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Handlingsplan for intelligente transportsystemer 

Europa-Parlamentets beslutning af 23. april 2009 om handlingsplanen for intelligente 

transportsystemer (2008/2216(INI)) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. december 2008 "Handlingsplan for 

udbygning af intelligente transportsystemer i Europa" (KOM(2008)0886), 

 

- der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af 

rammerne for ibrugtagning af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for 

grænsefladerne til andre transportmåder (KOM(2008)0887), 

 

- der henviser til Kommissionens hvidbog "Den Europæiske transportpolitik frem til 2010 - 

De svære valg" af 12. september 2001 (KOM(2001)0370), 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. juli 2008 "Grønnere transport" 

(KOM(2008)0433), 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. juli 2008 "En strategi for indregning af 

de eksterne omkostninger i transportpriserne" (KOM(2008)0435), 

 

- der henviser til Kommissionens grønbog af 25. september 2007 "På vej mod en ny kultur 

for mobilitet i byer" (KOM(2007)0551), 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. juni 2006 "Hold Europa i bevægelse - 

Bæredygtig mobilitet på vores kontinent - Midtvejsevaluering af Europa: Kommissionens 

hvidbog fra 2001 om transportpolitikken" (KOM(2006)0314), 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. september 2007 "Mod sikrere, renere 

og effektiv mobilitet i Europa: Første Rapport om initiativet "den intelligente bil"" 

(KOM(2007)0541), 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. februar 2007 "En konkurrencevenlig 

lovramme for automobiler i det 21. århundrede - Kommissionens holdning til den 

endelige Rapport fra CARS 21-ekspertgruppen, Et bidrag til EU's strategi for vækst og 

beskæftigelse" (KOM(2007)0022), 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. februar 2006 "Om initiativet 

"intelligente biler" - "Øget kendskab til ikt’s betydning for mere intelligente, sikrere og 

renere køretøjer"" (KOM(2006)0059), 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. juni 2006 "Godslogistik i Europa - 

Nøglen til bæredygtig mobilitet" (KOM(2006)0336), 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. oktober 2007 "Handlingsplan for 



godstransportlogistik" (KOM(2007)0607), 

 

- der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. januar 2006 "Om en temastrategi for 

bymiljøet" (KOM(2005)0718), 

 

- der henviser til Kommissionens forslag og retningslinjer og til Europa-Parlamentets 

holdninger vedrørende strukturfondene, samhørighedsfonden og det syvende 

rammeprogram for forskning, 

 

- der henviser til sin holdning af 22. oktober 2008 om det reviderede forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af renere og mere energieffektive 

vejtransportkøretøjer1, 

 

- der henviser til sin beslutning af 20. februar 2008 om bidrag til forårstopmødet i 2008 i 

forbindelse med Lissabonstrategien2, 

 

- der henviser til sin beslutning af 11. marts 2008 om EU's politik for bæredygtig transport 

under hensyntagen til EU's energi- og miljøpolitik3, 

 

- der henviser til sin beslutning af 15. januar 2008 om CARS 21 - En konkurrencevenlig 

lovramme for automobiler 4, 

 

- der henviser til sin beslutning af 19. juni 2008 "Mod sikrere, renere og effektiv mobilitet i 

Europa: Den første rapport om intelligente biler"5, 

 

- der henviser til sin beslutning af 12. juli 2007 om "Hold Europa i bevægelse - bæredygtig 

mobilitet på vores kontinent"6, 

 

- der henviser til sin beslutning af 5. september 2007 om godslogistik i Europa - nøglen til 

bæredygtig mobilitet 7, 

 

- der henviser til sin beslutning af 18. januar 2007 om handlingsprogram for 

trafiksikkerheden - midtvejsstatus8, 

 

- der henviser til sin beslutning af 26. september 2006 om en temastrategi for bymiljøet9, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 45, 

 

- der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra 

Regionaludviklingsudvalget (A6-0227/2009), 
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A. der henviser til, at intelligente transportsystemer (ITS) er avancerede applikationer, der 

anvender informations- og kommunikationsteknologier (IKT) på transportområdet, og 

som bidrager med nyskabende tjenesteydelser vedrørende transportformer og 

trafikstyring, 

 

B. der henviser til, at ITS har et stort potentiale for en mere effektiv anvendelse af alle 

transportformer, som kan imødegå den europæiske transportpolitiks krav og udfordringer, 

 

C. der henviser til, at trafiktrængsel berører 10 % af vejnettet og koster 1 % af EU's BNP 

hvert år, at antallet af dødsulykker i vejtrafikken var på 42 953 (2006), hvilket er langt 

over de opstillede delmål, som var at nedbringe dødsulykkerne til 25 000 i 2010, og at 

vejtransporten står for 72 % af alle transportrelaterede CO2-emissioner, mens 40 % af 

Europas CO2-emissioner fra vejtransporten skyldes bytrafik; 

 

D. der henviser til, at ITS har spillet en væsentlig rolle i forbindelse med nedsættelse af 

energiforbruget og fremme af grønnere transport, 

 

E. der henviser til, at der er udviklet intelligente applikationer til forskellige transportformer, 

f.eks. jernbanetransport (ERTMS og TAF-TSI), søtransport og transport ad indre 

vandveje (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS, RIS), lufttransport (SESAR) og landtransport, 

f.eks. dyretransporter, 

 

1. understreger, at ITS er et væsentligt instrument til at udnytte den eksisterende 

infrastruktur effektivt og gøre transporten mere effektiv, sikrere og miljømæssigt renere, 

og derved bidrage til udviklingen af en bæredygtig mobilitet for borgere og økonomien; 

 

2. understreger den positive indvirkning, som ITS har på den bæredygtige udvikling, idet de 

forbedrer det økonomiske resultat i alle regioner, herunder i byområder, hvilket skaber 

betingelser med gensidig tilgængelighed, øger de lokale og interregionale 

handelsaktiviteter samt udvikler EU's indre marked og beskæftigelsen i forbindelse med 

de aktiviteter, der følger af gennemførelsen af ITS; 

 

3. mener, at ITS kan forbedre de europæiske borgeres levevilkår, navnlig i byområderne, 

bidrage til større færdselssikkerhed, reducere de skadelige emissioner og 

miljøforureningen, øge transporteffektiviteten, forbedre adgangen til randområder og 

bidrage til at opnå det prioriterede mål om at mindske trafikken; 

 

4. beklager den forsinkede vedtagelse af en fælles ramme for gennemførelse af ITS i EU og 

manglen på koordineret udbygning af ITS med specifikke mål, hvilket primært skyldes 

hindringer for interoperabilitet, mangel på effektivt samarbejde fra alle aktører og 

udestående spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger og ansvar; 

 

5. glæder sig over Kommissionens handlingsplan vedrørende ITS ("handlingsplanen"), som 

er en fælles ramme for tiltag og programmer med klare frister for fremvisning af 

resultater; 

 

6. er overbevist om, at det er nødvendigt at indføre et instrument, der tager sigte på at 

fremme brugen af ITS i transportpolitikken; støtter indførelsen af et retsinstrument, hvori 

rammerne for udbygning af ITS fastsættes, og anmoder om, at Kommissionen giver bedre 



oplysninger om den aktuelle situation, hvad angår tiltag, finansiering og programlægning 

af handlingsplanen for at sikre, at der etableres en række specifikke tiltag med klare frister 

i et direktiv, som fastsætter rammerne for udbygningen af ITS; 

 

7. er opmærksom på den begrænsede finansielle støtte, der er tildelt fra Fællesskabet (i 

2008) til EasyWay, som er et projekt, der stiler mod tværeuropæisk udbygning af ITS i 

forbindelse med hovedkorridorerne til det transeuropæiske vejnet (TERN) i 21 EU-

medlemsstater, og som anføres af de nationale vejmyndigheder og operatører med 

tilknyttede partnere fra offentlige og private interessenter; 

 

Horisontale emner 

 

8. påpeger, at ITS bør udbygges på tværs af alle transportformer og for alle rejsende i 

Europa i en samordnet tilgang med Galileosystemet; støtter den umiddelbare udbygning 

med henblik på at fremme intermodaliteten mellem den offentlige og den private sektor 

og inden for offentlig transport gennem forbedring af den generelle information og øget 

kapacitetsstyring; 

 

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at løse problemerne vedrørende ansvar, 

som udgør en alvorlig hindring for en smidig og ensartet udvikling af ITS i Europa; 

 

10. mener, at interoperabilitet i udviklingen af ITS er af afgørende betydning for en 

sammenhængende og effektiv ITS-udbygning i Europa; understreger, at man i tilfælde af 

investeringer i TERN (anlæggelse og vedligeholdelse af vejnet) bør bestræbe sig på at 

installere de nødvendige ITS-tjenester; 

 

11. anmoder Kommissionen om - da der allerede er et omfattende udbud på det europæiske 

ITS-marked - at fastlægge specifikationer for mindsteniveauet af ITS-applikationer og -

tjenester, som kan opnås af alle medlemsstater, og som er påkrævet, hvis ITS på effektiv 

vis skal indføres, gennemføres og sættes i drift; 

 

12. mener, at det er vigtigt at foretage en vurdering af efterspørgslen på markedet og evaluere 

de virkelige behov - ud over det fastlagte mindsteniveau af ITS-applikationer og -tjenester  

- samt styrke aspekterne vedrørende det indre marked for ITS gennem standardisering og 

en passende retlig ramme; 

 

13. understreger betydningen af det grænseoverskridende samarbejde ved EU's ydre grænser 

både på teknisk og administrativt plan, da det er af stor betydning for en effektiv 

gennemførelse af ITS i EU; 

 

Optimal udnyttelse af vej-, trafik- og rejsedata (indsatsområde 1) 

 

14. understreger behovet for som minimum at stille den kritiske masse af data og oplysninger 

inden for følgende fem grundlæggende områder til rådighed for at sikre en effektiv ITS-

udbygning: tidstro rejse- og trafikinformation, data om vejnet, offentlige data til digitale 

kort, et mindstesæt af trafikinformationstjenester som offentlig service og 

rejseplanlæggere for dør-til-dør-rejser med alle transportformer; 

 

15. opfordrer til, at der oprettes et mindstesæt af trafikinformationstjenester som offentlig 

service til dækning af det transeuropæiske net (TEN-T); 



 

16. understreger, at det i forbindelse med vedtagelse og indførelse af ITS i stor målestok er 

nødvendigt både at tage hensyn til trafikdata og de tidsplaner, der er fastlagt for de 

forskellige transportmidler; 

 

17. understreger betydningen af at tilvejebringe tidstro information til rejsende og for 

infrastrukturen og at gøre den mere nøjagtig, pålidelig og ensartet under hensyntagen til 

Europas særegenheder (geografiske, kulturelle og sproglige) og sikring af den geografiske 

sammenhæng; 

 

18. mener, at det er afgørende for udviklingen af ITS, at man garanterer adgang for den 

private sektor til vej-, trafik- og rejsedata under hensyntagen til beskyttelse af 

personoplysninger, samt at man løser problemet vedrørende intellektuelle 

ejendomsrettigheder; 

 

Kontinuerlige ITS-tjenester for trafikstyring og godshåndtering i de europæiske 

transportkorridorer og storbyområder (indsatsområde 2) 

 

19. mener, at det er væsentligt at sikre harmoniserede, driftskompatible og pålidelige ITS'er, 

mens brugerens frie valg vedrørende ITS bevares; 

 

20. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at koordinere og sammenkæde ITS med 

EU's initiativer vedrørende mobilitet i byerne for at sikre en mere effektiv 

transportmobilitet og en smidigere styring og for at reducere trafiktætheden på vejene, i 

TEN-T-korridorer, i godstransportkorridorer og i storbyområder; 

 

21. mener, at samarbejde på tværs af grænser og udvikling af programmer til effektiv 

udbygning og gennemførelse af ITS, f.eks. EasyWay-projektet, er nødvendigt; 

 

22. opfordrer Kommissionen til at kortlægge de vigtigste oplysninger, transportudstyr og 

standarder for køretøjer med henblik på at fremme ITS-udbygningen og foranstaltninger 

til fremme af en mere harmoniseret motorvejsinfrastruktur; 

 

23. mener, at det er af afgørende betydning, at vurderingen af de økonomiske omkostninger 

pr. køretøj og for infrastrukturen, som ITS-udbygningen afstedkommer, baseres på en 

costbenefitanalyse, der omfatter alle dermed forbundne omkostninger (økonomiske, 

samfundsmæssige og miljømæssige); 

 

ITS til fordel for mobiliteten i byerne (indsatsområde 2a) 
 

24. går ind for udviklingen af procedurer og systemer til information af brugerne om 

udbuddet af transportmidler i byområder og de pågældende nets tilstand, især under 

anvendelse af GSM-teknik; 

 

25. henstiller, at der i øget udstrækning gennemføres undersøgelser af integrerede 

takstsystemer mellem de ansvarlige myndigheder i en og samme region og især af de 

tekniske aspekter; 

 

26. tilskynder til udviklingen af intermodale teknikker, som gør det muligt for 

bevægelseshæmmede personer at opnå bedre adgang til transportmidler og til mobilitet i 



byområder; 

 

Trafiksikkerhed og sikkerhed (indsatsområde 3) 

 

27. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forberede sig på en harmoniseret 

udbygning og integration af eCall-systemet i alle EU-lande inden 2010, så snart 

standardiseringskontrollerne er gennemført; 

 

28. mener, at ITS-systemerne og -udbygningen bør: 

 

 - fremme avanceret førerassistance (Advanced Driving Assistance Systems), der har 

tilstrækkeligt potentiale til at forbedre trafiksikkerheden, f.eks. elektronisk 

stabilitetskontrol (ESC) og eCall, som alene kunne redde op til 6 500 liv om året i 

EU, hvis de blev fuldt udbredt 

 

 - forbedre trafiksikkerheden ved at forhindre hastighedsoverskridelser, spirituskørsel 

og kørsel uden sikkerhedssele 

 

 - forbedre sundheds- og sikkerhedsforholdene ved at støtte anvendelsen af værdige 

og sikre parkeringspladser ved at forsyne lastbilchaufførerne med relevante 

tjenester ved brug af truckinformportalen1 

 

 - forbedre beskyttelsen af chauffører og fragt ved godstransport mod tyveri, røveri og 

overfald og således bekæmpelsen af organiseret kriminalitet, især i grænseområder 

og inden for international godstransport til og fra tredjelande; 

 

29. opfordrer indtrængende Kommissionen til at arbejde hen imod en yderligere sænkning af 

kommunikationsudgifterne, således at telekommunikationsbaseret kommunikations- og 

informationsudstyr kan anvendes i større udstrækning; 

 

30. glæder sig over det foreslåede initiativ "E-fragt" og opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at indføre konceptet "intelligent fragt" for at nå frem til en multimodal 

strategi for ITS-tjenester på fragtområdet, med særlig vægt lagt på farligt gods; 

 

31. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at tillægge passager- og godstransport 

samme betydning for at undgå en forskelsbehandling af passagertrafikken, hvilket vil få 

særdeles negative følger for den personlige mobilitet; 

 

32. støtter indførelsen af passende retlige rammer for brugergrænsefladen (HMI) og andre 

ITS-protokoller og understreger behovet for at tage hånd om spørgsmål vedrørende 

ansvar; 

 

33. opfordrer Kommissionen til at finde en løsning på problemet vedrørende sårbare 

trafikanter, herunder bevægelseshæmmede personer, og at udvide tiltagene til at fremme 

indførelse af ADAS og andre systemer, f.eks. ITS og HMI til tohjulede køretøjer i de 

underaktioner, som er foreslået i handlingsplanen; 

 

34. opfordrer Kommissionen til at udnytte ITS-potentialet med henblik på forebyggende 
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foranstaltninger mod smog og høje ozonkoncentrationer og til at mindske støj-, finstøv-, 

NOx- og CO2-emissioner; 

 

Integration af køretøjet i transportinfrastrukturen (indsatsområde 4) 
 

35. understreger betydningen af at definere en fælles platformsarkitektur for 

standardgrænseflader og -protokoller, som kan lette brugen af ITS-tjenester, 

samarbejdende systemer og specifikationer for kommunikation mellem infrastrukturanlæg 

(I2I), mellem køretøjer (V2I) og mellem køretøjer indbyrdes (V2V); 

 

36. opfordrer Kommissionen til at gennemføre en køreplan for ITS med fælles platforme for 

ITS-systemer og -udbygning og med deltagelse af de private og offentlige sektorer samt 

at skabe de mest egnede rammer for løsning af problemer vedrørende ansvar i forbindelse 

med ITS; 

 

37. konstaterer, at undervisning i ITS-systemer bør tilskyndes for at fremme brugernes 

kendskab til transport og fremme samspillet mellem mennesker og maskiner; 

 

38. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at oprette et åbent forum til udveksling 

af oplysninger og løsning af ITS-spørgsmål; 

 

Datasikkerhed og -beskyttelse samt spørgsmål om ansvar (indsatsområde 5) 

 

39. understreger behovet for at tage hensyn til beskyttelse af personoplysninger, og mener, at 

datasikkerhed og databeskyttelsesspørgsmål fra de tidlige stadier af designudviklingen af 

ITS-systemerne bør tages under overvejelse ved fastlæggelsen af arkitektur og 

gennemførelsesforanstaltninger ("privacy by design"); 

 

40. opfordrer alle berørte parter i ITS-applikationerne til at overholde EU-direktiverne om 

behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i 

kommunikationssektoren (direktiv 95/46/EF1, og 2002/58/EF2), og opfordrer 

Kommissionen til at sikre korrekt anvendelse af data i forbindelse med ITS-

applikationerne og -udbygningen; 

 

41. mener, at anvendelsen af anonyme data i ITS-applikationerne er nødvendig for en 

uhindret udbygning af ITS samtidig med, at beskyttelse af personoplysninger og 

overholdelse af EU's retlige rammer for databeskyttelse sikres; 

 

Europæisk ITS-samarbejde og -koordinering (indsatsområde 6) 

 

42. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle et stærkt lederskab og god 

regeringsførelse i forbindelse med udbygningen af ITS-tjenester i Europa; 

 

43. går ind for at fremme udviklingen af nationale og europæiske multimodale 

rejseplanlæggere for dør-til-dør-rejser – under passende hensyntagen til alternativer inden 

for den offentlige transport – og disses indbyrdes forbindelser på europæisk plan; 
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44. opfordrer Kommissionen til at udnytte EU's kapacitet fra de globale 

satellitnavigationssystemprogrammer (GNSS) EGNOS og Galileo bedre samt at forbedre 

multimodal sammenkobling; 

 

45. understreger, at disse teknologier bør anvendes på en sådan måde, at der undgås 

inkompatibilitet mellem transportformerne, og at der bør være valgfrihed med hensyn til 

anvendelsen af disse teknologier; 

 

46. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at være opmærksomme på, at ITS aktivt 

bør inddrage de lokale og regionale myndigheder og interesserede parter, der opererer på 

europæisk område, i planlægnings- og gennemførelsesprocessen; 

 

47. understreger betydningen af offentligt-private partnerskaber (OPP) i forbindelse med 

gennemførelsen af ITS, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe 

aktive foranstaltninger med henblik på at fremme og lette anvendelsen af disse; 

 

48. opfordrer Kommissionen til at komme med en detaljeret forklaring på handlingsplanens 

finansiering og programmering og Rådet til at sikre tilstrækkelig finansiering; 

 

49. henstiller til medlemsstaterne, at de i forbindelse med midtvejsrevisionen af anvendelsen 

af midler fra strukturfondene beskæftiger sig med emnerne mobilitet i byområder og 

mindskelse af trafikal overbelastning ved hjælp af ITS, og at disse opføres på listen over 

prioriteringer for perioden 2010-2013; 

 

50. understreger nødvendigheden af at definere og udnytte byområdernes markante 

potentiale, og påpeger den rolle, som land- og randområderne kan spille, når det gælder 

om at opnå en afbalanceret udvikling og opfylde de mellem- og langsigtede mål; 

 

51. mener, at det er af afgørende betydning at gennemføre intelligente transportnet i områder 

med stort turistpotentiale med henblik på at udjævne trafikstrømmen, reducere 

forekomsten af uheld og øge sikkerheden; mener, at ITS'er bidrager til regionernes, 

herunder randområdernes, økonomiske udvikling; 

 

52. understreger det interregionale, grænseoverskridende og tværnationale samarbejdes 

vigtighed for udviklingen og gennemførelsen af ITS, og opfordrer Kommissionen til at 

udvikle et bredt tilgængeligt system til udveksling af bedste praksis på alle EU-sprogene, 

men opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at bedste praksis deles og udveksles mellem 

regionerne med det dobbelte formål at opnå en videnoverførsel på ITS-området og at 

undgå en opsplitning inden for systemet; 

 

 

o 

o     o 

 

 

53. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 

 

 


