
 

PR\1134575DA.docx  PE610.712v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Europa-Parlamentet 
2014-2019  

 

Transport- og Turismeudvalget 
 

2017/2067(INI) 

16.10.2017 

UDKAST TIL BETÆNKNING 

om en europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer 

(2017/2067(INI)) 

Transport- og Turismeudvalget 

Ordfører: István Ujhelyi 

 



 

PE610.712v01-00 2/9 PR\1134575DA.docx 

DA 

 

PR_INI 

INDHOLD 

Side 

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING .............................................. 3 

 

 

 



 

PR\1134575DA.docx 3/9 PE610.712v01-00 

 DA 

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om en europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer 

(2017/2067(INI)) 

Europa-Parlamentet,  

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. november 2016 med titlen "En 

europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer - en milepæl hen 

imod samarbejdende, opkoblet og automatiseret mobilitet" (COM(2016)0766), 

– der henviser til udtalelse af 31. maj 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg om samarbejdende intelligente transportsystemer1, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0000/2017), 

A. der henviser til, at den europæiske strategi for samarbejdende intelligente 

transportsystemer er tæt knyttet til Kommissionens politiske prioriteter, navnlig dens 

dagsorden for beskæftigelse, vækst og investeringer, det digitale indre marked og 

strategien for energiunionen, 

B. der henviser til, at medlemsstaternes myndigheder og industrien må reagere på det 

akutte behov for at gøre transport mere sikker, effektiv og bæredygtig, 

C. der henviser til, at den positive tendens inden for færdselssikkerhed, som EU har 

oplevet i det seneste årti, er aftaget, og at vejtransport stadig tegner sig for hovedparten 

af de transportrelaterede emissioner i form af drivhusgasser og luftforurening, 

D. der henviser til, at samarbejdende intelligente transportsystemer vil gøre det muligt for 

trafikanterne og trafiklederne at dele og anvende oplysninger og samordne deres 

handlinger, 

E. der henviser til, at EU bør fremme og yderligere udvikle digitale teknologier for at 

mindske antallet af menneskelige fejl, 

F. der henviser til, at dette samarbejdende element takket være digital konnektivitet vil 

bidrage markant til at forbedre færdselssikkerheden, trafikkens effektivitet og 

multimodalitet, 

G. der henviser til, at flere lande rundt omkring i verden (f.eks. USA, Australien, Japan, 

Korea og Kina) snart vil kunne indføre digitale teknologier, og køretøjer og tjenester til 

samarbejdende intelligente transportsystemer er allerede tilgængelige på markedet, 

Generelle rammer 

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse om en europæisk strategi for 

                                                 
1 EUT C 288 af 31.8.1.2017, s. 85. 
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samarbejdende intelligente transportsystemer (strategien) og det intensive arbejde, den 

har udført sammen med eksperter fra både den offentlige og den private sektor, hvilket 

har lagt grunden til den fælles meddelelse; 

2. fremhæver potentialet for digitale teknologier og hertil knyttede forretningsmodeller på 

vejtransportområdet og anerkender strategien som en vigtig milepæl hen imod 

udviklingen af samarbejdende intelligente transportsystemer og i sidste ende 

automatiseret mobilitet; bemærker, at samarbejdende, opkoblede og automatiserede 

køretøjer kan bidrage til den europæiske industris konkurrenceevne samt reducere 

energiforbruget og emissioner fra transport; 

3. glæder sig over resultaterne af platformen for samarbejdende intelligente 

transportsystemer PHASE II og understreger betydningen af resultaterne1; 

4. understreger, at selvom meddelelsen udgør en vigtig milepæl hen imod en EU-strategi 

for samarbejdende, opkoblede og automatiserede køretøjer, bør der ikke være nogen 

forvirring mellem de forskellige begreber; 

5. minder om, at samarbejdende intelligente transportsystemer er systemer, der muliggør, 

at forskellige enheder i de intelligente transportsystemer (køretøjer, udstyr placeret ved 

vejkanten, trafikkontrolcentre og nomadeenheder) kommunikerer og udveksler 

oplysninger ved hjælp af en standardiseret kommunikationsopbygning; 

6. minder om, at tilkoblede køretøjer er køretøjer, der benytter intelligente 

transportsystemer til at kommunikere med andre køretøjer, trafiksignaler, 

vejinfrastruktur samt andre trafikanter; 

7. minder om, at automatiserede køretøjer er køretøjer, som kan fungere uafhængigt under 

reelle trafikforhold, og hvor et eller flere af de primære kørselsbetjeningsanordninger 

(styreapparat, acceleration, bremsning) er automatiseret i en længere periode; 

8. fremhæver, at det er nødvendigt at indbygge sikkerhedssystemer i overgangsfasen, hvor 

der er sameksistens mellem opkoblede og automatiserede køretøjer og køretøjer med 

ingen konnektivitet og automatisering; 

9. beklager manglen på klar tidsplanlægning for dag 1,5-tjenester og tiden derefter samt 

manglen på en fuldstændig konsekvensanalyse og præcise oplysninger om initiativerne 

til udvikling af tjenester til samarbejdende intelligente transportsystemer og den mulige 

udbygning heraf; 

10. opfordrer Kommissionen til at prioritere tjenester til samarbejdende intelligente 

transportsystemer, sikre den højest mulige sikkerhed og udarbejde de definitioner og 

krav, der er nødvendige for at ajourføre og medtage brugergrænsefladen mellem 

mennesker og maskiner, da samspillet mellem den menneskelige fører af køretøjet og 

maskinen er vigtig2; 

                                                 
1 C-ITS platform final phase II: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-final-

report.pdf 
2 Kommissionens europæiske principerklæring om brugergrænseflader til informations- og 

kommunikationssystemer til brug i køretøjer: https://goo.gl/zXSXHe 
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11. opfordrer indtrængende alle medlemsstater til at tilslutte sig C-Roads-platformen, da det 

er meningen, at den skal spille en vigtig rolle i gennemførelsen af strategien; 

Beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse 

12. henleder opmærksomheden på vigtigheden af beskyttelsen af privatlivets fred og 

databeskyttelse af data i samarbejdende intelligente transportsystemer, idet data alene 

bør anvendes til formålet med samarbejdende intelligente transportsystemer og ikke 

opbevares eller anvendes til andre formål; understreger, at intelligente biler fuldt ud bør 

efterleve den generelle forordning om databeskyttelse, og tjenesteudbyderne til 

samarbejdende intelligente transportsystemer bør sikre, at deres vilkår og betingelser er 

tydelige for førerne og sætter dem i stand til at give deres informerede samtykke til 

behandling af deres personoplysninger; 

Cybersikkerhed 

13. gør opmærksom på vigtigheden af høje sikkerhedsstandarder for at forebygge hacking 

og cyberangreb, navnlig i lyset af den kritiske karakter af sikkerheden i forbindelse med 

kommunikationen i samarbejdende intelligente transportsystemer; bemærker, at 

cybersikkerhed er en vigtig udfordring i takt med, at transportsystemet bliver mere og 

mere digitaliseret og opkoblet; opfordrer indtrængende til at forebygge sårbarhed eller 

risiko, hvis et køretøj hackes eller rammes af et cyberangreb, ved hjælp af udvikling af 

en fælles sikkerheds- og certifikatpolitik i forbindelse med indførelsen af 

samarbejdende intelligente transportsystemer; 

14. understreger, at lige høje standarder for sikkerhed bør anvendes i alle medlemsstater og 

i et eventuelt samarbejde med tredjelande; 

Kommunikationsteknologier og -frekvenser 

15. mener, at den hybride kommunikationsstrategi, hvor komplementære 

kommunikationsteknologier kombineres, er den rigtige tilgang, og at det mest lovende 

hybride kommunikationsmiks synes at være en kombination af European 

Telecommunications Standards Instituts ETSI ITS-G5 og det eksisterende 

mobilnetværk (C-V2X), hvilket vil sikre den bedst mulige understøttelse af tjenester til 

samarbejdende intelligente transportsystemer; 

16. noterer sig forbindelsen mellem opkoblede køretøjer og de europæiske satellitbaserede 

navigationssystemer, Egnos og Galileo, og understreger, at køretøjernes kapacitet til at 

kommunikere med 5G satellitbaserede navigationssystemer kan inkluderes i hybride 

kommunikationsmiks på et senere tidspunkt; 

17. tilskynder teleoperatører, der understøtter tjenester til samarbejdende intelligente 

transportsystemer, til på passende vis at forvalte netbelastningen for 

færdselssikkerhedsrelaterede tjenester til samarbejdende intelligente transportsystemer; 

Fælles europæisk tilgang 

18. tilskynder medlemsstaterne og de lokale myndigheder, bilproducenter, vejoperatører og 

ITS-industrien til at indføre samarbejdende intelligente transportsystemer og opfordrer 
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Kommissionen til at støtte medlemsstaterne og industrien med at udvikle tjenester til 

samarbejdende intelligente transportsystemer, navnlig gennem Connecting Europe-

faciliteten, de europæiske struktur- og investeringsfonde og Den Europæiske Fond for 

Strategiske Investeringer; 

19. understreger, at der bør oprettes et virkelig multimodalt transportsystem, der integrerer 

alle transportformer i én mobilitetstjeneste, som gør det muligt at transportere personer 

og gods fra dør til dør gnidningsløst og forbedre transportsektorens samlede effektivitet; 

20. anbefaler, at Kommissionen hurtigt fastsætter en passende retlig ramme for at opnå 

interoperabilitet i hele EU rettidigt; opfordrer Kommissionen til at fremsætte lovforslag 

om adgang til oplysninger og ressourcer fra køretøjmonteret udstyr senest i september 

2018; anbefaler, at dette forslag sikrer lige konkurrencevilkår for ikke-værdisat adgang 

til køretøjsdata for alle tredjeparter for at beskytte forbrugernes rettigheder, fremme 

innovation og sikre fair konkurrence på dette marked under hensyntagen til 

konklusionerne i Kommissionens undersøgelse om adgang til oplysninger og ressourcer 

fra køretøjmonteret udstyr; 

21. understreger betydningen af at indlede en dialog med arbejdsmarkedets parter på et 

tidligt stadium med henblik på at skabe et gennemsigtigt og tillidsfuldt miljø og sikre, at 

der ikke sker nogen forværring af de sociale og beskæftigelsesmæssige vilkår. 

° 

° ° 

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

BEGRUNDELSE 

Indledning: 

Verden står over for en ekstrem hurtig industriel og digital revolution, som EU også er part i 

på en eller anden måde, men som hverken Europas økonomi eller samfund er velforberedt på. 

Der er store forskelle i udviklingsniveau og beredskab i medlemsstaterne, men vi må ikke 

tillade, at de teknologiske fremskridt og digitaliseringen øger denne ubalance. Alle 

europæiske borgere bør drage lige stor nytte af den moderne industrielle revolution og de 

fordele, den medfører. Transportsektoren er ligeledes meget tæt på blive dramatisk forandret, 

og EU må på eget initiativ bidrage med relevante langsigtede svar. Vi må på én gang opfylde 

krav til sikkerhed, effektivitet og bæredygtighed. Fremskridtene inden for digital teknologi i 

transportsektoren muliggør tidstro udveksling af data mellem de forskellige transportmidler 

og reducerer dermed f.eks. antallet af ulykker, rationaliser transportsystemerne og nedbringer 

emissionerne af skadelige stoffer. De nye teknologier, herunder samarbejdende intelligente 

transportsystemer, der er genstanden for denne betænkning, er på samme tid både indbegrebet 

af dramatisk fremskridt og en virkelig udfordring for de europæiske beslutningstagere, bl.a. i 

form af harmonisering af lovgivningen, som hidtil har været usammenhængende, og som til 

stadighed givet anledning til nye spørgsmål. Hvad der er sikkert er, at Kommissionen og de 

europæiske institutioner er bagud på dette område og ikke kan holde trit med den hastighed, 

hvormed den teknologiske udvikling skrider fremad. Opgaven med at finde svar på denne 



 

PR\1134575DA.docx 7/9 PE610.712v01-00 

 DA 

situation er reel og presserende. På samme måde skal vi anerkende, at EU sideløbende har 

brug for samarbejde snarere end isolerende konkurrence på det digitale område, hvor dette har 

indvirkning på transportsektoren, da EU kun på denne måde kan imødegå den globale 

udviklings udfordringer, som f.eks. USA og Kina stiller, idet disse lande har et forspring med 

hensyn til samarbejdende intelligente transportsystemer. Den moderne industrielle revolution 

er en enestående mulighed for at udvikle og sikre vores transportsystemer, men samtidig er 

der behov for et løbende og ansvarligt lovgivende arbejde. 

Baggrund 

Kommissionen og Parlamentet har arbejdet på spørgsmålet om intelligente transportsystemer 

og køretøjer i næsten 10 år. Indførelsen af intelligente biler og eCall-systemet er en vigtig del 

af denne proces. Ordføreren glæder sig over den lovgivningsprocedure, som indebærer, at 

Parlamentet afgiver udtalelse om øget bilsikkerhed, kørekort og køreuddannelsen, og den 

europæiske strategi for lavemissionsmobilitet. Ændring af direktiv 2010/40/EU om udvidelse 

af anvendelsen af delegerede retsakter er særlig vigtig. Disse supplerer den strategi, der er 

fastlagt i Kommissionens meddelelse om indførelse af intelligente transportsystemer 

(COM(2016)0766). 

Ordføreren mener, at det er vigtigt for en række af EU's F&U programmer og initiativer 

såsom C-Roads-platformen og GEAR 2030 programmer, der skal gennemføres sideløbende. 

Af særlig betydning er resultaterne af programmet 2016-2017 på ITS platformen, hvor 

resultaterne af det arbejde, der er udført af otte arbejdsgrupper, for nylig er blevet 

offentliggjort af Kommissionen. 

Det er afgørende, at alle industrisektorer slutter sig sammen — telekommunikationssektoren, 

bilproducenterne, energi- og transportsektoren — således at resultaterne af de digitale 

fremskridt kan blive korrekt gennemført og anvendt. Lige så vigtigt er samarbejdet mellem de 

europæiske institutioner og inddragelsen af medlemsstaterne. Ordføreren glæder sig over 

udtalelserne fra Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. De 

fleste køretøjer, der bruges i EU, er gamle og blev bygget med teknologier, som er til hinder 

for, at de forbindes til de seneste teknologier og former for digital kommunikation. Det 

samme gælder for vejsystemer, der ikke indgår i det transeuropæiske net, og ikke er 

motorveje. Spørgsmålet om, hvordan vi bør sikre opkoblingen af disse køretøjer, og hvem der 

skal betale herfor, kan med rette stilles. 

Hvem betaler for, at vi kommer over til den anden bred? 

Næsten 3 mia. EUR om året vil være nødvendig for at finansiere indførelsen af "D1"-tjenester 

for at muliggøre opkobling af ca. 30 mio. biler. CEF, ESIF og EFSI er til rådighed til 

finansiering af udviklingen af bredbåndsnet og transportinfrastruktur. Desuden er F&U-

projekter i øjeblikket ved at blive gennemført under Horisont 2020. Ordføreren er overbevist 

om, at udviklingen sker meget hurtigere, end det fremgår af måldatoerne for strategisk 

planlægning. Dette er grunden til, at medlemsstaterne skal inddrages, og der skal træffes 

beslutninger om finansieringen. Det største spørgsmål er, hvordan vi i den næste runde af 

finansiel planlægning tager hensyn til den rolle, som digitale teknologier spiller. 

Sikkerhed 

Ordføreren er enig i Kommissionens forslag om at indføre både D1 og D1,5-dag-protokoller 
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og til også at indføre den første pakke i 2019 og glæder sig samtidig over de ambitiøse mål. 

Han beklager samtidig manglen på en præcis tidsplan og en 

gennemførlighedsundersøgelse, der er nødvendig for at opnå dette. Han støtter konklusionen 

fra den specialiserede arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med sikkerhed i anden fase af 

platformen for samarbejdende intelligente transportsystemer, om at hvert køretøj skal 

overholde et sæt minimumskrav1. Han er overbevist om, at denne teknologi og automatisering 

kun vil være værdifuld, hvis hvert enkelt køretøj er opkoblet transportsystemet. Vi skal tage 

et skridt ad gangen. I den mellemliggende periode, indtil hele det samarbejdende intelligente 

transportsystem bliver tilgængeligt, er det afgørende at udarbejde en protokol, som omfatter 

den menneskelige faktor og giver tilstrækkelig tid til "menneske-maskine"-samspillet2. 

Datasikkerhed 

Hurtig realtidsdataudveksling i stor målestok gør store fremskridt og er ved at blive normen, 

hvilket rejser spørgsmålet om at anvende passende teknologi og datasikkerhed. Det er 

afgørende, at de eksisterende europæiske regler udvides på området for automatisering. 

Kommissionen har for nylig fremsat et forslag om cybersikkerhed, som omfatter den opgave 

at skabe en ny europæisk certificeringsordning for at sikre, at digitale produkter og tjenester 

kan anvendes sikkert. Ordføreren mener også, at en af de vigtigste opgaver, som venter, netop 

er spørgsmålet om at afgøre, hvorvidt man har adgang til data, der genereres af køretøjer i 

bevægelse og adgang til "tredjepartsdata". Vi skal sikre, at der lyttes til udtalelser og forslag 

fra alle de berørte parter, så vi kan finde de bedste fælles løsninger. 

Spørgsmål i forbindelse med kommunikationsteknologi og frekvens 

Hvis man betragter hele EU og de programmer, der er gennemført i de seneste måneder, kan 

vi se enorme forskelle. I den ene ende er der internetdækning med en værdi af 0 (ingen WiFi 

og højst 2G samlet dækning), og andre steder konstaterer vi konvojkørsel. Vi skal være meget 

omhyggelig med ikke at udvide den digitale kløft. Der er enighed om "teknologi"-

spørgsmålet, for så vidt som der ikke er nogen eneret, således at en hybrid anvendelse af 

eksisterende teknologier kan være svaret. Der foregår en løbende koordinering mellem de 

faglige organisationer og Kommissionen. 

Andre vigtige områder/bemærkninger 

Den fremtidige mobilitet i byerne i EU er en anden vigtig del af automatisering, og 

udviklingen heraf bør være et centralt emne. Organisering af byområder og de 

omkringliggende regioner, således at de udgør et intelligent transportnet, er en vigtig del af 

den regionale udvikling. Vi taler hele tiden kun om sammenkoblede køretøjer og 

infrastruktur. Men hvad med de såkaldte bløde trafikanter — fodgængere, cyklister og 

motorcyklister? Hvordan kan de integreres i intelligente systemer, der arbejder sammen? Og 

lad os ikke glemme, mens vi udvikler fuldstændig automatisering, hvordan reglerne for at 

opnå kørekort vil ændre sig, og hvilke færdigheder der skal læres. Hvordan bør 

videreuddannelsen af bilister tilrettelægges? 

                                                 
1 C-ITS platform final phase II. https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-final-

report.pdf 
2 Europa-Kommissionen (2008), European Statement of Principles on Human Machine Interface. 

https://goo.gl/zXSXHe. 
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