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PREDLOG MANDATA DELOVNE SKUPINE  

ZA PROMET   

za obdobje 2017-2018    

 
 

 

1. Ustanovitev delovne skupine / platforme  

 

Sklep Alpske konference o ustanovitvi delovne skupine / platforme   

19. Stalni odbor – 6. in 7. septembra 2001 - Aosta    

 

 

 

2. Naloge v okviru Alpske konvencije  

 

Povezava z ustreznimi protokoli Alpske konvencije oz. z Okvirno konvencijo    

Protokol »Promet« – 31. oktobra 2000 

 

Usklajenost s temami Večletnega programa dela Alpske konvencije (po potrebi) 

Promet in mobilnost je eno od petih prednostnih področij delovanja Večletnega programa 

dela.  
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3. Aktivnosti v mandatnem obdobju 

 

Opis osrednjih aktivnosti  

1. Nadaljevanje dela v zvezi z izvajanjem 14. člena Protokola “Promet” Alpske 

konvencije.  

- posodobitev dokumenta o načrtovanih ukrepih ali ukrepih, ki so jih že sprejele 

države pogodbenice Alpske konvencije o zaračunavanju uporabe infrastrukture 

težkim tovornim vozilom; 

- nadaljevanje dela v zvezi z izračunom zunanjih stroškov za težka tovorna vozila v 

Alpah. Dopolnitev študije 2015-2016 in določitev odsekov glavnih prometnic, 

prilagojenih specifičnim značilnostim alpskih gorskih območij; 

- ugotavljanje morebitne potrebe po nadaljnjem akademskem delu na temo 

zunanjih stroškov na gorskih območjih; 

- predlogi o nadaljnji spremembi Direktive o evrovinjeti in o prihodnjih ukrepih. 

2. Nadaljnje delo o preučevanju inovativnih logističnih rešitev. Razvoj priporočil za 

dosleden pristop v smislu boljše interoperabilnosti sistemov. Posodabljanje 

dokumenta o že sprejetih oz. načrtovanih ukrepih s strani alpskih držav z glavnim 

fokusom na premiku prometa iz cest na železnice  ter inter – in multimodalnosti za 

težka tovorna vozila. Nov fokus na inovacijah v železniškem sistemu, da le – ta 

postane bolj konkurenčen, npr. samodejno ranžiranje in spenjanje vagonov, 

samodejno vozni tovorni vlaki in dolgi alpski predori kot tudi mehke politike, naredijo 

železnice bolj privlačne, vključno za potnike in tudi majhna in srednje velika podjetja, 

ki temeljijo na storitvenih centrih. Na podlagi analize dobrih praks je potrebno 

pripraviti priporočila. 

3. Nadaljevanje dela glede postavitve infrastrukture za alternativna goriva in analiza 

usklajenosti nacionalnih strategij. Priprava sklepov in priporočil za zagotavljanje 

ustrezne kontinuitete in povezljivosti  čezmejnih območij. 

4. Okrepitev izmenjave znanja in komunikacijskih dejavnosti med različnimi 

ustanovami, ki se ukvarjajo s prometom v Alpah, kot na primer Züriški proces in 

Strategija Evropske unije za Alpsko makroregijo (EUSALP).  

5. V skladu s 15. členom dopolnitev obstoječih zemljevidov s podatki za leto 2015. 

Dopolnitev z novimi temami kot na primer vpliv na okolje in delo za zmanjševanje 

negativnih vplivov.  
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6. V skladu s 16. členom ocena najustreznejših ukrepov za cestninjenje/orodje za 

upravljanje prometa težkih tovornih vozil z ozirom na okoljski vpliv in emisije 

(onesnaževala zraka, emisije CO2, hrup) v sodelovanju z drugimi obstoječimi 

ustanovami, ki delujejo na tem področju. 

Opis glavnih rezultatov  

 Posodobljen povzetek o trenutnem izvajanju Direktive o evrovinjeti (oblikovanje tarif 

za težka tovorna vozila) v različnih alpskih državah; 

 Poročilo o razvoju pri izračunavanju zunanjih stroškov  za prevoz (HGV - težka 

tovorna vozila ) na območju Alp; 

 Podroben dokument o različnih inovativnih logističnih rešitev za tovorni  promet; 

 Zbiranje nacionalnih planov alpskih držav za postavljanje infrastrukture za 

alternativna goriva.  

Komunikacijske aktivnosti delovne skupine / platforme  

Povečana izmenjava z drugimi ustanovami, ki se ukvarjajo s prometom na območju Alpske 

konvencije. 

 

Sodelovanje z drugimi delovnimi skupinami in platformami  

Trenutno ni sodelovanja z drugimi delovnimi skupinami in platformami.  

 

Aktivnosti v okviru strategije EUSALP in Akcijske skupine 6 

Aktivno sodelovanje predsedstva delovne skupine in drugih članov v okviru EUSALP AG4 o 

mobilnosti. 

 

 

4. Predsedovanje in načrt dela  

 

Predsedstvo in sestava   

Predsedstvo: Francija 

Delovno skupino bodo sestavljali imenovani strokovnjaki iz držav pogodbenic in opazovalk. 

Ob potrebi bodo smeli na posamezne sestanke delovne skupine povabiti dodatne eksperte. 

 

Načrt dela    

Delovna skupina se običajno sestaja dvakrat letno. 

 

 


