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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o evropski strategiji za kooperativne inteligentne prometne sisteme 

(2017/2067(INI)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 30. novembra 2016 o evropski strategiji za 

kooperativne inteligentne prometne sisteme – mejnik na poti h kooperativni, povezani in 

avtomatizirani mobilnosti (COM(2016)0766), 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 31. maja 2017 

o kooperativnih inteligentnih prometnih sistemih1, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A8-0000/2017), 

A. ker je evropska strategija za kooperativne inteligentne prometne sisteme (C-ITS) tesno 

povezana s političnimi prednostnimi nalogami Komisije, zlasti z njeno agendo za 

delovna mesta, rast in naložbe, enotnim digitalnim trgom in strategijo za energetsko 

unijo; 

B. ker se morajo organi držav članic in industrijski sektor odzvati na vse večjo potrebo po 

varnejšem, učinkovitejšem in trajnostnem prometu; 

C. ker se je pozitivni trend na področju varnosti v cestnem prometu, ki mu je bila EU priča 

v zadnjem desetletju, upočasnil, cestni promet pa še vedno povzroča največ emisij v 

prometu v smislu toplogrednih plinov in onesnaževal zraka; 

D. ker bo sistem C-ITS udeležencem v cestnem prometu in upravljavcem prometa 

omogočil izmenjavo in uporabo informacij ter usklajevanje ukrepov; 

E. ker bi morala EU spodbujati in še naprej razvijati digitalne tehnologije za zmanjšanje 

števila človeških napak; 

F. ker bo ta kooperativni element, ki temelji na digitalni povezljivosti, znatno povečal 

varnost v cestnem prometu, učinkovitost prometa in večmodalnost; 

G. ker številne države po svetu (npr. ZDA, Avstralija, Japonska, Koreja in Kitajska) hitro 

napredujejo pri uvajanju digitalnih tehnologij, vozila in storitve C-ITS pa so že na voljo 

na trgu; 

Splošni okvir 

1. pozdravlja sporočilo Komisije o evropski strategiji za kooperativne inteligentne 

prometne sisteme (v nadaljnjem besedilu: Strategija) in njeno intenzivno delo s 

strokovnjaki iz javnega in zasebnega sektorja, na katerih temelji; 

                                                 
1 UL C 288, 31.8.2017, str. 85. 
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2. poudarja potencial digitalnih tehnologij in povezanih poslovnih modelov za cestni 

promet ter meni, da je Strategija pomemben mejnik na poti k razvoju C-ITS in na koncu 

tudi avtomatizirane mobilnosti; ugotavlja, da lahko kooperativna, povezana in 

avtomatizirana vozila povečajo konkurenčnost evropske industrije ter zmanjšajo porabo 

energije in emisije v prometu; 

3. pozdravlja rezultate druge faze platforme C-ITS in poudarja njihov pomen1; 

4. poudarja, da je to sporočilo sicer pomemben mejnik na poti k strategiji EU o 

kooperativnih, povezanih in avtomatiziranih vozilih, vendar pa je treba razlikovati med 

različnimi koncepti; 

5. opozarja, da so sistemi C-ITS tisti sistemi, ki različnim postajam inteligentnih 

prometnih sistemov (vozila, oprema ob cestah, centri za nadzor prometa in nomadske 

naprave) omogočajo komuniciranje in izmenjavo informacij prek standardizirane 

komunikacijske arhitekture; 

6. opozarja, da so povezana vozila tista vozila, ki uporabljajo tehnologije C-ITS, ki 

omogočajo, da lahko cestna vozila komunicirajo z drugimi vozili, semaforji in obcestno 

infrastrukturo ter drugimi udeleženci v prometu; 

7. opozarja, da so avtomatizirana vozila tista vozila, ki so sposobna samostojno delovati in 

se premikati v dejanskih prometnih razmerah ter katerih ena ali več primarnih naprav za 

upravljanje vozila (krmiljenje, pospeševanje, zaviranje) je avtomatizirana za daljše 

obdobje; 

8. poudarja, da je treba v prehodnem obdobju, ko se istočasno uporabljajo povezana in 

avtomatizirana vozila ter vozila brez povezav in avtomatizacije, vključiti zaščitne 

sisteme; 

9. obžaluje, da ni na voljo jasnega časovnega razporeda za storitve C-ITS za dan 1,5 in 

nadaljnje storitve niti celostne ocene učinka in jasnih informacij o pobudah za uvajanje 

na področju razvoja storitev C-ITS in njihovih morebitnih razširitev; 

10. poziva Komisijo, naj prednostno obravnava storitve C-ITS, zagotavljanje največje 

možne varnosti ter oblikovanje potrebnih opredelitev in zahtev, kot tudi posodobitev in 

vključitev vmesnika človek-stroj (HMI), saj je interakcija med človeškim voznikom in 

strojem pomembna2; 

11. poziva vse države članice, naj se pridružijo platformi C-Roads, saj bo verjetno imela 

pomembno vlogo pri izvajanju Strategije; 

Zasebnost in varstvo podatkov 

12. opozarja na pomen zasebnosti in varstva podatkov v okviru sistemov C-ITS, ki jih je 

treba uporabljati izključno za namene C-ITS in se ne smejo hraniti ali uporabljati v 

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

final-report.pdf 
2 Evropska izjava o načelih glede vmesnika človek-stroj za informacijske in komunikacijske sisteme v vozilih 

(Komisija, 2008): https://goo.gl/zXSXHe 



 

PR\1134575SL.docx 5/9 PE610.712v01-00 

 SL 

druge namene; poudarja, da morajo biti pametni avtomobili povsem v skladu s Splošno 

uredbo o varstvu podatkov, ponudniki storitev C-ITS pa morajo voznikom predložiti 

jasne pogoje, ki jim omogočajo informirano svobodno privolitev v obdelavo njihovih 

osebnih podatkov; 

Kibernetska varnost 

13. poudarja pomen visokih varnostnih standardov za preprečevanje vdorov in kibernetskih 

napadov, zlasti glede na izjemen pomen varnosti komunikacij C-ITS; ugotavlja, da je 

kibernetska varnost temeljni izziv, ki ga je treba obravnavati ob prehodu na bolj 

digitaliziran in povezan prometni sistem; poudarja, da je treba oblikovati skupno 

politiko za varnost in potrdila v zvezi z uvedbo C-ITS in tako preprečiti kakršno koli 

ranljivost ali tveganje v primeru, da je vozilo izpostavljeno vdoru ali kibernetskemu 

napadu; 

14. poudarja, da je treba v vseh državah članicah ter morebitnih oblikah sodelovanja s 

tretjimi državami izvajati enako visoke varnostne standarde; 

Komunikacijske tehnologije in frekvence 

15. meni, da je hibridno komuniciranje, ki združuje komplementarne komunikacijske 

tehnologije, pravilen pristop in da je najobetavnejša mešanica hibridne komunikacije 

kombinacija omrežja ETSI ITS-G5 Evropskega inštituta za telekomunikacijske 

standarde in obstoječih mobilnih omrežij (C-V2X), ki bo zagotovila največjo možno 

podporo za uvedbo osnovnih storitev C-ITS; 

16. je seznanjen z omembo povezave med povezanimi avtomobili in evropskima 

satelitskima navigacijskima sistemoma EGNOS in GALILEO ter poudarja, da se lahko 

zmožnost vozil za komunikacijo z omrežjem 5G in satelitskimi navigacijskimi sistemi 

pozneje vključi v kombinacijo hibridnih komunikacij; 

17. spodbuja telekomunikacijske operaterje, ki podpirajo storitve C-ITS, naj ustrezno 

upravljajo obremenitev omrežja za storitve C-ITS, povezane z varnostjo v cestnem 

prometu; 

Skupni evropski pristop 

18. spodbuja države članice in lokalne organe, proizvajalce vozil, upravljavce cest in 

industrijo ITS, naj izvajajo C-ITS, Komisijo pa poziva, naj države članice in industrijo 

podpre pri uvajanju storitev C-ITS, zlasti prek Instrumenta za povezovanje Evrope, 

evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter Evropskega sklada za strateške 

naložbe; 

19. poudarja, da bi bilo treba razviti resnično večmodalni prometni sistem, ki bi povezoval 

vse načine prevoza v eno samo storitev za mobilnost, omogočil nemoten prevoz ljudi in 

tovora od vrat do vrat ter okrepil splošno učinkovitost prevoza; 

20. priporoča, naj Komisija hitro oblikuje ustrezen pravni okvir, da se pravočasno vzpostavi 

interoperabilnost v vsej EU; poziva Komisijo, naj najpozneje do septembra 2018 objavi 

zakonodajni predlog o dostopu do podatkov in virov v vozilu; priporoča, da se s tem 
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predlogom vsem tretjim stranem zagotovijo enaki konkurenčni pogoji za nemonetiziran 

dostop do podatkov v vozilu, da se zaščitijo pravice potrošnikov, spodbujajo inovacije 

in zagotovi poštena konkurenca na tem trgu, pri čemer je treba upoštevati ugotovitve iz 

študije Komisije o dostopu do podatkov in virov v vozilu; 

21. poudarja, da je treba dialog s socialnimi partnerji začeti v zgodnji fazi, da se vzpostavi 

ozračje preglednosti in zaupanja ter preprečijo negativni učinki na socialne in 

zaposlitvene razmere; 

° 

° ° 

22. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 
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OBRAZLOŽITEV 

Uvod: 

Svet je pred izjemno naglo industrijsko in digitalno revolucijo – ki jo kot del Evropske 

skupnosti na nek način občutimo že sedaj –, na katero ne evropsko gospodarstvo ne evropska 

družba nista ustrezno pripravljena. Med državami članicami je mogoče zaznati pomembne 

razlike glede razvitosti in pripravljenosti; digitalizacija in tehnološki razvoj tega neravnovesja 

ne smeta stopnjevati, novodobne industrijske revolucije in njenih prednosti morajo biti vsi 

evropski državljani deležni v enaki meri. Tudi prometni sektor je pred korenitimi 

spremembami, na katere mora Evropska unija dati vsebinske in dolgoročne odgovore. 

Sočasno moramo zadostiti zahtevam glede varnosti, učinkovitosti in trajnosti. Razvoj 

digitalnih tehnologij v prometnem sektorju omogoča izmenjavo podatkov med prevoznimi 

sredstvi v realnem času, s čimer se na primer zmanjša število prometnih nesreč, 

racionalizirajo prometni sistemi in zmanjšajo emisije škodljivih snovi. Nove tehnologije, 

katerih sestavni del je tudi kooperativni inteligentni prometni sistem (C-ITS), obravnavan v 

tem poročilu, predstavljajo izjemne razvojne možnosti in obenem vsebinsko nalogo za 

evropske odločevalce, med drugim na področju harmonizacije doslej neusklajenih pravnih 

ureditev, ki prinašajo vedno nove težave. Z gotovostjo je mogoče trditi, da so Evropska 

komisija oziroma evropske institucije pri tem v pomembnem zaostanku; tehnološka revolucija 

napreduje z veliko večjo hitrostjo, kot ji je institucionalni sistem zmožen slediti. Gre za realno 

in nujno nalogo. Prav tako je treba prepoznati, da Evropska unija pri digitalnem razvoju na 

področju prometnega sektorja namesto dosedanje osamljene konkurence potrebuje vzporedno 

sodelovanje, saj se lahko le na ta način spopade z izzivom globalnega razvoja npr. v 

primerjavi z Združenimi državami Amerike in Kitajsko, kjer so pri razvoju tehnologije C-ITS 

dosegli večji napredek. Novodobna industrijska revolucija lahko torej obenem pomeni 

izjemno priložnost za razvoj naših prometnih sistemov in njihove večje varnosti, vendar 

zahteva tudi odgovorno in nenehno delo na področju regulacije. 

Splošni okvir: 

Evropska komisija in tudi Evropski parlament že skoraj 10 let obravnavata vprašanje 

inteligentnih prometnih sistemov oziroma vozil. Tudi uvedba inteligentnega avtomobila in 

nato avtomatskega klica na pomoč na evropski ravni sta pomembna elementa tega procesa. 

Poročevalec pozdravlja zakonodajni postopek, katerega rezultat je oblikovanje mnenja 

Evropskega parlamenta o povečanju varnosti avtomobilov, o vozniških dovoljenjih in 

izobraževanju voznikov avtomobilov ter o evropski strategiji mobilnosti z nizkimi emisijami. 

Izjemnega pomena je sprememba Direktive 2010/40/EU o podaljšanju uporabe delegiranega 

akta. Ti zakonodajni akti dopolnjujejo strategijo o uvedbi inteligentnih prometnih sistemov, ki 

je opredeljena v sporočilu Evropske komisije COM(2016)0766. 

Poročevalcu se zdi pomembno, da vzporedno poteka več programov Unije za raziskave in 

razvoj ter pobud Skupnosti, med drugim programa C-Roads in GEAR 2030. Posebej je treba 

poudariti rezultate programa Platforme ITS v letih 2016–2017, v okviru katerega je Evropska 

komisija prav v teh dneh objavila rezultate dela osmih delovnih skupin. 

Potrebno je predvsem celostno panožno in medpanožno povezovanje med 

telekomunikacijskim, avtomobilskim, energetskim in prometnim sektorjem, da bi rezultate 

digitalnega razvoja ustrezno zajeli in uporabili. Prav tako nepogrešljiva sta sodelovanje 

evropskih institucij in vključitev držav članic. Poročevalec pozdravlja mnenje Odbora regij in 
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Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Večina vozil, ki so v uporabi na ozemlju EU, je 

starih, kar pomeni, da so bila izdelana s tehnologijo, ki ne omogoča povezave z najnovejšimi 

tehnologijami, to je digitalnega dialoga. To velja tudi za sistem javnih cest, ki niso del 

vseevropskih omrežij in niso avtoceste. Upravičeno se je vprašati, na kakšen način bomo 

omogočili povezljivost teh vozil in kdo bo kril te stroške. 

Kdo plača brodarja? 

Za uvedbo storitev C-ITS za dan 1, ki bi omogočile povezljivost približno 30 milijonov 

avtomobilov, je potrebnih skoraj 3 milijarde EUR na leto. Možnost za razvoj širokopasovnih 

omrežij in prometne infrastrukture že sedaj obstaja iz evropskih skladov – Instrumenta za 

povezovanje Evrope, evropskih strukturnih in investicijskih skladov in Evropskega sklada za 

strukturne naložbe. Poleg tega projekti raziskave in razvoja trenutno potekajo v okviru 

programa Obzorje2020. Poročevalec izraža trdno prepričanje, da razvoj poteka veliko hitreje 

od strateškega načrtovanja s ciljnimi datumi. Zato je potrebna vključitev držav članic in 

določitev virov. Glavno vprašanje je, kako bo pri naslednjem finančnem načrtovanju 

upoštevana vloga digitalnih tehnologij. 

Varnost (security and safety): 

Poročevalec se strinja s predlogom Komisije in pozdravlja ambiciozne cilje, tj. uvedbo 

protokolov za dan 1 in 1,5 ter dejstvo, da naj bi bil prvi sveženj uveden že do leta 2019. 

Hkrati opozarja, da predlog ne vsebuje natančnega časovnega načrta in študije 

izvedljivosti za dosego teh ciljev. Podpira ugotovitev strokovne delovne skupine za varnost iz 

druge faze platforme C-ITS, da morajo minimalnim standardom ustrezati vsa vozila1. 

Poročevalec je prepričan, da bosta ta tehnologija in avtomatizacija postala smiselna zgolj, če 

bodo v prometni sistem vključena vsa vozila. Zato je treba napredovati po korakih. V 

prehodnem obdobju, preden bo postal dostopen celoten C-ITS, je posebej pomembno 

opredeliti varnostni protokol, ki upošteva človeški dejavnik in zagotavlja dovolj časa za 

interakcijo „človek–stroj“2. 

Varnost podatkov (data security): 

Hitra izmenjava podatkov velikega obsega v realnem času se povečuje v izjemni meri in 

redno, zaradi česar se postavlja vprašanje uporabe ustrezne tehnologije in varnosti podatkov. 

Posebej pomembno je, da se že obstoječa evropska ureditev razširi tudi na področje 

avtomatizacije. Evropska komisija je v teh dneh predložila tudi predlog glede kibernetske 

varnosti, v katerega je kot nalogo uvrstila tudi uvedbo novega evropskega sistema 

certificiranja za zagotovitev varne uporabe digitalnih proizvodov in storitev. Poročevalec 

poleg tega meni, da je eden najpomembnejših elementov prihodnjih nalog natančna 

opredelitev dostopa do podatkov, ki jih ustvarijo premikajoča se vozila, in vprašanje dostopa 

tretjih strani do podatkov. Prisluhniti je treba mnenju in predlogom vseh akterjev in najti 

najboljšo skupno rešitev. 

Vprašanje komunikacijskih tehnologij in frekvenc: 

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

final-report.pdf 
2 Evropska komisija (2008), Evropska izjava o načelih glede vmesnika človek-stroj (HMI). 

https://goo.gl/zXSXHe 
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Če pogledamo celotno Evropsko unijo in vzporedno s tem programe iz preteklih mesecev, je 

opaziti izjemne razlike pri izvedbi. Po eni strani obstajajo območja z internetno pokritostjo 

stopnje 0 (kjer ni brezžičnih omrežij in je splošna pokritost največ 2G), kot druga skrajnost pa 

samodejna vožnja tovornjakov v koloni (platooning). Zelo moramo paziti, da ne poglobimo 

digitalnega razkoraka. Glede tehnologije obstaja soglasje, da ni izključnosti, kar pomeni, da je 

rešitev lahko hibridna uporaba že obstoječih tehnologij. Tudi o tem poteka stalno usklajevanje 

med strokovnimi združenji in Komisijo. 

Druga pomembna področja, pripombe: 

Pomemben element avtomatizacije je med drugim prihodnost mestne mobilnosti, zato 

mora biti tudi razvoj le-te osrednje vprašanje. Organizacija mest in regij, ki jih obdajajo, v 

pametno prometno omrežje je primarnega pomena za regionalni razvoj. Stalno govorimo le o 

povezavi vozil in infrastrukture. Kakšen pa je položaj v zvezi s tako imenovanimi 

„ogroženimi deležniki“, tj. pešci, kolesarji in motoristi? Kako je mogoče te deležnike 

vključiti v kooperativne inteligentne sisteme? In na poti proti popolni avtomatizaciji ne 

pozabimo: kako se spreminja pogoj pridobitve vozniškega dovoljenja in kakšne veščine 

moramo predati? V kakšni obliki in z kakšno vsebino je treba dopolniti izobraževanje 

voznikov vozil? 

 


