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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

az együttműködő intelligens közlekedési rendszerek európai stratégiájáról 

(2017/2067(INI)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az együttműködő intelligens közlekedési rendszerek európai stratégiájáról 

szóló 2016. november 30-i bizottsági közleményre (COM(2016)0766), amely 

mérföldkő az együttműködő, összekapcsolt és automatizált mobilitás megvalósítása 

felé, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság együttműködő intelligens 

közlekedési rendszerekről szóló 2017. május 31-i véleményére1, 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0000/2017), 

A. mivel az együttműködő intelligens közlekedési rendszerek (C-ITS) európai stratégiája 

szorosan kapcsolódik a Bizottság politikai prioritásaihoz, mindenekelőtt a 

munkahelyteremtésre, a növekedésre és a beruházásra irányuló programhoz, a digitális 

tartalmak egységes piacához és az energiaunióra vonatkozó stratégiához; 

B. mivel a tagállami hatóságoknak és az iparágnak reagálnia kell arra a sürgető elvárásra, 

hogy a közlekedést biztonságosabbá, hatékonyabbá és fenntarthatóbbá kell tenni; 

C. mivel a biztonságos közúti közlekedés terén az EU-ban az elmúlt évtizedben kialakult 

kedvező folyamatok lelassultak, és továbbra is a közúti szállítás számlájára írható a 

közlekedésből származó kibocsátás – az üvegházhatású gázok és a légszennyező 

anyagok – döntő része; 

D. mivel a C-ITS-nek köszönhetően a jövőben az úthasználók és a forgalomirányítók 

megoszthatják és felhasználhatják az információkat és összehangolhatják 

tevékenységüket; 

E. mivel az EU-nak bátorítania kell és tovább kell fejlesztenie az emberi hibákat csökkentő 

digitális technológiákat; 

F. mivel a digitális összekapcsoltságnak köszönhetően ez az együttműködés jelentős 

mértékben javítani fogja a közúti közlekedés biztonságát, a közlekedés hatékonyságát és 

a multimodalitást; 

G. mivel a világ számos országa (pl. az USA, Ausztrália, Japán, Korea és Kína) nagy 

sebességgel közeledik a digitális technológiák és gépjárművek bevezetéséhez, valamint 

a piacon már rendelkezésre állnak C-ITS-szolgáltatások; 

Általános keret 

                                                 
1 HL C 288., 2017.8.31., 85. o. 
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1. üdvözli az együttműködő intelligens közlekedési rendszerek európai stratégiájáról (a 

stratégia) szóló bizottsági közleményt, valamint a Bizottság által a köz- és a 

magánszférabeli szakértőkkel végzett munkát, amely a közleményt előkészítette; 

2. hangsúlyozza a digitális technológiákban és a velük összefüggő üzleti modellekben 

rejlő lehetőségeket a közúti közlekedés terén, valamint elismeri, hogy a stratégia fontos 

mérföldkő a C-ITS és végső soron az automatizált mobilitás megvalósítása felé; 

megállapítja, hogy az együttműködő, összekapcsolt és automatizált gépjárművek 

fellendíthetik az európai ipar versenyképességét, valamint csökkenthetik az 

energiafogyasztást és a közlekedésből származó kibocsátásokat; 

3. üdvözli a C-ITS platform II. fázisának eredményeit és hangsúlyozza az eredmények 

jelentőségét1; 

4. hangsúlyozza, hogy miközben a közlemény fontos mérföldkő az együttműködő, 

összekapcsolt és automatizált gépjárművek európai stratégiája felé, nem szabad 

összekeverni a különböző fogalmakat; 

5. emlékeztet arra, hogy a C-ITS olyan rendszereket jelent, amelyek lehetővé teszik, hogy 

a különböző ITS-állomások (gépjárművek, út menti berendezések, forgalomirányító 

központok és nomadikus eszközök) valamely szabványosított kommunikációs 

architektúrát alkalmazva kommunikáljanak és információt cseréljenek; 

6. emlékeztet arra, hogy az összekapcsolt gépjárművek olyan C-ITS-technológiákat 

alkalmazó gépjárművek, amelyek lehetővé teszik a közúti járművek egymással, a 

forgalmi jelzőlámpákkal és az út menti infrastruktúrákkal történő kommunikációját; 

7. emlékeztet arra, hogy az automatizált gépjárművek olyan járművek, amelyek valós 

közlekedési helyzetekben képesek az önálló működésre és manőverezésre, és amelyek 

esetében az elsődleges vezetési kezelőszervek (kormány, gyorsítás, fék) közül egy vagy 

több hosszabb ideig automatizált; 

8. hangsúlyozza, hogy az összekapcsolt és automatizált gépjárművek, illetve a nem 

összekapcsolt és nem automatizált gépjárművek egyidejű létezésének átmeneti 

időszakára védelmi rendszereket kell beépíteni; 

9. sajnálja, hogy „Day 1,5” és az ezeken túlmutató szolgáltatások esetében nem áll 

rendelkezésre egyértelmű ütemezés, továbbá hogy nem készült teljes körű 

hatásvizsgálat és nincs pontos információ a C-ITS-szolgáltatások kifejlesztésére és a 

szolgáltatások lehetséges bővítésére vonatkozó kezdeményezések bevezetéséről; 

10. felszólítja a Bizottságot, hogy prioritásként kezelje a C-ITS-szolgáltatásokat, a 

legmagasabb szintű biztonság elérését és a szükséges meghatározások és előírások 

kidolgozását, az ember-gép interfész (HMI) frissítését és bevonását, mivel fontos a 

humán gépjárművezető és a gép közötti interakció2; 

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

report.pdf 
2 A Bizottság európai elvi nyilatkozata (2008) a járműfedélzeti információs és kommunikációs rendszerekhez 

alkalmazott ember-gép interfészekről: https://goo.gl/zXSXHe 
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11. szorgalmazza, hogy valamennyi tagállam csatlakozzon a C-ROADS platformhoz, 

amelynek célja, hogy fontos szerepet játsszon a stratégia végrehajtásában; 

A magánélet védelme és adatvédelem 

12. felhívja a figyelmet a magánélet és az adatok védelmének fontosságára a C-ITS-

adatokkal összefüggésben, amelyeket kizárólag a C-ITS-szel összefüggő célokra lehet 

felhasználni, és nem lehet tárolni vagy más célra használni; hangsúlyozza, hogy az 

intelligens autóknak teljes mértékben meg kell felelniük az általános adatvédelmi 

rendeletnek, és az C-ITS-szolgáltatóknak a gépjárművezetőkre nézve egyértelmű 

feltételeket kell szabniuk, amelyek alapján befolyástól mentes és tájékoztatáson alapuló 

beleegyezésüket adhatják személyes adataik bármely jellegű feldolgozásához; 

Kiberbiztonság 

13. rámutat a magas szintű biztonsági szabványok jelentőségére a feltörések és a 

kibertámadások megelőzésével kapcsolatban, különösen a C-ITS-kommunikáció 

biztonsága kritikus jellegének tükrében; megállapítja, hogy a kiberbiztonság olyan 

alapvető kihívás, amelyet kezelni kell, mivel fokozódik a közlekedési rendszer 

digitalizáltsága és összekapcsoltsága; úgy véli, a C-ITS alkalmazására vonatkozó közös 

biztonsági és tanúsítási politika kidolgozása révén mielőbb el kell kerülni a 

sérülékenységet és a kockázatot, ha valamely járművet feltörnek vagy kibertámadás 

célpontja lesz; 

14. hangsúlyozza, hogy valamennyi tagállamban, valamint a harmadik országokkal kötendő 

lehetséges együttműködési megállapodásokban egyformán magas szintű biztonsági 

szabványokat kell alkalmazni; 

Kommunikációs technológiák és frekvenciák 

15. úgy véli, hogy a kiegészítő kommunikációs technológiákat ötvöző hibrid 

kommunikációs megközelítés a helyes koncepció, és úgy tűnik, hogy az ígéretes hibrid 

kommunikációs vegyes eszköztár ötvözi az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet 

által kidolgozott ETSI ITS-G5-öt és a meglévő mobiltelefon-hálózatokat (C-V2X), 

amivel biztosítható lesz az alapvető C-ITS-szolgáltatások kialakításának lehető legjobb 

támogatása; 

16. tudomásul veszi az összekapcsolt gépjárművek és az európai műholdas navigációs 

rendszerek – az EGNOS és a Galileo – közötti kapcsolat említését, és hangsúlyozza, 

hogy egy későbbi fázisban be lehet vonni a hibrid kommunikációs vegyes eszköztárba a 

gépjárművek 5G-vel és a műholdas navigációs rendszerekkel történő kommunikációra 

alkalmas kapacitását; 

17. bátorítja a C-ITS-szolgáltatásokat támogató távközlési szolgáltatókat, hogy megfelelően 

kezeljék a közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos C-ITS-szolgáltatásokkal 

összefüggő hálózati terhelést; 

Közös európai megközelítés 

18. szorgalmazza, hogy a tagállamok és a helyi hatóságok, a gépjárműgyártók, a 
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közútkezelők és az ITS-ágazat valósítsa meg a C-ITS-t, és felszólítja a Bizottságot, 

hogy támogassa a tagállamokat és az ipart a C-ITS-szolgáltatások alkalmazása terén, 

mindenekelőtt az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, az európai strukturális és 

beruházási alapok és az Európai Stratégiai Beruházási Alap révén; 

19. hangsúlyozza, hogy olyan valóban multimodális közlekedési rendszert kell létrehozni, 

amely valamennyi közlekedési módot beépíti egyetlen mobilitási szolgáltatásba, 

lehetővé téve az emberek és az áruk zökkenőmentes utazását háztól házig és fokozva a 

közlekedés összhatékonyságát; 

20. azt javasolja, hogy a Bizottság minél előbb dolgozzon ki egy megfelelő jogi keretet, 

hogy időben létrejöjjön az EU egészére érvényes interoperabilitás; felszólítja a 

Bizottságot, hogy legkésőbb 2018 szeptemberéig tegyen közzé jogalkotási javaslatot a 

járművek fedélzeti adataihoz és a forrásokhoz való hozzáférésről; javasolja, hogy a fenti 

javaslat valamennyi harmadik fél számára egyenlő versenyfeltételeket biztosítson a 

járművek fedélzeti adataihoz való díjmentes hozzáférés tekintetében a fogyasztói jogok 

védelme, az innováció előmozdítása és a tisztességes verseny e piacon való biztosítása 

érdekében; 

21. hangsúlyozza a szociális partnerekkel való párbeszéd korai fázisban történő 

elindításának jelentőségét az átláthatóság és a bizalom légkörének megteremtése és 

annak biztosítása érdekében, hogy a szociális és foglalkoztatási feltételek tekintetében 

ne alakuljanak ki kedvezőtlen hatások; 

° 

° ° 

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 
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INDOKOLÁS 

Preambulum 

Olyan gyors ipari és digitális forradalom előtt áll a világ és benne az európai közösség – 

ennek bizonyos módon már most részesei is vagyunk –, amelyre sem az európai gazdaság, 

sem pedig az európai társadalom nincs kellő módon felkészülve. A tagországok közötti 

fejlettségi és felkészültségi szintek között súlyos eltérések tapasztalhatók: a digitalizáció és a 

technológiai fejlődés azonban nem fokozhatja ezt az egyensúlytalanságot, az újkori ipari 

forradalomból és annak előnyeiből minden európai polgárnak egyaránt részesülnie kell. A 

közlekedési ágazat is robbanásszerű változás előtt áll, amelyre érdemi és hosszú távú 

válaszokat kell adnia az Európai Uniónak. Egyszerre kell megfelelnünk a biztonság, a 

hatékonyság és a fenntarthatóság követelményeinek. A digitális technológiák fejlődése a 

közlekedési ágazatban lehetővé teszi a közlekedésben részt vevő eszközök valós idejű 

adatcseréjét, ezzel csökkentve például a balesetek számát, racionalizálva a közlekedési 

rendszereket és csökkentve a károsanyag-kibocsátást is. Az új technológiák, amelyeknek 

része a mostani jelentésben tárgyalt Együttműködő és Intelligens Közlekedési Rendszer (C-

ITS) is, egyszerre jelentenek kiugró fejlődést és érdemi feladatot az európai döntéshozatal 

számára is, többek között az eddig rendezetlen és folyamatosan új problémákat felszínre hozó 

jogi szabályozások összehangolásában. Bizonyosan kijelenthető, hogy az Európai Bizottság, 

illetve az európai intézmények ebben érdemi lemaradásban vannak; a technológiai forradalom 

jóval nagyobb sebességgel halad előre, mint azt az intézményrendszer követni tudná. Ennek 

megfelelni valós és sürgető feladat. Hasonlóképp fel kell ismerni, hogy a közlekedési ágazatot 

érintő digitális fejlődésben az Európai Uniónak elszigetelt verseny helyett párhuzamos 

együttműködésre van szüksége, csak így tud megfelelni a globális fejlődés kihívásainak 

például az Egyesült Államokkal és Kínával szemben, ahol a C-ITS technológiával kapcsolatos 

fejlesztések már előrébb tartanak. Az újkori ipari forradalom egyszerre jelent tehát 

kiemelkedő lehetőséget közlekedési rendszereink fejlesztéséhez és biztonságosabbá tételéhez, 

de követel felelősségteljes és folyamatos szabályozó munkát is. 

Általános keret 

Az Európai Bizottság és az Európai Parlament is már közel 10 éve foglalkozik az intelligens 

közlekedési rendszerek, illetve járművek kérdésével. Az intelligens autó majd az e-segélyhívó 

rendszer európai szintű bevezetése is ennek a folyamatnak fontos részelemei. Az előadó 

üdvözli azt a jogszabályalkotási folyamatot, amelynek eredményeként az Európai Parlament 

véleményt fogalmaz meg az autók biztonságának növeléséről, a járművezetők 

jogosítványairól és képzéséről, valamint az alacsony kibocsátású mobilitás európai 

stratégiájáról. Kiemelten fontos a 2010/40/EU irányelv módosítása, a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus alkalmazásának meghosszabbításáról. Ezek a jogi aktusok kiegészítik a bizottsági 

közleményben meghatározott stratégiát az intelligens közlekedési rendszerek bevezetéséről 

(COM(2016)0766). 

Az előadó fontosnak tartja, hogy számos uniós kutatás-fejlesztési program, közösségi 

kezdeményezés zajlik egymással párhuzamosan, többek között a C-Roads, a GEAR 2030 

programok. Külön kiemelendőek az ITS Platform 2016-2017-es programjának eredményei, 

amely keretében nyolc munkacsoport munkájának eredményét éppen ezekben a napokban 

publikálta az Európai Bizottság. 

Elsősorban teljes iparági összefogás szükséges, a telekommunikációs, az autóipari, 
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energiaipari és közlekedési szektorok között, hogy a digitális fejlesztés eredményeit megfelelő 

módon vezessék be és alkalmazzák. Hasonlóképp elengedhetetlen az európai intézményi 

együttműködés és a tagországok bevonása. Az előadó üdvözli a Régiók Bizottsága és az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által készített véleményt. Az EU területén használt 

járművek többsége idős jármű, éppen ezért olyan technológiával készültek, amelyek nem 

teszik lehetővé a legújabb technológiákhoz való csatlakozást, vagyis a digitális párbeszédet. 

Ugyanez vonatkozik a közúti rendszerekre is, amelyek nem tartoznak a Transz-Európai 

hálózatokhoz és nem autópályák. Jogos kérdés, hogy milyen formában tesszük ezeket a 

járműveket összekapcsolhatóvá, és ki fizeti majd ennek a költségét? 

Ki fizeti a révészt? 

A “D1” C-szolgáltatások bevezetésére, hogy mintegy 30 millió autó összekapcsolható legyen, 

közel 3 milliárd euróra van szükség évente. Az EU alapokból, a CEF-ből, az ESIF-ből és az 

EFSI-ből van lehetőség már most is a széles sávú hálózatok és a közlekedési infrastruktúra 

fejlesztésére. Emellett jelen pillanatban a Horizont 2020 keretében zajlanak kutatás-fejlesztési 

projektek. Az előadó határozott véleménye, hogy a fejlődés sokkal nagyobb ütemben zajlik, 

mint ahogy azt a stratégiai tervezés a céldátumokkal mutatja. Ezért szükség van a tagországok 

bevonására és a források meghatározására. A fő kérdés, hogy a következő pénzügyi 

tervezésben hogyan vesszük figyelembe a digitális technológiák szerepét? 

Biztonság (security and safety) 

Az előadó egyetért a bizottsági javaslattal, mind a “D1”, mind a “D1,5” napos protokoll 

bevezetésével, és azzal is, hogy az első csomagot már 2019-re bevezessék, és üdvözli az 

ambiciózus célokat. Ugyanakkor hiányolja a pontos menetrendet és megvalósíthatósági 

tanulmányt ennek eléréséhez. Támogatja a C-ITS platform második fázisának, a 

biztonsággal foglalkozó szakmai munkacsoport megállapításait, hogy egy minimum 

követelményrendszernek minden járműnek meg kell felelni1. Az előadó meggyőződése, hogy 

ez a technológia és az automatizálás csak akkor nyer értelmet, ha minden egyes járművet 

bekapcsolnak a közlekedési rendszerbe. Ezért lépésenként kell haladni. Az átmeneti 

időszakban, amíg elérhetővé válik a teljes C-ITS, kiemelten fontos egy olyan biztonsági 

protokoll meghatározása, amely az emberi tényezővel is számol, és megfelelő időt biztosít az 

“Ember-Gép”2 interakcióra 

Az adatok biztonsága (data security) 

Hatalmas mértékben megnő és rendszeressé válik a nagyméretű adatok gyors, valós idejű 

cseréje, ami felveti a megfelelő technológia használatának és az adatok biztonságának 

kérdését. Kiemelten fontos, hogy a már meglévő európai szabályozást kiterjesszük az 

automatizálás területére is. A napokban terjesztette elő az Európai Bizottság kiber-

biztonsággal kapcsolatos javaslatát is, amelybe feladatként bekerült a digitális termékek és 

szolgáltatások biztonságos használatát garantáló új európai tanúsítási rendszer létrehozása. 

Emellett az előadó úgy véli, hogy a jövőbeli feladatok egyik legfontosabb eleme a mozgó 

járművek által generált adatokhoz való hozzáférés pontos meghatározása és a “harmadik fél” 

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

report.pdf 
2 European Commission (2008) European Statement of Principles on Human Machine Interface. 

https://goo.gl/zXSXHe 
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adatokhoz való hozzáférésének kérdése. Szükséges, hogy minden szereplő véleménye és 

javaslata meghallgatásra kerüljön, és a legjobb, közös megoldást találjuk meg. 

Kommunikációs technológia és frekvencia kérdések 

Ha a teljes Európai Uniót nézzük és ezzel párhuzamosan az elmúlt hónapokban történt 

programokat, óriási különbségeket tapasztalunk a megvalósítás szempontjából. A 

számegyenes egyik végén van a 0 mértékű internetes lefedettség (ahol WiFi sincs és 

maximum 2G az általános lefedettség), a számegyenes másik végén pedig a teherautók, 

kaminonok „platooning” konvojban történő haladása található. Nagyon figyelnünk kell arra, 

hogy a digitális szakadékot ne mélyítsük. A technológia kérdésében egyetértés van abban, 

hogy nincs kizárólagosság, azaz a már meglévő technológiák hybrid alkalmazása lehet a 

megoldás. Erről is folyamatos egyeztetés van a szakmai szervezetek és a Bizottság között. 

Egyéb fontos területek, megjegyzések 

A városi mobilitás jövője is fontos eleme az automatizálásnak, ennek fejlesztése is 

központi kérdés kell legyen. A városok és az őket körülölelő régiók intelligens közlekedési 

hálózatba szervezése elsődleges fontosságú a regionális fejlődésben. Folyamatosan csak a 

járművek és az infrastruktúra összekapcsolásáról beszélünk. De mi a helyzet az úgynevezett 

„veszélyeztetett szereplőkkel, a gyalogosokkal, a kerékpárosokkal és a motorbiciklikkel” 

kapcsolatban. Miként valósítható meg ezen szereplők integrálása az intelligens és 

együttműködő rendszerekbe? És ne felejtsük el a teljes automatizálás felé haladva, miként 

változik a jogosítványok megszerzésének feltétele, milyen képességeket kell átadnunk? 

Milyen formában és tartalommal egészül ki a járművezetők képzése? 

 


