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NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako 

věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá strategii Komise týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů; 

uznává potenciál těchto systémů, které umožňují inteligentnější využívání údajů v 

dopravě, jak pro uživatele, včetně osob se zdravotním postižením, tak pro společnosti; 

považuje spolupracující inteligentní dopravní systémy za cenný nástroj, který 

prostřednictvím vyšší energetické účinnosti, nižších emisí a omezeného rizika nehod 

přispěje k zajištění bezpečnější, účinnější, uživatelsky příjemnější, ekologičtější a 

udržitelnější dopravy; 

2. naléhavě vyzývá Evropskou unii, aby v zájmu hospodářského růstu a 

konkurenceschopnosti členských států EU podporovala své vedoucí postavení v oblasti 

spolupracujících inteligentních dopravních systémů, a to uplatňováním vyšších norem; 

vybízí všechny zúčastněné strany, aby urychlily zavádění technologií pro spolupracující 

inteligentní dopravní systémy; zdůrazňuje v této souvislosti, že je nutné zajistit v celé Unii 

vysoce kvalitní, bezpečné, konkurenceschopné, dostupné, nepřetržité a spolehlivé služby; 

3. domnívá se, že je zásadně důležité od prvopočátku zaručit, aby byla plně respektována 

práva spotřebitelů na soukromí a ochranu jejich osobních údajů v souladu s právním 

rámcem EU v oblasti ochrany údajů; naléhavě proto vyzývá Komisi, aby zajistila řádné 

uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů; vyzývá výrobce automobilů, 

aby spotřebitele řádně a jasně informovali o jejich právech, jakož i o výhodách a 

omezeních nových technologií pro spolupracující inteligentní dopravní systémy z hlediska 

bezpečnosti; dále výrobce automobilů vyzývá, aby za žádných okolností neprodávali, 

neuchovávali, nepoužívali či nezpracovávali palubní údaje k jakýmkoli jiným účelům bez 

výslovného souhlasu spotřebitelů; 

4. upozorňuje, že pro úspěšný rozvoj a zavádění spolupracujících inteligentních dopravních 

systémů je nutné věnovat mimořádnou pozornost kybernetické bezpečnosti; zdůrazňuje, 

že je zapotřebí zavést společnou politiku v oblasti zabezpečení komunikace v rámci služeb 

spolupracujících inteligentních dopravních systémů, včetně přísných bezpečnostních 

norem, neboť je třeba chránit dopravní systém před hackerskými a kybernetickými útoky;  

5. zdůrazňuje, že je důležité zajistit technologickou neutralitu, zpětnou kompatibilitu, 

technickou harmonizaci a standardizaci údajů a definic týkajících se spolupracujících 

inteligentních dopravních systémů, aby byla rovněž zaručena otevřenost trhu; dále se 

domnívá, že interoperabilita je klíčová jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska výběru 

pro spotřebitele; vyzývá Komisi, aby společně s příslušnými orgány členských států 

zajistila úspěšné zavedení a interoperabilitu na všech úrovních; 

6. vyzývá Komisi, aby k technické harmonizaci a standardizaci údajů zaujala globální 

přístup, bude-li to zapotřebí, s cílem zajistit kompatibilitu spolupracujících inteligentních 

dopravních systémů, úspory z rozsahu pro výrobce a zlepšení pohodlí spotřebitelů;  

7. oceňuje skutečnost, že strategie klade důraz na zapojení uživatelů; vybízí Komisi, aby 

usnadnila výměnu osvědčených postupů; zdůrazňuje, že v oblasti spolupracujících 
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inteligentních dopravních systémů jsou zapotřebí konkrétní přeshraniční pilotní projekty, 

na něž budou vyčleněny dostatečné finanční prostředky; vybízí členské státy, aby se 

neprodleně připojily k platformě C-Roads a aby spolupracovaly v oblasti interoperability; 

8. vítá návrh Komise prodloužit platnost mandátu k přijímání aktů v přenesené pravomoci 

podle směrnice 2010/40/EU o inteligentních dopravních systémech; 

9. vítá skutečnost, že v roce 2018 vstoupí v platnost nařízení o požadavcích na schválení 

typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 1121; 

připomíná v této souvislosti Komisi její povinnost posoudit, zda je třeba zřídit 

interoperabilní zabezpečenou standardizovanou platformu s otevřeným přístupem; 

 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015 ze dne 29. dubna 2015 o požadavcích na schválení typu 

pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES, 

Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 77. 
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