med vad som anges i kommissionens 
beslut 2009/750/EG17 och i full 
överensstämmelse med de grundläggande 
rättigheterna.

_________________ _________________

17 Kommissionens beslut 2009/750/EG av 
den 6 oktober 2009 om definitionen av det 
europeiska systemet för elektroniska 
vägtullar och tekniska uppgifter för detta 

17 Kommissionens beslut 2009/750/EG av 
den 6 oktober 2009 om definitionen av det 
europeiska systemet för elektroniska 
vägtullar och tekniska uppgifter för detta 
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(EUT L 268, 13.10.2009, s. 11). (EUT L 268, 13.10.2009, s. 11).

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Tillämpningar för elektroniska 
vägtullar och C-ITS-tillämpningar (Co-
operative ITS) utnyttjar liknande teknik 
och angränsande frekvensband för 
kommunikation över korta avstånd mellan 
olika fordon och mellan fordon och 
infrastruktur. Den framtida potentialen i ny 
teknik för elektroniska vägtullar med C-
ITS i 5,9 GHz-bandet, som för närvarande 
används av C-ITS, bör utforskas, efter en 
grundlig bedömning de kostnader, fördelar, 
tekniska hinder och möjliga lösningar som 
hänger samman med detta.

(10) Tillämpningar för elektroniska 
vägtullar och C-ITS-tillämpningar (Co-
operative ITS) utnyttjar liknande teknik 
och angränsande frekvensband för 
kommunikation över korta avstånd mellan 
olika fordon och mellan fordon och 
infrastruktur. Den framtida potentialen i ny 
teknik för elektroniska vägtullar med C-
ITS i 5,9 GHz-bandet, som för närvarande 
används av C-ITS, bör utforskas, efter en 
grundlig bedömning av potentiella effekter 
på integritets- och uppgiftsskyddet och av 
de kostnader, fördelar, tekniska hinder och 
möjliga lösningar som hänger samman med 
detta, så att detta inte utgör ett hinder, i 
synnerhet för små och medelstora företag.

Motivering

I linje med det antagna yttrandet från LIBE-utskottet om samverkande intelligenta 
transportsystem (Grapini)

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Problem med att identifiera dem 
som kommer från utlandet och som 
underlåter att betala vägtullar hämmar en 
fortsatt spridning av sådana system och en 
bredare tillämpning på unionens vägar av 
principen om att ”användaren betalar” och 
”förorenaren betalar”.

(13) Problem med att identifiera dem 
som kommer från utlandet och som 
underlåter att betala vägtullar hämmar en 
fortsatt spridning av sådana system och en 
bredare tillämpning på unionens vägar av 
principen om att ”användaren betalar” och 
”förorenaren betalar”, och därför måste 
man komma på ett sätt att identifiera 
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sådana personer.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Medlemsstaterna bör vara skyldiga 
att förse kommissionen med information 
och uppgifter som krävs för att utvärdera 
ändamålsenligheten och effektiviteten i 
systemen för utbyte av information om 
dem som underlåter att betala en vägavgift. 
Kommissionen bör vara skyldig att bedöma 
de uppgifter och den information som 
erhålls, och att föreslå ändringar av 
lagstiftningen om detta är nödvändigt.

(16) Medlemsstaterna bör vara skyldiga 
att förse kommissionen med information 
och uppgifter som krävs för att utvärdera 
ändamålsenligheten och effektiviteten i 
systemen för utbyte av information om 
dem som underlåter att betala en vägavgift
och samtidigt fullt ut respektera skyddet 
av personuppgifter. Kommissionen bör 
vara skyldig att bedöma de uppgifter och 
den information som erhålls, och att föreslå 
ändringar av lagstiftningen om detta är 
nödvändigt. Inga personuppgifter bör 
överföras till eller utbytas med 
kommissionen.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att garantera den rättsliga samstämmigheten med EU:s 
dataskyddslagstiftning.

Det ska uttryckligen betonas att när medlemsstaterna tillhandahåller relevant information till 
EU:s institutioner ska det ske med full respekt för rätten till skydd av personuppgifter.

Av tvingande skäl med anknytning till textens inre logik och sambandet med andra tillåtliga 
ändringsförslag är det nödvändigt att lägga fram detta ändringsförslag.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Införandet av elektroniska 
vägtullsystem kommer att medföra 
behandling av personuppgifter. Vid sådan 
behandling måste unionens föreskrifter 
följas, särskilt bestämmelserna i 

(17) Införandet av elektroniska 
vägtullsystem medför behandling av 
personuppgifter. Rätten till skydd av 
personuppgifter erkänns uttryckligen i 
artikel 8 i stadgan och artikel 16 i 
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Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/67919, Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2016/68020 samt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG21. Rätten till skydd av 
personuppgifter nämns särskilt i artikel 8 
i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. Vid sådan behandling 
måste unionens föreskrifter följas, särskilt 
bestämmelserna i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/67919, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG20, och där underlåtenhet att 
betala en vägavgift betraktas som ett brott 
i den medlemsstat där avgiften ska 
betalas, Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2016/68021

__________________ __________________

19 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).

19 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).

20 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om 
skydd för fysiska personer med avseende 
på behöriga myndigheters behandling av 
personuppgifter för att förebygga, 
förhindra, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder, och det fria flödet av sådana 
uppgifter och om upphävande av rådets 
rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 
4.5.2016, s. 89).

20Europaparlamentets 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).

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

21Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om 
skydd för fysiska personer med avseende 
på behöriga myndigheters behandling av 
personuppgifter för att förebygga, 
förhindra, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder, och det fria flödet av sådana 
uppgifter och om upphävande av rådets 
rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 
4.5.2016, s. 89).

Motivering

I förslaget tillämpas den allmänna dataskyddsförordningen och polisdirektivet (2016/680) på 
behandling av personuppgifter.  Det är viktigt att skilja mellan sådana medlemsstater där 
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underlåtenhet att betala dessa avgifter är ett administrativt ärende och sådana medlemsstater 
där det är ett brott. Ändringsförslaget är direkt kopplat till föredragandens andra 
ändringsförslag.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att säkerställa 
driftskompatibilitet mellan elektroniska 
vägtullsystem och för att underlätta det 
gränsöverskridande utbytet av information 
om underlåtelse att betala vägavgifter bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på 
anpassning till tekniska framsteg av den 
förteckning över teknik som kan användas 
för att utföra elektroniska 
vägtullstransaktioner i elektroniska 
vägtullsystem som kräver installation eller 
användning av fordonsutrustning. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. 
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.

(19) För att säkerställa 
driftskompatibilitet mellan elektroniska 
vägtullsystem och för att lagligen 
underlätta det gränsöverskridande utbytet 
av information om underlåtelse att betala 
vägavgifter bör befogenheten att anta akter 
i enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på anpassning till tekniska framsteg av den 
förteckning över teknik som kan användas 
för att utföra elektroniska 
vägtullstransaktioner i elektroniska 
vägtullsystem som kräver installation eller 
användning av fordonsutrustning. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. 
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.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska tillämpas utan att det 
påverkar de beslut som medlemsstaterna 
fattar om uttag av avgifter för särskilda 
typer av fordon eller nivån på och 
ändamålet med de avgifter som tas ut.

För att respektera subsidiaritetsprincipen
ska detta direktiv tillämpas utan att det 
påverkar de beslut som medlemsstaterna 
fattar om uttag av avgifter för särskilda 
typer av fordon och nivån på och 
ändamålet med de avgifter som tas ut.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) elektroniskt vägtullsområde: en 
väg, ett vägnät, en konstruktion i form av 
t.ex. en bro eller en tunnel, eller en färja 
där vägavgifter tas ut med hjälp, helt eller 
delvis, av automatiska 
detekteringsmekanismer i form av t.ex. 
kommunikation med utrustning inuti 
fordonet eller automatisk 
nummerplåtsavläsning.

e) elektroniskt vägtullsområde: en 
väg, ett vägnät, en konstruktion i form av 
t.ex. en bro eller en tunnel, eller en färja 
där vägavgifter tas ut med hjälp, helt eller 
delvis, av automatiska 
detekteringsmekanismer i form av t.ex. 
kommunikation med utrustning inuti 
fordonet, eventuellt kompletterade med
automatisk nummerplåtsavläsning.

Motivering

På grund av en låg grad av standardisering av nummerplåtar och avläsningssystem inom 
unionen, skulle det kunna leda till felaktiga resultat om man enbart förlitar sig på 
nummerplåtsavsläsning. Därför bör automatisk nummerplåtsavläsning endast användas som 
ett kompletterande verktyg för uttag av vägavgifter.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) registreringsmedlemsstat: den 
medlemsstat där registrering skett av det 
fordon som användes vid den faktiska 
överträdelse som ledde till en underlåtenhet 
att betala vägavgift.

i) registreringsmedlemsstat: den 
medlemsstat där det fordon som användes 
vid den faktiska överträdelse som ledde till 
en underlåtenhet att betala vägavgift är 
registrerat.
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I alla nya elektroniska vägtullsystem 
som kräver installation eller användning av 
fordonsutrustning ska en eller flera av de
tekniska lösningar som förtecknas i bilaga 
IV tillämpas för vägtullstransaktionerna.

I alla nya elektroniska vägtullsystem 
som kräver installation eller användning av 
fordonsutrustning ska en eller flera av 
följande tekniska lösningar tillämpas för 
vägtullstransaktionerna:

a) satellitbaserad 
positionsbestämning,

b) mobilkommunikation enligt 
GSM/GPRS-standarden (referens GSM 
TS 03.60/23.00),

c) 5,8 GHz mikrovågor.

Motivering

Tekniska lösningar är en nyckelfaktor för driftskompabilitet, och ett av huvudsyftena med 
denna omarbetning. Därför bör förteckningen över tänkbara tekniska lösningar lämnas åt 
medlagstiftare, snarare än kommissionen, att besluta om.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Befintliga elektroniska vägtullsystem som 
använder annan teknik än sådan som 
förtecknas i bilaga IV ska motsvara sådan 
teknik om betydande tekniska förbättringar 
genomförs.

Befintliga elektroniska vägtullsystem som 
använder annan teknik än sådan som 
förtecknas i första stycket ska motsvara 
sådan teknik om betydande tekniska 
förbättringar genomförs.

Motivering

I linje med ändringsförslaget om att stryka bilaga IV och flytta förteckningen över tänkbar 
teknik till artikel 3.1 första stycket.
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Betalningsförmedlare i EETS ska ge 
användare tillgång till fordonsutrustning 
som är lämplig att användas, som är 
driftskompatibel och som kan 
kommunicera med alla elektroniska 
vägtullsystem som är i drift i 
medlemsstaterna för användningsområdet 
och som använder sådan teknik som 
förtecknas i bilaga IV.

Betalningsförmedlare i EETS ska ge 
användare tillgång till fordonsutrustning 
som är lämplig att användas, som är 
driftskompatibel och som kan 
kommunicera med alla elektroniska 
vägtullsystem som är i drift i 
medlemsstaterna för användningsområdet 
och som använder sådan teknik som 
förtecknas i punkt 1.

Motivering

I linje med ändringsförslaget om att stryka bilaga IV och flytta förteckningen över tänkbar 
teknik till artikel 3.1 första stycket.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Fordonsutrustningen kan utnyttja 
egen maskin- och programvara, annan 
maskin- och programvara som finns i 
fordonet, eller både och. 
Fordonsutrustningen kan utnyttja annan 
teknik än sådan som förtecknas i bilaga IV
för att kommunicera med andra 
maskinvarusystem som finns i fordonet.

4. Fordonsutrustningen kan utnyttja 
egen maskin- och programvara, annan 
maskin- och programvara som finns i 
fordonet, eller både och. 
Fordonsutrustningen kan utnyttja annan 
teknik än sådan som förtecknas i punkt 1
för att kommunicera med andra 
maskinvarusystem som finns i fordonet.

Motivering

I linje med ändringsförslaget om att stryka bilaga IV och flytta förteckningen över tänkbar 
teknik till artikel 3.1 första stycket.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
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Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
den behandling av personuppgifter som 
krävs för driften av EETS sker i enlighet 
med unionens bestämmelser om skydd av 
fysiska personers fri- och rättigheter, 
inklusive rätten till privatliv, och att 
särskilt bestämmelserna i förordning (EU) 
2016/679, direktiv (EU) 2016/680 och 
direktiv 2002/58/EG uppfylls.

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
den behandling av personuppgifter som 
krävs för driften av EETS sker i enlighet 
med unionens bestämmelser om skydd av 
fysiska personers fri- och rättigheter, 
inklusive rätten till privatliv, och att 
särskilt bestämmelserna i förordning (EU) 
2016/679 och direktiv 2002/58/EG 
uppfylls. Personuppgifter som behandlas 
enligt detta direktiv ska inte behandlas 
ytterligare för andra ändamål, och de ska 
raderas så snart de inte längre behövs för 
de ändamål för vilka de behandlades.

Motivering

Eftersom förslaget kommer att innebära en väsentlig ändring av den nuvarande gällande 
texten i syfte att säkerställa driftskompatibilitet i EETS, betalning av avgifter och nya 
bestämmelser om samarbete och verkställighet mellan medlemsstaterna vad gäller obetalda 
avgifter, medför förslaget ett större ingrepp i rätten till skydd av personuppgifter som inte 
omfattas av förslaget. Det är därför nödvändigt att lägga fram detta ändringsförslag för att 
säkerställa skyddet av personuppgifter och förenlighet med EU:s lagstiftning.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller en undersökning av 
underlåtenhet att betala vägavgifter ska 
medlemsstaten ge övriga medlemsstaters 
nationella kontaktställen tillgång till 
följande nationella 
fordonsregistreringsuppgifter, med 
befogenhet att utföra sökningar baserade på 
dessa uppgifter:

När det endast gäller en undersökning av 
underlåtenhet att betala vägavgifter ska 
medlemsstaten ge övriga medlemsstaters 
nationella kontaktställen tillgång till 
följande nationella 
fordonsregistreringsuppgifter, med 
befogenhet att utföra sökningar baserade på
dessa uppgifter:

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att garantera den rättsliga samstämmigheten med EU:s 
dataskyddslagstiftning.
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Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Uppgifter om fordon. (a) Uppgifter som är nödvändiga för 
att identifiera ett visst fordon.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Uppgifter om fordonsägare eller 
fordonsinnehavare.

(b) Uppgifter som är nödvändiga för 
att identifiera och kontakta fordonsägare 
eller fordonsinnehavare.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa automatiska sökningar ska utföras i 
enlighet med de förfaranden som avses i 
punkterna 2 och 3 i kapitel 3 i bilagan till 
rådets beslut 2008/616/RIF26 och med 
kraven i bilaga II till detta direktiv.

Dessa automatiska sökningar ska utföras i 
full överensstämmelse med de förfaranden 
som avses i punkterna 2 och 3 i kapitel 3 i 
bilagan till rådets beslut 2008/616/RIF26

och med kraven i bilaga II till detta direktiv
samt i full överensstämmelse med alla 
grundläggande rättigheter.

_________________ _________________

26 Rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 
juni 2008 om genomförande av beslut 
2008/615/RIF om ett fördjupat 
gränsöverskridande samarbete, särskilt för 
bekämpning av terrorism och 
gränsöverskridande brottslighet (EUT L 
210, 6.8.2008, s. 12).

26 Rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 
juni 2008 om genomförande av beslut 
2008/615/RIF om ett fördjupat 
gränsöverskridande samarbete, särskilt för 
bekämpning av terrorism och 
gränsöverskridande brottslighet (EUT L 
210, 6.8.2008, s. 12).
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Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När den medlemsstat på vars 
territorium det konstaterades en 
underlåtenhet att betala vägavgift skickar 
ut informationsbrevet till ägaren, 
fordonsinnehavaren eller den på annat sätt 
identifierade person som misstänks för 
underlåtenheten, ska denna medlemsstat i 
enlighet med sin nationella lagstiftning 
inkludera all relevant information, framför 
allt vilket slags underlåtenhet som avses, 
ort, datum och tidpunkt för 
underlåtenheten, vilken nationell 
lagstiftning som överträtts samt påföljden 
och i tillämpliga fall uppgifter om den 
utrustning som har använts för att upptäcka 
överträdelsen. För detta ändamål får den 
medlemsstat på vars territorium det 
konstaterades en underlåtenhet att betala 
vägavgift använda den mall som anges i 
bilaga III.

2. När den medlemsstat på vars 
territorium det konstaterades en 
underlåtenhet att betala vägavgift skickar 
ut informationsbrevet till ägaren, 
fordonsinnehavaren eller den på annat sätt 
identifierade person som misstänks för 
underlåtenheten, ska denna medlemsstat i 
enlighet med sin nationella lagstiftning 
inkludera all relevant information, framför 
allt vilket slags underlåtenhet som avses, 
ort, datum och tidpunkt för 
underlåtenheten, vilken nationell 
lagstiftning som överträtts samt påföljden 
och uppgifter om den utrustning som har 
använts för att upptäcka överträdelsen. För 
detta ändamål får den medlemsstat på vars 
territorium det konstaterades en 
underlåtenhet att betala vägavgift använda 
den mall som anges i bilaga III.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den medlemsstat på vars 
territorium det konstaterades en 
underlåtenhet att betala vägavgift beslutar 
att inleda ytterligare förfaranden avseende 
denna underlåtenhet ska denna 
medlemsstat, för att säkerställa respekten 
för de grundläggande rättigheterna, skicka 
ut informationsbrevet på det språk som 
registreringsbeviset för fordonet är avfattat 
på, om detta är tillgängligt, eller på ett av 
de officiella språken i 
registreringsmedlemsstaten.

3. Om den medlemsstat på vars 
territorium det konstaterades en 
underlåtenhet att betala vägavgift beslutar 
att inleda ytterligare förfaranden avseende 
denna underlåtenhet ska denna 
medlemsstat, för att säkerställa respekten 
för de grundläggande rättigheterna, skicka 
ut informationsbrevet på det språk som 
registreringsbeviset för fordonet är avfattat 
på, om detta är tillgängligt, eller på ett av 
de officiella språken i 
registreringsmedlemsstaten. Genom detta 
brev ska medlemsstaten informera 
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mottagaren om vilka mekanismer som 
finns tillgängliga för fordonets ägare för 
att bestrida det misstänkta brottet, och i 
synnerhet rätten att överklaga och rätten 
till rättslig prövning samt inför vilken 
myndighet sådana rättigheter kan utövas.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att garantera den rättsliga samstämmigheten med EU:s 
dataskyddslagstiftning.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 Artikel 8

Dataskydd Dataskydd

1. Bestämmelserna i förordning (EU) 
2016/679 och de nationella lagar och 
andra författningar som införlivar
direktiv (EU) 2016/680 ska tillämpas på 
personuppgifter som behandlas enligt detta 
direktiv.

1. Förordning (EU) 2016/679 och 
direktiv 2002/58/EG ska tillämpas på 
personuppgifter som behandlas enligt 
detta direktiv. Direktiv (EU) 2016/680 ska 
endast tillämpas på personuppgifter som 
behandlas enligt detta direktiv om 
underlåtenhet att betala vägavgift är ett 
brott i den medlemsstat där betalningen 
ska göras.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de personuppgifter som behandlas enligt 
detta direktiv inom en rimlig tidsperiod 
korrigeras om de är felaktiga, eller att de 
raderas eller att åtkomsten begränsas, och 
att en tidsgräns för lagring av uppgifter 
fastställs i enlighet med förordning (EU) 
2016/679 och de nationella lagar och 
andra författningar som införlivar
direktiv (EU) 2016/680.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
behandlingen av personuppgifter som 
avses i artikel 5 begränsas till de typer av 
uppgifter som förtecknas i bilaga II. 
Medlemsstaterna ska också säkerställa att
de registrerade har rätt att uppdatera, 
korrigera eller radera de personuppgifter 
som behandlas utan onödigt dröjsmål om 
de är felaktiga. Medlemsstaterna ska 
fastställa en tidsgräns för lagring av 
personuppgifter i enlighet med förordning 
(EU) 2016/679 och, i tillämpliga fall,
direktiv (EU) 2016/680.

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla
personuppgifter som behandlas enligt detta 
direktiv endast används för att underlätta 

Medlemsstaterna ska säkerställa att de
personuppgifter som behandlas enligt detta 
direktiv behandlas i det enda syftet att 



AD\1149703SV.docx 17/23 PE616.760v03-00

SV

det gränsöverskridande utbytet av 
information om underlåtenhet att betala 
vägavgifter, och att de berörda personerna 
har samma rätt att ta del av uppgifter och 
till rättelse, radering och blockering av 
uppgifter samt att begära ersättning och att 
överklaga, enligt vad som föreskrivs i 
förordning (EU) 2016/679 och de 
nationella lagar och andra författningar 
som införlivar direktiv (EU) 2016/680.

underlätta det gränsöverskridande utbytet 
av information om underlåtenhet att betala 
vägavgifter och får inte behandlas 
ytterligare för andra ändamål.
Medlemsstaterna ska också säkerställa att 
de berörda personerna har samma rätt att ta 
del av uppgifter och till rättelse, radering, 
begränsning av behandling av uppgifter, 
att lämna in klagomål till en 
tillsynsmyndighet för uppgiftsskydd, att 
begära ersättning och rätt till effektivt 
rättsmedel enligt vad som föreskrivs i 
förordning (EU) 2016/679 och, i 
tillämpliga fall, direktiv (EU) 2016/680. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
tillgång till personuppgifter endast ges de 
utsedda behöriga myndigheterna för 
utbyte av registreringsuppgifter om 
fordon.

3. Alla berörda personer ska ha rätt att 
få information om vilka personuppgifter, 
registrerade i registreringsmedlemsstaten, 
som skickats till den medlemsstat där det 
konstaterades en underlåtenhet att betala 
vägavgift, inklusive datum för förfrågan 
och den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat på vars territorium 
underlåtenheten konstaterades.

3. Alla berörda personer ska ha rätt att 
utan onödigt dröjsmål få information om 
vilka personuppgifter, registrerade i 
registreringsmedlemsstaten, som skickats 
till den medlemsstat där det konstaterades 
en underlåtenhet att betala vägavgift, 
inklusive datum för förfrågan och den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
på vars territorium underlåtenheten 
konstaterades.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast [fem år efter 
detta direktivs ikraftträdande] lämna en 
rapport till Europaparlamentet och till rådet 
om medlemsstaternas tillämpning av 
artiklarna 6 och 7 i detta direktiv. I 
rapporten ska kommissionen framför allt 
inrikta sig på följande aspekter samt om 
lämpligt lägga fram förslag som omfattar 
följande aspekter:

Kommissionen ska senast [fyra år efter 
detta direktivs ikraftträdande] lämna en 
rapport till Europaparlamentet och till rådet 
om medlemsstaternas tillämpning av 
artiklarna 6 och 7 i detta direktiv. I 
rapporten ska kommissionen framför allt 
inrikta sig på följande aspekter samt om 
lämpligt lägga fram förslag som omfattar 
följande aspekter:
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Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 9 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- En analys av vilka effekter 
tillämpningen av artiklarna 6 och 7 i detta 
direktiv har för de grundläggande 
rättigheterna, särskilt för rätten till 
privatliv och skyddet av personuppgifter.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 11 med avseende på ändring av 
bilagorna I och IV i syfte att anpassa dem
till den tekniska utvecklingen.

1. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 11 med avseende på ändring av 
bilaga I i syfte att anpassa den till den 
tekniska utvecklingen.

Motivering

I linje med ändringsförslaget om att stryka bilaga IV och flytta förteckningen över tänkbar 
teknik till artikel 3.1 första stycket.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 10 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
[den dag då detta direktiv träder i kraft].

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 10 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år från 
och med [den dag då detta direktiv träder i 
kraft]. Kommissionen ska utarbeta en 
rapport om delegeringen av befogenhet 
senast nio månader före utgången av 
perioden av fem år. Delegeringen av 
befogenhet ska genom tyst medgivande 
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förlängas med perioder av samma längd, 
såvida inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Motivering

Även om delegeringen av befogenheter till kommissionen bör vara tidsbegränsad bör detta 
direktiv föreskriva möjligheten till en förlängning av denna period genom tyst medgivande.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Bilaga I – stycke 3 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Validering av de valda tekniska 
lösningarnas överensstämmelse med 
unionens bestämmelser om skydd av 
fysiska personers fri- och rättigheter, 
särskilt rätten till privatliv och skyddet av 
personuppgifter. Överensstämmelse med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG kommer särskilt att behöva 
säkerställas.

k) Validering av de valda tekniska 
lösningarnas överensstämmelse med 
unionens bestämmelser om skydd av 
fysiska personers fri- och rättigheter,
särskilt rätten till privatliv och skyddet av 
personuppgifter. Överensstämmelse med 
förordning (EU) 2016/679 och direktiv 
2002/58/EG samt, i tillämpliga fall, 
direktiv (EU) 2016/680 kommer särskilt att 
behöva säkerställas.

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt, eftersom det är direkt kopplat till andra tillåtliga 
ändringsförslag som gäller införande av hänvisningen till direktiv 2016/680 i texten.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Bilaga III – led 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Personuppgiftsskydd – friskrivning

I enlighet med förordning (EU) 2016/679 
har du rätt att begära tillgång till och 
rättelse eller radering av personuppgifter 
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eller begränsning av behandling av 
personuppgifter eller att invända mot 
behandling samt rätten till 
dataportabilitet. Du har också rätt att 
lämna in ett klagomål hos [namn och 
adress på den relevanta 
tillsynsmyndigheten].

[Om underlåtenheten att betala vägavgift 
betraktas som ett brott enligt nationell 
lagstiftning:

I enlighet med den nationella 
lagstiftningen [namn på den nationella 
lag som tillämpar direktiv (EU) 
2016/680], har du rätt att av den 
personuppgiftsansvarige begära tillgång 
till och rättelse eller radering av 
personuppgifter och begränsning av 
behandlingen av personuppgifter. Du har 
också rätt att lämna in ett klagomål hos 
[namn och adress på den relevanta 
tillsynsmyndigheten]. ]

Motivering

I linje med den allmänna dataskyddsförordningen, eller polisdirektivet i tillämpliga fall, bör 
skrivelsen nämna den grundläggande rätten till uppgiftsskydd för alla medborgare samt namn 
och adress för den myndighet där de kan lämna in ett klagomål. Detta ändringsförslag behövs 
av tvingande skäl som sammanhänger med den inre logiken i texten.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Bilaga IV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckning över teknik som är tillåten att 
användas i elektroniska vägtullsystem för 
att utföra elektroniska 
vägtullstransaktioner

utgår

1. Satellitbaserad positionsbestämning.

2. Mobilkommunikation.

3. 5,8 GHz mikrovågor.
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Motivering

Förteckningen över teknik bör utgöra föremål för medbeslutande av lagstiftaren. Detta 
ändringsförslag behövs av tvingande skäl som sammanhänger med den inre logiken i texten.
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