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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Transport- og 

Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. minder om den europæiske strategi for lavemissionsmobilitet, der blev vedtaget i juli 

2016, som fremhæver det potentiale, som samarbejdende, opkoblede og automatiserede 

køretøjer har, når det handler om at oprette et økosystem for mobilitet og derved 

reducerer energiforbruget og emissionerne fra vejtransport, der fortsat tegner sig for 

hovedparten af transportemissionerne; 

2. opfordrer Kommissionen til at anerkende den stigende betydning af 

livscyklusemissioner, herunder inden for energiforsyning-, fremstillings- og 

bortskaffelsesfaserne, ved at fremsætte holistiske forslag, som leder producenter hen 

mod optimale løsninger for at sikre, at op- og nedstrømsemissioner ikke undergraver de 

fordele, der er forbundet med forbedret drift af opkoblede og automatiske køretøjer; 

3. glæder sig over den europæiske strategi om samarbejdende intelligente 

transportsystemer som en fælles ramme; støtter kraftigt udarbejdelsen af en passende 

retlig ramme på EU-plan for indførelsen af samarbejdende intelligente 

transportsystemer (C-ITS), herunder for områder i EU, der ikke er forbundet med det 

europæiske kontinent, og for at fremme investeringer i den nødvendige infrastruktur; 

opfordrer Kommissionen til at undersøge mulighederne i ITS-direktivet (2010/40/EU) i 

denne henseende; 

4. opfordrer Kommissionen til at inddrage byluft og vandvejstransport i C-ITS strategien, 

idet der fokuseres på intermodalitet og integration af forskellige transportformer, som 

kan gøre transporten mere effektiv og bæredygtig; 

5. understreger behovet for at prioritere offentlig støtte til C-ITS for så vidt angår dets 

potentiale til at styrke kollektive transportformer og samkørsel; opfordrer i denne 

henseende indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde tæt sammen 

med de lokale og regionale myndigheder, der leverer offentlig transport, og til at 

undersøge muligheder ved C-ITS inden for offentlig og intermodal transport med 

henblik på at opnå en høj grad af integration af privat og offentlig transport for at sikre 

en mere bæredygtig mobilitet; 

6. er stærkt overbevist om, at anvendelsen af C-ITS bør fokusere på brugerne, og at 

borgerne bør kunne tilslutte sig disse systemer med deres private bil; 

7. glæder sig over C-ITS's potentiale til at forbedre håndhævelsen af trafiksikkerheden og 

færdselsreglerne; glæder sig ligeledes over fordelene ved C-ITS, som omfatter en højere 

grad af færdselssikkerhed gennem hurtig og præcis information til førerne om 

trafiksituationen, farlige områder og andre problemer, der opstår omkring dem, samt 

den omstændighed, at transportstyrings- og transportinformationscentre kan modtage 

nøjagtige og omfattende oplysninger om den aktuelle trafiksituation direkte fra 

køretøjer, hvilket gør det muligt for dem hurtigt og effektivt at styre og påvirke 

trafikstrømmen og øge sikkerheden; 
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8. påpeger, at indførelsen af C-ITS baseret på kommunikation (udveksling af data) ikke 

blot mellem enkelte køretøjer, men også mellem køretøjer og infrastruktur, er en anden 

vigtig udfordring inden for bilelektronik og ITS; understreger, at C-ITS gør det muligt 

for køretøjer at kommunikere direkte med hinanden og for køretøjer og intelligente 

enheder at sende oplysninger til transportinfrastrukturen, som derefter videregiver 

oplysningerne til transportstyringsenhederne og til transportinformationscentrene og 

dermed bidrager til at mindske trafikkens indvirkning på miljøet; 

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre fuldt brug C-ITS's potentiale til 

at iværksætte forebyggende foranstaltninger mod smog og høje koncentrationer af ozon 

og for begrænsning af støjniveauer, finstøv-, NOx- og CO2-emissioner; 

10. minder om, at slutbrugernes accept af alternative brændstoffer i høj grad afhænger af 

tilgængeligheden af infrastruktur til brændstof og opladning, og understreger, at 

oplysninger om sådanne infrastrukturer (f.eks. nærliggende ubemandede ladestandere) 

kan sætte gang i efterspørgslen; opfordrer indtrængende Kommissionen til at prioritere 

indsatsen for at gøre disse tjenester mulige; 

11. bemærker det store potentiale ved C-ITS for at forbedre brændstofeffektiviteten, 

mindske omkostningerne til individuel transport og begrænse trafikkens negative 

indvirkninger på miljøet; 

12. gentager den centrale rolle, som forbundne og automatiserede køretøjer, C-ITS og nye 

teknologier spiller i forhold til at opfylde klimamålene, samt behovet for at sikre, at 

udviklingen og udbredelsen heraf vil være i fuld overensstemmelse med og støtte målet 

om at dekarbonisere transportsystemet; glæder sig over anvendelsen af C-ITS som et 

middel til at forbedre transporteffektiviteten, reducere brændstofforbruget og 

vejtransportens indvirkning på miljøet (f.eks. i form af CO2-emissioner) samt optimere 

brugen af infrastrukturen i byerne; 

13. understreger potentialet i innovative teknologier som automatiseret kørsel og 

"platooning" (gruppering af adskillige køretøjer) inden for vejgodstransport, som 

muliggør bedre udnyttelse af slipstrøm og derved reducerer brændstofforbruget og 

emissionerne; opfordrer til at yde øget støtte til forskning og udvikling på dette område, 

navnlig hvad angår den nødvendige digitale infrastruktur; 

14. fremhæver betydningen af interoperabilitet og finder, at Kommissionen bør fremme 

interoperable systemer på en teknologineutral måde; 

15. understreger betydningen af sensorsystemer med hensyn til at levere data om f.eks. 

køretøjsdynamik, overbelastning og luftkvalitet; opfordrer til mere og bedre koordineret 

investering i medlemsstaterne med henblik på at sikre fuld interoperabilitet mellem de 

sensorer, der anvendes, og deres mulige anvendelse til andre formål end sikkerhed, 

f.eks. telemåling; 

16. opfordrer Kommissionen til at fremlægge forslag med henblik på at sikre, at 

oplysninger om emissioner af forurenende stoffer, der tilvejebringes via sensorer 

monteret i køretøjer, indsamles og gøres tilgængelige for de kompetente myndigheder; 

17. understreger C-ITS's potentiale med henblik på at fremme integrationen af autonome 
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køretøjer med det formål at løse problemet med de "sidste kilometer" – dvs. afstanden 

fra transportknudepunktet til det endelige bestemmelsessted; 

18. fremhæver, at C-ITS i betydelig grad kan forbedre færdselssikkerheden ved at mindske 

antallet af menneskelige fejl, som stadig er den vigtigste årsag til trafikulykker; 

19. opfordrer Kommissionen til at lette adgangen til trafikrelaterede data for offentlige og 

private aktører, såsom udbydere af digitale kort- og navigationstjenester, eftersom disse 

tjenester er af central betydning for at gøre intermodal transport, mere effektiv 

ruteplanlægning og automatiseret kørsel mulig; understreger imidlertid, at slutbrugernes 

tillid til beskyttelsen af personoplysninger og privatlivets fred er af helt afgørende 

betydning for at vinde accept for deling af personlige data; støtter derfor 

Kommissionens tilgang med "databeskyttelse gennem design og databeskyttelse 

gennem standardindstillinger" som beskrevet i C-ITS-strategien; 

20. understreger, at samarbejde på lokalt og regionalt plan om udviklingen og 

gennemførelsen af interoperable og, hvor det er nødvendigt, harmoniserede C-ITS i hele 

EU, herunder i områder i EU, som ikke er forbundet med det europæiske kontinent, er 

af afgørende betydning; 

21. understreger, at etableringen af grænseoverskridende C-ITS er et af EU's mål, og at de 

foranstaltninger, der træffes med dette mål for øje, danner grundlag for fælleseuropæisk 

anvendelse af C-ITS; bemærker, at kooperative systemteknologier er blevet udviklet 

som led i europæiske videnskabelige og forskningsmæssige projekter, og at der er 

indledt pilottests i hele Europa; fremhæver, at størstedelen af den nødvendige og 

passende teknologi til kooperative systemer allerede er blevet standardiseret af Den 

Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), Det Europæiske Institut for 

Telestandarder (ETSI) og Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO); 

22. opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til feedback og resultater af pilotprojekter 

inden for rammerne af Connecting Europe-faciliteten; 

23. påpeger, at den systematiske opbygning af et intelligent transportsystem, der skaber 

betingelserne for en sikker, gnidningsløs, økonomisk og miljøvenlig transport af 

personer og varer er en stor udfordring for dagens samfund; mener, at en mulig måde at 

løse udfordringen på ville være at skabe et stabilt, langsigtet partnerskab mellem de 

relevante europæiske og nationale organer og forskningsinstitutioner, hvilket ville 

bringe udviklingen af teknologier og transportsystemer til et punkt, hvor den daglige 

brug heraf kunne medvirke til at opnå de langsigtede mål i EU's politikker; 

24. bemærker, at der allerede er stillet betydelige midler til rådighed for opkoblede og 

automatiserede køretøjer på EU-plan; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til 

at sikre den nødvendige finansiering til indførelse af C-ITS på lang sigt, samtidig med at 

man sikrer kompatibilitet og interoperabilitet mellem de forskellige systemer på 

internationalt plan; 

25. understreger, at der med henblik på at opfylde de internationale klimaforpligtelser og 

EU's interne mål er behov for en vidtgående retningsændring hen imod en 

lavemissionsøkonomi; fremhæver, at der derfor også er behov for nye tildelingskriterier 

for de forskellige EU-fonde for at fremme dekarbonisering og 
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energieffektivitetsforanstaltninger i C-ITS; mener, at det bør sikres, at der ikke afsættes 

EU-midler til projekter, der ikke er i overensstemmelse med EU's CO2-reduktionsmål 

eller -politikker; 

26. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med udviklingen af C-ITS at lægge behørig 

vægt på databeskyttelse, ansvarlighedsregler og terrorbekæmpelse. 
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