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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie europejskiej strategii na rzecz współpracujących inteligentnych systemów 

transportowych 

(2017/2067(INI)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 30 listopada 2016 r. pt. „Europejska strategia 

na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych – ważny krok w 

kierunku mobilności pojazdów współpracujących, połączonych i zautomatyzowanych” 

(COM(2016)0766), 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 31 

maja 2017 r. w sprawie współpracujących inteligentnych systemów transportowych1, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0000/2017), 

A. mając na uwadze, że europejska strategia w zakresie współpracujących inteligentnych 

systemów transportowych (C-ITS) jest ściśle związana z priorytetami polityki Komisji, 

w szczególności jej agendą na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji, jednolitym 

rynkiem cyfrowym i strategią na rzecz unii energetycznej; 

B. mając na uwadze, że władze państw członkowskich oraz sektor przemysłowy muszą 

zareagować na niecierpiącą zwłoki konieczność zwiększenia bezpieczeństwa, 

efektywności i zrównoważoności transportu; 

C. mając na uwadze, że pozytywna tendencja w zakresie bezpieczeństwa drogowego, którą 

obserwowano w UE w ostatnim dziesięcioleciu, uległa spowolnieniu, a transport 

drogowy pozostaje odpowiedzialny za większości emisji gazów cieplarnianych i 

czynników zanieczyszczenia powietrza pochodzących z transportu; 

D. mając na uwadze, że system C-ITS umożliwi użytkownikom dróg i zarządzającym 

ruchem wymianę i wykorzystywanie wcześniej informacji oraz koordynowanie działań; 

E. mając na uwadze, że UE powinna promować i kontynuować rozwijanie technologii 

cyfrowych w celu ograniczenia błędów ludzkich; 

F. mając na uwadze, że dzięki łączności cyfrowej element współpracy istotnie poprawi 

bezpieczeństwo drogowe, usprawni ruch oraz zwiększy multimodalność; 

G. mając na uwadze, że w niektórych państwach (np. USA, Australia, Japonia, Korea i 

Chiny) w szybkim tempie wdraża się technologie cyfrowe oraz udostępnia już na rynku 

pojazdy i usługi C-ITS; 

Ramy ogólne 

                                                 
1 Dz.U. C 288 z 30.6.2017, s. 85. 
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1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie europejskiej strategii na rzecz 

współpracujących inteligentnych systemów transportowych (zwanej dalej „strategią”) 

oraz znaczącą pracę wykonaną przez Komisję wspólnie z ekspertami z sektorów 

publicznego i prywatnego, która stała się podstawą dla opracowania komunikatu; 

2. podkreśla potencjał technologii cyfrowych i powiązanych modeli biznesowych w 

transporcie drogowym oraz uznaje strategię za istotny kamień milowy na drodze 

rozwoju C-ITS oraz, docelowo, zautomatyzowanej mobilności; odnotowuje, że 

współpracujące, połączone i zautomatyzowane pojazdy mogą zwiększyć 

konkurencyjność europejskiego przemysłu przez zmniejszenie zużycia energii i 

ograniczenie emisji pochodzących z transportu; 

3. z zadowoleniem przyjmuje wyniki II etapu wdrażania platformy C-ITS oraz podkreśla 

znaczenie wyników tego procesu1; 

4. podkreśla, że choć komunikat stanowi istotny krok w kierunku unijnej strategii na rzecz 

współpracujących, połączonych i zautomatyzowanych pojazdów, nie należy mylić ze 

sobą poszczególnych koncepcji; 

5. przypomina, że C-ITS oznaczają systemy umożliwiające poszczególnym elementom 

(pojazdom, sprzętowi zlokalizowanemu na poboczach dróg, centrom kontroli ruchu i 

urządzeniom nomadycznym) komunikację i wymianę informacji za pomocą 

zestandaryzowanej architektury w tym zakresie; 

6. przypomina, że pojazdy połączone oznaczają pojazdy wykorzystujące technologie C-

ITS umożliwiające pojazdom drogowym komunikowanie się z innymi pojazdami, 

sygnalizacją świetlną oraz infrastrukturą drogową, jak również z innymi użytkownikami 

dróg; 

7. przypomina, że pojazdy zautomatyzowane oznaczają pojazdy zdolne do niezależnego 

działania i manewrowania w rzeczywistym ruchu, w których jedna albo więcej z 

głównych funkcji sterowania (kierowanie, przyspieszanie, hamowanie) przez dłuższy 

czas działa w sposób zautomatyzowany; 

8. podkreśla konieczność wdrożenia systemów zabezpieczeń w fazie przejściowej, w 

której współistniały będą pojazdy połączone i zautomatyzowane oraz pojazdy 

nieposiadające jakichkolwiek funkcji w zakresie łączności i automatyzacji; 

9. ubolewa ze względu na brak jednoznacznego harmonogramu działań w fazie usług dnia 

1.5 i na dalszych etapach, jak również ze względu na brak pełnej oceny skutków i 

dokładnych informacji dotyczących inicjatyw w zakresie rozwijania usług C-ITS oraz 

ich potencjalnych rozszerzeń; 

10. wzywa Komisję, by nadała priorytet usługom C-ITS, osiągnięciu najwyższego poziomu 

potencjału w zakresie bezpieczeństwa, opracowaniu koniecznych definicji i wymogów 

oraz zaktualizowaniu interfejsu człowiek–maszyna, jako że interakcja pomiędzy 

                                                 
1 Platforma C-ITS, etap II – końcowy: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-

final-report.pdf  

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-final-report.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-final-report.pdf
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czynnikiem ludzkim a maszyną jest istotna1; 

11. wzywa wszystkie państwa członkowskie do dołączania do platformy C-Roads, 

ponieważ ma ona odgrywać istotną rolę we wdrażaniu strategii; 

Ochrona prywatności i danych 

12. zwraca uwagę na konieczność ochrony prywatności i danych C-ITS, które należy 

wykorzystywać wyłącznie do celów C-ITS i których nie należy przechowywać ani 

wykorzystywać w innych celach; podkreśla, że inteligentne pojazdy powinny być w 

pełni zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a podmioty świadczące 

usługi w zakresie C-ITS muszą przedstawić kierowcom czytelne regulaminy 

świadczenia tych usług i umożliwić im w ten sposób podjęcie świadomej decyzji co do 

wyrażenia zgody na jakiekolwiek przetwarzanie ich danych osobowych; 

Cyberbezpieczeństwo 

13. zwraca uwagę na konieczność stosowania wysokich standardów bezpieczeństwa w 

zakresie zapobiegania działaniom hakerskim i cyberatakom, w szczególności w świetle 

kluczowego znaczenia bezpieczeństwa komunikacji w ramach C-ITS; zwraca uwagę, że 

cyberbezpieczeństwo jest istotnym wyzwaniem, które należy podjąć, z tego względu, że 

system transportu w coraz większym stopniu ma charakter cyfrowy i oparty jest na 

wzajemnych połączeniach; podkreśla potrzebę wyeliminowania wszelkich luk i ryzyka 

związanego z możliwością ataku hakerskiego lub cyberataku, którego celem mógłby 

być pojedynczy pojazd, przez opracowanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i 

certyfikacji w zakresie wdrażania C-ITS; 

14. podkreśla, że we wszystkich państwach członkowskich – oraz w ramach ewentualnych 

porozumień o współpracy z państwami trzecimi – należy stosować jednakowo 

rygorystyczne standardy bezpieczeństwa; 

Technologie i częstotliwości komunikacji 

15. uważa, że hybrydowe podejście do komunikacji, łączące wzajemnie uzupełniające się 

technologie komunikacyjne, jest podejściem właściwym, a najbardziej obiecującym 

połączeniem technologii w tym zakresie wydaje się być wykorzystanie opracowanego 

przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych systemu ITS-G5 oraz 

istniejących sieci komórkowych (C-V2X), co zapewni najlepsze możliwe wsparcie dla 

wdrożenia podstawowych usług C-ITS; 

16. zwraca uwagę na wzmiankę o powiązaniu między samochodami połączonymi a 

europejskimi systemami nawigacji satelitarnej EGNOS i GALILEO oraz podkreśla, że 

zdolność pojazdów do komunikowania się z sieciami 5G oraz systemami nawigacji 

satelitarnej można uwzględnić w komunikacji hybrydowej na dalszym etapie; 

17. zachęca operatorów telekomunikacyjnych obsługujących usługi C-ITS do 

odpowiedniego zarządzania obciążeniem sieci w zakresie usług C-ITS związanych z 

                                                 
1 Komisja Europejska, „Europejski zbiór zasad dotyczących interakcji człowieka z urządzeniami w odniesieniu 

do systemów informacyjnych i systemów łączności w pojazdach”, 2008: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008H0653  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008H0653
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008H0653
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bezpieczeństwem ruchu drogowego; 

Wspólne europejskie podejście 

18. zachęca państwa członkowskie i władze lokalne, producentów pojazdów, zarządców 

dróg oraz branżę ITS do wdrażania C-ITS oraz wzywa Komisję do wspierania państw 

członkowskich i całej branży we wdrażaniu usług C-ITS, w szczególności za pomocą 

instrumentu „Łącząc Europę”, europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 

oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. 

19. podkreśla, że należy stworzyć prawdziwie multimodalny system transportu łączący 

wszystkie rodzaje transportu w jedną usługę mobilności, która umożliwi płynne 

przemieszczanie się osób i ładunków pomiędzy poszczególnymi punktami oraz 

zwiększy ogólną sprawność transportu; 

20. zaleca Komisji niezwłoczne stworzenie odpowiednich ram prawnych pozwalających w 

terminie osiągnąć interoperacyjność w skali UE; wzywa Komisję do przygotowania 

wniosku ustawodawczego w sprawie dostępu do danych i zasobów w pojazdach nie 

później niż do września 2018 r.; zaleca, aby wniosek ten gwarantował równe szanse w 

zakresie bezpłatnego dostępu do danych w pojazdach wszystkim osobom trzecim w 

celu ochrony praw konsumentów, promowania innowacji oraz zapewnienia uczciwej 

konkurencji na rynku, przy czym należy uwzględnić ustalenia ze zleconego przez 

Komisję badania w zakresie dostępu do danych i zasobów w pojazdach; 

21. podkreśla znaczenie rozpoczęcia dialogu z partnerami społecznymi na wczesnym 

etapie, tak aby stworzyć przejrzyste i pewne warunki oraz zagwarantować, że 

podejmowane działania nie będą miały negatywnego wpływu na warunki socjalne i 

warunki zatrudnienia; 

° 

° ° 

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 

Komisji. 
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UZASADNIENIE 

Wprowadzenie 

Świat, w tym wspólnota europejska, stoi w obliczu gwałtownej rewolucji przemysłowej i 

cyfrowej – w pewien sposób już jest ona naszym udziałem – na którą ani europejska 

gospodarka, ani europejskie społeczeństwo nie są przygotowane. Między poziomem rozwoju 

i gotowości poszczególnych państw członkowskich istnieją poważne różnice: cyfryzacja i 

rozwój technologii nie powinny pogłębiać tych różnic, a we współczesnej rewolucji 

przemysłowej i powiązanych korzyściach muszą mieć swój udział wszyscy obywatele 

Europy. Sektor transportu również stoi w obliczu gwałtownej zmiany, która wymaga od Unii 

Europejskiej sformułowania merytorycznych i długofalowych odpowiedzi. Należy przy tym 

spełnić wymogi jednocześnie w zakresie bezpieczeństwa, efektywności i zrównoważoności. 

Rozwój technologii cyfrowych w sektorze transportu umożliwia transmisję w czasie 

rzeczywistym danych z urządzeń związanych z transportem i pozwala tym samym zmniejszyć 

liczbę wypadków, usprawnić systemy i ograniczyć emisję szkodliwych substancji. Nowe 

technologie, do których należą omawiane w obecnym sprawozdaniu współpracujące 

inteligentne systemy transportowe (C-ITS), stanowią jednocześnie ogromny krok naprzód i 

wyzwanie w ramach europejskiego procesu decyzyjnego, w tym w odniesieniu do 

ujednolicenia dotychczas nieuporządkowanych, rodzących wciąż nowe problemy przepisów. 

Można z całą pewnością stwierdzić, że Komisja oraz instytucje europejskie są w tym 

względzie znacznie zapóźnione; rewolucja technologiczna postępuje znacznie szybciej, niż 

system instytucjonalny jest w stanie reagować. Zaradzenie tej sytuacji to nieuniknione i pilne 

zadanie. Ponadto należy uznać, że w dziedzinie cyfrowego rozwoju sektora transportu w Unii 

Europejskiej konieczna jest wzajemna współpraca zamiast konkurencji odosobnionych 

podmiotów i że tylko w ten sposób UE może sprostać wyzwaniom w zakresie globalnego 

rozwoju np. ze strony Stanów Zjednoczonych i Chin, gdzie rozwój technologii C-ITS jest już 

dużo bardziej zaawansowany. Współczesna rewolucja przemysłowa stanowi szczególną 

szansę dla rozwoju i bezpieczeństwa naszych systemów transportowych, lecz wymaga 

również stałych wysiłków regulacyjnych. 

Ramy ogólne 

Komisja i Parlament od blisko 10 lat zajmują się zagadnieniami inteligentnego systemu 

transportowego oraz inteligentnych pojazdów. Wprowadzenie w całej Europie inteligentnego 

samochodu, a następnie systemu powiadamiania o wypadkach eCall, jest ważnym elementem 

tego procesu. Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem procesy ustawodawcze, w wyniku 

których Parlament sporządził opinie w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa samochodowego, 

uprawnień i szkolenia kierowców oraz europejskiej strategii na rzecz mobilności 

niskoemisyjnej. W szczególności istotna jest zmiana dyrektywy 2010/40/UE w odniesieniu do 

przedłużenia aktu delegowanego. Te akty prawne uzupełniają strategię określoną w 

komunikacie Komisji dotyczącym wprowadzenia inteligentnych systemów transportowych 

(COM(2016)0766). 

Sprawozdawca uznaje za istotne, że równolegle realizuje się liczne unijne programy 

badawczo-rozwojowe oraz inicjatywy wspólnotowe, w tym programy C-Roads i GEAR 2030. 

Szczególnie zasługują na uwagę wyniki programu ITS Platform 2016-2017, w ramach 

którego Komisja w najbliższych dniach planuje opublikować wyniki pracy ośmiu grup 

roboczych. 
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Aby efekty rozwoju technologii informatycznych wdrożono i wykorzystano w prawidłowy 

sposób, konieczna jest przede wszystkim kompleksowa współpraca przemysłowa między 

sektorami telekomunikacyjnym, motoryzacyjnym, energetycznym i komunikacyjnym. 

Niezbędne jest również zaangażowanie instytucji europejskich i państw członkowskich. 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje opinię sporządzoną przez Europejski Komitet 

Regionów i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Większość pojazdów używanych 

na terenie UE to pojazdy starsze, a zatem skonstruowano je z wykorzystaniem technologii, 

które nie pozwalają na zastosowanie najnowszych rozwiązań, tzn. dialogu cyfrowego. To 

samo dotyczy systemów drogowych, które nie należą do sieci transeuropejskich oraz sieci 

autostrad. Narzuca się więc pytanie, w jaki sposób te pojazdy zostaną wzajemne połączone i 

kto poniesie powiązane koszty? 

Kto zapłaci przewoźnikowi? 

Aby zapewnić wzajemne połączenie niemal 30 milionów pojazdów wraz z wprowadzeniem 

usług C-ITS dnia 1 konieczne będą nakłady w wysokości blisko 3 mld EUR rocznie. Obecnie 

istnieje już możliwość pozyskania finansowania na rozwój sieci szerokopasmowych i 

infrastruktury transportowej z funduszy UE, z instrumentu „Łącząc Europę”, europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz z EFIS. Ponadto w chwili obecnej w ramach 

programu „Horyzont 2020” realizowane są projekty badawczo-rozwojowe. Sprawozdawca 

jest głęboko przekonany, że rozwój znacząco przyspieszył, jak zdają się to potwierdzać 

terminy realizacji planu strategicznego. Z tego względu niezbędne jest zaangażowanie państw 

członkowskich i określenie źródeł finansowania. Zasadnicze pytanie dotyczy tego, jaka rola 

zostanie przypisana technologiom cyfrowym w następnych ramach finansowych. 

Bezpieczeństwo 

Sprawozdawca popiera wniosek Komisji i z zadowoleniem przyjmuje ambitne cele związane 

z wprowadzeniem protokołu dnia 1 i dnia 1.5 oraz fakt, że pierwszy pakiet zostanie 

wprowadzony już w 2019 r. Jednocześnie zauważa brak szczegółowego harmonogramu i 

studium wykonalności, które są konieczne do osiągnięcia celów. Popiera konkluzje drugiego 

etapu platformy C-ITS, grupy roboczej ds. bezpieczeństwa, że każdy pojazd powinien 

spełniać określone minimalne wymogi1. Sprawozdawca jest przekonany, że technologia i 

automatyzacja mają tylko wtedy sens, gdy wszystkie pojazdy będą wzajemnie połączone w 

jednym systemie komunikacyjnym. Konieczne są zatem stopniowe postępy. W okresie 

przejściowym – do czasu zapewnienia pełnej dostępności C-ITS – szczególnie istotne jest 

określenie takiego protokołu, który uwzględni również czynnik ludzki i zapewni odpowiedni 

czas na interakcję człowieka z maszyną2. 

Bezpieczeństwo danych 

Szybka wymiana znaczących ilości danych w czasie rzeczywistym gwałtownie rozwija się i 

rozpowszechnia, co zwraca uwagę na kwestię stosowania odpowiedniej technologii i 

bezpieczeństwa danych. Jest szczególnie istotne, aby obowiązujące europejskie przepisy 

prawne rozszerzono na obszar automatyzacji. W ostatnich dniach Komisja przedstawiła 

                                                 
1 Platforma C-ITS, etap II – końcowy: 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  

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-final-report.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-final-report.pdf
https://goo.gl/zXSXHe
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wniosek dotyczący cyberbezpieczeństwa, w którym jako jedno z zadań wskazano stworzenie 

nowego europejskiego systemu certyfikacji zapewniającego bezpieczeństwo korzystania z 

usług i produktów cyfrowych. Ponadto sprawozdawca jest zdania, że do najistotniejszych 

elementów przyszłych prac należy dokładne określenie dostępu do danych generowanych 

przez poruszające się pojazdy oraz zagadnienie dostępu „osób trzecich” do danych. Należy 

wysłuchać opinii i sugestii wszystkich podmiotów uczestniczących i znaleźć najlepsze 

wspólne rozwiązanie. 

Kwestie technologii komunikacyjnej i częstotliwości 

Jeśli spojrzymy na całą Unię Europejską i jednocześnie na zrealizowane w ostatnich 

miesiącach programy, pod względem osiągnięć zauważymy ogromne różnice. Na jednym 

końcu spektrum znajdzie się poziom 0 zasięgu internetowego (w przypadkach gdy sieci WiFi 

są niedostępne, a ogólny zasięg obejmuje co najwyżej sieć 2G), na drugi końcu spektrum 

znajdziemy natomiast poruszanie się pojazdów ciężarowych w kolumnie (platooning). Należy 

zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie pogłębiać przepaści cyfrowej. W kwestii technologii 

panuje zgoda co do tego, że nie obowiązuje wyłączność, a rozwiązaniem może być 

hybrydowe zastosowanie już wykorzystywanych technologii. W tym zakresie między 

organizacjami branżowymi i Komisją odbywają się regularne konsultacje. 

Inne istotne obszary, uwagi: 

Przyszłość mobilności miejskiej stanowi również istotny element automatyzacji, a rozwój 

w tym zakresie należy traktować priorytetowo. Dla rozwoju regionalnego zasadnicze 

znaczenie ma włączenie miast i przyległych do nich regionów do inteligentnego systemu 

transportowego. Dyskusja wciąż toczy się wokół kwestii wzajemnego połączenia pojazdów i 

infrastruktury. Niemniej warto zastanowić się, jak wygląda sytuacja z tzw. „niechronionymi 

użytkownikami dróg, pieszymi, rowerzystami i motocyklistami”. W jaki sposób można 

uwzględnić ich w ramach inteligentnych i współpracujących systemów? W ramach przejścia 

do pełnej automatyzacji nie należy zapominać też o tym, jak zmienią się wstępne warunki 

uzyskania prawa jazdy oraz jakie umiejętności mamy przekazać. W jakiej formie i jakimi 

treściami zostanie uzupełnione szkolenie kierowców? 

 

 


