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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2017/1926 

frá 31. maí 2017 

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/40/ESB að því er varðar veitingu fjölþátta 

ferðaupplýsingaþjónustu innan alls Evrópusambandsins (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/40/ESB frá 7. júlí 2010 um ramma um útbreiðslu skynvæddra 

flutningakerfa á sviði flutninga á vegum og um tengingu þeirra við aðra flutningsmáta (1), einkum 1. mgr. 6. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt a-lið 3. gr. tilskipunar 2010/40/ESB er það forgangsaðgerð að veita fjölþátta ferðaupplýsingaþjónustu innan 

alls Sambandsins vegna þróunar og notkunar forskrifta og staðla. 

2) Samkvæmt 5. gr. tilskipunar 2010/40/ESB ættu forskriftirnar, sem samþykktar eru í samræmi við 6. gr. þessarar 

tilskipunar, að gilda um verkbúnað og þjónustu fyrir skynvædd flutningakerfi þegar útbreiðsla þeirra fer fram, sbr. þó 

rétt hvers aðildarríkis til að ákvarða útbreiðslu slíks verkbúnaðar og þjónustu á eigin yfirráðasvæði. 

3) Þessar forskriftir ættu að gilda um veitingu allrar ferðaupplýsingaþjónustu án þess að hafa áhrif á sérstakar forskriftir, 

sem samþykktar hafa verið í öðrum gerðum samkvæmt tilskipun 2010/40/ESB, nánar tiltekið framseldar reglugerðir 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 886/2013 (2) og (ESB) 2015/962 (3, sem og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 454/2011 (4). 

4) Með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/98/EB (5) eru settar lágmarksreglur um endurnotkun upplýsinga frá hinu 

opinbera í öllu Sambandinu að því er varðar veitingu fjölþátta ferðaupplýsingaþjónustu. Að því er varðar endurnotkun 

gagna, sem samgönguyfirvöld og samgöngufyrirtæki hafa undir höndum, ættu reglurnar, sem settar eru með þessari 

reglugerð, að gilda, einkum þær sem varða gagnauppfærslu, sbr. þó reglurnar sem settar eru með tilskipun 2003/98/EB.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 272, 21.10.2017, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 120/2021 

frá 19. mars 2021 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 207, 6.8.2010, bls. 1. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 886/2013 frá 15. maí 2013 um viðbót við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2010/40/ESB að því er varðar gögn og málsmeðferðarreglur svo veita megi, þar sem því verður við komið, almennar lágmarksupplýsingar 

sem tengjast umferðaröryggi án endurgjalds fyrir notendur (Stjtíð. ESB L 247, 18.9.2013, bls. 6). 

(3) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/962 frá 18. desember 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2010/40/ESB að því er varðar veitingu umferðarupplýsingaþjónustu á rauntíma innan alls Evrópusambandsins (Stjtíð. ESB L 157, 

23.6.2015, bls. 21). 

(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 454/2011 frá 5. maí 2011 um tækniforskrift um rekstrarsamhæfi að því er varðar 

undirkerfið „fjarvirknibúnaður fyrir farþegaflutninga“ í samevrópska járnbrautakerfinu (Stjtíð. ESB L 123, 12.5.2011, bls. 11). 

(5) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/98/EB frá 17. nóvember 2003 um endurnotkun upplýsinga frá hinu opinbera (Stjtíð. ESB L 345, 

31.12.2003, bls. 90). 
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5) Þegar ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, fela í sér vinnslu persónuupplýsinga skal framkvæma þær í 

samræmi við lög ESB um vernd persónuupplýsinga, einkum tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB (1) og 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/58/EB (2) auk landsbundinna framkvæmdarráðstafana þeirra. Vinnsla 

upplýsinganna um persónugreindan eða persónugreinanlegan einstakling skal vera í fullu samræmi við meginregluna 

um lágmörkun gagna og aðeins unnar með tilliti til þessarar reglugerðar og eins lengi og nauðsyn krefur. Þegar það er 

mögulegt og það hindrar ekki tilgang þessarar reglugerðar ætti hvorki að vera hægt að bera kennsl á einstakling né hann 

gerður auðgreinanlegur í slíkum gögnum. 

6) Ef upplýsingaþjónustan byggist á öflun gagna, þ.m.t. landfræðilega staðsetningu, ættu endanlegir notendur að vera vel 

upplýstir um að slíkum gögnum sé aflað, hvernig öflun gagna fer fram og hvernig megi rekja gögnin ásamt því hve lengi 

slík gögn eru geymd. Opinberar og einkareknar stofnanir sem afla gagna, s.s. samgöngufyrirtæki, samgönguyfirvöld, 

veitendur ferðaupplýsingaþjónustu og framleiðendur stafrænna korta, ættu að gera viðeigandi tæknilegar ráðstafanir 

(þ.m.t. um innbyggða friðhelgi og innbyggða persónuvernd) til að tryggja notkun gerviauðkenna (3) að því er varðar 

gögn sem berast frá endanlegum notendum. 

7) Markmið tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2007/2/EB (4) er að koma á grunngerð fyrir landgögn í Sambandinu, 

sem gerir kleift að skiptast á landupplýsingum og gera þær aðgengilegar almenningi, þ.m.t. upplýsingar varðandi 

flutninganet í öllu Sambandinu, í því skyni að styðja við umhverfisstefnumál Sambandsins og stefnumál eða starfsemi 

sem gæti haft áhrif á umhverfið. Forskriftirnar, sem settar eru fram í þessari reglugerð, ættu að samræmast þeim sem 

settar eru með tilskipun 2007/2/EB og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1089/2010 (5). 

8) Forskriftirnar, sem settar eru fram í þessari reglugerð, ættu að gilda um alla samgöngumáta í Sambandinu, s.s. 

áætlunarsamgöngur (flugsamgöngur, lestarsamgöngur, þ.m.t. háhraðalestir, hefðbundnar lestir og léttlestir, 

langferðabílar, sjósamgöngur, þ.m.t. ferjur, neðanjarðarlestir, sporvagnar, strætisvagnar, strætisvagnar með straumtrissu 

(e. trolley bus), togbrautarvagnar), eftirspurnarmiðaðar samgöngur (skutlrútur (e. shuttle bus), skutlferjur (e. shuttle 

ferry), leigubílar, fardeiling (e. ride-share), deilibílar (e. car-share), samakstur (e. car-pool), bílaleigubílar, deilihjól (e. 

bike-share), leiguhjól, farpöntun (e. dial-a-ride)) og einkasamgöngur (bifreiðar, bifhjól, reiðhjól, fótgangandi). Að fara 

fótgangandi, þegar það er valkostur fyrir hluta af fyrsta og síðasta hluta ferðarinnar, er mikilvægur þáttur er því er varðar 

fjölþátta ferðaupplýsingar og getur verið til hagsbóta fyrir bæði umhverfið og stjórnun netkerfa ásamt því að hafa 

jákvæð áhrif á heilbrigði ferðalanga. 

9) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1315/2013 (6) er skilgreint það samgöngugrunnvirki sem telst hluti af 

grunn- og heildarneti samevrópska flutninganetsins. Til að bregðast við ferðaþörfum endanlegra notenda í öllu 

Sambandinu og til að nýta til fulls möguleika fjölþátta ferðaupplýsinga er nauðsynlegt að allt netið, frá dyrum til dyra, 

falli þar undir. Af þeim sökum ætti þessi reglugerð að gilda um heildarnet samevrópska flutninganetsins, þ.m.t. 

hnútpunkta í þéttbýli, og aðra hluta flutninganetsins. 

10) Til að styðja við veitingu fjölþátta ferðaupplýsingaþjónustu innan alls Sambandsins má nota bæði miðlægar nálganir 

sem byggjast á framlagningu gagna og dreifstýrðar nálganir sem byggjast á framlagningu gagna og þjónustuveitingu. Til 

að styðja við þessar nálganir ætti þessi reglugerð því að innihalda kröfur um framlagningu gagna og þjónustuveitingu. 

Til að auðvelda skipti á og endurnotkun þessara gagna fyrir veitingu heildstæðrar ferðaupplýsingaþjónustu, ættu 

samgönguyfirvöld, samgöngufyrirtæki, stjórnendur grunnvirkja og veitendur eftirspurnarmiðaðrar samgönguþjónustu, 

eins og við á, að gera föst gögn, tilheyrandi lýsigögn og upplýsingar um gæði gagnanna aðgengileg notendum í gegnum 

  

(1) 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 (Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31). Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 frá 

27. apríl 2016 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og niðurfellingu 

tilskipunar 95/46/EB (almenna persónuverndarreglugerðin) (Stjtíð. ESB L 119, 4.5.2016, bls. 1) mun gilda frá og með 25. maí 2018.  

Í 10. og 11. gr. tilskipunar 95/46/EB og 13. og 14. gr. reglugerðar (ESB) 2016/679 er tæmandi skrá yfir þær upplýsingar sem afhenda á 

skráðum aðila. Í 12. gr. tilskipunar 95/46/EB og 17.-19. gr. reglugerðar (ESB) 2016/679 eru tilgreind önnur mannréttindi, s.s. rétturinn til 

aðgangs að persónuupplýsingum og til að leiðrétta ónákvæmar og tilhæfulausar persónuupplýsingar, setja á þær aðgangstakmarkanir, eyða 

þeim eða eyðileggja þær. 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/58/EB frá 12. júlí 2002 um vinnslu persónuupplýsinga og um verndun einkalífs á sviði rafrænna 

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

(3) Eins og það er skilgreint í 5. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) 2016/679. 

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/2/EB frá 14. mars 2007 um að koma á grunngerð fyrir landupplýsingar í Evrópubandalaginu 

(INSPIRE) (Stjtíð. ESB L 108, 25.4.2007, bls. 1). 

(5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1089/2010 frá 23. nóvember 2010 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

2007/2/EB að því er varðar rekstrarsamhæfi landgagnasafna og -þjónustu (Stjtíð. ESB L 323, 8.12.2010, bls. 11). 

(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1315/2013 frá 11. desember 2013 um viðmiðunarreglur Sambandsins varðandi 

uppbyggingu samevrópska flutninganetsins og um niðurfellingu á ákvörðun nr. 661/2010/ESB (Stjtíð. ESB L 348, 20.12.2013, bls. 1). 
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landsbundna eða sameiginlega aðgangsstöð (e. access point). Aðgangsstöðin getur verið af ýmsu tagi, s.s. gagnagrunnur, 

gagnavöruhús, gagnamarkaður, gagnasafn, skrá, vefgátt eða sambærilegt, háð tegund gagnanna. Aðildarríki ættu að 

íhuga að sameina fyrirliggjandi opinberar og einkareknar aðgangsstöðvar í eina aðgangsstöð sem veitir aðgang að öllum 

tegundum tiltækra gagna sem falla undir gildissvið þessara forskrifta. 

11) Aðildarríki ættu að fá að vinna saman að því að koma á fót sameiginlegri aðgangsstöð sem tekur til tiltækra gagna 

þátttökuaðildarríkjanna. Aðildarríkjunum ætti að vera frjálst að nota aðgangsstöðvar, sem hefur verið komið á fót í 

samræmi við aðrar framseldar gerðir, sem hafa verið samþykktar samkvæmt tilskipun 2010/40/ESB, sem landsbundnar 

aðgangsstöðvar fyrir gögnin sem falla undir gildissvið þessarar reglugerðar. Aðildarríkjunum ætti enn fremur að vera 

frjálst að ákveða að nota fyrirliggjandi aðgangsstöðvar, sem taka til fjölmargra geira, sem landsbundna aðgangsstöð. 

Aðildarríkin mega skilgreina hvaða aðili ber ábyrgð á að útvega þau ferða- og umferðargögn sem talin eru upp í 

viðaukanum. Í sumum tilvikum eru samgöngufyrirtæki, stjórnendur grunnvirkja og veitendur eftirspurnarmiðaðrar 

samgönguþjónustu starfandi í mörgum aðildarríkjum og því getur verið mikilvægt að veita aðgang að ferða- og 

umferðargögnum frá fleiri en einni aðgangsstöð. Þó skal reyna að koma í veg fyrir óþarfa tvíritun gagna og taka tillit til 

tegundar viðkomandi aðgangsstöðva. Því má skrá viðeigandi gögn og lýsigögn í öllum viðeigandi landsbundnum 

aðgangsstöðvum, sem eru í formi gagnasafns. Ef einhver af viðeigandi landsbundnum aðgangsstöðvum eru í formi 

gagnagrunns eða gagnavöruhúss mætti hýsa gögnin og lýsigögnin í einu þeirra en bara skrá þau í öllum öðrum. Eftir því 

sem við á má nota leyfissamning til að ákvarða skilmála og skilyrði fyrir notkun á umferðar- og ferðagögnum sem veitt 

eru í gegnum landsbundnu aðgangsstöðina. 

12) Þau ferða- og umferðargögn sem talin eru upp í viðaukanum má samþætta við landsbundnu aðgangsstöðina í áföngum. 

Aðildarríkjunum ætti að vera frjálst að ákveða hvort þau vilji samþætta gögnin, sem talin eru upp í viðaukanum, áður en 

fresturinn rennur út. Fjölþátta ferðaupplýsingaþjónusta byggir á bæði föstum og lifandi ferða- og umferðargögnum, sem 

skráð eru í viðaukanum. Föst ferða- og umferðargögn eru nauðsynleg í upplýsinga- og skipulagsskyni á undirbúnings-

stigi ferðarinnar og er þeirra því krafist frá öllum aðildarríkjunum. Lifandi ferða- og umferðargögn, t.d. raskanir og tafir 

á ferðum, geta gert endanlegum notendum kleift að taka vel ígrundaðar ferðaákvarðanir og sparað þeim tíma. 

Samþætting lifandi ferða- og umferðargagna við landsbundnu aðgangsstöðvarnar getur hins vegar krafist frekari 

viðleitni. Aðildarríkjunum ætti að vera frjálst að ákveða hvort lifandi ferða- og umferðargögn, sem tilgreind eru  

í viðaukanum, verði aðgengileg gegnum landsbundnu aðgangsstöðina. Ákveði þau að gera það ættu kröfur þessar 

reglugerðar að gilda. Í því skyni að tryggja samræmda og samfellda þróun fjölþátta ferðaupplýsinga innan Sambandsins 

eru aðildarríkin hvött til að samþætta núverandi lifandi ferða- og umferðargögn í gegnum landsbundnu aðgangsstöðina 

samkvæmt eftirfarandi tímaáætlun: ferða- og umferðargögnin, sem sett eru fram í lið 2.1 í viðaukanum, eigi síðar en  

1. desember 2019, ferða- og umferðargögnin, sem sett eru fram í lið 2.2 í viðaukanum, eigi síðar en 1. desember 2020 

og ferða- og umferðargögnin, sem sett eru fram í lið 2.3 í viðaukanum, eigi síðar en 1. desember 2021. 

13) Til að hægt sé að nota landsbundnar aðgangsstöðvar með árangursríkum og kostnaðarhagkvæmum hætti er nauðsynlegt 

að lýsa skilmerkilega innihaldi og skipan ferða- og umferðagagnanna með því að nota viðeigandi lýsigögn (1). 

14) Þessar forskriftir ættu ekki að skylda samgönguyfirvöld, samgöngufyrirtæki, veitendur eftirspurnarmiðaðrar samgöngu-

þjónustu eða stjórnendur grunnvirkja til að hefja öflun gagna sem eru ekki nú þegar aðgengileg á tölvulesanlegu sniði. 

Sértækar kröfur um föst og lifandi ferða- og umferðargögn um mismunandi samgöngumáta ættu aðeins að gilda um þau 

gögn sem er í raun aflað og eru aðgengileg á tölvulesanlegu sniði. Á sama tíma ætti að hvetja aðildarríki til að leita eftir 

kostnaðarhagkvæmum lausnum sem henta til að stafgera fyrirliggjandi, föst og lifandi gögn um mismunandi 

samgöngumáta. Þau aðildarríki sem byrja að stafvæða fastar og lifandi ferða- og umferðarupplýsingar um mismunandi 

samgöngumáta, sem hægt er að nota fyrir fjölþátta ferðaupplýsingaþjónustu, eru hvött til að byrja með þau gögn sem 

talin eru upp í þjónustustigi 1 í viðaukanum og síðan gögn sem talin eru upp í þjónustustigum 2 og 3. Þau gögn sem falla 

undir fyrsta flokkinn eru talin nauðsynleg fyrir grunnstarfsemi fjölþátta ferðaupplýsingaþjónustu. 

15) Til að veita samræmda og samfellda fjölþátta ferðaupplýsingaþjónustu og styðja við rekstrarsamhæfi í öllu Sambandinu 

ætti að nota samræmd rekstrarsamhæf snið og samskiptareglur fyrir gagnaskipti við landsbundnu aðgangsstöðina, sem 

grundvallast á fyrirliggjandi tæknilausnum og tæknistöðlum þvert á mismunandi samgöngumáta. Innan ramma fjölþátta 

ferðaupplýsingaþjónustu liggja fyrir fjöldi viðeigandi staðla og tækniforskrifta sem taka til vega (DATEX II), lesta 

  

(1) EU EIP SPA Coordinated Metadata Catalogue. 



12.5.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 34/425 

 

(tækniskjöl TAP-TSI B1, B2, B3, B4, B8, B9), flugs IATA SSIM) og undirliggjandi landgagna (INSPIRE). Í slíkum 

tilvikum ætti þessi reglugerð að vísa til þeirra krafna sem eru nú þegar til staðar en að því er varðar þessa samgöngumáta 

þá má velja að nota aðra staðla og tækniforskriftir en sem um getur í forskriftinni. Hins vegar ber að komast hjá 

tvítekningu sömu ferða- og umferðargagna á fleiri en einu sniði (t.d. nota annaðhvort TAP-TSI- eða NeTEx-snið fyrir 

gögn um járnbrautarlestir í þéttbýli). Í framtíðinni getur gildissvið slíkra staðla, einkum DATEX II, náð til viðbótarþátta 

í borgarumhverfinu og ef þeir eru til staðar ætti að nota þá innan ramma forskriftanna. 

16) Að því er varðar skipti á föstum gögnum um ferðaáætlanir (s.s. fyrir almenningssamgöngur, langferðabifreiðar og 

sjósamgöngur, þ.m.t. ferjur) verða viðeigandi gögn í landsbundnu aðgangsstöðinni að vera í samræmi við ákvæði staðals 

Staðlasamtaka Evrópu um gagnaskipti, NeTEx CEN/TS 16614, sem byggður er á undirliggjandi, hugtakamiðuðu 

gagnaviðmiðunarlíkani, Transmodel EN 12896:2006 og síðari uppfærðum útgáfum þess, eða vera á öðru fyllilega 

samhæfðu tölvulesanlegu sniði, innan samþykktra tímamarka. Að því er varðar skipti á lifandi gögnum um 

almenningssamgöngur, ef aðildarríkin ákveða að færa lifandi gögn inn í landsbundnu aðgangsstöðina, ættu gögnin að 

vera í samræmi við viðeigandi hluta CEN-staðalsins um gagnaskipti fyrir almenningssamgöngur, SIRI CEN/TS 15531, 

og síðari uppfærðum útgáfum þess, eða vera á öðru fyllilega samhæfðu tölvulesanlegu sniði. Aðildarríkin geta valið að 

nota áfram landsstaðla fyrir gögn um almenningssamgöngur á vettvangi aðildarríkjanna fyrir landsbundna starfsemi en 

til að tryggja rekstrarsamhæfi og samfellu í þjónustu innan alls Evrópusambandsins verður að nota tilgreinda staðla ESB 

við landsbundnu aðgangsstöðina. Aðildarríkin mega nota þýðingar- og umbreytingaraðferðir til þess að fara að 

evrópskum stöðlunarkröfum. Nota ætti þá útgáfu af stöðlunum, sem mælt er fyrir um, sem er tiltæk á þeim tíma sem 

þeim er beitt. Nota ætti allar viðeigandi uppfærslur sem rýmka gildissviðið og taka til nýrra tegunda gagna. 

17) Til að tryggja hagkvæmustu notkun fyrrnefndra staðla og fullt rekstrarsamhæfi milli aðildarríkjanna ætti að koma á fót 

sameiginlegu lágmarkssniði þar sem hin mismunandi lykilatriði staðalsins eru auðkennd og nota það í landsbundnu 

aðgangsstöðvunum. Landsbundin snið aðildarríkjanna verða að byggjast á samevrópsku lágmarkssniði þar sem það er til 

staðar. 

18) Nákvæmar og áreiðanlegar ferðaupplýsingar frá þjónustuveitendum eru nauðsynlegar fyrir ferðalanga í öllu 

Sambandinu. Ef einhverjar breytingar eiga sér stað ættu samgönguyfirvöld eða samgöngufyrirtækin að uppfæra 

viðeigandi gögn tímanlega í gegnum landsbundnu aðgangsstöðina. Þegar þjónustuveitandi notar ferða- og umferðargögn 

er enn fremur hætta á því að notendum séu birtar ónákvæmar ferðaupplýsingar, sem getur haft neikvæð áhrif á ferðalag 

ferðalanga. Þegar samgönguyfirvöld, samgöngufyrirtæki, stjórnendur grunnvirkja eða veitendur eftirspurnarmiðaðrar 

samgönguþjónustu greina ónákvæmni í gögnum sínum skulu slíkar villur leiðréttar tímanlega. 

19) Í Evrópu eru sem stendur allmargar fjölþátta ferðaupplýsingaþjónustur en slíkar þjónustur, sem bjóða upp á ferðatillögur 

frá dyrum til dyra, eru almennt takmarkaðar við yfirráðasvæði aðildarríkis. Til að auka landfræðilega útbreiðslu á 

ferðaupplýsingaþjónustu og til að styðja fjölþátta ferðaupplýsingar innan alls Sambandsins er lykilatriði að tengja saman 

staðbundnar, svæðisbundnar og landsbundnar ferðaupplýsingaþjónustur. Þetta felur í sér að notuð eru tæknileg tól, 

þ.m.t. skilfletir, til að tengja saman fyrirliggjandi upplýsingakerfi og skiptast þannig á ferðatillögum. Í tengslum við 

dreifða ferðaskipulagningu (e. distributed journey planning) er mælst til þess að ferðaupplýsingaþjónustur noti evrópskt 

tæknisamþykki sem kallast Intelligent Transport Systems — Public Transport — Open API for distributed journey 

planning 00278420, sem nú er verið að leggja lokahönd á. Þegar þjónustuveitendur setja inn tengistöðvar (e. handover 

points) fyrir dreifða ferðaskipulagningu ætti að skrá slíkar tengistöðvar í landsbundnu aðgangsstöðina. 

20) Ferðaupplýsingaþjónustur geta upplýst endanlega notendur um margvíslega ferðamöguleika með mismunandi 

samgöngufyrirtækjum. Það er brýnt að þjónustuveitendur séu gagnsæir í tengslum við þau viðmið sem notuð eru til að 

forgangsraða ferðamöguleikum og veiti hlutlausar ferðaupplýsingar. Eftir því sem unnt er ættu veitendur 

ferðaupplýsingaþjónustu að veita upplýsingar um losun gróðurhúsalofttegunda frá mismunandi ferðamátum til þess að 

styðja við skipti yfir í sjálfbæran ferðamáta. Einnig eru þjónustuveitendur eindregið hvattir til að gefa viðskiptavinum 

sínum færi á beina endurgjöf varðandi þjónustugæði. 

21) Notkun fastra og lifandi gagna fyrir ferðaupplýsingaþjónustu felur í sér gögn frá mismunandi aðilum þvert á 

virðiskeðjuna. Í mörgum tilvikum mun veitandi ferðaupplýsingaþjónustu nota upprunalegu gögnin frá samgöngu-

yfirvöldum, samgöngufyrirtækjum, stjórnendum grunnvirkja eða veitendum eftirspurnarmiðaðrar samgönguþjónustu.  

Í þessu tilviki er brýnt að við hverja notkun sé gefin upp frumheimild og dag- og tímasetning síðustu uppfærslu föstu 

gagnanna.  
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22) Til að hámarka fyrirsjáanlega notkun á ferðaupplýsingaþjónustu meðal hreyfihamlaðra ættu veitendur ferðaupplýs-

ingaþjónustu og aðildarríkin, í tengslum við framkvæmd framseldu reglugerðarinnar, að taka tillit til viðeigandi 

löggjafar að því er varðar kröfur um aðgengileika, s.s. komandi evrópsku aðgengislöggjafarinnar (e. European 

Accessibility Act). Á meðal viðeigandi krafna er t.d. samræmt og viðunandi aðgengi að vefsetrum og fartækjaþjónustum 

þannig að notendur geti skynjað, notað og skilið efnið. 

23) Til að tryggja rétta framkvæmd þessara forskrifta ættu aðildarríkin að meta hvort samgönguyfirvöld, samgöngufyrirtæki, 

veitendur eftirspurnarmiðaðrar samgönguþjónustu og veitendur ferðaupplýsingaþjónustu fari að kröfunum um 

aðgengileika, miðlun, endurnotkun og uppfærslu á fjölþátta ferðagögnum. Í þeim tilgangi ætti lögbærum yfirvöldum að 

vera frjálst að treysta á eigin yfirlýsingu samgönguyfirvalda, samgöngufyrirtækja, stjórnenda grunnvirkja, veitenda 

eftirspurnarmiðaðrar samgönguþjónustu eða veitenda ferðaupplýsingaþjónustu og geta skoðað af handahófi hvort þessar 

yfirlýsingar séu réttar. 

24) Í því skyni að fylgjast með framkvæmd þessarar reglugerðar ættu aðildarríkin að leggja fyrir framkvæmdastjórnina 

skýrslu sem lýsir framkvæmd mismunandi krafna. 

25) Fyrir tilstuðlan Sjóðsins fyrir samtengda Evrópu mun framkvæmdastjórnin styrkja mismunandi tæknilegar kröfur, sem 

skilgreindar eru í þessari reglugerð, í gegnum aðgerðir til stuðnings áætluninni (1), sér í lagi stofnsetningu landsbundinna 

aðgangsstöðva, umbreytingu í fyrirskipaða staðla fyrir gagnaskipti, notkun sameiginlegra lágmarkssniða í landsbundnu 

aðgangsstöðvunum og tengingu ferðaupplýsingaþjónustu þar sem við á. 

26) Haft var samráð við Evrópsku persónuverndarstofnunina í samræmi við 2. mgr. 28. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 45/2001 (2), og skilaði hún áliti 22. ágúst 2017. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Efni og gildissvið 

1. Í þessari reglugerð eru settar forskriftir, sem eru nauðsynlegar til að tryggja að fjölþátta ferðaupplýsingaþjónusta innan alls 

Evrópusambandsins sé nákvæm og tiltæk notendum skynvæddra flutningakerfa yfir landamæri. 

2. Þessi reglugerð gildir um allt flutninganet Sambandsins. 

3. Þessari reglugerð skal beitt í samræmi við 5. gr. tilskipunar 2010/40/ESB. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Að því er þessa reglugerð varðar gilda skilgreiningarnar sem settar eru fram í 4. gr. tilskipunar 2010/40/ESB og 3. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1315/2013. 

Jafnframt gilda eftirfarandi skilgreiningar: 

(1) „aðgengileiki gagna“: möguleiki til að geta, hvenær sem er, óskað eftir og fengið gögn á tölvulesanlegu sniði, 

(2) „gagnauppfærsla“: hvers konar breyting á fyrirliggjandi gögnum, þ.m.t. eyðing gagna eða innfærsla nýrra þátta eða 

viðbótarþátta,  

  

(1) Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7.4.2016 um breytingu á framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

C(2014)1921 um að koma á fót vinnuáætlun til margra ára fyrir 2014-2020 fyrir fjárhagsaðstoð á sviði Sjóðsins fyrir samtengda Evrópu 

(CEF) — flutningageirinn fyrir tímabilið 2014-2020. 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 frá 18. desember 2000 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu 

persónuupplýsinga, sem stofnanir og aðilar Bandalagsins hafa unnið, og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001,  

bls. 1). 
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(3) „lýsigögn“: skipuleg lýsing á innihaldi gagnanna sem greiðir fyrir að leita í þessum gögnum og nota þau, 

(4) „leitarþjónusta“: þjónusta sem gerir kleift að leita að umbeðnum gögnum með því að nota innihald tilheyrandi lýsigagna 

og birta slíkt innihald, 

(5) „heildarnet samevrópska flutninganetsins“: það samgöngugrunnvirki sem er hluti af heildarnetinu, eins og það er 

skilgreint í reglugerð (ESB) nr. 1315/2013, 

(6) „aðgangsstöð“ (e. access point): stafrænn skilflötur þar sem a.m.k. föst ferðagögn og söguleg umferðargögn, sem og öll 

tilheyrandi lýsigögn, eru gerð aðgengileg notendum til endurnotkunar eða þar sem heimildir og lýsigögn þessara gagna 

eru gerð aðgengileg notendum til endurnotkunar, 

(7) „lifandi ferða- og umferðargögn“: gögn, sem skráð eru í viðaukanum, sem varða mismunandi samgöngumáta og breytast 

oft eða reglubundið, 

(8) „föst ferða- og umferðargögn“: gögn, sem skráð eru í viðaukanum, sem varða mismunandi samgöngumáta og breytast 

ekkert, sjaldan eða reglulega, 

(9) „samgönguyfirvöld“: hvers konar opinbert yfirvald sem ber ábyrgð á umferðarstjórnun eða skipulagningu, eftirliti eða 

stjórnun tiltekins samgöngunets og/eða samgöngumáta, sem falla undir svæðisbundna lögsögu þess, 

(10) „samgöngufyrirtæki“: opinber eða einkarekin stofnun sem ber ábyrgð á viðhaldi og rekstri samgönguþjónustu, 

(11) „notandi“: opinber eða einkarekin stofnun sem notar landsbundnu aðgangsstöðina, s.s. samgönguyfirvöld, samgöngu-

fyrirtæki, veitendur ferðaupplýsingaþjónustu, framleiðendur stafrænna korta, veitendur eftirspurnarmiðaðrar samgöngu-

þjónustu og stjórnendur grunnvirkja, 

(12) „endanlegur notandi“: einstaklingur eða lögaðili sem hefur aðgang að ferðaupplýsingum, 

(13) „ferðaupplýsingaþjónusta“: skynvædd flutningakerfisþjónusta, þ.m.t. stafræn kort, sem veitir notendum og endanlegum 

notendum ferða- og umferðarupplýsingar um a.m.k. einn samgöngumáta, 

(14) „söguleg umferðargögn“: umferðareinkenni, sem skráð eru í viðaukanum, flokkuð eftir tíma, degi og árstíma á 

grundvelli fyrri mælinga, þ.m.t. tíðni umferðarteppu, meðalhraði, meðalferðatími, 

(15) „tímanleiki gagna“: aðgengi notenda og endanlegra notenda að dagréttum gögnum með nægum fyrirvara þannig að þau 

séu gagnleg, 

(16) „veitandi ferðaupplýsingaþjónustu“: opinber aðili eða einkaaðili sem veitir notendum og endanlegum notendum ferða- 

og umferðarupplýsingar, að undanskilinni milliliðalausri miðlun upplýsinga, 

(17) „eftirspurnarmiðaðar samgöngur“ (e. transport on demand): farþegaflutningaþjónusta sem einkennist af sveigjanlegri 

ferðaáætlun, s.s. deilibílar (e. car-sharing), samakstur (e. car-pooling), deilihjól (e. bike-sharing), fardeiling, leigubílar, 

farpöntunarþjónusta (e. dial-a-ride); áður en slík þjónusta er veitt fara yfirleitt fram einhver samskipti milli veitanda 

samgönguþjónustunnar og endanlegra notenda, 

(18) „veitandi eftirspurnarmiðaðrar samgönguþjónustu“: opinber aðili eða einkaaðili sem veitir notendum og endanlegum 

notendum eftirspurnarmiðaða samgönguþjónustu, þ.m.t. ferða- og umferðarupplýsingar þar að lútandi, 

(19) „þjónustutenging“ (e. linking of service): tenging staðbundinna, svæðisbundinna og landsbundinna ferðaupplýsingakerfa, 

sem eru samtengd gegnum tæknilega skilfleti til að veita ferðatillögur eða tillögur úr öðrum forritaskilum (API) sem 

byggjast á föstum og/eða lifandi ferða- og umferðargögnum, 

(20) „tengistöð“ (e. handover point): stöð, stoppistöð eða staður þar sem ferðatillögur frá tveim ferðaupplýsingaþjónustum 

tengjast saman til að mynda ferð, 

(21) „fjölþátta ferðaupplýsingar“: upplýsingar, sem fást frá föstum eða lifandi ferða- og/eða umferðargögnum, sem veittar eru 

notendum og endanlegum notendum, með hvaða samskiptaaðferð sem er, og sem nær yfir a.m.k. tvo samgöngumáta og 

gefur möguleikann á að bera saman samgöngumáta,  



Nr. 34/428 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.5.2021 

 

(22) „ferðatillögur“ (e. routing results): ferðaáætlun á tölvulesanlegu sniði út frá ferðabeiðni endanlegs notanda, með tilvísun 

í þá eða þær tengistöðvar sem notaðar eru, 

(23) „stjórnandi grunnvirkja“: sérhver opinber aðili eða einkaaðili eða fyrirtæki sem ber einkum ábyrgð á að koma á fót og 

viðhalda samgöngugrunnvirki eða hluta þess, 

(24) „samgönguþjónusta fyrir ferðalanga“ (e. traveller transport service): hvers kyns opinber eða einkarekin 

samgönguþjónusta eða þjónusta sem er í boði fyrir almenning til sameiginlegra nota eða einkanota og tekur til 

mismunandi samgöngumáta. 

3. gr. 

Landsbundnar aðgangsstöðvar (e. National access points) 

1. Hvert aðildarríki skal koma á fót landsbundinni aðgangsstöð. Landsbundna aðgangsstöðin skal fela í sér sameiginlega stöð 

þar sem notendur fá aðgang að a.m.k. föstum ferða- og umferðargögnum og sögulegum umferðargögnum um mismunandi 

samgöngumáta, þ.m.t. að gagnauppfærslum, eins og fram kemur í viðaukanum, sem samgönguyfirvöld, samgöngufyrirtæki, 

stjórnendur grunnvirkja eða veitendur eftirspurnarmiðaðrar samgönguþjónustu láta í té innan yfirráðasvæðis tiltekins 

aðildarríkis. 

2. Nota má fyrirliggjandi landsbundnar aðgangsstöðvar, sem komið hefur verið á fót til að fara að öðrum framseldum 

gerðum, sem samþykktar hafa verið samkvæmt tilskipun 2010/40/ESB, ef aðildarríkin telja hentugt að nota þær sem 

landsbundnar aðgangsstöðvar. 

3. Landsbundnar aðgangsstöðvar skulu veita notendum leitarþjónustu, t.d. þjónustu sem gerir kleift að leita að umbeðnum 

gögnum með því að nota innihald tilheyrandi lýsigagna og birta slíkt innihald. 

4. Samgönguyfirvöld, samgöngufyrirtæki, stjórnendur grunnvirkja eða veitendur eftirspurnarmiðaðrar samgönguþjónustu 

skulu sjá til þess að þeir veiti lýsigögn til að gera notendum kleift að leita í og nota gagnasöfnin sem eru gerð aðgengileg  

í gegnum landsbundnu aðgangsstöðvarnar. 

5. Tvö eða fleiri aðildarríki geta komið á fót sameiginlegri aðgangsstöð. 

4. gr. 

Aðgengileiki, skipti á og endurnotkun fastra ferða- og umferðargagna 

1. Samgönguyfirvöld, samgöngufyrirtæki, stjórnendur grunnvirkja eða veitendur eftirspurnarmiðaðrar samgönguþjónustu 

skulu láta í té föst ferða- og umferðargögn sem og söguleg umferðargögn, sem tilgreind eru í 1. lið viðaukans, um mismunandi 

samgöngumáta með því að nota: 

a) að því er varðar flutninga á vegum: þá staðla sem skilgreindir eru í 4. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/962, 

b) að því er varðar aðra samgöngumáta: einn af eftirfarandi stöðlum og tækniforskriftum: NeTEx CEN/TS 16614 og síðari 

útgáfur, tækniskjöl, sem skilgreind eru í reglugerð (ESB) nr. 454/2011 og síðari útgáfur, tækniskjöl sem útfærð eru af 

Alþjóðasambandi flugfélaga eða önnur tölvulesanleg snið, sem eru fyllilega samhæfð og rekstrarsamhæfð við þessa staðla 

og tækniforskriftir, 

c) að því er varðar landnetið: kröfurnar í 7. gr. tilskipunar 2007/2/EB. 

2. Nota skal landsbundin lágmarkssnið til að lýsa viðeigandi föstum ferða- og umferðargögnum, sem tilgreind eru í 1. lið 

viðaukans og falla undir staðlana NeTEx og DATEX II. 

3. Samgönguyfirvöld, samgöngufyrirtæki, stjórnendur grunnvirkja eða veitendur eftirspurnarmiðaðrar samgönguþjónustu 

skulu láta í té ferða- og umferðargögn í gegnum landsbundnu aðgangsstöðina á því formi sem krafist er, í samræmi við 

eftirfarandi tímaáætlun: 

a) að því er varðar ferða- og umferðargögn, sem sett eru fram í lið 1.1 í viðaukanum, fyrir heildarnet samevrópska 

flutninganetsins: eigi síðar en 1. desember 2019, 

b) að því er varðar ferða- og umferðargögn, sem sett eru fram í lið 1.2 í viðaukanum, fyrir heildarnet samevrópska 

flutninganetsins: eigi síðar en 1. desember 2020,  
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c) að því er varðar ferða- og umferðargögn, sem sett eru fram í lið 1.3 í viðaukanum, fyrir heildarnet samevrópska 

flutninganetsins: eigi síðar en 1. desember 2021, 

d) að því er varðar ferða- og umferðargögn, sem sett eru fram í liðum 1.1, 1.2 og 1.3 í viðaukanum, fyrir aðra hluta 

flutninganets Sambandsins: eigi síðar en 1. desember 2023. 

4. Forritaskil (API) sem veita aðgang að föstum ferða- og umferðargögnum, sem tilgreind eru í viðaukanum, í gegnum 

landsbundnu aðgangsstöðina skulu vera aðgengileg almenningi og gera notendum og endanlegum notendum kleift að skrá sig 

til að fá aðgang. 

5. gr. 

Aðgengileiki, skipti á og endurnotkun lifandi ferða- og umferðargagna 

1. Ef aðildarríkin ákveða að veita lifandi ferða- og umferðargögn um mismunandi samgöngumáta, sem tilgreindir eru í 2. lið 

viðaukans, í gegnum landsbundnu aðgangsstöðina, skulu samgönguyfirvöld, samgöngufyrirtæki, stjórnendur grunnvirkja eða 

veitendur eftirspurnarmiðaðrar samgönguþjónustu nota: 

a) að því er varðar flutninga á vegum: þá staðla sem skilgreindir eru í 5. og 6. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/962, 

b) að því er varðar aðra samgöngumáta: staðalinn SIRI CEN/TS 15531 og síðari útgáfur, tækniskjöl, sem skilgreind eru  

í reglugerð (ESB) nr. 454/2011 og síðari útgáfur, eða önnur tölvulesanleg snið sem eru fyllilega samhæfð og 

rekstrarsamhæfð við þessa staðla eða tækniskjöl. 

2. Nota skal landsbundin lágmarkssnið, sem aðildarríkin ákveða, til að lýsa viðeigandi ferða- og umferðargögnum, sem um 

getur í 2. lið viðaukans og sem falla undir staðlana SIRI og DATEX II, og skulu vera aðgengileg gegnum landsbundnu 

aðgangsstöðina. 

3. Forritaskil (API) sem veita aðgang að lifandi ferða- og umferðargögnum, sem tilgreind eru í viðaukanum, í gegnum 

landsbundnu aðgangsstöðina skulu vera aðgengileg almenningi og gera notendum og endanlegum notendum kleift að skrá sig 

til að fá aðgang. 

6. gr. 

Gagnauppfærslur 

1. Ferðaupplýsingaþjónustur skulu byggjast á dagréttum föstum og lifandi ferða- og umferðargögnum. 

2. Ef breytingar eiga sér stað skulu samgönguyfirvöld, samgöngufyrirtæki, stjórnendur grunnvirkja eða veitendur 

eftirspurnarmiðaðrar samgönguþjónustu tímanlega uppfæra viðeigandi föst og lifandi ferða- umferðargögn, sem skráð eru  

í viðaukanum, í gegnum landsbundnu aðgangsstöðina. Þeir skulu lagfæra tímanlega hvers konar misræmi sem þeir greina  

í gögnum sínum eða sem notendur eða endanlegir notendur tilkynna þeim um. 

7. gr. 

Tenging ferðaupplýsingaþjónustu 

1. Ef óskað er eftir því skulu veitendur ferðaupplýsingaþjónustu láta öðrum veitendum upplýsingaþjónustu í té ferðatillögur 

sem byggjast á föstum og, þar sem mögulegt er, lifandi gögnum. 

2. Ferðatillögur skulu byggjast á: 

a) upphafs- og endapunkti ferðar beiðanda ásamt sérstökum upplýsingum um tíma- og dagsetningu brottfarar og/eða komu, 

b) mögulegum ferðamöguleikum ásamt sérstökum upplýsingum um tíma- og dagsetningu brottfarar og/eða komu, þ.m.t. 

mögulegum tengingum, 

c) tengistöð milli ferðaupplýsingaþjónusta, 

d) öðrum mögulegum ferðamöguleikum ef um raskanir er að ræða, ásamt sérstökum upplýsingum um tíma- og dagsetningu 

brottfarar og/eða komu, þ.m.t. mögulegum tengingum.  
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8. gr. 

Kröfur varðandi þjónustuveitingu, endurnotkun ferða- og umferðargagna og tengingu ferðaupplýsingaþjónustu 

1. Ferða- og umferðargögnin sem tilgreind eru í viðaukanum og tilheyrandi lýsigögn, þ.m.t. upplýsingar um gæði þeirra, 

skulu vera aðgengileg til miðlunar og endurnotkunar innan Sambandsins án mismununar, í gegnum landsbundna eða 

sameiginlega aðgangsstöð og innan tímaramma sem tryggir að ferðaupplýsingaþjónusta verði veitt tímanlega. Þau skulu vera 

nákvæm og dagrétt. 

2. Þau gögn sem um getur í 1. mgr. skulu endurnotuð á hlutlausan hátt og án mismununar eða hlutdrægni. Viðmið, sem 

notuð eru til að forgangsraða ferðamöguleikum fyrir mismunandi samgöngumáta eða samsetningu þeirra, skulu vera gagnsæ og 

ekki byggjast á þáttum sem tengjast beint eða óbeint auðkenni notanda eða hugsanlegum viðskiptaaðstæðum er varða 

endurnotkun gagnanna og skal þeim beitt án mismununar gagnvart öllum notendum sem taka þátt. Fyrsta ferðaáætlunin sem er 

sýnd má ekki vera villandi fyrir endanlega notandann. 

3. Þegar föst og lifandi ferða- eða umferðargögn eru endurnotuð skulu gagnalindirnar tilgreindar. Einnig skal tilgreina dag- 

og tímasetningu síðustu uppfærslu föstu gagnanna. 

4. Nota má leyfissamning til að ákvarða skilmála og skilyrði fyrir notkun á umferðar- og ferðagögnum sem veitt eru  

í gegnum landsbundnu aðgangsstöðina. Þessi skilyrði skulu hvorki takmarka að óþörfu möguleika á endurnotkun né heldur 

notuð til að takmarka samkeppni. Séu leyfissamningar notaðir skulu þeir ávallt fela í sér eins fáar takmarkanir á endurnotkun og 

unnt er. Hverskyns fébætur skulu vera réttmættar og í réttu hlutfalli við þann lögmæta kostnað sem hlýst af veitingu og miðlun 

viðeigandi ferða- og umferðargagna. 

5. Skilyrði og skilmálar í tengslum við tengingu ferðaupplýsingaþjónustu skulu skilgreind með samningsbundnu 

samkomulagi milli veitenda ferðaupplýsingaþjónustu. Hverskyns fébætur vegna útgjalda sem stofnað er til við að tengja 

ferðaupplýsingaþjónustu skulu vera réttmættar og í réttu hlutfalli. 

9. gr. 

Mat á því hvort farið sé að kröfum 

1. Aðildarríki skulu meta hvort samgönguyfirvöld, samgöngufyrirtæki, veitendur eftirspurnarmiðaðrar samgönguþjónustu og 

veitendur ferðaupplýsingaþjónustu fari að kröfunum, sem settar eru fram í 3.–8. gr. 

2. Lögbær yfirvöld aðildarríkjanna geta, með hliðsjón af þessu mati, farið fram á það við samgönguyfirvöld, 

samgöngufyrirtæki, stjórnendur grunnvirkja, veitendur eftirspurnarmiðaðrar samgönguþjónustu eða veitendur ferðaupplýsinga-

þjónustu að þeir leggi fram eftirfarandi gögn: 

a) lýsingu á þeim ferða- og umferðargögnum sem eru tilgreind eða geymd í aðgangsstöðinni eða -stöðvunum og þær 

ferðaupplýsingaþjónustur sem tiltækar eru, þ.m.t. tengingar við aðrar þjónustur, ef við á, sem og upplýsingar um gæði 

þeirra og 

b) gagnreynda yfirlýsingu um samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í 3.–8. gr. 

3. Aðildarríki skulu skoða af handahófi hvort yfirlýsingarnar, sem um getur í b-lið 2. mgr., séu réttar. 

10. gr. 

Skýrslugjöf 

1. Eigi síðar en 1. desember 2019 skulu aðildarríkin láta framkvæmdastjórninni í té skýrslu um ráðstafanir sem gerðar hafa 

verið, ef einhverjar, með það fyrir augum að koma á fót landsbundinni aðgangsstöð og um rekstrarfyrirkomulag hennar. 



12.5.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 34/431 

 

2. Á tveggja ára fresti eftir það skulu aðildarríkin leggja fyrir framkvæmdastjórnina skýrslu með eftirfarandi upplýsingum: 

a) framförum, sem orðið hafa í tengslum við aðgengileika og skipti á þeim tegundum ferða- og umferðargagna sem tilgreind 

eru í viðaukanum, 

b) landfræðilega útbreiðslu og ferða- og umferðargögn, sem sett eru fram í viðaukanum og aðgengileg eru í aðgangsstöðinni, 

sem og tengingu ferðaupplýsingaþjónustu, 

c) niðurstöðum úr matinu, sem um getur í 9. gr., á því hvort farið sé að kröfum og 

d) ef við á, lýsingu á breytingum á 1. mgr. eða á b-lið 2. mgr. 

11. gr. 

Gildistaka 

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

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 31. maí 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

GAGNAFLOKKAR 

(eins og um getur í 3., 4., 5., 6., 8. og 10. gr.) 

Samgöngumátum skipt upp eftir tegund, t.d.: 

Áætlunarsamgöngur 

Flugsamgöngur, lestarsamgöngur, þ.m.t. háhraðalestir, hefðbundnar lestir, léttlestir, langferðabílar, sjósamgöngur, þ.m.t. ferjur, 

neðanjarðarlestir, sporvagnar, strætisvagnar, strætisvagnar með straumtrissu. 

Eftirspurnarmiðaðar samgöngur 

Skutlrútur, skutlferjur, leigubílar, deilibílar, samakstur, bílaleigubílar, deilihjól, leiguhjól. 

Einkasamgöngur 

Bifreið, bifhjól, reiðhjól. 

1. Tegundir fastra ferðagagna 

1.1. Þjónustustig 1 

a) Staðarleit (upphafsstaður/áfangastaður): 

i. Upplýsingar um heimilisfang (húsnúmer, götuheiti, póstnúmer) 

ii. Staðfræðileg svæði (borg, bær, þorp, úthverfi, stjórnsýslueining) 

iii. Áhugaverðir staðir (tengdir ferðaupplýsingum) sem fólk gæti viljað ferðast til 

b) Ferðaáætlanir: 

Rekstrardagatal, sem tengir tegund dags við dagsetningar 

c) Staðarleit (aðgangspunktar (e. access nodes)): 

i. Auðkenndir aðgangspunktar (allar áætlunarsamgöngur) 

ii. Rúmfræði/kortlagning aðgangspunkta (allar áætlunarsamgöngur) 

d) Útreikningur á ferðaáætlun — allar áætlunarsamgöngur: 

i. Tengimöguleikar, sjálfgefnir tengitímar milli samgöngumáta í samgöngumiðstöðvum 

ii. Netskipan og ferðaáætlanir/leiðir (skipan) 

iii. Samgöngufyrirtæki 

iv. Tímaáætlanir 

v. Skipulagðar tengingar á milli staðfestra áætlunarferða 

vi. Rekstrartímar 

vii. Þjónusta við aðgangspunkta (þ.m.t upplýsingar á brautarpalli, þjónustuborð/upplýsingaborð, miðasölustaðir, 

lyftur/tröppur, inn- og útgangar) 

viii. Ökutæki (með lágu gólfi, hjólastólaaðgengi) 

ix. Aðgengileiki aðgangspunkta og leiðir innan samgöngumiðstöðvar (svo sem lyftur, rúllustigar) 

x. Aðstoðarþjónusta (t.d. möguleiki á aðstoð á staðnum)  
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e) Útreikningur á ferðaáætlun — flutningar á vegum (fyrir einkasamgöngur): 

i. Vegakerfi 

ii. Hjólastígakerfi (aðskildir reiðhjólastígar, á vegum sem deilt er með bifreiðum, á stígum sem deilt er með 

gangandi vegfarendum) 

iii. Göngustígakerfi og aðstaða sem auðveldar aðgengi 

1.2. Þjónustustig 2 

a) Staðarleit (eftirspurnarmiðaðar samgöngur): 

i. Stæði og far (e. park & ride) 

ii. Deilihjólastöðvar 

iii. Deilibílastöðvar 

iv. Eldsneytisstöðvar fyrir ökutæki knúin bensíni, dísilolíu, þjöppuðu jarðgasi/fljótandi jarðgasi og vetni og 

hleðslustöðvar fyrir rafknúin ökutæki sem eru aðgengilegar almenningi 

v. Örugg hjólastæði (t.d. læstar reiðhjólageymslur) 

b) Upplýsingaþjónusta: 

Hvar og hvernig er hægt að kaupa miða fyrir áætlunarsamgöngur, eftirspurnarmiðaðar samgöngur og bílastæði (allar 

áætlunarsamgöngur og eftirspurnarmiðaðar samgöngur, þ.m.t. smásala, afhendingarmáti, greiðslumáti) 

c) Ferðaáætlun, viðbótarupplýsingar, athugun á tiltækileika: 

i. Almenn grunnfargjöld (allar áætlunarsamgöngur) 

— Gögn um fargjaldakerfi (e. fare network data) (fargjaldasvæði (e. fare zones)/stoppistöðvar og svæðismörk 

fargjalds (e. fare stages)) 

— Uppbygging almennra fargjalda (frá upphafspunkti til endapunkts, þ.m.t. dags- og vikufargjöld, 

svæðisfargjöld, föst fargjöld) 

ii. Aðstaða í ökutæki, s.s. flokkun farrýma, netaðgangur um borð. 

1.3. Þjónustustig 3 

a) Beiðni um ítarleg gögn um almenn fargjöld og sérfargjöld (allar áætlunarsamgöngur): 

i. Farþegaflokkar (t.d. fullorðnir, börn, nemendur, aldraðir, hreyfihamlaðir, tilheyrandi skilyrði og flokkun farrýma, 

t.d. fyrsta eða annað farrými) 

ii. Algeng fargjöld (aðgangsréttur, t.d. svæði/frá upphafspunkti til endapunkts, þ.m.t. dags- og vikumiðar/farmiði 

aðra leið eða fram og til baka, aðgangsskilyrði, almenn notkunarskilyrði, s.s. gildistími/rekstraraðili/ 

ferðatími/skipti, almenn fargjöld fyrir mismunandi upphafs- og endapunkta, þ.m.t. dags- og vikufargjöld/ 

svæðisfargjöld/föst fargjöld) 

iii. Sérfargjöld: tilboð með aukalegum sérskilyrðum, s.s. kynningarfargjöld, hópfargjöld, árstíðabundin kort, 

pakkatilboð sem fela í sér sérpantanir, t.d. bílastæði, ferð, og lágmarksdvöl 

iv. Almenn viðskiptakjör, s.s. um endurgreiðslur/bætur/vöruskipti/millifærslur, og almennir bókunarskilmálar, s.s. 

kauptími, gildistími, fargjöld sem takmarkast við ákveðna leið eða svæði, lágmarksdvöl. 

b) Upplýsingaþjónusta (allir samgöngumátar): 

i. Hvernig greiða skuli vegatolla (þ.m.t. smásöluleiðir, afhendingarmáti, greiðslumáti) 

ii. Hvernig bóka skuli deilibíla, leigubíla, leiguhjól o.s.frv. (þ.m.t. smásala, afhendingarmáti, greiðslumáti) 

iii. Hvar og hvernig er greitt fyrir bílastæði, hleðslustöðvar fyrir rafknúin ökutæki og eldsneytisstöðvar fyrir ökutæki 

sem knúin eru þjöppuðu jarðgasi/fljótandi jarðgasi, bensíni og dísil, sem eru aðgengilegar almenningi, (þ.m.t. 

smásala, afhendingarmáti, greiðslumáti) 
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c) Ferðaáætlanir: 

i. Ítarleg lýsing á hjólastígakerfi (gæði yfirborðs, möguleiki á samhliða hjólreiðum, sameiginleg akbraut, á/utan 

vegar, útsýnisleið, aðeins fyrir fótgangandi, beygju- eða aðgangstakmarkanir (t.d. akstur á móti umferð) 

ii. Breytur sem þarf til að reikna út umhverfislegan þátt, t.d. koltvísýringslosun fyrir gerð ökutækis, farþega-

kílómeter eða vegalengd sem gengin er 

iii. Breytur, t.d. eldsneytisnotkun, sem þarf til að reikna út kostnað 

d) Útreikningur á ferðaáætlun: 

Áætlaður ferðatími eftir tegund dags og tímabili eftir samgöngumáta/samsetningu samgöngumáta 

2. Tegundir lifandi ferða- og umferðargagna 

2.1. Þjónustustig 1 

Komu- og brottfarartímar, ferðaáætlun og viðbótarupplýsingar: 

i. Raskanir (allir samgöngumátar) 

ii. Stöðuupplýsingar í rauntíma — tafir, aflýstar ferðir, eftirlit með staðfestum tengingum (allir samgöngumátar) 

iii. Stöðuupplýsingar fyrir aðgangspunkta (þ.m.t. lifandi upplýsingar á brautarpalli, starfhæfar lyftur/rúllustigar, 

staðsetning lokaðra inn- og útganga — allar áætlunarsamgöngur) 

2.2. Þjónustustig 2 

a) Komu- og brottfarartímar, ferðaáætlun og viðbótarupplýsingar (allir samgöngumátar): 

i. Áætlaðir brottfarar- og komutímar 

ii. Núverandi ferðatími á vegum 

iii. Lokanir/hjáleiðir á hjólastígum 

b) Upplýsingaþjónusta: 

Tiltækileiki hleðslustöðva fyrir rafknúin ökutæki og eldsneytisstöðva fyrir ökutæki knúin þjöppuðu jarðgasi/fljótandi 

jarðgasi, vetni, bensín og dísil, sem aðgengilegar eru almenningi. 

c) Athugun á tiltækileika: 

i. Tiltækileiki deilibíla, tiltækileiki deilihjóla 

ii. Laus bílastæði (á götu eða í hliðargötu), bílastæðagjöld, vegatollar 

2.3. Þjónustustig 3 

Ferðaáætlanir: 

Væntanlegur ferðatíma á vegum 

 __________  


