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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over een Europese strategie voor coöperatieve slimme vervoerssystemen 

(2017/2067(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 30 november 2016 over een Europese 

strategie betreffende ITS [coöperatieve slimme vervoerssystemen], op weg naar de 

introductie van coöperatieve, communicerende en geautomatiseerde voertuigen 

(COM(2016)0766), 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 31 mei 2017 

over coöperatieve slimme vervoerssystemen1, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0000/2017), 

A. overwegende dat de Europese strategie voor coöperatieve slimme vervoerssystemen (C-

ITS) naadloos aansluit bij de beleidsprioriteiten van de Commissie en met name de 

agenda voor banen, groei en investeringen, de digitale interne markt en de strategie voor 

de energie-unie; 

B. overwegende dat de autoriteiten in de lidstaten en de industriële sector tegemoet moeten 

komen aan de prangende behoefte om werk te maken van veiliger, efficiënter en 

duurzamer vervoer; 

C. overwegende dat de verbetering van de verkeersveiligheid waarvan we het afgelopen 

decennium in de EU getuige konden zijn, vertraagd is en dat het wegvervoer 

verantwoordelijk blijft voor het merendeel van de vervoersemissies van broeikasgassen 

en luchtverontreinigende stoffen; 

D. overwegende dat het systeem van C-ITS weggebruikers en verkeersbeheerders in staat 

zal stellen informatie te gebruiken en te delen en hun acties te coördineren; 

E. overwegende dat de EU digitale technologieën moet stimuleren en verder moet 

ontwikkelen om menselijke fouten te beperken; 

F. overwegende dat dit coöperatieve aspect de verkeersveiligheid, de verkeersefficiëntie en 

de multimodaliteit dankzij digitale connectiviteit sterk ten goede zal komen; 

G. overwegende dat verscheidene landen wereldwijd (zoals de VS, Australië, Japan, Korea 

en China) gestaag verder werken aan de uitrol van digitale technologieën en voertuigen 

en dat C-ITS-diensten nu al op de markt verkrijgbaar zijn; 

                                                 
1 PB C 288 van 31.8.2017, blz. 85. 
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Algemeen kader 

1. is verheugd over de mededeling van de Commissie over een Europese strategie 

betreffende ITS (de strategie) en over de nauwe samenwerking met deskundigen uit 

zowel de publieke als private sector, die de basis vormde voor de mededeling; 

2. benadrukt het potentieel van digitale technologieën en daaraan gerelateerde 

bedrijfsmodellen in het wegvervoer, en ziet de strategie als een belangrijke stap op weg 

naar de ontwikkeling van C-ITS en uiteindelijk geautomatiseerde voertuigen; stelt vast 

dat coöperatieve, communicerende en geautomatiseerde voertuigen de 

concurrentiepositie van het Europese bedrijfsleven kunnen versterken en het 

energieverbruik en de emissies van vervoer kunnen terugdringen; 

3. is ingenomen met de resultaten van de tweede fase van het C-ITS-platform en 

onderstreept het belang van deze resultaten1; 

4. onderstreept dat de mededeling weliswaar een belangrijke stap is op weg naar een EU-

strategie voor coöperatieve, communicerende en geautomatiseerde voertuigen, maar dat 

er geen verwarring mag bestaan over de verschillende concepten; 

5. wijst erop dat C-ITS systemen zijn met behulp waarvan verschillende ITS-stations 

(voertuigen, apparatuur langs de weg, verkeerscentrales en nomadische apparaten) 

kunnen communiceren en informatie kunnen delen met gebruikmaking van 

gestandaardiseerde communicatiearchitectuur; 

6. wijst erop dat communicerende voertuigen gebruikmaken van C-ITS-technologieën met 

behulp waarvan wegvoertuigen kunnen communiceren met andere voertuigen, 

verkeerslichten, infrastructuur langs de weg en andere weggebruikers; 

7. wijst erop dat geautomatiseerde voertuigen onafhankelijk kunnen functioneren en 

manoeuvreren in echte verkeerssituaties, waarbij een of meer van de belangrijkste 

bedieningsinrichtingen voor de bestuurder (stuur, versnellingen, rem) voor een langere 

periode geautomatiseerd zijn; 

8. benadrukt dat er beveiligingssystemen moeten worden ingebouwd tijdens de 

overgangsfase van voertuigen zonder enige mate van connectiviteit of automatisering 

naar communicerende en geautomatiseerde voertuigen; 

9. betreurt het gebrek aan een duidelijk tijdschema voor diensten in de tweede fase en 

daarna, evenals het gebrek aan een uitvoerige effectbeoordeling en precieze informatie 

over de initiatieven voor de ontwikkeling van C-ITS-diensten en mogelijke uitbreiding 

van de dienstverlening; 

10. verzoekt de Commissie voorrang te geven aan C-ITS-diensten, aan het bereiken van het 

hoogst mogelijke veiligheidsniveau, het opstellen van de nodige definities en vereisten 

en het bijwerken en integreren van de mens/machine-interface, aangezien de interactie 

                                                 
1 tweede en laatste fase van het C-ITS-platform: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-

platform-final-report.pdf 
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tussen de menselijke bestuurder en de machine van belang is1; 

11. dringt er bij alle lidstaten op aan zich aan te sluiten bij het platform C-Roads aangezien 

dit een belangrijke rol moet gaan spelen bij de tenuitvoerlegging van de strategie; 

Privacy- en gegevensbescherming 

12. wijst op het belang van de privacy- en gegevensbescherming van C-ITS-gegevens die 

uitsluitend mogen worden gebruikt voor C-ITS-doeleinden en niet mogen worden 

bewaard om andere redenen; benadrukt dat slimme voertuigen volledig moeten voldoen 

aan de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en dat aanbieders van C-

ITS-diensten bestuurders duidelijke voorwaarden moeten bieden, op grond waarvan zij 

vrijwillige en weloverwogen toestemming kunnen geven voor eventuele verwerking van 

hun persoonsgegevens; 

Cyberbeveiliging 

13. wijst op het belang van hoge beveiligingsnormen om hacking en cyberaanvallen te 

voorkomen, vooral omdat de beveiliging van C-ITS-communicatie-uitingen cruciaal is; 

merkt op dat cyberbeveiliging een essentiële uitdaging is waaraan vanwege de 

toenemende digitalisering en connectiviteit van het vervoer het hoofd moet worden 

geboden; hamert erop dat kwetsbaarheden of risico's hoe dan ook moeten worden 

voorkomen als een voertuig gehackt is of een cyberaanval heeft ondergaan en wel door 

een gemeenschappelijk beveiligings- en certificeringsbeleid op te zetten voor de uitrol 

van C-ITS; 

14. onderstreept dat er in alle lidstaten en in alle mogelijke samenwerkingsverbanden met 

derde landen even hoge beveiligingsnormen moeten worden gehanteerd; 

Communicatietechnologie en frequenties 

15. is van mening dat de hybride communicatiebenadering, waarbij elkaar aanvullende 

communicatietechnologieën worden gebruikt, de juiste aanpak is en dat een combinatie 

van ETSI ITS-G5 van het Europees Instituut voor Telecommunicatienormen en de 

bestaande mobiele netwerken (C-V2X) op dit moment de beste perspectieven biedt als 

hybride communicatiepakket, waarmee optimale steun wordt geboden voor de uitrol 

van de C-ITS-basisdiensten; 

16. merkt op dat er een verband wordt gelegd tussen communicerende voertuigen en de 

Europese satellietnavigatiesystemen Egnos en Galileo, en onderstreept dat de capaciteit 

van voertuigen om te communiceren met 5G en satellietnavigatiesystemen in een later 

stadium kan worden opgenomen in het hybride communicatiepakket; 

17. spoort telecommunicatie-exploitanten die C-ITS-diensten ondersteunen aan om de 

netwerkbelasting op de juiste wijze te beheren voor C-ITS-diensten op het gebied van 

verkeersveiligheid; 

                                                 
1 Door de Commissie in 2008 uitgebrachte Europese verklaring inzake beginselen voor mens/machine-interfaces 

van informatie- en communicatiesystemen aan boord van voertuigen: https://goo.gl/zXSXHe 
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Gemeenschappelijke Europese aanpak 

18. spoort de lidstaten en de plaatselijke autoriteiten, voertuigfabrikanten, wegbeheerders en 

de ITS-sector aan om C-ITS in te voeren, en verzoekt de Commissie de lidstaten en het 

bedrijfsleven te ondersteunen bij de uitrol van C-ITS-diensten, met name via de 

financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF), de Europese structuur- en 

investeringsfondsen en het Europees Fonds voor strategische investeringen; 

19. benadrukt dat er een volwaardig multimodaal vervoerssysteem in het leven moet 

worden geroepen waarbij alle vervoerswijzen worden gebundeld tot één 

mobiliteitsdienst die naadloos vervoer van personen en goederen van deur tot deur 

mogelijk maakt en de algehele efficiëntie van het vervoer verbetert; 

20. beveelt de Commissie aan snel een toereikend rechtskader op te zetten om in de hele EU 

tijdig interoperabiliteit tot stand te brengen; verzoekt de Commissie uiterlijk in 

september 2018 een wetgevingsvoorstel te publiceren over de toegang tot gegevens en 

hulpmiddelen in voertuigen; is van mening dat er met dit voorstel gelijke voorwaarden 

moeten worden geschapen voor niet-geldelijke toegang tot voertuiggegevens voor 

derden om de consumentenrechten te beschermen, innovatie te bevorderen en eerlijke 

concurrentie op deze markt te waarborgen, waarbij tevens rekening moet worden 

gehouden met de conclusies uit de studie van de Commissie over toegang tot gegevens 

en hulpmiddelen in voertuigen; 

21. onderstreept hoe belangrijk het is om in een vroeg stadium de dialoog aan te gaan met 

de sociale partners en zo een klimaat van transparantie en vertrouwen te scheppen en te 

garanderen dat de sociale en arbeidsomstandigheden hier geen nadeel van zullen 

ondervinden; 

° 

° ° 

22. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 
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TOELICHTING 

Inleiding 

De wereld en daarbinnen de Europese gemeenschap staat een razendsnelle industriële en 

digitale revolutie te wachten – waarvan wij nu al in zekere mate deel uitmaken – waarop noch 

de Europese economie noch de Europese samenleving voldoende is voorbereid. Er zijn grote 

verschillen te bespeuren in de mate van ontwikkeling en paraatheid van de lidstaten: de 

digitalisering en de technologische ontwikkelingen mogen deze scheve verhoudingen echter 

niet verder in de hand werken; elke Europese burger moet in gelijke mate kunnen profiteren 

van de nieuwe industriële revolutie en de voordelen daarvan. Ook de vervoerssector staat aan 

de vooravond van een explosieve verandering waarop de Europese Unie relevante antwoorden 

voor de lange termijn moet formuleren. We moeten voldoen aan de eisen van veiligheid, 

efficiëntie en duurzaamheid. De ontwikkeling van digitale technologieën in de vervoerssector 

maakt de rechtstreeks gegevensuitwisseling van aan het verkeer deelnemende 

vervoermiddelen mogelijk, waardoor bijvoorbeeld het aantal ongevallen afneemt, de 

vervoerssystemen worden gerationaliseerd en de uitstoot van schadelijke stoffen wordt 

verminderd. De nieuwe technologieën, waarvan de coöperatieve slimme vervoerssystemen 

(C-ITS) die in dit verslag aan bod komen deel uitmaken, brengen een ingrijpende 

ontwikkeling met zich mee en vormen een wezenlijke taak voor de Europese besluitvormers, 

onder andere bij de onderlinge afstemming van wettelijke voorschriften die tot nu toe niet 

goed waren gestructureerd en die voortdurend nieuwe problemen aan het licht brengen. We 

kunnen rustig stellen dat de Europese Commissie en de andere Europese instellingen 

schandalig achterlopen op dit gebied; de technologische revolutie gaat veel sneller dan het 

institutionele systeem kan bijbenen. Het is van het grootste belang dat we met onze tijd 

meegaan. Tevens moeten we onder ogen zien dat de Europese Unie voor de digitale 

ontwikkeling van de vervoerssector in plaats van geïsoleerde concurrentie parallelle 

samenwerking nodig heeft, want alleen zo kan zij de uitdagingen van de mondiale 

ontwikkeling het hoofd bieden, en de strijd aanbinden met bijvoorbeeld de Verenigde Staten 

en China, waar de ontwikkelingen met C-ITS-technologie al veel verder gevorderd zijn. De 

nieuwe industriële revolutie biedt dus aan de ene kant geweldige mogelijkheden voor de 

ontwikkeling van veiligere vervoerssystemen, maar vereist aan de andere kant 

verantwoordelijke en voortdurende aanpassingen van de regelgeving. 

Algemeen kader 

De Europese Commissie en het Europees Parlement houden zich al bijna tien jaar bezig met 

het vraagstuk van slimme vervoerssystemen en voertuigen. De Europese invoering van 

slimme voertuigen en het eCall-systeem vormt ook een belangrijk onderdeel van dit proces. 

De rapporteur is ingenomen met de wetgevingsprocedure als resultaat waarvan het Europees 

Parlement een advies opstelt over het vergroten van de veiligheid van auto's, de 

bevoegdheden en opleiding van bestuurders en de Europese strategie voor emissiearme 

mobiliteit. De wijziging van Richtlijn 2010/40/EU over de verlengde toepassing van 

gedelegeerde handelingen is van groot belang. Deze wetgevingshandelingen vormen een 

aanvulling op de in de mededeling van de Commissie vastgestelde strategie over de 

introductie van slimme vervoerssystemen (COM(2016)0766). 

De rapporteur vindt het belangrijk dat er gelijktijdig verschillende onderzoeks- en 

ontwikkelingsprogramma's van de Unie en Europese initiatieven worden uitgevoerd, 
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waaronder C-Roads en GEAR-2030. Met name moet hier worden stilgestaan bij de resultaten 

van het programma ITS-platform van 2016-2017 in het kader waarvan de Europese 

Commissie het resultaat van het werk van acht werkgroepen enkele dagen geleden heeft 

gepubliceerd. 

In de eerste plaats moeten de telecomsector, de auto-industrie en de energie- en 

vervoerssector hun krachten bundelen zodat de resultaten van de digitale ontwikkeling op de 

juiste wijze worden ingevoerd en toegepast. Even onontbeerlijk is de samenwerking tussen de 

Europese instellingen en de betrokkenheid van de lidstaten. De rapporteur is verheugd over 

het advies van het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité. De 

meerderheid van de voertuigen op het grondgebied van de EU is verouderd en vervaardigd 

met technologie die niet kan worden aangesloten op de nieuwste technologieën zodat er dus 

geen digitale dialoog mogelijk is. Hetzelfde geldt voor de wegen die niet tot de trans-

Europese netwerken behoren en geen snelwegen zijn. De vraag is terecht hoe we deze 

voertuigen aan elkaar moeten koppelen en wie daarvan de kosten zal dragen. 

Wie draait er op voor de kosten? 

Voor de invoering van de eerste golf C-diensten, waarmee ongeveer 30 miljoen auto's met 

elkaar verbonden kunnen worden, is bijna 3 miljard euro per jaar nodig. Met middelen uit 

EU-fondsen, zoals de CEF, de ESIF en het EFSI, kunnen nu al breedbandnetwerken en 

vervoersinfrastructuur ontwikkeld worden. Daarnaast worden er momenteel in het kader van 

Horizon 2020 onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uitgevoerd. De rapporteur is er stellig 

van overtuigd dat de ontwikkelingen in een veel hoger tempo plaatsvinden dan blijkt uit de 

strategische planning en de streefdata. Daarom moeten de lidstaten bij dit proces worden 

betrokken en moeten er meer middelen worden uitgetrokken. De hamvraag is hoe we bij de 

volgende financiële planning rekening gaan houden met de rol van digitale technologieën. 

Veiligheid en beveiliging 

De rapporteur sluit zich aan bij het voorstel van de Commissie en is ingenomen met 

ambitieuze doelen zoals de invoering van het protocol voor de eerste resp. tweede golf en met 

het plan om het eerste pakket al in 2019 in te voeren. Aan de andere kant ontbreken zijns 

inziens een precies tijdschema en een haalbaarheidsonderzoek om deze doelen te 

verwezenlijken. Hij schaart zich achter de vaststelling van de werkgroep die zich bezighoudt 

met de tweede fase, d.w.z. de veiligheid en beveiliging van het C-ITS-platform, namelijk dat 

elk voertuig moet voldoen aan minimale vereisten1. De rapporteur is ervan overtuigd dat deze 

technologie en automatisering alleen zinvol zijn als elk voertuig aangesloten zal zijn op het 

vervoerssysteem. Daarom moeten we stapsgewijs te werk gaan. In de overgangsperiode, 

totdat het volledige C-ITS beschikbaar wordt, is het van wezenlijk belang dat er een 

beveiligingsprotocol wordt opgesteld waarin ook rekening wordt gehouden met de menselijke 

factor en voldoende tijd wordt geboden voor de interactie tussen mens en machine2. 

                                                 
1 Tweede en laatste fase van het C-ITS-platform. https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-

platform-final-report.pdf 
2 Door de Commissie in 2008 uitgebrachte Europese verklaring inzake beginselen voor mens/machine-interfaces. 

https://goo.gl/zXSXHe 



 

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

 NL 

Gegevensbeveiliging 

De snelle en onmiddellijke uitwisseling van big data neemt hand over hand toe en raakt 

ingeburgerd, hetgeen vragen opwerpt over het gebruik van de juiste technologie en de 

beveiliging van de gegevens. Het is cruciaal dat we de bestaande Europese regelgeving 

uitbreiden naar het domein van automatisering. De Europese Commissie heeft enkele dagen 

geleden een voorstel over cyberbeveiliging ingediend op grond waarvan er een nieuw 

Europees certificeringssysteem moet worden opgezet waarmee het veilige gebruik van 

digitale producten en diensten wordt gegarandeerd. Daarnaast is de rapporteur van mening dat 

belangrijke aspecten van de toekomstige taken de precieze definiëring van de toegang tot door 

bewegende voertuigen gegenereerde gegevens en het vraagstuk van toegang tot gegevens 

door derden zijn. We moeten luisteren naar de meningen en voorstellen van alle partijen en 

daaruit de beste, gemeenschappelijke oplossing distilleren. 

Communicatietechnologie en frequenties 

Als we naar de hele Europese Unie kijken en naar de programma's die de afgelopen maanden 

zijn uitgevoerd, constateren we enorme verschillen bij de verwezenlijking ervan. Aan de ene 

kant van het scala bevindt zich het volledige gebrek aan internetdekking (gebieden waar zelfs 

geen wifi is en de algemene dekking maximaal 2G is) en aan het andere uiteinde "platooning" 

(groeperen van verscheidene vrachtwagens). We moeten erop toezien dat we de digitale kloof 

niet verbreden. Op het vlak van technologie zijn we het erover eens dat er geen sprake mag 

zijn van exclusiviteit, d.w.z. dat de hybride toepassing van de bestaande technologieën de 

oplossing kan zijn. Ook hierover vindt voortdurend overleg plaats tussen de 

beroepsorganisaties en de Commissie. 

Andere belangrijke terreinen, opmerkingen 

De toekomst van stedelijke mobiliteit is ook een belangrijk element van automatisering 

en de ontwikkeling daarvan moet centraal staan. De indeling van steden en de omliggende 

regio's in slimme vervoersnetwerken is cruciaal voor regionale ontwikkeling. We hebben het 

steeds over de onderlinge aansluiting van voertuigen en infrastructuur. Maar hoe zit het met 

de zogenaamde kwetsbare groepen, de voetgangers, fietsers en motorrijders? Hoe 

kunnen deze groepen worden geïntegreerd in de slimme en coöperatieve systemen? En we 

moeten ook niet vergeten hoe de voorwaarden voor het halen van een rijbewijs veranderen als 

we richting volledige automatisering gaan, en welke vaardigheden we moeten gaan 

overdragen. Hoe moeten rijlessen worden ingevuld, zowel qua vorm als qua inhoud? 

 


