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JAVASLATOK 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi 

Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 

bele a következő javaslatokat: 

1. üdvözli az együttműködő, intelligens közlekedési rendszerek (C-ITS) Bizottság által 

kidolgozott stratégiáját; elismeri, hogy a közlekedési ágazatban történő intelligensebb 

adatfelhasználás sok lehetőséget rejt magában mind a felhasználók – többek között a 

fogyatékossággal élő személyek speciális szükségletei miatt –, mind a vállalatok számára; 

úgy véli, hogy az együttműködő, intelligens közlekedési rendszerek jelentős mértékben 

hozzájárulnának ahhoz, hogy a közlekedés a nagyobb energiahatékonyság, a mérsékelt 

kibocsátás és az alacsonyabb baleseti kockázat révén biztonságosabbá, hatékonyabbá, 

fokozottan felhasználó- és környezetbaráttá, valamint fenntarthatóbbá váljon; 

2. sürgeti az Európai Uniót, hogy a tagállamok gazdasági növekedése és versenyképessége 

érdekében szigorúbb műszaki szabványok segítségével mozdítsa elő az Uniónak a C-ITS 

területén betöltött globális vezető szerepét; valamennyi érdekelt felet arra ösztönzi, hogy 

gyorsítsa fel a C-ITS-technológiák beindítását; hangsúlyozza e tekintetben, hogy az Unió 

egész területén magas színvonalú, biztonságos, versenyképes, elérhető, folyamatos és 

megbízható szolgáltatásokra van szükség; 

3. alapvetően fontosnak véli a fogyasztók magánélethez és személyes adataik védelméhez 

való jogának teljes mértékű, kezdetektől való tiszteletben tartását az adatvédelemre 

vonatkozó uniós jogi kerettel összhangban; ezért nyomatékosan felszólítja a Bizottságot, 

hogy biztosítsa az általános adatvédelmi rendelet helyes végrehajtását; felkéri a 

gépjárműgyártókat, hogy ügyfeleiket megfelelően és egyértelműen tájékoztassák 

jogaikról, valamint az új C-ITS-technológiák biztonsági előnyeiről és korlátairól; 

felszólítja továbbá a gépjárműgyártókat, hogy kifejezett hozzájárulás hiányában soha ne 

értékesítsenek, tároljanak, illetve egyéb célból ne használjanak és kezeljenek fedélzeti 

adatokat; 

4. rámutat, hogy az együttműködő, intelligens közlekedési rendszerek sikeres kialakítása és 

megvalósítása érdekében megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a kiberbiztonságra; 

hangsúlyozza, hogy a közlekedési rendszerek feltörés és kibertámadások elleni védelme 

érdekében az együttműködő, intelligens közlekedési rendszereken zajló biztonságos 

kommunikációra vonatkozóan közös alapelveket – többek között szigorú biztonsági 

szabványokat – kell kidolgozni;  

5. a C-ITS vonatkozásában kiemeli a technológiasemlegesség, a visszafelé való 

kompatibilitás, az adatok és fogalommeghatározások műszaki harmonizációjának és 

szabványosításának jelentőségét a nyitott piac biztosítása érdekében is; úgy véli továbbá, 

hogy az interoperabilitás a biztonság és a fogyasztók választási lehetőségei miatt is 

alapvető szerepet játszik; a Bizottságot és a tagállamok illetékes hatóságait arra kéri, hogy 

minden szinten biztosítsák a sikeres megvalósítást és az interoperabilitást; 

6. felkéri a Bizottságot, hogy adott esetben alkalmazzon globális megközelítést az adatok 

műszaki harmonizációja és szabványosítása terén annak érdekében, hogy biztosítsa a C-

ITS kompatibilitását, a gyártók számára a méretgazdaságosságot és a fogyasztók 
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kényelmének növelését;  

7. üdvözli, hogy a stratégia a felhasználók bevonására összpontosít; ösztönzi a Bizottságot, 

hogy segítse elő a bevált gyakorlatok cseréjét; rámutat a megfelelő anyagi forrásokkal 

támogatott, határokon átnyúló kísérleti C-ITS-projektek szükségességére; bátorítja a 

tagállamokat, hogy késedelem nélkül csatlakozzanak a C-Roads platformhoz, és közösen 

dolgozzanak az interoperabilitás megvalósításán; 

8. üdvözli, hogy a Bizottság az intelligens közlekedési rendszerekről (ITS) szóló 

2010/40/EU irányelv szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó megbízatás időkeretének kiterjesztését javasolja; 

9. üdvözli, hogy a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-

segélyhívó rendszerrel összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről szóló rendelet1 

2018-ban hatályba lép; ezzel kapcsolatban emlékezteti a Bizottságot azon 

kötelezettségére, hogy értékelje egy interoperábilis, biztonságos és szabványosított nyílt 

hozzáférésű platform szükségességét. 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/758 rendelete (2015. április 29.) a 112-es egységes európai 

segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási 

követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról (HL L 123., 2015.5.19., 77. o.). 
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