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                                                          TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2004/52/EB                          2008/EES/73/29 

frá 29. apríl 2004  

um rekstrarsamhæfi rafræns vegatollkerfis í Bandalaginu (*) 

 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 7. gr., 

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1), 

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (2), 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (3), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í ályktun sinni frá 17. júní 1997 um notkun fjarvirkni við 
flutninga á vegum, einkum að því er varðar rafræna 
innheimtu gjalda (RIG) (4), hvatti ráðið 
framkvæmdastjórnina og aðildarríkin til að móta 
starfsáætlun um samleitni RIG-kerfa svo viðunandi 
rekstrarsamhæfi verði að veruleika innan Evrópu. 
Orðsending framkvæmdastjórnarinnar um rekstrar-
samhæf kerfi fyrir rafræna innheimtu gjalda í Evrópu var 
fyrsti áfangi þessarar áætlunar. 

2) Flest aðildarríkjanna, sem hafa komið á rafrænum 
vegatollkerfum til að fjármagna kostnað vegna 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 200, 7.6.2004, bls. 50. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 89/2006 frá 7. júlí 2006 um 
breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 52, 19.10.2006,  
bls. 22. 

(1) Stjtíð. ESB C 32, 5.2.2004, bls. 36. 
(2) Stjtíð. ESB C 73, 23.3.2004, bls. 54. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 18. desember 2003 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum ESB), sameiginleg afstaða ráðsins frá 22. mars 2004 
(Stjtíð. ESB C 95 E, 20.4.2004, bls. 53) og afstaða Evrópuþingsins frá 
20. apríl 2004. 

(4) Stjtíð. EB C 194, 25.6.1997, bls. 5. 

vegagrunnvirkja eða til að innheimta veggjöld (hér á eftir 
nefnd „rafræn vegatollkerfi“), nota skammdræga 
örbylgjutækni og tíðnisvið nálægt 5,8 GHz en þessi kerfi 
eru sem stendur ekki algerlega samhæfð. Vinna 
staðlasamtaka Evrópu (CEN) á sviði örbylgjutækni 
leiddi, í janúar 2003, til undirbúnings á tæknistöðlum 
sem bæta samhæfi rafrænna vegatollkerfa sem starfa á 
5,8 GHz örbylgju, eftir að tæknilegir forstaðlar höfðu 
verið samþykktir 1997. Þessir forstaðlar ná þó ekki til 
allra sérhæfðra, skammdrægra fjarskiptakerfa (DSRC) á 
tíðnisviðinu 5,8 GHz sem starfrækt eru í Bandalaginu og 
fela í sér tvö afbrigði sem eru ekki algerlega samhæfð. 
Þeir grundvallast á líkaninu fyrir samtengingu opinna 
kerfa sem Alþjóðlegu staðlasamtökin skilgreindu fyrir 
fjarskipti milli tölvukerfa. 

 

 

3) Framleiðendur búnaðar og stjórnendur grunnvirkja hafa 
þó komið sér saman um það í Bandalaginu að þróa 
rekstrarsamhæfar vörur sem grundvallast á fyrirliggjandi 
sérhæfðum, skammdrægum fjarskiptakerfum á 
tíðnisviðinu 5,8 GHz. Notendur verða því að hafa 
aðgang að búnaði sem hægt er að nota til fjarskipta með 
tækniaðferðum sem eingöngu verður heimilt að nota í 
nýju, rafrænu vegatollkerfunum, sem tekin verða í 
notkun eftir 1. janúar 2007, þ.e. staðsetningartækni um 
gervihnött, farsímafjarskiptatækni þar sem GSM- og 
GPRS-staðallinn er notaður og 5,8 GHz örbylgjutækni. 

 

 

4) Nauðsynlegt er að staðlasetningu ljúki sem fyrst til að 
koma á tæknistöðlum sem tryggja tæknilegt samhæfi 
milli rafrænna vegatollkerfa sem grundvallast á 5,8 GHz 
örbylgjutækni og staðsetningartækni um gervihnött og 
farsímafjarskiptatækni til þess að koma í veg fyrir frekari 
uppskiptingu markaðarins. 
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5) Nauðsynlegt er að gera ráðstafanir vegna víðtækrar 
notkunar rafrænna vegatollkerfa í aðildarríkjunum og 
grannlöndum þeirra og þörfin fer vaxandi fyrir 
rekstrarsamhæf kerfi til að mæta framtíðarþróun á sviði 
stefnumótunar Bandalagsins í innheimtu veggjalda sem 
og frekari tækniþróun. 

6) Rafræn vegatollkerfi skulu vera rekstrarsamhæf og 
grundvallast á opnum og opinberum stöðlum sem allir 
kerfisbirgjar hafa aðgang að án mismununar. 

7) Við innleiðingu nýrra, rafrænna vegatollkerfa skal 
nægilegur búnaður vera tiltækur til þess að komast hjá 
því að viðkomandi fyrirtækjum verði mismunað. 

8) Notkun nýrra tækniaðferða við staðsetningu um 
gervihnött (GNSS) og í farsímafjarskiptum 
(GSM/GPRS) í rafrænum vegatollkerfum getur, einkum 
sökum þess hve sveigjanlegar og alhliða þær eru, gert 
kleift að uppfylla þær kröfur sem leiðir af nýrri stefnu í 
innheimtu veggjalda sem fyrirhuguð er á vettvangi 
Bandalagsins og innan aðildarríkjanna. Þessar 
tækniaðferðir gera kleift að skrá hversu margir 
kílómetrar eru farnir á hvern vegarflokk án þess að þörf 
sé á dýrum fjárfestingum í grunnvirkjum. Þetta opnar 
einnig möguleikann á nýrri viðbótaröryggis- og 
upplýsingaþjónustu fyrir ferðamenn, s.s. sjálfvirku 
neyðarboði frá ökutæki sem á hlut að slysi sem gefur upp 
staðsetningu þess og rauntímaupplýsingar um 
umferðarskilyrði, umferðarþunga og ferðatíma. Að því er 
varðar staðsetningu um gervihnött er Galíleó-verkefnið, 
sem Bandalagið hleypti af stokkunum árið 2002, hannað 
til að veita, frá 2008, betri upplýsingaþjónustu en er veitt 
með núverandi leiðsögukerfi um gervihnött og 
ákjósanlegust er fyrir fjarvirkniþjónustu á vegum. 
Forveri þess, EGNOS-kerfið (European geostationary 
navigation overlay service, þ.e. evrópska víðfeðma 
leiðréttingarkerfið) mun þegar verða tekið í notkun á 
árinu 2004 og hafa sambærilega skilvirkni. Þó kunna 
þessi nýju kerfi að valda vanda að því er varðar 
áreiðanleika eftirlits og varnir gegn svikum. Vegna þess 
verulega hagræðis, sem um getur hér að framan, ber þó 
að meginreglu til að mæla með notkun staðsetningar-
tækni um gervihnött og farsímafjarskiptatækni þegar 
nýjum, rafrænum vegatollkerfum er komið á fót.  

9) Fjölgun tækniaðferða, sem nú þegar eru notaðar fyrir 
rafræn vegatollkerfi, eða sem fyrirhugaðar eru á næstu 
árum, (einkum 5,8 GHz örbylgjutækni, stað-
setningartækni um gervihnött og farsímafjarskipti), og 
fjölgun forskrifta, sem aðildarríkin og nærliggjandi lönd 
setja fyrir rafræn vegatollkerfi sín, getur bæði raskað 
snurðulausri starfsemi hins innri markaðar og 
stefnumarkmiðum í flutningamálum. Slík staða gæti leitt 
til fjölgunar á ósamrýmanlegum og dýrum rafrænum 
einingum í stýrishúsum þungaflutningabifreiða og til 
þess að ökumenn geri mistök við notkun þeirra með 
þeim afleiðingum, t.d. að þeir í ógáti láta hjá líða að 
greiða toll. Af kostnaðar-, öryggis- og lagalegum 

ástæðum er slík fjölgun óviðunandi fyrir notendur og 
framleiðendur ökutækja. 

10) Afnema skal tilbúnar hindranir fyrir starfsemi hins innri 
markaðar án þess að það komi í veg fyrir að aðildarríkin 
og Bandalagið hrindi í framkvæmd ýmsum stefnumiðum 
um innheimtu veggjalda fyrir allar gerðir ökutækja hvort 
sem er á staðar-, lands- eða alþjóðavísu. Búnaður, sem 
settur er í ökutæki, skal gera kleift að slíkum 
stefnumiðum um innheimtu veggjalda sé hrundið í 
framkvæmd í samræmi við meginreglur um bann við 
mismunun meðal borgara allra aðildarríkjanna. Því 
verður að tryggja rekstrarsamhæfi rafrænna vegatollkerfa 
í Bandalaginu eins skjótt og auðið er. 

11) Ökumenn eiga með réttu að geta vænst þess að þjónustan 
á vegagrunnvirkjum batni, einkum að því er öryggi 
varðar, sem og að tafir styttist til muna við 
vegatollstöðvar, einkum á dögum þegar umferð er mikil 
og á tilteknum stöðum í vegakerfinu þar sem verulegar 
umferðarteppur eru. Við skilgreiningu á evrópskri, 
rafrænni vegatollþjónustu verður að taka tillit til þessa. 
Enn fremur skal setja ákvæði til að tryggja að einnig sé 
hægt að tengja fyrirhugaðar tækniaðferðir og íhluti 
öðrum ökutækjaíhlutum, ef því verður tæknilega við 
komið, einkum rafrænum ökurita og neyðarupp-
hringingarþjónustu. Á síðara stigi skal ekki útiloka 
samþætt kerfi. 

12) Möguleikinn á aðgangi að frekari notkunarmöguleikum 
síðar til viðbótar við innheimtu vegatolla skal tryggður 
með uppsetningu viðeigandi búnaðar. 

13) Evrópsk, rafræn vegatollþjónusta skal tryggja 
rekstrarsamhæfi út frá tæknilegu, samningsbundnu og 
málsmeðferðarlegu sjónarmiði, sem nær yfir: 

a) einn samning milli viðskiptavina og rekstraraðila, 
sem bjóða þjónustuna, í samræmi við 
samningsbundnar reglur sem gefa öllum 
rekstraraðilum og/eða útgefendum greiðslumiðla 
kost á að veita þjónustu sem veitir aðgang að öllu 
netinu, 

b) samstæðu tæknistaðla og krafna sem gerir iðnaðinum 
kleift að útvega nauðsynlegan búnað til þess að veita 
þjónustuna. 
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14) Samningsbundið rekstrarsamhæfi felur í sér möguleikann 
á að gera vegakerfið auðveldara í notkun fyrir tiltekna 
notendur og spara verulega í stjórnunarkostnaði fyrir þá 
sem nota það í atvinnuskyni. 

15) Rafræn vegatollkerfi stuðla verulega að því að draga úr 
slysahættu, og auka þar með öryggi á vegum, sem og að 
draga úr greiðslu í reiðufé og umferðarteppu við 
vegatollstöðvar, einkum á dögum þegar umferð er mikil. 
Þau geta einnig dregið úr neikvæðum umhverfisáhrifum 
ökutækja í bið, ökutækja sem eru endurræst og 
umferðarteppu, sem og umhverfisáhrifum í tengslum við 
uppsetningu nýrra tollhliða eða stækkun fyrirliggjandi 
vegatollstöðva. 

16) Í hvítbók um stefnu Evrópu í flutningamálum fram til 
2010 er að finna markmið um öryggi og jafnt flæði í 
umferð á vegum. Rekstrarsamhæf, skynvædd 
flutningsþjónusta og –kerfi gegna lykilhlutverki við að 
hrinda þessum markmiðum í framkvæmd. 

17) Uppsetning rafrænna vegatollkerfa mun hafa í för með 
sér vinnslu persónuupplýsinga. Slík vinnsla verður að 
fara fram í samræmi við reglur Bandalagsins, eins og 
þær eru m.a. settar fram í tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd 
einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga 
og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (1) og tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2002/58/EB frá 12. júlí 2002 
um vinnslu persónuupplýsinga og um verndun einkalífs á 
sviði rafrænna fjarskipta (2). Skýrt er kveðið á um réttinn 
til verndunar persónuupplýsinga í 8. gr. sáttmála 
Evrópusambandsins um grundvallarréttindi. 

18) Sjálfvirk færsla vegatollgjalda af bankareikningi eða 
greiðslukortum peningastofnana í Bandalaginu eða utan 
þess er háð því að greiðslusvæði sé starfrækt til fulls 
innan Bandalagsins án mismununar í þjónustugjöldum. 

19)  Kerfi fyrir rafræna innheimtu vegatolla, sem komið er á í 
aðildarríkjunum, skulu uppfylla eftirfarandi grundvallar-
viðmiðanir: kerfið verður að vera þannig að 
vandræðalaust sé að fella inn í það tæknilegar eða 
kerfislegar endurbætur og þróun síðar meir án þess að 
lagt sé í of mikinn kostnað við að skipta út eldri búnaði 
og aðferðum, kostnaður vegfarenda, hvort sem þeir nota 
vegina í atvinnuskyni eða í einkaerindum, við að taka 
kerfið upp verður að vera óverulegur miðað við 
ávinninginn sem þeir hafa af því sem og þjóðfélagið í 
heild, og innleiðing þess í aðildarríkjunum skal vera án 
þess að nokkur greinarmunur sé gerður á innlendum 
vegfarendum og vegfarendum frá öðrum aðildarríkjum. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31. Tilskipuninni var breytt með reglugerð 
(EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284, 31.10.2003, bls. 1). 

(2) Stjtíð. EB L 201, 31.7.2002, bls. 37. 

20) Þar eð aðildarríkin geta ekki náð markmiðum þessarar 
tilskipunar á fullnægjandi hátt, einkum að því er varðar 
rekstrarsamhæfi rafrænna vegatollkerfa á hinum innri 
markaði og innleiðingu evrópskrar, rafrænnar 
vegatollþjónustu fyrir allt vegakerfið í Bandalaginu þar 
sem tollur er innheimtur, og með tilliti til þess að 
auðveldara er að ná þeim á vettvangi Bandalagsins, þar 
eð þau eru á Evrópuvísu, er Bandalaginu heimilt að gera 
ráðstafanir í samræmi við dreifræðisregluna eins og hún 
er sett fram í 5. gr. sáttmálans. Í samræmi við 
meðalhófsregluna, sem er sett fram í þeirri grein, ganga 
ákvæði þessarar tilskipunar ekki lengra en nauðsynlegt er 
til að þessum markmiðum verði náð. 

21) Hagsmunaaðilar (s.s. þeir sem starfrækja vegatoll-
þjónustu, stjórnendur grunnvirkja, rafeinda- og öku-
tækjaiðnaðurinn og notendur) skulu hafðir með í samráði 
framkvæmdastjórnarinnar um tæknileg og samnings-
bundin atriði við að koma á evrópskri, rafrænni vega-
tollþjónustu. Framkvæmdastjórnin skal, eftir því sem við 
á, einnig hafa samráð við frjáls félagasamtök sem starfa á 
sviði verndunar einkalífs, umferðaröryggis og 
umhverfismála. 

22) Til þess að koma á evrópskri, rafrænni vegatollþjónustu 
verður nefndin um rafræna vegatolla, sem komið er á fót 
með þessari tilskipun, fyrst að setja nauðsynlegar 
viðmiðunarreglur. 

23) Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á frelsi aðildarríkjanna til 
þess að setja reglur um veggjöld vegna vegagrunnvirkja 
og í skattamálum. 

24) Samþykkja skal nauðsynlegar ráðstafanir til fram-
kvæmdar þessari tilskipun í samræmi við ákvörðun 
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni 
er falið (3). 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Markmið og gildissvið 

1. Í þessari tilskipun er kveðið á um nauðsynleg skilyrði til að 
tryggja rekstrarsamhæfi rafrænna vegatollkerfa í Bandalaginu. 
Hún gildir um rafræna innheimtu allra tegunda veggjalda í öllu 
vegakerfi Bandalagsins, í borgum og milli borga, á 
hraðbrautum, aðalvegum og smærri vegum og við ýmis 
mannvirki, s.s. göng, brýr og ferjur. 

________________  

(3) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
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2. Þessi tilskipun gildir ekki um: 

a) vegatollkerfi þar sem engar rafrænar aðferðir við innheimtu 
vegatolls eru fyrir hendi, 

b) rafræn vegatollkerfi þar sem ekki er þörf á uppsetningu 
búnaðar um borð í ökutækjum, 

c) lítil, algerlega staðbundin vegatollkerfi þar sem 
kostnaðurinn við að fara að kröfum þessarar tilskipunar 
væri í engu samræmi við ávinninginn sem af því hlytist. 

3. Til þess að ná markmiðinu, sem sett er fram í 1. mgr., skal 
koma á evrópskri, rafrænni vegatollþjónustu. Þessi þjónusta, 
sem er til viðbótar innlendri, rafrænni vegatollþjónustu í 
aðildarríkjunum, á að tryggja þeim sem nota rafræn 
vegatollkerfi, sem þegar hefur verið komið á í aðildarríkjunum 
og sem komið verður á í framtíðinni innan ramma þessarar 
tilskipunar, rekstrarsamhæfi alls staðar í Bandalaginu. 

2. gr. 

Tæknilegar lausnir 

1. Í öllum nýjum, rafrænum vegatollkerfum, sem tekin verða í 
notkun frá og með 1. janúar 2007, skal styðjast við eina eða 
fleiri eftirfarandi tækniaðferðir þegar vegatollar eru innheimtir 
á rafrænan hátt: 

a) staðsetningu um gervihnött, 

b) farsímafjarskipti þar sem GSM-GPRS-staðallinn er notaður 
(tilvísun GSM TS 03.60/23.060), 

c) 5,8 GHz örbylgjutækni. 

2. Evrópska, rafræna vegatollþjónustan skal tekin í notkun 
skv. 1. mgr. 3. gr. Rekstraraðilar skulu útvega öllum 
áhugasömum notendum búnað um borð í ökutæki, sem hentar 
öllum rafrænum vegatollkerfum, sem starfrækt eru í 
aðildarríkjunum og þar sem stuðst er við þær tækniaðferðir, 
sem um getur í 1. mgr., og sem hentar til notkunar í allar gerðir 
ökutækja, í samræmi við tímatöfluna sem sett er fram í 4. mgr. 
3. gr. Þessi búnaður skal a.m.k. vera rekstrarsamhæfur og geta 
tengst öllum kerfum, sem starfrækt eru í aðildarríkjunum, sem 
styðjast við eina eða fleiri þeirra tækniaðferða sem taldar eru 
upp í 1. mgr. Nefndin, sem um getur í 1. mgr. 5. gr., skal 
ákvarða nákvæmt fyrirkomulag á þessu, þ.m.t. fyrirkomulagið 
á því hvernig anna megi eftirspurn áhugasamra notenda sem 
vilja fá búnað um borð í ökutæki. 

3. Mælt er með því að öll ný, rafræn vegatollkerfi, sem tekin 
eru í notkun eftir að þessi tilskipun hefur verið samþykkt, noti 
staðsetningartækni um gervihnött og farsímafjarskiptatækni 
sem um getur í 1. mgr. Að því er varðar þau tilvik þar sem 
kerfi, sem nota aðrar tækniaðferðir, flytjast yfir í kerfi, sem 
nota téðar tækniaðferðir, skal framkvæmdastjórnin í samstarfi 
við nefndina, sem um getur í 1. mgr. 5. gr., semja skýrslu fyrir 
31. desember 2009. Þessi skýrsla skal taka til rannsóknar á 
notkun hverrar tækniaðferðar fyrir sig, sem um getur í 1. mgr., 
sem og kostnaðargreiningar. Framkvæmdastjórnin skal, ef við 
á, senda skýrsluna til Evrópuþingsins og ráðsins ásamt tillögu 
að áætlun um flutning úr einu kerfi í annað. 

4. Með fyrirvara um 1. mgr. getur búnaður um borð í 
ökutækjum einnig verið sniðinn að öðrum tækniaðferðum með 
því skilyrði að það íþyngi ekki notendum frekar eða leiði til 
mismununar þeirra á milli. Þar sem við á er einnig heimilt að 
tengja búnað um borð í ökutæki við rafrænan ökurita þess. 

5. Aðildarríki, þar sem vegatollkerfi eru, skulu gera 
nauðsynlegar ráðstafanir til þess að auka notkun rafrænna 
vegatollkerfa. Þau skulu kappkosta að tryggja að fyrir 1. janúar 
2007 verði hægt að nota rafræn vegatollkerfi fyrir a.m.k. 50% 
umferðar um hverja vegatollstöð. Einnig er heimilt að nota 
akreinar, sem eru notaðar fyrir rafræna innheimtu vegatolla, til 
að innheimta toll með öðrum aðferðum, að teknu tilhlýðilegu 
tilliti til öryggis. 

6. Vinnan við að gera núverandi tolltækniaðferðir 
rekstrarsamhæfar, með tilliti til evrópskrar, rafrænnar 
vegatollþjónustu, skal tryggja fullt samræmi við og 
skilflatatengingu milli þessara tækniaðferða og tækni-
aðferðanna, sem um getur í 1. mgr., og milli viðeigandi 
búnaðar innbyrðis. 

7. Aðildarríkin skulu sjá til þess að vinnsla 
persónuupplýsinga, sem nauðsynlegar eru vegna starfrækslu 
evrópsku, rafrænu vegatollþjónustunnar, fari fram í samræmi 
við reglur Bandalagsins um verndun frelsis og 
grundvallarréttinda einstaklinga, þ.m.t. einkalíf þeirra, og 
einkum að ákvæði tilskipana 95/46/EB og 2002/58/EB séu virt.  

3. gr. 

Evrópskri, rafrænni vegatollþjónustu komið á fót 

1. Koma skal á fót evrópskri, rafrænni vegatollþjónustu sem 
nær yfir allt vegakerfið í Bandalaginu þar sem vegatollar eða 
gjöld vegna veganotkunar eru innheimt á rafrænan hátt. Þessi 
rafræna vegatollþjónusta verður skilgreind með 
samningsbundnum reglum, sem gera öllum rekstraraðilum 
og/eða útgefendum greiðslumiðla kleift að veita þjónustuna, 
bálki reglna um tæknilega staðla og kröfur og einum 
áskriftarsamningi milli viðskiptavina og rekstraraðila og/eða 
útgefenda greiðslumiðla Þessi samningur á að veita aðgang að 
þjónustunni alls staðar í vegakerfinu og áskriftir að hvaða hluta 
kerfisins sem er skulu vera tiltækar hjá rekstraraðila og/eða 
útgefanda greiðslumiðla. 
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2. Evrópska, rafræna vegatollþjónustan skal vera óháð 
grundvallarákvörðunum aðildarríkjanna um innheimtu 
vegatolla af ákveðnum gerðum ökutækja, upphæðir þessara 
tolla og í hvaða tilgangi þeir eru lagðir á. Hún varðar eingöngu 
aðferðina við að innheimta vegatolla eða –gjöld. Þjónustan skal 
gera það kleift að hægt sé að gera samninga óháð 
skráningarstað ökutækisins, ríkisfangi samningsaðilanna, 
svæðinu eða staðnum í vegakerfinu þar sem vegatollurinn skal 
greiddur. 

3. Kerfið skal gera kleift að þróa rekstrarsamhæfi án þess að 
af því skapist óhagræði fyrir annan flutningsmáta. 

4. Ef aðildarríkin eru með innlend kerfi fyrir rafræna 
innheimtu vegatolla skulu þau tryggja að rekstraraðilar og/eða 
útgefendur greiðslumiðla bjóði viðskiptavinum sínum 
evrópska, rafræna vegatollþjónustu í samræmi við eftirfarandi 
tímaáætlun: 

a) fyrir öll ökutæki yfir 3,5 tonnum og öll ökutæki sem mega 
flytja fleiri en níu farþega (ökumaður + 8), eigi síðar en 
þremur árum eftir að ákvarðanir um skilgreiningu á 
evrópskri, rafrænni vegatollþjónustu, eins og um getur í 4. 
mgr. 4. gr., hafa verið teknar, 

b) fyrir allar gerðir ökutækja, eigi síðar en fimm árum eftir að 
ákvarðanir um skilgreiningu á evrópskri, rafrænni 
vegatollaþjónustu, eins og um getur í 4. mgr. 4. gr., hafa 
verið teknar. 

4. gr. 

Lýsing á evrópsku, rafrænu vegatollþjónustunni 

1. Evrópska, rafræna vegatollþjónustan skal byggjast á þeim 
atriðum sem talin eru upp í viðaukanum við þessa tilskipun. 

2. Eftir því sem við á, er heimilt að breyta þessum viðauka af 
tæknilegum ástæðum í samræmi við málsmeðferðina sem um 
getur í 2. mgr. 5. gr. 

3. Evrópska, rafræna vegatollþjónustan skal byggjast á 
tæknilausnunum, sem um getur í 2. gr., í samræmi við 
forskriftir sem eru öllum aðgengilegar. 

4. Framkvæmdastjórnin tekur ákvarðanir varðandi 
skilgreiningu á evrópsku, rafrænu vegatollþjónustunni í 
samræmi við málsmeðferðina, sem um getur í 2. mgr. 5. gr., 
eigi síðar en 1. júlí 2006.Slíkar ákvarðanir skulu ekki teknar 
nema öll skilyrði, sem metin eru á grundvelli viðeigandi 
rannsókna, séu fyrir hendi svo rekstrarsamhæfi virki frá öllum 
hliðum séð, þ.m.t. í tæknilegu, lagalegu og viðskiptalegu tilliti. 

5. Hafi ákvarðanir, sem um getur í 4. mgr., ekki verið teknar 
fyrir 1. júlí 2006 skal framkvæmdastjórnin, í samræmi við 
málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 5. gr., ákveða nýja 
dagsetningu fyrir slíka ákvarðanatöku. 

6. Framkvæmdastjórnin skal taka tæknilegar ákvarðanir er 
varða uppsetningu evrópsku, rafrænu vegatollþjónustunnar í 
samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 5. gr. 

7. Framkvæmdastjórnin skal fara þess á leit við viðkomandi 
staðlastofnanir, einkum Staðlasamtök Evrópu (CEN), í 
samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB frá 22. júní 1998 sem 
setur reglur um tilhögun upplýsingaskipta vegna tæknilegra 
staðla og reglugerða (1), að þær geri sem fyrst nauðsynlegar 
ráðstafanir til þess að staðlar verði samþykktir fyrir rafræn 
vegatollkerfi, með hliðsjón af tækniaðferðunum sem taldar eru 
upp í 1. mgr. 2. gr. 

8. Búnaður fyrir evrópsku, rafrænu vegatollþjónustuna verður 
einkum að vera í samræmi við kröfur tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 1999/5/EB frá 9. mars 1999 um 
fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta og gagnkvæma 
viðurkenningu á samræmi þeirra (2) og tilskipunar ráðsins 
89/336/EBE frá 3. maí 1989 um samræmingu laga 
aðildarríkjanna um rafsegulsviðssamhæfi (3). 

5. gr. 

Nefndarmeðferð 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar um 
rafræna vegatolla (hér á eftir kölluð „nefndin“). 

2. Þar sem vísað er til þessarar málsgreinar skulu ákvæði 5. 
og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB gilda, með hliðsjón af 
ákvæðum 8. gr. hennar. 

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37. Tilskipuninni var síðast breytt með 
aðildarlögunum frá 2003. 

(2) Stjtíð. EB L 91, 7.4.1999, bls. 10. Tilskipuninni var breytt með reglugerð 
(EB) nr. 1882/2003. 

(3) Stjtíð. EB L 139, 23.5.1989, bls. 19. Tilskipuninni var síðast breytt með 
tilskipun 93/68/EBE (Stjtíð. EB L 220, 30.8.1993, bls. 1). 
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3. Nefndin setur sér starfsreglur. 

6. gr. 

Framkvæmd 

Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslu-
fyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 20. nóvember 
2005. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni 
texta þessara ákvæða og samsvörunartöflu milli viðkomandi 
ákvæða og þessarar tilskipunar. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 

7. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

8. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 29. apríl 2004. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX M. McDOWELL 

forseti. forseti. 
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VIÐAUKI 

Nauðsynleg atriði vegna skilgreiningar og útfærslu á evrópsku, rafrænu vegatollþjónustunni. 

Atriðin, sem talin eru upp hér á eftir, eru nauðsynleg vegna skilgreiningar og útfærslu á evrópsku, rafrænu 
vegatollþjónustunni sem komið er á með þessari tilskipun. Greint er á mill tæknilegra, aðferðafræðilegra og lagalegra atriða. 

Tæknileg atriði: 

a) verklagsreglur þjónustunnar: áskrift, notkunarleiðbeiningar, uppsetning og tenging búnaðar um borð í ökutækjum, 
greiðslufyrirkomulag við tollstöðvar eða fyrirkomulag á samfelldri innheimtu, aðferðir við að endurheimta færslugögn ef 
búnaður bilar eða starfar ekki sem skyldi, eftirlitskerfi, gerð reikninga og innheimta ógoldinna upphæða, þjónusta eftir 
sölu, aðstoð við viðskiptavini, skilgreining á því hversu mikil þjónusta er í boði fyrir viðskiptavini; þegar slíkar 
verklagsreglur eru settar skal taka mið af gildandi reglum í aðildarríkjunum, 

b) virkniforskriftir þjónustunnar: lýsing á virkni búnaðar um borð í ökutækjum og búnaðar utan ökutækisins, 

c) tækniforskriftir búnaðar utan ökutækja og um borð í ökutækjum, sem þjónustan byggist á, og staðlar, vottunarreglur og 
takmarkanir sem fara skal eftir, 

d) gangsetning og eftirfylgni, sem viðeigandi staðlastofnanir taka þátt í, og allar tæknilegar viðbætur við staðla eða 
forstaðla sem eru notaðir til að tryggja rekstrarsamhæfi, 

e) forskriftir fyrir uppsetningu á búnaði um borð í ökutækjum, 

f) færsluaðferðir: nákvæm skilgreining á færslureikniritum fyrir mismunandi gerðir tolla (greiðsla á ákveðnum tollstað eða 
samfelld innheimta) og skilgreining á gagnaskiptum milli búnaðar um borð í ökutækjum og búnaðar utan ökutækja og 
gagnaeyðublöðum, 

g) fyrirkomulag á því hvernig anna megi eftirspurn áhugasamra notenda sem vilja fá búnað um borð í ökutæki. 

Aðferðafræðileg atriði: 

h) aðferðir við sanngreiningu á tæknilegum afköstum búnaðar um borð í ökutækjum, búnaði við vegi og hvernig búnaður er 
settur upp í ökutækjum, 

i) færibreytur við flokkun ökutækis: fullgilding á skrá Bandalagsins yfir tæknilegar færibreytur sem hvert aðildarríki getur 
valið úr fyrir sína innheimtustefnu. Færibreyturnar sýna eiginleika ökutækisins, þ.e smíðaeiginleika, eiginleika hreyfils 
og eiginleika með tilliti til umhverfisverndar. Aðildarríkin annast skilgreiningu á ökutækjaflokkum sem grundvallast á 
þessum færibreytum, 

j) framkvæmd aðferða við að sjá um sérstök tilvik, s.s. hvers konar truflanir. Þetta varðar einkum tilvik þegar þeir sem reka 
vegatollkerfi og viðskiptavinir eru frá ólíkum löndum. 
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Lagaleg atriði: 

k) fullgilding þeirra tæknilausna sem valdar eru með tilliti til reglna Bandalagsins um verndun frelsis og grundvallarréttinda 
einstaklinga, þ.m.t. einkalíf þeirra. Einkum er nauðsynlegt að tryggja að farið sé að tilskipunum 95/46/EB og 
2002/58/EB, 

l) almennar reglur, án mismununar, eru settar og lágmarkskröfur sem mögulegir þjónustuveitendur skulu virða þegar þeir 
veita þjónustuna, 

m) mat á möguleikanum á að samræma reglur um framkvæmd er varðar rafræna vegatolla, 

n) greinargerð um samkomulag milli rekstraraðila vegatollkerfa sem gerir kleift að koma á evrópsku, rafrænu 
vegatollþjónustunni, þ.m.t. málsmeðferð til lausnar deilumálum. 

 
 

 

 

 


