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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/962 

av 18. desember 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU med hensyn til  

tilgjengeliggjøring av trafikkinformasjonstjenester i sanntid på EU-plan(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU av 7. juli 2010 om en ramme for innføring av intelligente 

transportsystemer innen veitransport og for grensesnitt med andre transportsystemer(1), særlig artikkel 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 3 bokstav b) i direktiv 2010/40/EU er tilgjengeliggjøring av trafikkinformasjonstjenester i sanntid 

på EU-plan et prioritert tiltak for utvikling og bruk av spesifikasjoner og standarder. 

2) I henhold til artikkel 6 nr. 1 i direktiv 2010/40/EU skal Kommisjonen vedta de spesifikasjonene som er nødvendige for å 

sikre kompatibilitet, samvirkingsevne og kontinuitet for innføring og praktisk bruk av intelligente transportsystemer 

(ITS) for tilgjengeliggjøring av tjenester for trafikkinformasjon i sanntid på EU-plan. Formålet med denne forordningen 

er å forbedre tilgjengelighet, utveksling, viderebruk og oppdatering av vei- og trafikkdata som kreves for å gjøre 

kontinuerlige tjenester for trafikkinformasjon i sanntid og av høy kvalitet tilgjengelige i hele Unionen. 

3) I artikkel 5 i direktiv 2010/40/EU fastsettes det at spesifikasjonene vedtatt i samsvar med artikkel 6 i nevnte direktiv 

skal få anvendelse på ITS-programmer og -tjenester når disse innføres, uten at det berører hver enkelt medlemsstats rett 

til å treffe beslutning om sin egen innføring av slike programmer og tjenester på sitt territorium. 

4) Disse spesifikasjonene bør få anvendelse på tilgjengeliggjøring av alle tjenester for trafikkinformasjon i sanntid, uten at 

det berører særskilte spesifikasjoner som er vedtatt i andre rettsakter i henhold til direktiv 2010/40/EU, særlig delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 885/2013(2) og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 886/2013(3). 

5) Det finnes allerede et marked for tilgjengeliggjøring av tjenester for trafikkinformasjon i sanntid i Unionen, og både 

brukerne, kundene og yterne av disse tjenestene har interesse av at det skapes riktige rammevilkår for dette markedet 

slik at det bevares og videreutvikles på en nyskapende måte. Når det gjelder tilgjengeliggjøring av tjenester for 

trafikkinformasjon i sanntid, er det i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/98/EF(4) fastsatt et minste sett av regler for 

viderebruk av informasjon fra offentlig sektor i Unionen. Når det gjelder viderebruk av data som veimyndigheter og 

offentlige veioperatører er i besittelse av, får reglene som fastsettes ved denne forordningen, særlig reglene for 

oppdatering av data, anvendelse uten at det berører reglene fastsatt ved direktiv 2003/98/EF. 

6) Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF(5) opprettes en infrastruktur for geografisk informasjon i Den 

europeiske union som skal muliggjøre deling av og offentlig tilgang til geografisk informasjon (herunder geodatatemaet 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 157 av 23.6.2015, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 317/2015 av  

11. desember 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 64 av 

12.10.2017, s. 44. 

(1) EUT L 207 av 6.8.2010, s. 1. 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 885/2013 av 15. mai 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU med 

hensyn til innføring av informasjonstjenester for sikker parkering av lastebiler og nyttekjøretøyer (EUT L  247 av 18.9.2013, s. 1). 

(3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 886/2013 av 15. mai 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/40/EU med 

hensyn til data og framgangsmåter for vederlagsfri levering av et minimum av generell trafikksikkerhetsinformasjon for brukerne, dersom 

dette er mulig (EUT L 247 av 18.9.2013, s. 6). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/98/EF av 17. november 2003 om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor (EUT L 345 av 

31.12.2003, s. 90). 

(5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det 

europeiske fellesskap (INSPIRE) (EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1). 

2022/EØS/23/38 



Nr. 23/700 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.4.2022 

 

«transportnett») i hele Unionen, med sikte på å støtte Unionens miljøpolitikk samt andre politiske tiltak eller aktiviteter 

som kan ha en miljøvirkning. Spesifikasjonene som fastsettes i denne forordningen, bør være forenlige med 

spesifikasjonene som er fastsatt i direktiv 2007/2/EF og dets gjennomføringsrettsakter, særlig kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1089/2010(1). Utvidelse av anvendelsesområdet for disse spesifikasjonene til å omfatte alle typer statiske 

veidata kan også fremme ytterligere harmonisering på dette området.  

7) I europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315/2013(2) defineres den delen av veitransportinfrastrukturen som 

inngår i hovednettet og er del av det samlede transeuropeiske transportnettet. Denne forordningen bør få anvendelse på 

det samlede transeuropeiske transportnettet i henhold til forordning (EU) nr. 1315/2013, ettersom det meste av den 

internasjonale veitransporten foregår i dette nettet. Ettersom de fleste motorveiene allerede inngår i dette nettet, bør 

andre motorveier også omfattes av denne forordningen for å skape sammenheng for trafikantene. Tilbakevendende 

eksterne virkninger av trafikken og andre problemer for trafikkstyringen, for eksempel trafikkork, luftforurensning eller 

støy, er ikke begrenset til det transeuropeiske veinettet eller til motorveier. En betydelig andel av den tilbakevendende 

trafikkopphopningen forekommer faktisk i byområder. Medlemsstatene bør derfor ha mulighet til å anvende disse 

spesifikasjonene på utvalgte veier som ikke inngår i det transeuropeiske veinettet og motorveinettet, men som de selv 

har utpekt som prioriterte soner. Ettersom trafikkmønstrene stadig endres, bør medlemsstatene ha mulighet til å 

ajourføre disse prioriterte sonene. 

8) Statiske veidata, dynamiske data om veistatus og trafikkdata har alle ulike kjennetegn og bør alle oppfylle 

hensiktsmessige krav. På bakgrunn av variasjonen i datakilder, fra infrastrukturbaserte følere til kjøretøyer som fungerer 

som følere, er det viktig at spesifikasjonene anvendes på de relevante datakategoriene uavhengig av datakilden og 

uavhengig av teknologien som brukes til å opprette eller oppdatere dataene. 

9) Dersom personopplysninger behandles, bør disse om mulig anonymiseres på en ugjenkallelig måte. Videre bør de 

behandles i samsvar med unionsretten, som angitt særlig i europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF(3) og i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF(4), og i samsvar med tilknyttet nasjonal lovgivning. De bør også 

overholde prinsippene om formålsbegrensning og dataminimering. 

10) Dersom informasjonstjenesten skal bygge på innsamling av data, herunder geografisk plassering, fra sluttbrukerne selv 

eller gjennom samvirkende systemer i framtiden, bør sluttbrukerne underrettes fullt ut om at slike data samles inn, 

hvordan innsamlingen organiseres, mulighetene for sporing og hvor lenge slike data blir lagret. Offentlige og private 

datainnsamlere, for eksempel veioperatører, tjenesteytere og bilindustrien, bør innføre egnede tekniske tiltak for å sikre 

at dataene som mottas fra sluttbrukerne eller kjøretøyene deres, blir anonymisert.  

11) For å utvikle en harmonisert og sammenhengende tilgjengeliggjøring av tjenester for trafikkinformasjon i sanntid bør 

medlemsstatene basere seg på eksisterende tekniske løsninger og standarder som er fast satt av de europeiske og 

internasjonale standardiseringsorganisasjonene, f.eks. formatet DATEX II (CEN/TS 16157 og senere oppgraderte 

versjoner) og ISO-standarder. Når det gjelder datatyper som mangler standardisert format, bør medlemsstatene og 

berørte parter oppfordres til å samarbeide med henblikk på å komme til enighet om datadefinisjon, dataformat og 

metadata. 

12) Det finnes i Unionen allerede flere dynamiske metoder for posisjonsbestemmelse som benyttes i medlemsstatene. Det 

bør fortsatt være tillatt å bruke ulike metoder for posisjonsbestemmelse. Medlemsstatene og berørte parter bør imidlertid 

oppfordres til å samarbeide med henblikk på å komme til enighet om tillatte metoder for posisjonsbestemmelse, om 

nødvendig gjennom europeiske standardiseringsorganer. 

13) Det er avgjørende at veimyndigheter og veioperatører sørger for at statiske veidata er tilgjengelige og oppdateres 

regelmessig for å gjøre det mulig å produsere oppdaterte og nøyaktige digitale kart som er en nøkkelfaktor for pålitelige 

  

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1089/2010 av 23. november 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF 

med hensyn til samvirkingsevnen til geodatasett  og -tjenester (EUT L 323 av 8.12.2010, s. 11). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315/2013 av 11. desember 2013 om unionsretningslinjer for utviklingen av et 

transeuropeisk transportnett  og om oppheving av beslutning nr.  661/2010/EU (EUT L 348 av 20.12.2013, s. 1).  

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og personvern i sektoren for 

elektronisk kommunikasjon (EFT  L 201 av 31.7.2002, s. 37). 
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ITS-programmer. Produsenter av digitale kart bør oppfordres til å integrere oppdateringer av statiske veidata i sine 

eksisterende kart- og kartoppdateringstjenester i riktig tid. Med henblikk på oppfyllelse av formålene med den offentlige 

orden, for eksempel trafikksikkerhet, bør offentlige myndigheter kunne kreve at tjenesteytere og produsenter av digitale 

kart retter opp unøyaktigheter i dataene. 

14) Tilgang til nøyaktige og oppdaterte statiske veidata, dynamiske data om veistatus og trafikkdata er avgjørende for at 

tjenester for trafikkinformasjon i sanntid kan gjøres tilgjengelige i hele Unionen. Relevante data samles inn og lagres av 

veimyndigheter, veioperatører og ytere av tjenester for trafikkinformasjon i sanntid. For å lette smidig utveksling og 

viderebruk av disse dataene med sikte på å yte slike tjenester, bør veimyndigheter, veioperatører og ytere av tjenester for 

trafikkinformasjon i sanntid gjøre dataene, tilsvarende metadata og opplysninger om datakvaliteten tilgjengelige for 

andre veimyndigheter, veioperatører, ytere av tjenester for trafikkinformasjon i sanntid og produsenter av digitale kart 

via et nasjonalt eller felles tilknytningspunkt. Tilknytningspunktet kan være et sentralt datalager, et register, en 

nettportal eller lignende, avhengig av datatypen. Medlemsstatene bør samle de eksisterende offentlige og private 

tilknytningspunktene i ett enkelt punkt som gir tilgang til alle type relevante, tilgjengelige data som er omfattet av disse 

spesifikasjonenes virkeområde. Det bør være tillatt for medlemsstatene å samarbeide med hverandre om å opprette et 

felles tilknytningspunkt som omfatter de tilgjengelige dataene i de deltakende medlemsstatene. Medlemsstatene bør fritt 

kunne beslutte å bruke de tilknytningspunktene som er opprettet i henhold til andre delegerte rettsakter vedtatt i henhold 

til direktiv 2010/40/EU som nasjonale tilknytningspunkter for data som er omfattet av denne forordningens 

virkeområde. 

15) For å gi veimyndigheter, veioperatører, tjenesteytere og produsenter av digitale kart mulighet til å søke i og bruke de 

relevante dataene på en vellykket og kostnadseffektiv måte, er det nødvendig at datainnholdet og datastrukturen 

beskrives korrekt ved hjelp av hensiktsmessige metadata. 

16) Disse spesifikasjonene bør ikke forplikte veimyndigheter eller veioperatører og tjenesteytere til å begynne å samle inn 

data som de ikke allerede samler inn, eller å digitalisere data som ikke allerede er tilgjengelige i maskinleselig format. 

De særlige kravene som gjelder oppdatering av statiske veidata, dynamiske data om veistatus og trafikkdata, bør få 

anvendelse bare på de dataene som faktisk er samlet inn og er tilgjengelige i maskinleselig format. Samtidig bør 

medlemsstatene oppfordres til å finne kostnadseffektive løsninger som er tilpasset deres behov for å digitalisere 

eksisterende statiske veidata.  

17) Disse spesifikasjonene bør ikke forplikte veimyndigheter eller veioperatører til å fastsette eller gjennomføre 

trafikkplaner og midlertidige trafikkstyringstiltak. De bør ikke pålegge tjenesteytere å dele dataene sine med andre 

tjenesteytere. Tjenesteytere bør stå fritt til å inngå forretningsavtaler med hverandre om viderebruk av relevante data. 

18) Medlemsstatene og ITS-aktører bør oppfordres til å samarbeide for å komme til enighet om felles definisjoner av 

datakvalitet med sikte på å bruke felles indikatorer for datakvalitet i hele verdikjeden for trafikkdata, for eksempel om 

dataene er fullstendige, nøyaktige og oppdaterte, hvilken metode som brukes til innsamling av data og 

posisjonsbestemmelse, samt hvilke kvalitetskontroller som benyttes. De bør også oppfordres til å fortsette arbeidet med 

å fastsette tilhørende metoder for kvalitetsmåling og kvalitetsovervåking for de ulike datatypene. Medlemsstatene bør 

oppfordres til å utveksle kunnskap, erfaring og beste praksis på dette området. 

19) Det erkjennes at bruken av vei- og trafikkdata og tjenester for trafikkinformasjon i sanntid som genereres av private 

tjenesteytere, kan være en kostnadseffektiv mulighet for offentlige myndigheter til å forbedre t rafikkstyringen samt 

forvalte og vedlikeholde infrastrukturen. De særlige vilkårene for bruk eller viderebruk av slike data og tilhørende 

tjenester bør imidlertid overlates til de berørte parter uten at bestemmelsene i direktiv 2003/98/EF berøres. 

20) Private tjenesteytere kan bruke statiske veidata, dynamiske data om veistatus og trafikkdata som veimyndigheter og 

veioperatører har samlet inn, som inndata for sine egne tjenester for trafikkinformasjon i sanntid. De særlige vilkårene 

for slik viderebruk av disse dataene bør overlates til de berørte partene uten at bestemmelsene i direktiv 2003/98/EF 

berøres.  
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21) For å sikre at disse spesifikasjonene gjennomføres på riktig måte, bør medlemsstatene vurdere om veimyndigheter, 

veioperatører, produsenter av digitale kart og tjenesteytere oppfyller kravene til tilgjengelighet, utveksling, viderebruk 

og oppdatering av vei- og trafikkdata. For dette formål bør vedkommende myndigheter fritt kunne benytte seg av 

faktabaserte samsvarserklæringer som framlegges av veimyndigheter, veioperatører, produsenter av digitale kart og 

tjenesteytere.  

22) Disse spesifikasjonene begrenser ikke ytringsfriheten til radiokringkastere, ettersom de ikke pålegger dem å ta et spesielt 

standpunkt når det gjelder de opplysningene som skal formidles, og gir medlemsstatene tilstrekkelig handlingsrom til å 

ta hensyn til sine nasjonale forfatningsmessige tradisjoner når det gjelder radiokringkasteres ytringsfrihet.  

23) EUs datatilsyn er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 45/2001(1) og har avgitt uttalelse 17. juni 2015. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

I denne forordningen fastsettes de spesifikasjonene som er nødvendige for å sikre tilgjengelighet til, utveksling, viderebruk og 

oppdatering av vei- og trafikkdata for veimyndigheter, veioperatører og tjenesteytere, med sikte på tilgjengeliggjøring på  

EU-plan av tjenester for trafikkinformasjon i sanntid . 

Forordningen får anvendelse på det samlede transeuropeiske veinettet samt på motorveier som ikke inngår i dette nettet, og 

prioriterte soner som utpekes av nasjonale myndigheter etter eget skjønn. 

Den får anvendelse i samsvar med artikkel 5 i direktiv 2010/40/EU.  

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen får definisjonene i artikkel 4 i direktiv 2010/40/EU anvendelse. 

Videre menes med: 

1) «transeuropeisk hovedveinett» veitransportinfrastrukturen som inngår i hovednettet som er definert i forordning (EU) 

nr. 1315/2013, 

2) «samlet transeuropeisk veinett» veitransportinfrastrukturen som inngår i det samlede nettet som er definert i forordning 

(EU) nr. 1315/2013, 

3) «motorvei» en vei som er utpekt som sådan av medlemsstaten der den ligger, 

4) «prioriterte soner» veistrekninger som utpekes av nasjonale myndigheter dersom de anser det som relevant, særlig i 

byområder, og som ikke inngår i det samlede transeuropeiske veinettet og ikke er motorveier, på grunnlag av graden av 

tilbakevendende trafikkopphopning eller andre trafikkstyringshensyn, 

5) «datatilgjengelighet» muligheten til når som helst å anmode om og å få tilgang til data i et maskinleselig format,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av person-

opplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L  8 av 12.1.2001, s. 1). 
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6) «statiske veidata» veidata som ikke endres ofte eller regelmessig, som angitt i nr. 1 i vedlegget, 

7) «dynamiske data om veistatus» veidata som endres ofte eller regelmessig og beskriver veiens status, som oppført i nr.  2 i 

vedlegget, 

8) «trafikkdata» data om veitrafikkens egenskaper, som oppført i nr. 3 i vedlegget, 

9) «oppdatering av data» enhver endring av eksisterende data, herunder sletting av data eller innsetting av nye elementer eller 

ytterligere elementer, 

10) «trafikkinformasjon i sanntid» informasjon som er innhentet fra statiske veidata, dynamiske data om veistatus, trafikkdata 

eller en kombinasjon av disse, som veimyndigheter, veioperatører eller tjenesteytere gjør tilgjengelig for brukere og 

sluttbrukere gjennom et kommunikasjonsmiddel, 

11) «tjeneste for trafikkinformasjon i sanntid» en ITS-tjeneste som umiddelbart gir brukere og sluttbrukere trafikkinformasjon 

i sanntid, 

12) «veimyndighet» en offentlig myndighet som har ansvar for planlegging, kontroll eller drift av veier som er omfattet av 

dennes myndighetsområde, 

13) «veioperatør» et offentlig eller privat foretak som har ansvar for vedlikehold og forvaltning av veien,  

14) «tjenesteyter» enhver offentlig eller privat yter av en tjeneste for trafikkinformasjon i sanntid til brukere og sluttbrukere, 

unntatt en som driver ren informasjonsformidling,  

15) «bruker» veimyndigheter, veioperatører, tjenesteytere og produsenter av digitale kart, 

16) «sluttbruker» enhver trafikant – fysiske eller juridiske personer – som har tilgang til tjenester for trafikkinformasjon i 

sanntid, 

17) «tilknytningspunkt» et digitalt grensesnitt, der statiske veidata, dynamiske data om veistatus og trafikkdata sammen med 

de tilsvarende metadataene gjøres tilgjengelige for brukere med sikte på viderebruk, eller der disse dataenes kilder og 

metadata er tilgjengelige for brukere med sikte på viderebruk, 

18) «metadata» en strukturert beskrivelse av innholdet i dataene som gjør det lettere å søke i og å bruke disse dataene, 

19) «søketjenester» tjenester som gjør det mulig å søke etter ønskede data ved hjelp av innholdet i tilsvarende metadata, og å 

vise dette innholdet, 

20) «midlertidige trafikkstyringstiltak» midlertidige tiltak som er beregnet på å løse en bestemt trafikkforstyrrelse, og som 

tjener til for eksempel å kontrollere og styre trafikkflyten, 

21) «trafikkplaner» permanente trafikkstyringstiltak som er utformet av trafikkledere for å kontrollere og styre trafikkflyten i 

forbindelse med varige eller tilbakevendende trafikkforstyrrelser. 

Artikkel 3 

Nasjonale tilknytningspunkter 

1. Hver medlemsstat skal opprette et nasjonalt tilknytningspunkt. Det nasjonale tilknytningspunktet skal være det felles 

punktet der brukerne får tilgang til vei- og trafikkdata, herunder oppdateringer av data, som gjøres tilgjengelige av 

veimyndigheter, veioperatører og tjenestey tere og gjelder en bestemt medlemsstats territorium. 

2. Eksisterende nasjonale tilknytningspunkter som er opprettet for å oppfylle kravene som følger av andre delegerte 

rettsakter vedtatt i henhold til direktiv 2010/40/EU, kan brukes som nasjonale tilknytningspunkter, dersom medlemsstatene 

anser dette som hensiktsmessig. 

3. Nasjonale tilknytningspunkter skal ha egnede søketjenester for brukerne. 

4. Veimyndigheter og veioperatører skal i samarbeid med produsenter av digitale kart og tjenesteytere sikre at de leverer 

relevante metadata slik at brukerne kan søke i og bruke de datasettene som er tilgjengelige via de nasjonale tilknytnings -

punktene.  

5. To eller flere medlemsstater kan opprette et felles tilknytningspunkt.  
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Artikkel 4 

Tilgjengelighet til, utveksling av og viderebruk av statiske veidata 

1. For å gjøre det lettere å tilgjengeliggjøre kompatible, samvirkende og kontinuerlige tjenester for trafikkinformasjon i 

sanntid i hele Unionen skal veimyndigheter og veioperatører gjøre de statiske veidataene som de samler inn og oppdaterer i 

henhold til artikkel 8, tilgjengelige i et standardisert format, dersom et slikt format finnes, eller i et annet maskinleselig format.  

2. Dataene som er nevnt i nr. 1, og de tilsvarende metadataene, herunder opplysninger om datakvaliteten, skal være 

tilgjengelige for utveksling og viderebruk av alle produsenter av digitale kart eller tjenesteytere i Unionen: 

a) uten noen forskjellsbehandling, 

b) innenfor en tidsramme som sikrer at tjenesten for trafikkinformasjon i sanntid ytes til riktig tid, 

c) via det nasjonale eller felles tilknytningspunktet som er nevnt i artikkel 3. 

d) Veimyndigheter, veioperatører, produsenter av digitale kart og tjenesteytere som bruker de statiske veidataene nevnt i nr.  1, 

skal samarbeide for å sikre at de veimyndigheter og veioperatører som dataene stammer fra, umiddelbart underrettes om 

eventuelle unøyaktigheter i dataene. 

3. Når tjenesteytere bruker statiske veidata nevnt i nr. 1 som veimyndigheter og veioperatører gjør tilgjengelige, skal de så 

langt det er mulig ta hensyn til eventuelle trafikkplaner som vedkommende myndigheter har utarbeidet. 

Artikkel 5 

Tilgjengelighet til, utveksling av og viderebruk av dynamiske data om veistatus  

1. For å gjøre det lettere å tilgjengeliggjøre kompatible, samvirkende og kontinuerlige tjenester for trafikkinformasjon i 

sanntid i hele Unionen, skal veimyndigheter og veioperatører gjøre de dynamiske dataene om veistatus som de samler inn og 

oppdaterer i henhold til artikkel 9, tilgjengelige i formatet DATEX II (CEN/TS 16157 og senere oppgraderte versjoner) eller i et 

annet maskinleselig format som er helt kompatibelt og samvirkende med DATEX II.  

2. Dataene som er nevnt i nr. 1, og de tilsvarende metadataene, herunder opplysninger om datakvaliteten, skal være 

tilgjengelige for utveksling og viderebruk av alle tjenesteytere i Unionen: 

a) uten noen forskjellsbehandling, 

b) innenfor en tidsramme som sikrer at tjenesten for trafikkinformasjon i sanntid ytes til riktig tid, 

c) via det nasjonale eller felles tilknytningspunktet som er nevnt i artikkel 3. 

3. Når tjenesteytere bruker dynamiske data om veistatus nevnt i nr. 1 som leveres av veimyndigheter og veioperatører, skal 

de så langt det er mulig ta hensyn til eventuelle midlertidige trafikkstyringstiltak som vedkommende myndigheter har truffet. 

Artikkel 6 

Tilgjengelighet til, utveksling av og viderebruk av trafikkdata 

1. For å gjøre det lettere å tilgjengeliggjøre kompatible, samvirkende og kontinuerlige tjenester for trafikkinformasjon i 

sanntid i hele Unionen skal veimyndigheter og veioperatører gjøre trafikkdataene som de samler inn og oppdaterer i henhold til 

artikkel 10, tilgjengelige i formatet DATEX II (CEN/TS 16157 og senere oppgraderte versjoner) eller i et annet maskinleselig 

format som er helt kompatibelt og samvirkende med DATEX II. 

2. Dataene som er nevnt i nr. 1, og de tilsvarende metadataene, herunder opplysninger om datakvaliteten, skal være 

tilgjengelige for utveksling og viderebruk av alle tjenesteytere i Unionen: 

a) uten noen forskjellsbehandling, 

b) innenfor en tidsramme som sikrer at tjenesten for trafikkinformasjon i sanntid ytes til riktig tid, 

c) via det nasjonale eller felles tilknytningspunktet som er nevnt i artikkel 3.  
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3. For å optimere trafikkstyringen kan veimyndigheter og veioperatører kreve at tjenesteytere tilgjengeliggjør de 

trafikkdataene de samler inn og oppdaterer i henhold til artikkel 10. Slike data skal gjøres tilgjengelige i formatet DATEX II 

(CEN/TS 16157 og senere oppgraderte versjoner) eller et annet maskinleselig format som er fullt ut kompatibelt og 

samvirkende med DATEX II, gjennom tilknytningspunktet nevnt i artikkel 3 og ledsaget av de tilsvarende metadata, herunder 

opplysninger om datakvaliteten. 

Artikkel 7 

Oppdatering av data 

Tjenester for trafikkinformasjon i sanntid skal baseres på oppdateringer av statiske veidata, dynamiske data om veistatus og 

trafikkdata, eller en kombinasjon av disse. Alle data skal oppdateres regelmessig av veimyndigheter, veioperatører og 

tjenesteytere i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 8–10. Veimyndigheter, veioperatører og tjenesteytere skal til rett tid rette 

opp eventuelle unøyaktigheter som de oppdager i dataene, eller som brukere eller sluttbrukere underretter dem om.  

Artikkel 8 

Oppdatering av statiske veidata 

1. Oppdateringene av statiske veidata skal omfatte minst følgende parametrer: 

a) Typen statiske veidata, som angitt i nr. 1 i vedlegget, og som oppdateringen gjelder. 

b) Stedsangivelse for forholdet som oppdateringen gjelder. 

c) Typen oppdatering (endring, tilføyelse eller sletting). 

d) Beskrivelse av oppdateringen. 

e) Dato for oppdateringen. 

f) Dato og klokkeslett da endringen i et bestemt forhold inntraff eller planlegges å inntreffe. 

g) Kvaliteten på dataoppdateringen. 

Stedet for det forholdet som berøres av oppdateringen, skal bestemmes ved hjelp av en standardisert eller annen alminnelig 

anerkjent dynamisk metode for posisjonsbestemmelse som gjør det mulig entydig å avkode og tolke denne posisjonen.  

2. Veimyndigheter og veioperatører skal sikre at statiske veidata oppdateres i rett tid, og skal gjøre disse oppdateringene 

tilgjengelige for brukerne på forhånd, dersom de er kjent og det er mulig. 

3. Når produsenter av digitale kart og tjenesteytere bruker oppdateringer av statiske veidata, skal de sikre at disse 

oppdateringene behandles rettidig slik at opplysningene umiddelbart blir tilgjengelige for sluttbrukerne. 

Artikkel 9 

Oppdatering av dynamiske data om veistatus 

1. Oppdateringene av dynamiske data om veistatus skal omfatte minst følgende parametrer: 

a) Typen dynamiske data om veistatus, som angitt i nr. 2 i vedlegget, og som oppdateringen gjelder, og om nødvendig en kort 

beskrivelse av den.  

b) Stedsangivelse for hendelsen eller forholdet som oppdateringen gjelder. 

c) Varigheten av hendelsen eller forholdet som oppdateringen gjelder. 

d) Kvaliteten på dataoppdateringen.  
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Stedet for den hendelsen eller det forholdet som berøres av oppdateringen, skal bestemmes ved hjelp av en standardisert eller  

annen alminnelig anerkjent dynamisk metode for posisjonsbestemmelse som gjør det mulig entydig å avkode og tolke denne 

posisjonen.  

2. Veimyndigheter og veioperatører skal sikre at dynamiske data om veistatus oppdateres i rett tid, og skal gjøre disse 

oppdateringene tilgjengelige for brukerne på forhånd, dersom de er kjent og det er mulig. 

3. Trafikkinformasjonen i sanntid skal endres tilsvarende eller trekkes tilbake snarest mulig etter at status for de berørte 

dynamiske dataene om veistatus er endret. 

4. Når tjenesteytere bruker oppdateringer av dynamiske data om veistatus, skal de sikre at disse oppdateringene behandles i 

rett tid, slik at opplysningene umiddelbart blir tilgjengelige for sluttbrukerne. 

Artikkel 10 

Oppdatering av trafikkdata 

1. Oppdateringene av trafikkdata skal omfatte minst følgende parametrer: 

a) Typen trafikkdata, som angitt i nr. 3 i vedlegget, og som oppdateringen gjelder, og om nødvendig en kort beskrivelse av 

den. 

b) Stedsangivelse for hendelsen eller forholdet som oppdateringen gjelder. 

c) Kvaliteten på dataoppdateringen. 

Stedet for den hendelsen eller det forholdet som berøres av oppdateringen, skal bestemmes ved hjelp av en standardisert eller  

annen alminnelig anerkjent dynamisk metode for posisjonsbestemmelse som gjør det mulig entydig å avkode og tolke denne 

posisjonen.  

2. Veioperatører og tjenesteytere skal endre trafikkinformasjonen i sanntid tilsvarende eller trekke den tilbake snarest mulig 

etter at status for de berørte trafikkdataene er endret. 

3. Når tjenesteytere bruker oppdateringer av trafikkdata, skal de sikre at disse oppdateringene behandles i rett tid, slik at 

opplysningene umiddelbart blir tilgjengelige for sluttbrukerne. 

Artikkel 11 

Samsvarsvurdering 

1. Medlemsstatene skal i samsvar med nr. 2 og 3 vurdere om veimyndigheter, veioperatører, produsenter av digitale kart og 

tjenesteytere oppfyller kravene fastsatt i artikkel 3–10. 

2. For å kunne gjennomføre vurderingen kan vedkommende myndigheter i medlemsstatene be om følgende dokumenter fra 

veimyndigheter, veioperatører, produsenter av digitale kart og tjenesteytere: 

a) En beskrivelse av vei- og trafikkdata, digitale kart eller tjenester for trafikkinformasjon i sanntid som de leverer samt 

opplysninger om kvaliteten på disse og vilkårene for viderebruk av dataene. 

b) En faktabasert erklæring om at kravene fastsatt i artikkel 3–10 er oppfylt.  

3. Medlemsstatene skal ta stikkprøver for å kontrollere at erklæringene nevnt i nr. 2 bokstav b) er riktige. 

Artikkel 12 

Rapportering 

1. Medlemsstatene skal innen 13. juli 2017 framlegge en rapport for Kommisjonen om eventuelle tiltak som er truffet for å 

opprette et nasjonalt tilknytningspunkt, og om nærmere bestemmelser om dets virkemåte, og der det er relevant, en oversikt 

over motorveier som ikke inngår i det samlede transeuropeiske veinettet, og utp ekte prioriterte soner. 
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2. Medlemsstatene skal innen 13. juli 2018 og deretter annethvert kalenderår framlegge en rapport for Kommisjonen med 

følgende opplysninger: 

a) Hvilke framskritt som er gjort når det gjelder tilgjengelighet til, utveksling av og viderebruk av de typene vei- og 

trafikkdata som er angitt i vedlegget. 

b) Det geografiske virkeområdet for og innholdet av vei- og trafikkdata i tjenestene for trafikkinformasjon i sanntid samt 

kvaliteten på disse, herunder kriteriene som brukes til å definere denne kvaliteten, og metodene for å overvåke den.  

c) Resultatene av vurderingen nevnt i artikkel 11 av om kravene fastsatt i artikkel 3-10 er oppfylt. 

d) Dersom det er relevant, en beskrivelse av endringer av det nasjonale eller felles tilknytningspunktet. 

e) Dersom det er relevant, en beskrivelse av endringer av de prioriterte sonene. 

Artikkel 13 

Ikrafttredelse og anvendelse  

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 13. juli 2017. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG 

DATAKATEGO RIER 

(som nevnt i artikkel 2, 8, 9, 10 og 12) 

1. Statiske veidata omfatter særlig følgende datatyper: 

a) Forbindelsene i veinettet og deres fysiske kjennetegn, for eksempel: 

i) veigeometri, 

ii) veibredde, 

iii) antall kjørefelter, 

iv) stigninger/fall, 

v) kryss. 

b) Veiklassifisering. 

c) Trafikkskilt som angir trafikkregler og varsler om fare, for eksempel: 

i) vilkår for innkjøring i tunneler, 

ii) vilkår for innkjøring på broer, 

iii)  permanente atkomstbegrensninger, 

iv) andre trafikkregler. 

d) Fartsgrenser. 

e) Trafikkplaner. 

f) Regler for godslevering. 

g) Plassering av bomstasjoner. 

h) Angivelse av veier med bompengeordning, gjeldende faste veibruksavgifter og tilgjengelige betalingsmetoder.  

i) Plassering av parkeringsområder og rasteplasser. 

j) Plassering av ladestasjoner for elektriske kjøretøyer og vilkårene for bruk av disse. 

k) Plassering av fyllestasjoner for komprimert naturgass, flytende naturgass og flytende petroleumsgass. 

l) Plassering av holdeplasser og omstigningssteder for kollektivtransport. 

m) Plassering av leveringsområder. 

2. Dynamiske data om veistatus omfatter særlig følgende datatyper: 

a)  Veistengninger. 

b) Stengning av kjørefelter. 

c) Stengning av broer. 

d) Forbikjøringsforbud for tunge lastebiler. 

e) Veiarbeid. 

f) Ulykker og hendelser. 

g) Dynamiske fartsgrenser. 
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h) Kjøreretningen for reversible kjørefelt. 

i) Dårlig veitilstand. 

j) Midlertidige trafikkstyringstiltak. 

k) Variable veibruksavgifter og tilgjengelige betalingsmetoder. 

l) Tilgjengelige parkeringsområder. 

m) Tilgjengelige leveringsområder. 

n) Kostnader ved parkering. 

o) Tilgjengelige ladestasjoner for elektriske kjøretøyer. 

p) Værforhold som påvirker veidekket og sikten. 

Disse korttidsdataene behøver ikke inngå i oppdateringer av digitale kart, ettersom de ikke anses som varige endringer. 

3. Trafikkdata omfatter særlig følgende datatyper: 

a) Trafikkmengde. 

b) Hastighet. 

c) Stedsangivelse av kødannelse og av køens lengde. 

d) Reisetider. 

e) Ventetider ved grenseoverganger til stater utenfor Den europeiske union. 

 __________  


