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Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční 
dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
(COM(2021)0813 – C9-0471/2021 – 2021/0419(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2021)0813),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0471/2021),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A9-0265/2022),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Sdělení Komise o strategii pro 
udržitelnou a inteligentní mobilitu33 
označuje zavedení inteligentních 
dopravních systémů (dále jen „ITS“) za 
klíčové opatření k dosažení propojené a 
automatizované multimodální mobility, a 
tedy za opatření přispívající k transformaci 

(1) Sdělení Komise o strategii pro 
udržitelnou a inteligentní mobilitu33 
označuje zavedení inteligentních 
dopravních systémů (dále jen „ITS“) za 
klíčové opatření k dosažení propojené a 
automatizované multimodální mobility, a 
tedy za opatření přispívající k transformaci 
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evropského dopravního systému za účelem 
dosažení cíle účinné, bezpečné, udržitelné, 
inteligentní a odolné mobility. To doplňuje 
opatření oznámená v rámci stěžejní 
iniciativy týkající se ekologizace nákladní 
dopravy s cílem podpořit multimodální 
logistiku. Ve strategii bylo rovněž 
oznámeno, že v roce 2022 bude provedena 
revize nařízení v přenesené pravomoci 
(EU) 2017/1926 o multimodálních 
informačních službách o cestování s cílem 
zahrnout povinnou přístupnost souborů 
dynamických dat, jakož i posouzení 
potřeby regulačních opatření v oblasti práv 
a povinností poskytovatelů multimodálních 
digitálních služeb spolu s iniciativou 
týkající se vydávání přepravních dokladů, 
včetně vydávání železničních jízdenek.

evropského dopravního systému za účelem 
dosažení cíle účinné, bezpečné, udržitelné, 
inteligentní a odolné mobility. To doplňuje 
opatření oznámená v rámci stěžejní 
iniciativy týkající se ekologizace nákladní 
dopravy s cílem podpořit multimodální 
logistiku. Ve strategii bylo rovněž 
oznámeno, že v roce 2022 bude provedena 
revize nařízení v přenesené pravomoci 
(EU) 2017/1926 o multimodálních 
informačních službách o cestování s cílem 
zahrnout povinnou přístupnost souborů 
dynamických dat, jakož i posouzení 
potřeby regulačních opatření v oblasti práv 
a povinností poskytovatelů multimodálních 
digitálních služeb spolu s iniciativou 
týkající se vydávání přepravních dokladů, 
včetně vydávání železničních jízdenek. 
Tato směrnice by měla zajistit, aby 
aplikace ITS v oblasti silniční dopravy 
umožňovaly bezproblémovou integraci s 
jinými druhy dopravy, jako je železniční 
doprava nebo aktivní mobilita, a 
usnadnily tak přechod k těmto druhům 
dopravy, kdykoli je to možné, s cílem 
zlepšit efektivnost a přístupnost.

__________________ __________________
33 COM(2020)789 final. 33 COM(2020)789 final.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Nařízení (EU) 2020/852 o zřízení 
rámce pro usnadnění udržitelných 
investic, neboli nařízení o taxonomii, 
vyjadřuje ambici usnadnit více investic do 
udržitelné mobility, například zvýšit 
elektrifikaci nebo podpořit přechod na 
čistší druhy dopravy propagováním jiných 
druhů dopravy a lepším řízením dopravy. 
Zároveň uznává potřebu dalších 
technických screeningových kritérií pro 
dopravu. V zájmu usnadnění investic do 
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ITS a zohlednění jejich významu pro 
udržitelnou mobilitu by měla být zvážena 
technická screeningová kritéria pro ITS.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rostoucí potřeba lépe využívat data 
při zvyšování udržitelnosti, účinnosti a 
odolnosti dopravních řetězců vyžaduje 
lepší koordinaci rámce ITS s dalšími 
iniciativami zaměřenými na harmonizaci a 
usnadnění sdílení dat v odvětvích mobility, 
dopravy a logistiky s multimodální 
perspektivou37.

(4) Rostoucí potřeba lépe využívat data 
při zvyšování udržitelnosti, bezpečnosti, 
účinnosti a odolnosti dopravních řetězců 
vyžaduje lepší koordinaci rámce ITS s 
dalšími iniciativami zaměřenými na 
harmonizaci a usnadnění sdílení dat v 
odvětvích mobility, dopravy a logistiky s 
multimodální perspektivou37, přičemž se 
zohlední pravidla o ochraně údajů a 
soukromí. Zejména je třeba zlepšit 
interoperabilitu a komunikaci, pokud jde 
o informační a rezervační služby založené 
na ITS pro bezpečná a chráněná 
parkovací místa pro nákladní a užitková 
vozidla, jako jsou místa pro poskytování 
služeb a odpočívadla na pozemních 
komunikacích.

__________________ __________________
37 Například společný evropský datový 
prostor pro mobilitu a jeho složky, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2020/1056 ze dne 15. července 2020 o 
elektronických informacích o nákladní 
dopravě (Úř. věst. L 249, 31.7.2020, s. 33) 
a činnost Fóra pro digitální dopravu a 
logistiku (DTLF).

37 Například společný evropský datový 
prostor pro mobilitu a jeho složky, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2020/1056 ze dne 15. července 2020 o 
elektronických informacích o nákladní 
dopravě (Úř. věst. L 249, 31.7.2020, s. 33) 
a činnost Fóra pro digitální dopravu a 
logistiku (DTLF).

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)



PE732.629v02-00 8/48 RR\1266142CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Digitalizace a inovace v silniční 
dopravě vytvářejí pracovní příležitosti 
prostřednictvím rozvoje nových projektů v 
tomto odvětví.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V mnoha členských státech se 
vnitrostátní aplikace těchto systémů a 
služeb v odvětví silniční dopravy již 
zavádějí. I přes zlepšení, k nimž došlo od 
přijetí směrnice 2010/40/EU38 v roce 2010, 
však hodnocení této směrnice odhalilo 
přetrvávající nedostatky vedoucí k 
pokračujícímu roztříštěnému a 
nekoordinovanému zavádění a 
nedostatečné zeměpisné návaznosti služeb 
ITS v celé Unii a na jejích vnějších 
hranicích.

(6) V mnoha členských státech se 
vnitrostátní aplikace těchto systémů a 
služeb v odvětví silniční dopravy již 
zavádějí. I přes zlepšení, k nimž došlo od 
přijetí směrnice 2010/40/EU38 v roce 2010, 
však hodnocení této směrnice odhalilo 
přetrvávající nedostatky vedoucí k 
pokračujícímu roztříštěnému a 
nekoordinovanému zavádění a 
nedostatečné zeměpisné návaznosti služeb 
ITS v celé Unii a na jejích vnějších 
hranicích. Rozvoj ITS by měl pokrýt 
potřeby příměstských, venkovských a 
okrajových oblastí, jakož i ostrovů a 
nejvzdálenějších regionů, a to zajištěním 
sociálního a hospodářského začlenění, 
neboť život v těchto oblastech do značné 
míry závisí na dostupnosti kvalitních 
veřejných služeb a lze očekávat, že rozvoj 
těchto služeb a infrastruktury 
prostřednictvím zavádění ITS bude pro 
tyto oblasti velkým přínosem.

__________________ __________________
38 https://transport.ec.europa.eu/transport-
themes/intelligent-transport-
systems/road/action-plan-and-directive_en

38 https://transport.ec.europa.eu/transport-
themes/intelligent-transport-
systems/road/action-plan-and-directive_en

Pozměňovací návrh 6
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V souvislosti s prováděním nařízení 
Komise v přenesené pravomoci39, kterými 
se doplňuje směrnice 2010/40/EU, zřídily 
členské státy vnitrostátní přístupové 
body40. Vnitrostátní přístupové body 
organizují přístup k datům souvisejícím s 
dopravou a jejich opětovné použití s cílem 
podpořit poskytování celoevropských 
interoperabilních služeb ITS v oblasti 
cestování a dopravního provozu koncovým 
uživatelům. Tyto vnitrostátní přístupové 
body jsou důležitou součástí společného 
evropského datového prostoru pro mobilitu 
v rámci evropské strategie pro data41 a 
mělo by se na ně spoléhat zejména s 
ohledem na přístupnost dat.

(7) V souvislosti s prováděním nařízení 
Komise v přenesené pravomoci39, kterými 
se doplňuje směrnice 2010/40/EU, zřídily 
členské státy vnitrostátní přístupové body40 
a mohou být zřízeny regionální a místní 
přístupové body. Vnitrostátní přístupové 
body organizují přístup k datům 
souvisejícím s dopravou a jejich opětovné 
použití s cílem podpořit poskytování 
celoevropských interoperabilních služeb 
ITS v oblasti cestování a dopravního 
provozu koncovým uživatelům. Tato data 
související s dopravou by měla být k 
dispozici ve strojově čitelném formátu. 
Tyto vnitrostátní přístupové body jsou 
důležitou součástí společného evropského 
datového prostoru pro mobilitu v rámci 
evropské strategie pro data41 a mělo by se 
na ně spoléhat zejména s ohledem na 
přístupnost dat, aby se v případě potřeby 
usnadnilo jejich bezpečné a účinné 
použití.

__________________ __________________
39 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 885/2013 ze dne 15. května 2013, 
kterým se doplňuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/40/EU o 
inteligentních dopravních systémech, 
pokud jde o poskytování informačních 
služeb týkajících se bezpečných a 
chráněných parkovacích míst pro nákladní 
a užitková vozidla (Úř. věst. L 247, 
18.9.2013, s. 1), nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) č. 886/2013 
ze dne 15. května 2013, kterým se doplňuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/40/EU, pokud jde o údaje a postupy 
pro poskytování minimálních univerzálních 
informací o dopravním provozu 
souvisejících s bezpečností silničního 
provozu uživatelům, pokud možno 
bezplatně (Úř. věst. L 247, 18.9.2013, s. 6), 
nařízení Komise v přenesené pravomoci 

39 Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 885/2013 ze dne 15. května 2013, 
kterým se doplňuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/40/EU o 
inteligentních dopravních systémech, 
pokud jde o poskytování informačních 
služeb týkajících se bezpečných a 
chráněných parkovacích míst pro nákladní 
a užitková vozidla (Úř. věst. L 247, 
18.9.2013, s. 1), nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) č. 886/2013 
ze dne 15. května 2013, kterým se doplňuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/40/EU, pokud jde o údaje a postupy 
pro poskytování minimálních univerzálních 
informací o dopravním provozu 
souvisejících s bezpečností silničního 
provozu uživatelům, pokud možno 
bezplatně (Úř. věst. L 247, 18.9.2013, s. 6), 
nařízení Komise v přenesené pravomoci 
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(EU) 2015/962 ze dne 18. prosince 2014, 
kterým se doplňuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde 
o poskytování informačních služeb 
o dopravním provozu v reálném čase v celé 
EU (Úř. věst. L 157, 23.6.2015, s. 21), a 
nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2017/1926 ze dne 31. května 2017, 
kterým se doplňuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde 
o poskytování multimodálních 
informačních služeb o cestování v celé 
Unii (Úř. věst. L 272, 21.10.2017, s. 1).

(EU) 2015/962 ze dne 18. prosince 2014, 
kterým se doplňuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde 
o poskytování informačních služeb 
o dopravním provozu v reálném čase v celé 
EU (Úř. věst. L 157, 23.6.2015, s. 21), a 
nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2017/1926 ze dne 31. května 2017, 
kterým se doplňuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde 
o poskytování multimodálních 
informačních služeb o cestování v celé 
Unii (Úř. věst. L 272, 21.10.2017, s. 1).

40 https://transport.ec.europa.eu/transport-
themes/intelligent-transport-
systems/road/action-plan-and-
directive/national-access-points_en

40 https://transport.ec.europa.eu/transport-
themes/intelligent-transport-
systems/road/action-plan-and-
directive/national-access-points_en

41 COM(2020) 66 final. 41 COM(2020) 66 final.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Vzhledem k tomu, že na 
vnitrostátních přístupových bodech do 
značné míry závisí vytvoření společného 
evropského prostoru mobility, měly by 
členské státy přijmout nezbytná opatření, 
aby splnily povinnosti stanovené ve 
směrnici 2010/40/EU, a pokud možno 
urychlit plnění svých závazků.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Ve vnitrostátních přístupových 
bodech by měla být k dispozici data o 
umístění a dostupnosti infrastruktury pro 
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alternativní paliva.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pro zajištění koordinovaného a 
účinného zavádění ITS v rámci Unie jako 
celku je třeba k již přijatým specifikacím 
zavést další specifikace, včetně případných 
norem, jež stanoví další podrobná 
ustanovení a postupy. Před přijetím 
jakýchkoli dodatečných nebo revidovaných 
specifikací by Komise měla posoudit jejich 
soulad s určitými zásadami, které jsou 
vymezeny v příloze II. V prvé řadě je třeba 
upřednostnit čtyři hlavní oblasti vývoje a 
zavádění ITS. Během další realizace ITS 
by měly být z hlediska dosaženého 
technologického pokroku a vynaloženého 
finančního úsilí zohledněny stávající 
infrastruktury ITS, které již byly 
jednotlivými členskými státy zavedeny. Je-
li to vhodné, mělo by být zejména v 
případě C-ITS zajištěno, aby požadavky 
na systémy ITS neukládaly ani 
nezvýhodňovaly používání konkrétního 
typu technologie.

(8) Pro zajištění koordinovaného, 
účinného a interoperabilního zavádění ITS 
v rámci Unie jako celku je třeba k již 
přijatým specifikacím zavést další 
specifikace, včetně případných norem, jež 
stanoví další podrobná ustanovení a 
postupy. Před přijetím jakýchkoli 
dodatečných nebo revidovaných 
specifikací by Komise měla posoudit jejich 
doplňkovost se systémy veřejné dopravy 
jakožto součástí služeb obecného 
(ekonomického) zájmu a jejich soulad s 
určitými zásadami, které jsou vymezeny v 
příloze II. V prvé řadě je třeba upřednostnit 
čtyři hlavní oblasti vývoje a zavádění ITS. 
Během další realizace ITS by měly být z 
hlediska dosaženého technologického 
pokroku a vynaloženého finančního úsilí 
zohledněny stávající infrastruktury ITS, 
které již byly jednotlivými členskými státy 
zavedeny.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) S cílem zaručit kompatibilitu a 
interoperabilitu systémů ITS je nutné 
zajistit, zejména v případě C-ITS, aby 
požadavky na systémy ITS neukládaly 
používání konkrétního typu technologie 
ani jej nediskriminovaly, a to v souladu se 
zásadou technologické neutrality uvedené 
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ve směrnici (EU) 2018/19721a. Omezení 
zásady technologické neutrality by měla 
být přiměřená a odůvodněná potřebou 
zabránit škodlivé interferenci. Tato 
omezení mohou mít například podobu 
zavedení emisních masek a úrovní výkonu 
k zajištění ochrany veřejného zdraví 
omezením expozice veřejnosti 
elektromagnetickým polím. Mohou být 
navržena tak, aby zajistila řádné 
fungování služeb prostřednictvím 
odpovídající úrovně technické kvality 
služeb, aniž by nutně vylučovala možnost 
využití více než jedné služby v témže 
pásmu rádiového spektra.  Mohou být 
rovněž navržena tak, aby zajistila řádné 
sdílení rádiového spektra, zejména pokud 
jeho využívání podléhá pouze obecným 
oprávněním, s cílem zajistit účinné 
využívání rádiového spektra nebo splnit 
cíl obecného zájmu v souladu s právem 
Unie.
__________________
1a Evropský kodex pro elektronické 
komunikace

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) Probíhající zavádění ITS vytváří 
legitimní očekávání mezi zúčastněnými 
stranami a jejich investicemi. V zájmu 
podpory investic do ITS a poskytnutí 
právní jistoty by při diskusích o budoucím 
technologickém vývoji v oblasti ITS měla 
být vždy zohledněna oprávněná očekávání 
zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh 12
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Specifikace by měly zohledňovat a 
mít za východisko zkušenosti a výsledky, 
které již byly získány v oblasti ITS, 
kooperativních inteligentních dopravních 
systémů (C-ITS)42 a kooperativní, 
propojené a automatizované mobility, 
zejména v kontextu platforem C-ITS43 a 
kooperativní, propojené a automatizované 
mobility, Evropského fóra pro 
multimodální mobilitu cestujících44 a 
evropské platformy pro zavedení systému 
eCall45.

(9) Specifikace by měly zohledňovat a 
mít za východisko zkušenosti a výsledky, 
které již byly získány v oblasti ITS, 
kooperativních inteligentních dopravních 
systémů (C-ITS)42 a kooperativní, 
propojené a automatizované mobility, 
zejména v kontextu platforem C-ITS43 a 
kooperativní, propojené a automatizované 
mobility, Evropského fóra pro 
multimodální mobilitu cestujících44, Fóra 
pro digitální dopravu a logistiku44a a 
evropské platformy pro zavedení systému 
eCall45.

__________________ __________________
42 Kód E03188 v Rejstříku expertních 
skupin Komise a dalších podobných 
subjektů.

42 Kód E03188 v Rejstříku expertních 
skupin Komise a dalších podobných 
subjektů.

43 Kód E03657 v Rejstříku expertních 
skupin Komise a dalších podobných 
subjektů.

43 Kód E03657 v Rejstříku expertních 
skupin Komise a dalších podobných 
subjektů.

44 Kód XXXXX v Rejstříku expertních 
skupin Komise a dalších podobných 
subjektů.

44 Kód XXXXX v Rejstříku expertních 
skupin Komise a dalších podobných 
subjektů.

45 Kód E02481 v Rejstříku expertních 
skupin Komise a dalších podobných 
subjektů.

45 Kód E02481 v Rejstříku expertních 
skupin Komise a dalších podobných 
subjektů.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Specifikace by měly podporovat 
inovace. Větší dostupnost dat by měla 
například vést k rozvoji nových služeb ITS, 
a naopak inovace by měly určit potřebu 
budoucích specifikací. Evropské 
partnerství pro kooperativní, propojenou a 

(10) Specifikace by měly podporovat 
inovace. Větší dostupnost dat by měla 
například vést k rozvoji nových služeb ITS, 
a naopak inovace by měly určit potřebu 
budoucích specifikací. Před zavedením by 
měly být nové technologie, zejména C-
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automatizovanou mobilitu v rámci 
programu Horizont Evropa by mělo 
podporovat vývoj a testování příští vlny 
služeb C-ITS a napomáhat integraci vysoce 
automatizovaných vozidel do nových 
služeb multimodální mobility.

ITS, vždy testovány v reálných 
podmínkách, aby byla zajištěna 
spolehlivost. Evropské partnerství pro 
kooperativní, propojenou a 
automatizovanou mobilitu v rámci 
programu Horizont Evropa by mělo 
podporovat vývoj a testování příští vlny 
služeb C-ITS a napomáhat integraci vysoce 
automatizovaných vozidel do nových 
služeb multimodální mobility.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Evropská komise by měla 
neprodleně předložit specifikace týkající 
se C-ITS.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Studie z roku 2020 „Mapování 
přístupnosti dopravy pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace“47 ukazuje, 
že v současné době brání spolehlivému 
plánování cesty, pokud je vyhledávací 
proměnnou hledisko přístupnosti, 
nedostatek údajů o prvcích přístupnosti. V 
zájmu dalšího zlepšení přístupnosti 
dopravního systému a usnadnění cestování 
pro osoby se zdravotním postižením a 
osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace vyžadují multimodální digitální 
služby v oblasti mobility dostupnost dat o 
přístupových uzlech a jejich prvcích 
přístupnosti.

(13) Studie z roku 2020 „Mapování 
přístupnosti dopravy pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace“47 ukazuje, 
že v současné době brání spolehlivému 
plánování cesty, pokud je vyhledávací 
proměnnou hledisko přístupnosti, 
nedostatek údajů o prvcích přístupnosti. 
Ukazuje rovněž, že stanovení minimálních 
požadavků a norem pro informace pro 
osoby se zdravotním postižením a 
omezenou schopností pohybu a orientace 
by mělo být na evropské úrovni i na 
úrovni členských států považováno za 
velmi důležité. V zájmu dalšího zlepšení 
přístupnosti dopravního systému a 
usnadnění cestování pro osoby se 
zdravotním postižením a osoby s 
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omezenou schopností pohybu a orientace 
musí mít multimodální digitální služby v 
oblasti mobility data o přístupových uzlech 
a jejich prvcích přístupnosti v přístupných 
formátech.

__________________ __________________
47 https://op.europa.eu/cs/publication-
detail/-/publication/dfa0c844-3b5f-11eb-
b27b-01aa75ed71a1

47 https://op.europa.eu/cs/publication-
detail/-/publication/dfa0c844-3b5f-11eb-
b27b-01aa75ed71a1

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Zvýšená integrace ITS a 
pokročilých asistenčních systémů pro 
řidiče nebo systémů vozidel a 
infrastruktury obecně znamená, že tyto 
systémy budou stále více využívat 
informace, které si navzájem poskytují. To 
je zejména případ C-ITS. Rozsah tohoto 
využívání se bude zvětšovat s rostoucí 
mírou automatizace. Očekává se, že tato 
vyšší úroveň automatizace bude využívat 
komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou 
k organizování pohybu vozidel a zvýšení 
plynulosti dopravních toků, což rovněž 
přispěje k udržitelnější dopravě. Ohrožení 
integrity služeb ITS by tak mohlo mít 
závažný dopad na bezpečnost silničního 
provozu, například pokud je sděleno 
nesprávné omezení rychlosti nebo vozidlo 
provede nouzové zastavení z důvodu 
neexistujícího nebezpečí. Aby byly 
zajištěny jednotné podmínky k provedení 
této směrnice, měly by být v mimořádných 
situacích, kdy je ohrožena integrita služeb 
ITS, Komisi svěřeny prováděcí pravomoci 
za účelem přijetí protiopatření k řešení 
příčin a důsledků uvedené situace. 
Zmíněná opatření by měla být přijata co 
nejrychleji a měla by být okamžitě 
použitelná. Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 

(14) Zvýšená integrace ITS a 
pokročilých asistenčních systémů pro 
řidiče nebo systémů vozidel a 
infrastruktury obecně znamená, že tyto 
systémy budou stále více využívat 
informace, které si navzájem poskytují. To 
je zejména případ C-ITS. Rozsah tohoto 
využívání se bude zvětšovat s rostoucí 
mírou automatizace. Očekává se, že tato 
vyšší úroveň automatizace bude využívat 
bezpečnou komunikaci mezi vozidly a 
infrastrukturou k organizování pohybu 
vozidel a zvýšení plynulosti dopravních 
toků, což rovněž přispěje k udržitelnější 
dopravě. Bezpečná komunikace mezi 
vozidly a infrastrukturou by měla zajistit 
spolehlivost, přesnost a dostupnost dat, 
aniž by byla ohrožena potřeba 
spravedlivého přístupu různých 
zúčastněných stran a koncových uživatelů 
k datům. Ohrožení integrity služeb ITS by 
tak mohlo mít závažný dopad na 
bezpečnost silničního provozu, například 
pokud je sděleno nesprávné omezení 
rychlosti nebo vozidlo provede nouzové 
zastavení z důvodu neexistujícího 
nebezpečí. Aby byly zajištěny jednotné 
podmínky k provedení této směrnice, měly 
by být v mimořádných situacích, kdy je 
ohrožena integrita služeb ITS v jednom či 
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Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/201148. Vzhledem k potřebě zajistit 
návaznost dopravy je vhodné uplatnit 
prodloužení platnosti takového opatření na 
dobu delší než šest měsíců s využitím 
možnosti stanovené v čl. 8 odst. 2 nařízení 
(EU) č. 182/2011. Tato protiopatření by 
měla být ukončena, jakmile je provedeno 
alternativní řešení, nebo jakmile je 
mimořádná situace vyřešena.

více členských státech nebo když má 
integrita služeb ITS v jednom či více 
členských státech přeshraniční důsledky, 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Jsou-li ohroženy služby ITS a existují-li 
plány pro mimořádné situace, měly by 
příslušné orgány přijmout okamžitá 
opatření. Zmíněná opatření by měla být 
přijata co nejrychleji a měla by být 
okamžitě použitelná. Prováděcí pravomoci 
svěřené Komisi by měly být využívány 
pouze v mimořádných situacích, kdy 
pokusy jiných orgánů o nápravu nebyly 
úspěšné. Očekává se, že příslušné místní a 
celosystémové orgány budou mít zavedeny 
plány krizového řízení pro řešení celé 
škály možných systémových selhání a 
budou schopny tyto plány v případě 
potřeby využívat. Tyto pravomoci by měly 
být vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/201148. Vzhledem k potřebě zajistit 
návaznost dopravy je vhodné uplatnit 
prodloužení platnosti takového opatření na 
dobu delší než šest měsíců s využitím 
možnosti stanovené v čl. 8 odst. 2 nařízení 
(EU) č. 182/2011. Tato protiopatření by 
měla být ukončena, jakmile je provedeno 
alternativní řešení, nebo jakmile je 
mimořádná situace vyřešena.

__________________ __________________
48 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“;

48 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“;

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pokud zavádění a využívání 
aplikací a služeb ITS zahrnuje zpracování 

(15) Pokud zavádění a využívání 
aplikací a služeb ITS zahrnuje zpracování 
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osobních údajů, mělo by být toto 
zpracování prováděno v souladu s právem 
Unie o ochraně osobních údajů a soukromí, 
jak je stanoveno zejména v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/67949 a ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2002/58/ES50.

osobních údajů, mělo by být toto 
zpracování prováděno výhradně v souladu 
s právem Unie o ochraně osobních údajů a 
soukromí, jak je stanoveno zejména v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/67949 a ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2002/58/ES50.

__________________ __________________
49 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).“;

49 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).“;

50 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 
o zpracování osobních údajů a ochraně 
soukromí v odvětví elektronických 
komunikací (Směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 
201, 31.7.2002, s. 37).

50 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 
o zpracování osobních údajů a ochraně 
soukromí v odvětví elektronických 
komunikací (Směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 
201, 31.7.2002, s. 37).

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Pokud specifikace, které mají být 
vypracovány podle této směrnice, zahrnují 
zpracování osobních údajů, měly by 
zohledňovat požadavky nařízení (EU) 
2016/679 a směrnice 2002/58/ES. Zejména 
v případě, že je možné dosáhnout 
sledovaných účelů stejným způsobem za 
použití anonymních namísto osobních 
údajů, měla by být podporována 
anonymizace jako jedna z technik pro 
posílení soukromí jednotlivců, a to v 
souladu se zásadou záměrné ochrany 
osobních údajů.

(16) Pokud specifikace, které mají být 
vypracovány podle této směrnice, zahrnují 
zpracování osobních údajů, měly by 
dodržovat požadavky nařízení (EU) 
2016/679 a směrnice 2002/58/ES. Zejména 
v případě, že je možné dosáhnout účelu 
zpracování i bez odkazu na osobu a 
anonymizace je technicky možná, měla by 
být provedena anonymizace jako jedna z 
technik pro posílení soukromí jednotlivců, 
a to v souladu se zásadou záměrné ochrany 
osobních údajů. Zvláště pokud se používají 
technologie, jako jsou vzorce mobility na 
základě dat z vozidel nebo rozpoznávání 
obličeje, je třeba zabránit všem formám 



PE732.629v02-00 18/48 RR\1266142CS.docx

CS

diskriminace.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Poskytování zabezpečených a 
spolehlivých služeb určování času a polohy 
je zásadním prvkem efektivního provozu 
aplikací a služeb ITS. Je proto vhodné 
zajistit jejich kompatibilitu s ověřovacím 
mechanismem poskytovaným programem 
Galileo za účelem omezení spoofingových 
útoků na signál globálního družicového 
navigačního systému (GNSS).

(21) Poskytování zabezpečených a 
spolehlivých služeb určování času a polohy 
je zásadním prvkem efektivního provozu 
aplikací a služeb ITS. Je proto vhodné 
zajistit jejich zpětnou kompatibilitu s 
ověřovacím mechanismem poskytovaným 
programem Galileo za účelem omezení 
spoofingových útoků na signál globálního 
družicového navigačního systému (GNSS) 
a případně používat také další osvědčené 
mechanismy, aby byla zajištěna 
spolehlivost informací o poloze a času. 
Tyto mechanismy mohou zahrnovat 
kontroly věrohodnosti a využívání služeb 
GNSS.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Při vypracovávání pracovních 
programů přijímaných Komisí podle 
směrnice 2010/40/EU by měly proběhnout 
konzultace s členskými státy a dalšími 
příslušnými zúčastněnými stranami, včetně 
dalších expertních skupin Komise a výborů 
zabývajících se digitálními aspekty 
dopravy.

(22) Při vypracovávání pracovních 
programů přijímaných Komisí podle 
směrnice 2010/40/EU by měly proběhnout 
konzultace s členskými státy nebo 
případně jinými příslušnými orgány a 
dalšími příslušnými zúčastněnými 
stranami, včetně dalších expertních skupin 
Komise a výborů zabývajících se 
digitálními aspekty dopravy, poskytovatelů 
služeb ITS, sdružení uživatelů ITS, 
provozovatelů dopravy a zařízení a 
zástupců zpracovatelského průmyslu.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Komise a členské státy by měly 
přijmout nezbytná opatření k zajištění 
spolupráce se třetími zeměmi, zejména s 
kandidáty na členství v EU a s těmi třetími 
zeměmi, v nichž se nacházejí tranzitní 
koridory spojující členské státy. Komise by 
měla rovněž podporovat spolupráci na 
mezinárodní úrovni.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Za účelem dosažení cílů této 
směrnice by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o změny 
seznamu druhů dat, v jejichž případě mají 
členské státy zajistit dostupnost dat, a o 
změny seznamu služeb ITS, jejichž 
zavedení mají členské státy zajistit, a to po 
dobu pěti let od vstupu této směrnice v 
platnost. Toto období by mělo být 
automaticky prodlužováno o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodlužování 
námitku. Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni a se zúčastněnými stranami, a aby 
tyto konzultace probíhaly v souladu se 
zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů59. Pro zajištění rovné účasti na 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
obdrží Evropský parlament a Rada veškeré 

(24) Za účelem dosažení cílů této 
směrnice by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o změny 
seznamu druhů dat, v jejichž případě mají 
členské státy nebo případně jiné příslušné 
orgány zajistit dostupnost dat, a o změny 
seznamu služeb ITS, jejichž zavedení mají 
členské státy zajistit, a to po dobu pěti let 
od vstupu této směrnice v platnost. Toto 
období by mělo být automaticky 
prodlužováno o stejně dlouhá období, 
pokud Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví proti tomuto prodlužování 
námitku. Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni a se zúčastněnými stranami 
zastupujícími všechny druhy účastníků 
silničního provozu a další dotčené strany, 
a aby tyto konzultace probíhaly v souladu 
se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 



PE732.629v02-00 20/48 RR\1266142CS.docx

CS

dokumenty současně s odborníky z 
členských států a jejich odborníci mají 
systematicky přístup na setkání expertních 
skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů 
v přenesené pravomoci.

předpisů59. Pro zajištění rovné účasti na 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
obdrží Evropský parlament a Rada veškeré 
dokumenty současně s odborníky z 
členských států a jejich odborníci mají 
systematicky přístup na setkání expertních 
skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů 
v přenesené pravomoci.

__________________ __________________
59 Interinstitucionální dohoda mezi 
Evropským parlamentem, Radou Evropské 
unie a Evropskou komisí o zdokonalení 
tvorby právních předpisů (Úř. věst. L 123, 
12.5.2016, s. 1).

59 Interinstitucionální dohoda mezi 
Evropským parlamentem, Radou Evropské 
unie a Evropskou komisí o zdokonalení 
tvorby právních předpisů (Úř. věst. L 123, 
12.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2010/40/EU
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) v článku 3 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„g) přijetí specifikací pro spolupracující 
inteligentní dopravní služby.“;

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a a (nové)
Směrnice 2010/40/EU
Čl. 4 – bod 2

Platné znění Pozměňovací návrh

aa) bod 2) se nahrazuje tímto:
2) „interoperabilitou“ schopnost systémů 
a základních obchodních procesů 
vyměňovat data a sdílet informace 
a znalosti;

2) „interoperabilitou“ schopnost systémů 
a základních obchodních procesů 
vyměňovat data a sdílet informace 
a znalosti, aby byla zaručena kontinuita 
služeb ITS;
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Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a a (nové)
Směrnice 2010/40/EU
Čl. 4 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa)  bod 14) se nahrazuje tímto:
„14) „daty o silniční síti“ údaje o 
charakteristikách silniční infrastruktury, 
mimo jiné včetně stálého dopravního 
značení a jeho regulačních 
bezpečnostních prvků, jakož i dobíjecí 
infrastruktury;“;

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 2010/40/EU
Čl. 4 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19) „kooperativními inteligentními 
dopravními systémy“ nebo „C-ITS“ 
inteligentní dopravní systémy, které 
uživatelům ITS umožňují spolupracovat 
prostřednictvím výměny zabezpečených a 
důvěryhodných zpráv;

19) „kooperativními inteligentními 
dopravními systémy“ nebo „C-ITS“ 
inteligentní dopravní systémy, které 
uživatelům ITS umožňují interakci a 
spolupráci prostřednictvím výměny 
zabezpečených a důvěryhodných zpráv 
nediskriminačním způsobem mezi vozidly 
a jinými prvky dopravního ekosystému, 
včetně vozidel, infrastruktury a 
zranitelných účastníků silničního 
provozu, aniž by o sobě navzájem předem 
věděli, a to s využitím komunikačních 
technologií;

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
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Směrnice 2010/40/EU
Čl. 4 – bod 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21) „dostupností dat“ existence dat 
v digitálním strojově čitelném formátu;

21) „dostupností dat“ existence dat 
v digitálně přístupném strojově čitelném 
formátu;

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 2010/40/EU
Čl. 4 – bod 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23) „přístupností dat“ možnost 
požadovat a obdržet data v digitálním 
strojově čitelném formátu prostřednictvím 
vnitrostátních přístupových bodů;

23) „přístupností dat“ možnost 
požadovat a obdržet data v digitálně 
přístupném strojově čitelném formátu 
prostřednictvím vnitrostátních 
přístupových bodů a případně 
regionálních a místních přístupových 
bodů;

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2010/40/EU
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k zajištění toho, aby specifikace 
přijaté Komisí podle článku 6 byly použity 
na aplikace a služby ITS při jejich zavádění 
v souladu se zásadami stanovenými 
v příloze II. Tím není dotčeno právo 
jednotlivých členských států rozhodnout 
o vlastním zavedení těchto aplikací 
a služeb na svém území. Tímto právem 
nejsou dotčeny články 6a a 6b. Členské 
státy v příslušných případech rovněž 

1. Členské státy nebo příslušné 
orgány přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby specifikace přijaté 
Komisí podle článku 6 byly použity na 
aplikace a služby ITS při jejich zavádění 
v souladu se zásadami stanovenými 
v příloze II. Tím není dotčeno právo 
jednotlivých členských států rozhodnout 
o vlastním zavedení těchto aplikací 
a služeb na svém území. Tímto právem 
nejsou dotčeny články 6a a 6b. Členské 



RR\1266142CS.docx 23/48 PE732.629v02-00

CS

spolupracují na prosazování uvedených 
specifikací.

státy případně rovněž spolupracují na 
prosazování těchto specifikací, a to i s 
příslušnými zúčastněnými stranami. 
Komise přijme metodiku pro 
interoperabilitu dat v architektuře 
vnitrostátních přístupových bodů jako 
součást svého pracovního programu 
uvedeného v čl. 17 odst. 5.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2010/40/EU
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy rovněž spolupracují 
ohledně prioritních oblastí, pokud pro 
uvedené prioritní oblasti nebyly přijaty 
žádné specifikace.

2. Členské státy nebo příslušné 
orgány rovněž spolupracují, a to i s 
příslušnými zúčastněnými stranami, 
ohledně prioritních oblastí, pokud pro 
uvedené prioritní oblasti nebyly přijaty 
žádné specifikace.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2010/40/EU
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy rovněž v případě 
potřeby spolupracují s příslušnými 
zúčastněnými stranami na provozních 
aspektech provádění a dodržování 
specifikací přijatých Komisí, jako jsou 
normy a harmonizované profily EU, 
společné definice, společná metadata, 
společné požadavky na kvalitu a aspekty 
týkající se interoperability architektur 
vnitrostátních přístupových bodů, společné 
podmínky pro výměnu dat, jakož i 
společné činnosti odborné přípravy a 

3. Členské státy nebo příslušné 
orgány rovněž spolupracují, a to i s 
příslušnými zúčastněnými stranami, na 
provozních aspektech provádění a 
dodržování specifikací přijatých Komisí, 
jako jsou normy a harmonizované profily 
EU, společné definice, společná metadata, 
společné požadavky na kvalitu a aspekty 
týkající se interoperability architektur 
vnitrostátních přístupových bodů, 
přístupnost dat a společné podmínky pro 
výměnu dat, zabezpečený přístup, jakož i 
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informační činnosti.“; společné činnosti odborné přípravy a 
informační činnosti. Za tímto účelem 
sdílejí osvědčené postupy a rozvíjejí 
společné projekty, zejména v 
přeshraničních oblastech.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Směrnice 2010/40/EU
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Aniž jsou dotčeny postupy podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/1535*, specifikace případně 
stanoví podmínky, za nichž mohou členské 
státy po oznámení Komisi stanovit 
dodatečná pravidla pro poskytování služeb 
ITS na celém svém území či na jeho části, 
za předpokladu, že tato pravidla 
nenarušují interoperabilitu.“;

5. Aniž jsou dotčeny postupy podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/1535*, specifikace případně 
stanoví podmínky, za nichž mohou členské 
státy po oznámení Komisi stanovit 
dodatečná pravidla pro poskytování služeb 
ITS na celém svém území či na jeho části. 
Tato pravidla nesmějí být navržena nebo 
schválena, pokud by bránila 
interoperabilitě.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Směrnice 2010/40/EU
Čl. 6a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby pro každý druh 
dat uvedený v příloze III byla data pro 
zeměpisné pokrytí týkající se tohoto druhu 
dat k dispozici co nejdříve, a nejpozději v 
příslušný den stanovený v uvedené příloze.

Členské státy nebo příslušné orgány 
zajistí, aby pro každý druh dat uvedený v 
příloze III byla k dispozici data pro 
zeměpisné pokrytí týkající se tohoto druhu 
dat, přičemž vyvíjejí maximální úsilí, aby 
tomu tak bylo co nejdříve, a nejpozději v 
příslušný den stanovený v uvedené příloze.

Pozměňovací návrh 34
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Směrnice 2010/40/EU
Čl. 6a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy do stejného dne zajistí 
přístupnost uvedených dat ve vnitrostátních 
přístupových bodech.

Členské státy nebo příslušné orgány do 
stejného dne zajistí přístupnost uvedených 
dat ve vnitrostátních přístupových bodech. 
Za tímto účelem poskytnou členské státy 
nebo příslušné orgány vhodné uživatelské 
rozhraní.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Směrnice 2010/40/EU
Čl. 6a – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 31. prosince 2026 zřídí Komise 
společný evropský přístupový bod pro 
přístup k datům souvisejícím s dopravou a 
jejich opětovné použití, aby podpořila 
poskytování celoevropských 
interoperabilních služeb ITS v oblasti 
cestování a dopravního provozu 
koncovým uživatelům. Tento společný 
evropský přístupový bod propojí všechny 
vnitrostátní přístupové body a nabídne 
přístup ke všem datům, na něž se vztahuje 
směrnice 2010/40/EU. Komise zajistí, aby 
společný evropský přístupový bod byl 
zpřístupněn veřejnosti a byl snadno 
přístupný, a to tak, že bude bezplatně 
poskytovat otevřená data prostřednictvím 
otevřených a standardizovaných rozhraní. 
Členské státy zajistí, aby jejich 
vnitrostátní přístupové body umožňovaly 
automatizovanou a jednotnou výměnu dat 
se společným evropským přístupovým 
bodem, aniž jsou dotčeny příslušné právní 
předpisy Unie.
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Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Směrnice 2010/40/EU
Čl. 6b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby služby ITS 
uvedené v příloze IV byly zavedeny pro 
zeměpisné pokrytí stanovené v uvedené 
příloze do data v ní uvedeného.;

Členské státy zajistí, aby služby ITS 
uvedené v příloze IV byly zavedeny pro 
zeměpisné pokrytí nejpozději k 
příslušnému datu stanovenému v uvedené 
příloze.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a
Směrnice 2010/40/EU
Čl. 7 – odst. 1a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Na základě analýzy nákladů a 
přínosů a posouzení dopadů včetně 
příslušných konzultací je Komisi svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 12 za 
účelem změn seznamu druhů dat v příloze 
III, včetně data provedení a zeměpisného 
pokrytí pro každý druh dat. Uvedené 
změny musí být v souladu s kategoriemi 
dat stanovenými v posledním pracovním 
programu přijatém podle čl. 17 odst. 5.

1a. Na základě analýzy nákladů a 
přínosů a posouzení dopadů, které bude 
věnovat zvláštní pozornost dopadu na 
malé a střední podniky, a na základě 
konzultace se zúčastněnými stranami, jež 
bude rovným způsobem zahrnovat 
zástupce všech účastníků silničního 
provozu a dalších dotčených skupin, je 
Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
12 za účelem změn seznamu druhů dat v 
příloze III, včetně data provedení a 
zeměpisného pokrytí pro každý druh dat. 
Uvedené změny musí být v souladu s 
kategoriemi dat stanovenými v posledním 
pracovním programu přijatém podle čl. 17 
odst. 5.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a
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Směrnice 2010/40/EU
Čl. 7 – odst. 1b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Na základě analýzy nákladů a 
přínosů, řádně zohledňující vývoj na trhu a 
technologický vývoj, a posouzení dopadů 
včetně příslušných konzultací je Komisi 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
12 za účelem změn seznamu služeb ITS v 
příloze IV, včetně data provedení a 
zeměpisného pokrytí pro každou službu 
ITS. Uvedené změny musí být v souladu se 
seznamem služeb ITS stanoveným v 
posledním pracovním programu přijatém 
podle čl. 17 odst. 5.“;

1b. Na základě analýzy nákladů a 
přínosů, řádně zohledňující vývoj na trhu a 
technologický vývoj, a posouzení dopadů, 
které bude věnovat zvláštní pozornost 
dopadu na malé a střední podniky, a na 
základě konzultace se zúčastněnými 
stranami je Komisi svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 12 za účelem změn 
seznamu služeb ITS v příloze IV, včetně 
data provedení a zeměpisného pokrytí pro 
každou službu ITS. Tyto návrhy musí být v 
souladu se seznamem služeb ITS 
stanoveným v posledním pracovním 
programu přijatém v souladu s čl. 17 
odst. 5.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový)
Směrnice 2010/40/EU
Článek 9

Platné znění Pozměňovací návrh

9a) článek 9 se nahrazuje tímto:
Článek 9 „Článek 9

Nezávazná opatření Nezávazná opatření

Komise může poradním postupem podle čl. 
15 odst. 2 přijmout pokyny a jiná 
nezávazná opatření k usnadnění spolupráce 
mezi členskými státy související 
s prioritními oblastmi.

Komise přijme poradním postupem podle 
čl. 15 odst. 2 pokyny a jiná nezávazná 
opatření k usnadnění spolupráce mezi 
členskými státy související s prioritními 
oblastmi. Tyto pokyny pomohou vymezit 
postup, kterým členské státy budou mezi 
sebou prostřednictvím svých 
vnitrostátních přístupových bodů 
centralizovaným a kooperativním 
způsobem sdílet typy dat uvedené v příloze 
III, které poskytovatelé služeb ITS 
zpřístupnili.“;
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Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2010/40/EU
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se specifikace přijaté podle článku 6 
týkají zpracování dat o dopravním 
provozu, cestování nebo silniční síti, která 
jsou osobními údaji ve smyslu čl. 4 bodu 1 
nařízení (EU) 2016/679*, stanoví kategorie 
těchto údajů a dále stanoví vhodné záruky 
ochrany osobních údajů podle nařízení 
(EU) 2016/679 a směrnice 2002/58/ES. V 
příslušných případech se podporuje 
používání anonymních údajů.

Pokud se specifikace přijaté podle článku 6 
týkají zpracování dat o dopravním 
provozu, cestování nebo silniční síti, která 
jsou osobními údaji ve smyslu čl. 4 bodu 1 
nařízení (EU) 2016/679*, stanoví kategorie 
těchto údajů a dále stanoví vhodné záruky 
ochrany osobních údajů podle nařízení 
(EU) 2016/679 a směrnice 2002/58/ES. 
Lze-li účelu zpracování dosáhnout rovněž 
bez odkazu na určitou osobu a je-li 
anonymizace technicky proveditelná, 
použijí se anonymní údaje.

____________ ____________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).“;

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).“;

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 a (nový)
Směrnice 2010/40/EU
Čl. 12 – odst. 4

Platné znění Pozměňovací návrh

12a) ustanovení čl. 12 odst. 4 se mění 
takto:

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 

„4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
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s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů. 

s Evropskou poradní skupinou pro ITS, 
dalšími příslušnými zúčastněnými 
stranami a odborníky jmenovanými 
jednotlivými členskými státy v souladu se 
zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů.“

(Směrnice 2010/40/EU)

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Směrnice 2010/40/EU
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Po úvodní zprávě podávají členské 
státy každé tři roky zprávu o pokroku 
dosaženém při provádění této směrnice a 
všech aktů v přenesené pravomoci, které 
tuto směrnici doplňují, jak je uvedeno v 
odstavci 1.

3. Po úvodní zprávě podávají členské 
státy každé dva roky zprávu o pokroku 
dosaženém při provádění této směrnice a 
všech aktů v přenesené pravomoci, které 
tuto směrnici doplňují, jak je uvedeno v 
odstavci 1.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Směrnice 2010/40/EU
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Osmnáct měsíců po uplynutí každé 
lhůty pro podávání zpráv členských států 
předloží Komise Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o pokroku dosaženém při 
provádění této směrnice. Ke zprávě přiloží 
analýzu fungování a provádění, včetně 
použitých a potřebných finančních zdrojů, 
článků 5 až 11 a článku 16 a případně 
vyhodnotí, zda je třeba směrnici upravit.

4. Dvanáct měsíců po uplynutí každé 
lhůty pro podávání zpráv členských států 
předloží Komise Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o pokroku dosaženém při 
provádění této směrnice. Ke zprávě přiloží 
analýzu fungování a provádění, včetně 
použitých a potřebných finančních zdrojů, 
článků 5 až 11 a článku 16 a případně 
vyhodnotí, zda je třeba směrnici upravit.
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Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Směrnice 2010/40/EU
Čl. 17 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do [datum vstupu v platnost + 12 měsíců] 
přijme Komise po konzultaci s příslušnými 
zúčastněnými stranami a prostřednictvím 
prováděcího aktu pracovní program. Tento 
prováděcí akt se přijímá přezkumným 
postupem podle čl. 15 odst. 4. Pracovní 
program obsahuje pro každý rok cíle a 
lhůty pro jeho provedení, jakož i seznam 
kategorií dat a služeb ITS, pro něž může 
Komise přijmout akty v přenesené 
pravomoci podle čl. 7 odst. 1a a 1b.

Do [datum vstupu v platnost + 12 měsíců] 
přijme Komise po konzultaci s Evropskou 
poradní skupinou pro ITS a příslušnými 
zúčastněnými stranami a prostřednictvím 
prováděcího aktu pracovní program. Tento 
prováděcí akt se přijímá přezkumným 
postupem podle čl. 15 odst. 4. Pracovní 
program obsahuje pro každý rok cíle a 
lhůty pro jeho provedení, jakož i seznam 
kategorií dat a služeb ITS, pro něž může 
Komise přijmout akty v přenesené 
pravomoci podle čl. 7 odst. 1a nebo 
předložit nový legislativní návrh.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Příloha I – bod 1 – odst. 1 – bod 1.1 – odst. 1 – bod 1.1.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.1.4. včasné aktualizace multimodálních 
informací o cestování, včetně informací 
týkajících se rezervace a nákupu 
dopravních služeb, poskytovateli služeb 
ITS.

1.1.4. včasné aktualizace multimodálních 
informací o cestování, včetně informací 
týkajících se rezervace a případně nákupu 
dopravních služeb, poskytovateli služeb 
ITS.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Příloha I – bod 2 – odst. 1 – bod 2.1 – odst. 1 – bod 2.1.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1.4. dostupnosti údajů a synergie s 
dalšími iniciativami zaměřenými na 

2.1.4. dostupnosti údajů a synergie s 
dalšími iniciativami zaměřenými na 
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harmonizaci a usnadnění sdílení dat67, 
jakož i na podporu multimodality, 
integrace druhů dopravy a optimalizace 
rovnováhy mezi nimi v evropské dopravní 
síti.

harmonizaci a usnadnění sdílení dat67, 
jakož i na podporu multimodality, 
integrace druhů dopravy, optimalizace 
rovnováhy mezi nimi v evropské dopravní 
síti.

__________________ __________________
67 Například nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/1056 ze dne 
15. července 2020 o elektronických 
informacích o nákladní dopravě (Úř. věst. 
L 249, 31.7.2020, s. 33) a činnost Fóra pro 
digitální dopravu a logistiku (DTLF).

67 Například nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/1056 ze dne 
15. července 2020 o elektronických 
informacích o nákladní dopravě (Úř. věst. 
L 249, 31.7.2020, s. 33) a činnost Fóra pro 
digitální dopravu a logistiku (DTLF).

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Příloha I – bod 2 – odst. 1 – bod 2.2 – odst. 1 – bod 2.2.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2.1. dostupnosti a přístupnosti 
stávajících a přesných dat o silniční síti a 
multimodálních dat o cestování a 
dopravním provozu potřebných pro řízení 
mobility pro příslušné orgány veřejné 
moci, aniž by byly dotčeny požadavky na 
ochranu údajů;

2.2.1. dostupnosti a přístupnosti 
stávajících a přesných dat o silniční síti a 
multimodálních dat o cestování a 
dopravním provozu potřebných pro řízení 
mobility ve standardizovaném formátu pro 
příslušné orgány veřejné moci, aniž by 
byly dotčeny požadavky na ochranu údajů;

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Příloha I – bod 2 – odst. 1 – bod 2.4 – odst. 1 – bod 2.4.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4.2. dostupnosti dat týkajících se 
nákladu, přístupných prostřednictvím 
jiných konkrétních rámců pro sdílení dat68;

2.4.2. dostupnosti dat týkajících se 
nákladu, přístupných prostřednictvím 
jiných konkrétních rámců pro sdílení dat68, 
které podporují interoperabilitu řešení 
eCMR;

__________________ __________________
68 Například nařízení (EU) 2020/1056. 68 Například nařízení (EU) 2020/1056.
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Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Příloha I – bod 3 – odst. 1 – bod 3.1 – odst. 1 – bod 3.1.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1.3a. Zajistit rychlé přizpůsobení 
nařízení (EU) 2018/858 tak, aby 
zahrnovalo technologie eCall nové 
generace.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Příloha I – bod 3 – odst. 1 – bod 3.1 – odst. 1 – bod 3.1.3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1.3b. Evropská komise a členské státy by 
měly spolupracovat s operátory mobilních 
sítí a dalšími zúčastněnými stranami na 
nalezení řešení pro fungování systémů 
eCall ve vozidlech, která vstoupila na trh 
předtím, než byla norma pro technologie 
eCall nové generace schválena a vložena 
do právních předpisů o EU schvalování 
typu. Fungování systémů eCall 
založených na přepojování okruhů musí 
být zajištěno alespoň po dobu očekávané 
životnosti posledních vozidel uvedených 
na trh s takovým systémem.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Příloha I – bod 3 – odst. 1 – bod 3.2 – odst. 1 – bod 3.2.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.3a. dostupnosti infrastruktury pro 
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alternativní paliva pro uživatele.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Příloha I – bod 3 – odst. 1 – bod 3.4 – bod 3.4.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.4.1. Definice nezbytných opatření na 
podporu bezpečnosti účastníků silničního 
provozu, pokud jde o jejich palubní 
rozhraní člověk-stroj a používání 
přenosných zařízení na podporu řízení 
a/nebo přepravy, jakož i zabezpečení 
komunikace ve vozidle, jež nespadají do 
oblasti působnosti nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/85869, 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 167/201370 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 168/201371.

3.4.1. Definice nezbytných opatření na 
podporu bezpečnosti účastníků silničního 
provozu, pokud jde o jejich palubní 
rozhraní člověk-stroj a používání 
přenosných zařízení, včetně mobilních 
telefonů, na podporu řízení a/nebo 
přepravy, jakož i zabezpečení komunikace 
ve vozidle, jež nespadají do oblasti 
působnosti nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/85869, 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 167/201370 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 168/201371. 
Definice nezbytných opatření rovněž 
uznávají potřebu zajistit vzájemné 
uznávání zpráv ITS vyměňovaných mezi 
druhy dopravy, jejichž zařízení ITS a 
připojené senzory byly vyvinuty na 
základě různých norem funkční 
bezpečnosti.

__________________ __________________
69 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o 
schvalování motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel, jakož i systémů, 
konstrukčních částí a samostatných 
technických celků určených pro tato 
vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o 
změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 
595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES 
(Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1).

69 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o 
schvalování motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel, jakož i systémů, 
konstrukčních částí a samostatných 
technických celků určených pro tato 
vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o 
změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 
595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES 
(Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1).

70 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 
o schvalování zemědělských a lesnických 
vozidel a dozoru nad trhem s těmito 
vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1).

70 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 
o schvalování zemědělských a lesnických 
vozidel a dozoru nad trhem s těmito 
vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1).
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71 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 
o schvalování dvoukolových nebo 
tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru 
nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 
2.3.2013, s. 52).

71 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 
o schvalování dvoukolových nebo 
tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru 
nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 
2.3.2013, s. 52).

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Příloha I – bod 4 – odst. 1 – bod 4.1 – bod 4.1.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.1.4. definice komunikační infrastruktury 
pro výměnu dat nebo informací mezi 
vozidly, mezi infrastrukturami a mezi 
vozidly a infrastrukturami;

4.1.4. definice bezpečné, přesné a 
spolehlivé komunikační infrastruktury pro 
výměnu dat nebo informací mezi vozidly, 
mezi infrastrukturami a mezi vozidly a 
infrastrukturami;

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Příloha 2 – tabulka 1 – písm. a
Směrnice 2010/40/EU
Příloha 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hmatatelně přispívají k řešení klíčových 
problémů, které ovlivňují silniční dopravu 
v Evropě (např. omezení kongesce, snížení 
emisí, zlepšení energetické účinnosti, 
dosažení vyšší úrovně bezpečnosti a 
ochrany, včetně zranitelných účastníků 
silničního provozu);

a) hmatatelně přispívají k řešení klíčových 
problémů, které ovlivňují silniční dopravu 
v Evropě (např. omezení kongesce, 
předvídání nouzových situací a 
povětrnostních jevů, snížení emisí, 
zlepšení energetické účinnosti, dosažení 
vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany, včetně 
zranitelných účastníků silničního provozu);

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
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Příloha 2 – tabulka 1 – písm. e
Směrnice 2010/40/EU
Příloha 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zajišťují, aby systémy a základní 
obchodní procesy měly kapacitu pro 
výměnu dat a sdílení informací a znalostí, 
aby tak umožnily účinné poskytování 
služeb ITS;

e) zajišťují, aby aplikace systémů, služby a 
základní obchodní procesy měly kapacitu 
pro výměnu dat a sdílení informací a 
znalostí v bezpečném a důvěryhodném 
prostředí a ve standardizovaném formátu, 
aby tak umožnily účinné poskytování 
služeb ITS;

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Příloha 2 – tabulka 1 – písm. g
Směrnice 2010/40/EU
Příloha 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zohledňují základní rozdíly mezi 
vlastnostmi dopravních sítí, zejména ve 
velikosti objemu provozu a povětrnostních 
podmínkách na pozemních komunikacích;

g) zohledňují základní rozdíly mezi 
vlastnostmi dopravních sítí, zejména ve 
velikosti objemu provozu a povětrnostních 
podmínkách na pozemních komunikacích a 
automatizaci infrastruktury;

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Příloha 2 – tabulka 1 – písm. h
Směrnice 2010/40/EU
Příloha 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) nebrání zranitelným účastníkům 
silničního provozu v přístupu k aplikacím a 
službám ITS ani je v přístupu 
nediskriminují. V příslušných případech 
musí být zajištěna přístupnost pro osoby 
se zdravotním postižením v souladu s 
požadavky na přístupnost uvedenými v 
příloze I směrnice 2019/882, mají-li 
aplikace a služby ITS sloužit ke 

h) nebrání žádným účastníkům silničního 
provozu v přístupu k aplikacím a službám 
ITS ani je v přístupu nediskriminují. 
Zejména s cílem zohlednit zranitelné 
účastníky silničního provozu musí být 
aplikace a služby ITS přístupné osobám se 
zdravotním postižením v souladu s 
požadavky na přístupnost uvedenými v 
příloze I směrnice 2019/882, mají-li 
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zprostředkování nebo poskytování 
informací uživatelům ITS se zdravotním 
postižením;

aplikace a služby ITS sloužit ke 
zprostředkování nebo poskytování 
informací uživatelům ITS se zdravotním 
postižením;

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Příloha 2 – tabulka 1 – písm. i
Směrnice 2010/40/EU
Příloha 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) po odpovídajícím posouzení rizik 
prokazují stabilitu inovativních systémů 
ITS prostřednictvím dostatečné úrovně 
technického rozvoje a provozního využití;

i) po odpovídajícím posouzení rizik, včetně 
zkoušek v reálných podmínkách, u všech 
výrobců vozidel a poskytovatelů 
infrastruktury prokazují stabilitu 
inovativních systémů ITS prostřednictvím 
dostatečné úrovně technického rozvoje a 
provozního využití jako základu pro 
systémy posuzování souladu;“

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Příloha 2 – tabulka 1 – písm. k
Směrnice 2010/40/EU
Příloha 2 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) při zavádění ITS v příslušných 
případech zohledňují koordinaci různých 
druhů dopravy;

k) při zavádění ITS zohledňují koordinaci 
všech druhů dopravy souvisejících s touto 
směrnicí, zejména jízdy na kole a chůze, a 
to mimo jiné zajištěním interoperability 
systémů, výměny údajů a aplikací napříč 
různými druhy dopravy;

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
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Příloha 2 – tabulka 1 – písm. l
Směrnice 2010/40/EU
Příloha 2 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) zohledňují stávající pravidla, politiky a 
činnosti Unie, které se týkají oblasti ITS, 
zejména v oblasti normalizace;

l) zohledňují stávající pravidla, politiky a 
činnosti Unie, které se týkají oblasti ITS, 
zejména v oblasti normalizace,  a v případě 
specifikací zásadu technologické 
neutrality stanovenou ve směrnici 
2018/1972;

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Příloha 2 – tabulka 1 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) zajišťují transparentnost sestavování 
pořadí při navrhování možností mobility 
zákazníkům.

m) zajišťují transparentnost sestavování 
pořadí při navrhování možností mobility 
zákazníkům, a to i na základě dopadů na 
životní prostředí.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Příloha III – tabulka

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Seznam druhů dat

Druh dat Zeměpisné pokrytí Datum

Druhy dat o předpisech a omezeních 
(podle nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2015/9626 ):

Statické a dynamické dopravní 
předpisy, jsou-li relevantní, týkající 

Transevropská silniční síť, 
ostatní dálnice do uvedené sítě 

31. prosince 
2025

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=COM:2021:813:FIN%23#footnote6
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se těchto druhů dat:
- podmínek přístupu do tunelů
- podmínek přístupu na mosty
- omezení rychlosti
- předpisů pro nákladní dopravu
- zákazu předjíždění pro těžká 
nákladní vozidla
- směru jízdy ve střídavých jízdních 
pruzích
- omezení 
hmotnosti/délky/šířky/výšky
- jednosměrných ulic

nezahrnuté a hlavní silnice

Celá silniční síť EU, která je 
veřejně přístupná pro 
motorizovanou dopravu, i 
cyklistická infrastruktura 
podél této sítě, s výjimkou 
soukromých pozemních 
komunikací

31. prosince 
2028

- plány dispozičních řešení 
dopravních komunikací

Celá silniční síť, která je 
veřejně přístupná pro 
motorizovanou dopravu, i 
cyklistická infrastruktura 
podél této sítě,

31. prosince 
2025

- regulace vjezdu vozidel do 
městských oblastí 
- hranice omezení, zákazů nebo 
povinností s platností pro danou 
zónu, aktuální přístupový status a 
podmínky pro provoz v 
regulovaných dopravních zónách

Celá silniční síť, která je 
veřejně přístupná pro 
motorizovanou dopravu, i 
cyklistická infrastruktura 
podél této sítě,

31. prosince 
2025

Druhy dat o stavu sítě (podle 
nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2015/962):

- uzavírky silnic
- uzavírky jízdních pruhů
- silniční práce
- dočasná opatření v oblasti řízení 
provozu
- špatný stav pozemní komunikace
- nehody a mimořádné události 
zahrnující nechráněné účastníky 
silničního provozu 

Transevropská silniční síť, 
ostatní dálnice do uvedené sítě 
nezahrnuté a hlavní silnice

31. prosince 
2025

Celá silniční síť EU, která je 
veřejně přístupná pro 
motorizovanou dopravu, 
včetně cyklistické 

31. prosince 
2028
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infrastruktury podél této sítě, 
s výjimkou soukromých silnic

Druhy dat o bezpečných a 
chráněných parkovacích místech pro 
nákladní a užitková vozidla (podle 
nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 885/20137):

- statická data týkající se 
parkovacích ploch
- informace o bezpečnosti a 
vybavení parkovací plochy, včetně 
informací o stávajících 
bezpečnostních opatřeních, které 
jsou relevantní pro všechny řidiče, 
včetně zranitelných osob, a pro 
řidiče nákladních vozidel - 
dynamická data o dostupnosti 
parkovacích míst, včetně uvedení, 
je-li parkoviště  obsazené, uzavřené, 
nebo počtu volných míst k dispozici.

Transevropská silniční síť a 
ostatní dálnice do uvedené sítě 
nezahrnuté

31. prosince 
2025

Data o zjištěných událostech nebo 
podmínkách týkajících se 
bezpečnosti silničního provozu 
(podle nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 886/20138):

- dočasně kluzká vozovka
- zvířata, osoby, překážky, předměty 
na vozovce

- nezajištěné místo nehody
- krátkodobé práce na silnici
- snížená viditelnost
- vozidlo v protisměru
- nezajištěná zablokovaná silnice
- mimořádné povětrnostní podmínky
- nebezpečné nehody, jako jsou 
nehody s únikem jedovatých látek, 
které mají za následek uzavření 
silnic.

Transevropská silniční síť a 
ostatní dálnice do uvedené sítě 
nezahrnuté

31. prosince 
2026

Druhy multimodálních statických 
dat o cestování (podle nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2017/19269):

Umístění zjištěných přístupových 
uzlů pro všechny druhy pravidelné 
dopravy, včetně informací o 
přístupnosti přístupových uzlů a cest 

Celá dopravní síť EU a 
cyklistická infrastruktura 
podél této sítě,

31. prosince 
2026

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=COM:2021:813:FIN%23#footnote7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=COM:2021:813:FIN%23#footnote8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=COM:2021:813:FIN%23#footnote9
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v místech přestupu (např. existence 
výtahů, eskalátorů) 

Druhy dat o předpisech a 
omezeních (podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
(EU) […/…]1 o zavádění 
infrastruktury pro alternativní 
paliva):
Infrastruktura pro alternativní 
paliva
- statická data o počtu elektrických 
dobíjecích stanic a vodíkových 
čerpacích stanic
- dynamická data o dostupnosti 
infrastruktury pro alternativní 
paliva

Transevropská silniční síť, 
ostatní dálnice do uvedené sítě 
nezahrnuté a hlavní silnice

31. prosince 
2025

Infrastruktura pro alternativní 
paliva pro bezpečná a chráněná 
parkovací místa pro nákladní a 
užitková vozidla
- statická data o počtu elektrických 
dobíjecích stanic a vodíkových 
čerpacích stanic na každém 
bezpečném a chráněném 
parkovacím místě pro nákladní a 
užitková vozidla;
- dynamická data o dostupnosti 
infrastruktury pro alternativní 
paliva;

Transevropská silniční síť, 
ostatní dálnice do uvedené sítě 
nezahrnuté a hlavní silnice

31. prosince 
2025

1 [vložte úplný odkaz na Úřední věstník]
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Odvažuji se představit si, že jednoho dne v budoucnu budou vysoce automatizovaná vozidla 

sdílet veřejný prostor s různými roboty a drony. V blízké budoucnosti se však budou dnes 

prodané automobily stále používat: provoz bude sestávat z kombinace vysoce 

automatizovaných vozidel a vozidel s nízkou mírou automatizace prodaných počátkem 20. let 

21. století. Všechna tato vozidla o sobě budou muset vzájemně vědět: kde se nacházejí, kam a 

jakou rychlostí hodlají jet. Budou si muset vzájemně důvěřovat, že do sebe nenarazí – a to 

doslova! K tomu bude nutná přímá komunikace ad hoc mezi různými aktéry, a to okamžitá a 

za všech okolností. První automobily vybavené pro takový svět nyní v Evropě vstupují na trh a 

správce pozemních komunikací pro ně připravují a začínají vybavovat silnice.

Úvod

Evropská komise navrhuje aktualizovat směrnici o inteligentních dopravních systémech (ITS) 

z roku 2010 a přizpůsobit ji objevujícím se novým možnostem silniční mobility, aplikacím pro 

mobilitu a propojené a automatizované mobilitě. Cílem tohoto přezkumu je podnítit rychlejší 

zavádění nových, inteligentních služeb navržením toho, aby byla v digitálním formátu 

zpřístupněna některá klíčová data o silniční síti, cestování a dopravním provozu, jako jsou 

omezení rychlosti, plány dispozičních řešení dopravních komunikací nebo práce na silnici. 

Systémy ITS používají v dopravě informační a komunikační technologie, jako jsou plánovače 

cesty, eCall a automatizované řízení, na základě čehož je mobilita bezpečnější, efektivnější a 

udržitelnější. Díky ITS mohou občané získat lepší informace prostřednictvím aplikací v 

automobilu, a to např. o dopravních předpisech nebo práci na silnici. 

Aplikace ITS sestávají z používání komunikačních technologií „krátkého dosahu“ pro 

komunikaci mezi vozidly od stejných nebo různých výrobců (V2V), vozidly a infrastrukturou 

(V2I) a vozidly a chodcem (V2P).

Revize zahrnuje rozšíření oblasti působnosti směrnice tak, aby mohla lépe pokrýt nově 

vznikající služby, jako jsou multimodální služby v oblasti poskytování informací a rezervace a 

prodeje jízdenek (např. aplikace pro vyhledávání a rezervaci cest, které kombinují veřejnou 

dopravu a služby sdílení aut nebo jízdních kol), komunikaci mezi vozidly a infrastrukturou (za 

účelem zvýšení bezpečnosti) a automatizovanou mobilitu. Stanoví rovněž povinnost 

shromažďování klíčových dat a poskytování základních služeb, jako jsou informační služby v 

reálném čase, které řidiče informují o nehodách nebo překážkách na silnicích. 

Revize směrnice o ITS může být příležitostí k zaručení digitální svrchovanosti místních orgánů, 



PE732.629v02-00 42/48 RR\1266142CS.docx

CS

aby došlo k urychlení přechodu na jiné druhy dopravy a k rozvoji digitálních řešení, která 

respektují místní politiky ekologické transformace.

Úspěch ITS závisí na prostředí bez zásahů, bezproblémové komunikaci a její rychlé a široké 

dostupnosti pro všechny účastníky silničního provozu. Jedná se o aplikace související s 

bezpečností, které budou zachraňovat životy: v tomto ohledu jsou hlavními zásadami 

technologická neutralita, koexistence, interoperabilita a kompatibilita.

Hlavní prvky revize směrnice o ITS, které zpravodajka zamýšlí

Zpravodajka podporuje efektivní využívání aplikací inteligentních dopravních systémů (ITS). 

Aplikace ITS mohou mít významné měřitelné přínosy v oblasti bezpečnosti a ochrany, jakož i 

environmentální a ekonomické přínosy. Odvětví ITS bude muset při vývoji nových aplikací a 

nových služeb nadále zohledňovat uživatele v odvětví silniční dopravy. Členské státy by měly 

usnadnit harmonizované a interoperabilní zavádění ITS s cílem zefektivnit přístup k 

informacím a jejich výměnu mezi všemi dopravními uživateli a příslušnými orgány. 

Zpravodajka konkrétně vyzývá k uskutečnění těchto bodů: 

 Technologická neutralita – specifikace by měly popisovat výsledek, jehož má být 

dosaženo, ale neměly by za účelem dosažení tohoto výsledku ukládat použití 

konkrétního typu technologie nebo diskriminovat v jeho prospěch.

Regulační rámec ITS by měl nabídnout tržní jistotu zakotvením zásady technologické neutrality 

do přílohy II. Je nezbytné, aby existoval regulační přístup, v jehož rámci budou služby a jejich 

přínosy porovnávány podle hodnoty pro koncového uživatele a ekosystém (bez ohledu na 

základní technologii). Důraz by měl být kladen na poskytování služeb a regulační rámec by měl 

zůstat technologicky neutrální, aby byly podpořeny inovace řízené trhem. Stávající 8. bod 

odůvodnění již uznává, že by mělo být zajištěno, „aby požadavky na systémy ITS neukládaly 

ani nezvýhodňovaly používání konkrétního typu technologie“. Za účelem posílení tohoto 

závazku je důležité, aby byl výslovně uveden mezi hlavními zásadami v příloze II. 

 Rozvoj ITS by měl pokrýt potřeby venkovských oblastí (nezávisle na rozvoji ITS v 

městských oblastech), a to prostřednictvím zajištění sociálního a hospodářského 

začlenění.

Je důležité, aby byla na úrovni EU věnována zvláštní pozornost rozšíření služeb ITS na 

venkovské oblasti, neboť život v těchto oblastech do značné míry závisí na dostupnosti 

kvalitních veřejných služeb a infrastruktury. Úsilí o to, aby mohly mít venkovské oblasti užitek 

z řešení poskytovaných ITS, by proto mělo vyvíjeno na úrovni EU.

 Data ve vnitrostátních přístupových bodech by měla být k dispozici ve statickém i 
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dynamickém formátu a zahrnovat i data o regulaci vjezdu vozidel do městských 

oblastí a o infrastruktuře pro alternativní paliva. Data sdílená vnitrostátními 

přístupovými body musí být snadno čitelná a běžně srozumitelná pro provozovatele 

komerční dopravy.

Povinnost členských států poskytovat druhy dat uvedené v příloze III a služby ITS uvedené v 

příloze IV návrhu o ITS posiluje význam toho, aby byly vnitrostátní přístupové body 

interoperabilní a v co největší možné míře harmonizované. Větší množství sdílených dat o 

předpisech a omezeních, stavu sítě a zjištěných událostech nebo podmínkách týkajících se 

bezpečnosti silničního provozu je důležitým krokem ke snížení počtu úmrtí na silnicích. Další 

zdokonalení seznamu druhů dat v příloze III zahrnutím informací o regulaci vjezdu vozidel do 

městských oblastí a infrastruktuře pro alternativní paliva usnadní obchodní provoz 

provozovatelům komerční silniční dopravy a všem řidičům v dopravě, neboť jim umožní 

plánovat dobíjení / doplňování paliva jejich vozidel na alternativní paliva. 

Přetrvávají však i problémy, neboť v EU neexistuje harmonizovaný přístup k provádění 

vnitrostátních přístupových bodů. Konkrétně se vnitrostátní přístupové body stále potýkají s 

neuspokojivou dostupností dat o bezpečných a chráněných parkovacích místech pro nákladní a 

užitková vozidla. Členské státy poskytují v současné době data ve vnitrostátních přístupových 

bodech v různých formátech. Patří k nim interaktivní mapy, tabulky a textové informace. 

Vnitrostátní přístupové body by měly jít o krok dál a umožnit další využívání dat, jež jsou 

shromažďována, prostřednictvím poskytnutí vhodného rozhraní koncovým uživatelům, jako 

jsou dopravci a řidiči. Vzhledem k relevantní souvislosti s nařízením o infrastruktuře pro 

alternativní paliva by ve vnitrostátních přístupových bodech měla být ve statické i dynamické 

podobě k dispozici i data zaměřená na infrastrukturu pro alternativní paliva.

 Zajištění používání elektronického dokladu o dodržování předpisů Evropské unie 

(EU) a vnitrostátních předpisů týkajících se řidiče a používání vozidla.

Digitalizace představuje pro odvětví nákladní dopravy příležitost modernizovat a zároveň mu 

umožní prosazovat pravidla v oblasti dopravy efektivněji. Orgány by například měly být 

schopny přijímat elektronické informace se všemi příslušnými daty týkajícími se dodržování 

pravidel silniční přepravy zboží. Problémem je, že ne vše lze prokázat elektronickými 

prostředky a normou zůstává používání papíru. Z tohoto důvodu by měla být prozkoumána 

slučitelnost pravidel pro ITS s ustanoveními obsaženými v nařízení (EU) 2020/1056 

o elektronických informacích o nákladní dopravě (nařízení o eFTI). Dále je třeba zvážit 

možnost digitalizace dat týkajících se vozidla, řidiče a přípojného vozidla. Pokud jde 



PE732.629v02-00 44/48 RR\1266142CS.docx

CS

o vozidlo, mohly by být digitalizovány registrační doklady vozidla, osvědčení o technické 

způsobilosti vozidla a zprávy týkající se silničních prohlídek. Pokud jde o řidiče, mohly by 

být rovněž digitalizovány informace o ověřeném opisu licence Společenství.

 Integrace elektronického nákladního listu (eCMR) do systému tísňového volání 

(eCall), aby měly zásahové jednotky všechny nezbytné informace o tom, jaké zboží 

se uvnitř vozidla přepravuje.

Pokud jde o dostupnost dat týkajících se nákladu, propojení systému eCMR se systémem eCall 

by provozovatelům linky 112 zajistilo plnou viditelnost informací o nákladu. To je obzvláště 

důležité v případě přepravy cenného nebo nebezpečného zboží. I přes jasné výhody není systém 

eCall u těžkých nákladních vozidel stále dostupný, neboť je instalován pouze v nových 

modelech osobních automobilů s nejvýše osmi sedadly a lehkých užitkových vozidel.

Interoperabilitu různých stávajících řešení eCMR by mělo zajistit nařízení (EU) 2020/1056 

o elektronické nákladní dopravě, jež stanoví právní rámec pro elektronickou výměnu informací 

mezi hospodářskými subjekty a orgány členských států o pohybu nákladu v EU.

 Služby multimodální digitální mobility musí podnikatelům v silniční dopravě 

poskytovat možnost volby a bezproblémově přecházet mezi platformami, 

tj. interoperabilita je klíčová. Sdílení dat vytvářených podniky provozovateli 

komerční silniční dopravy by mělo být vždy dobrovolné a shromažďovaná data by 

měla být používána výhradně ke konkrétnímu účelu. Osobní údaje, které během 

rezervace služeb nebo jízdenek poskytnou spotřebitelé, musí být chráněny v plném 

souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, stejně jako data, která 

sdílejí jejich automobily s poskytovateli služeb nebo infrastrukturou.

Bude-li uživatelům poskytnuta bezproblémová zkušenost s mobilitou, jež zahrnuje i kolektivní 

a sdílenou mobilitu, přispěje to k lepší udržitelnosti systémů mobility a ke snížení dopravního 

zatížení. Provozovatelé osobní dopravy, zejména provozovatelé v systému mobility jako služby 

(MaaS), budou moci těžit z výhod digitalizace, pokud budou vyjasněny otázky týkající se 

transparentnosti cen a informací o cenách. 

Aktivem důležitým pro zachování konkurenceschopnosti na trhu je vlastnictví dat vytvářených 

podniky. Z tohoto důvodu, pokud zavádění a využívání aplikací a služeb ITS předpokládá 

sdílení jakéhokoli druhu dat, by mělo být toto sdílení pro vlastníky dat dobrovolné. To podpoří 

důvěru mezi obchodními partnery. Kromě toho v případech, kdy je data vytvářená podniky 

skutečně potřeba sdílet, by měla být tato data shromažďována pouze pro konkrétní účel. 

Vynucování poskytování podnikových dat tím, že by bylo povinné, by potlačovalo inovace 
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a mohlo by narušit konkurenceschopnost podniků. Vlastník dat by měl mít možnost zvolit si, 

s kým jsou data vyměňována, kdo k nim má přístup, pro koho jsou k dispozici a kdo je oprávněn 

je případně změnit.

V souvislosti se zaváděním ITS je nezbytné zdůraznit význam účinné ochrany soukromí 

a údajů. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů však neposkytuje dostatečnou ochranu, 

pokud se při anonymizaci dat používají technologie (např. vzorce mobility na základě dat 

z vozidel, rozpoznávání obličeje atd.), které umožňují vyvodit závěry o fyzických osobách, 

nebo dokonce pomocí algoritmů diskriminovat. Spotřebitelé musí být v centru pozornosti 

a jejich údaje musí být chráněny v plném souladu s obecným nařízením o ochraně osobních 

údajů.

 Definice komunikační infrastruktury a standardizovaného formátu zpráv, které se 

mají používat mezi propojenými a automatizovanými vozidly, orgány, 

infrastrukturou a okolním prostředím.

Očekává se, že spolupracující, propojená a automatizovaná vozidla budou mít ve srovnání 

s konvenčními vozidly určité výhody, jako je zlepšení bezpečnosti silničního provozu, zvýšení 

účinnosti dopravy, snížení nákladů na dopravu a snížení emisí. Je třeba zodpovědět otázky 

týkající se bezpečnosti a vlastnictví dat, včetně ochrany dat jak pro podniky vlastnící cenné 

zákaznické databáze, tak pro zákazníky samotné. Vzhledem k tomu, že jsou komerčně 

zaváděny stále pokročilejší úrovně autonomie vozidel, posouvá se odpovědnost od řidiče 

směrem k produktu, což v konečném důsledku povede k tomu, že plnou odpovědnost ponesou 

výrobci vozidel a poskytovatelé technologií. Bezproblémová a spolehlivá architektura sdílení 

dat bude mít zásadní význam pro jasné stanovení odpovědnosti každé strany.

 Je třeba minimalizovat riziko kybernetických útoků, zajistit bezpečnost dat 

a dodržovat právní předpisy na ochranu soukromí. Vlastnictví dat souvisejících 

s dopravními operacemi by v konečném důsledku mělo zůstat u dopravců.

Vozidla budou vzájemně více propojena a budou schopna komunikovat mezi sebou (vozidlo 

s vozidlem), s infrastrukturou (vozidlo s infrastrukturou) a s okolním prostředím (vozidlo se 

vším). Z tohoto důvodu je nezbytné, aby se tato komunikace odehrávala bezpečně, a zabránilo 

se tak ohrožení bezpečnosti silničního provozu.

Dále je třeba zvážit, jak zacházet s daty o zákaznících, soukromými údaji, jak chránit obchodní 

data a jaký dopad bude mít sdílení dat na obchodní modely dopravců. Zavedení celounijních 

multimodálních služeb digitální mobility rovněž znamená, že dopravní společnosti budou 

muset rekvalifikovat své pracovníky, aby se přizpůsobili novým technologiím. Dopravci si 
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musí v průběhu digitální transformace udržet konkurenceschopnost.

Závěry

Inteligentní dopravní systémy (ITS) mají zásadní význam pro dosažení unijní vize plynulé 

přepravy osob i nákladu. Dostupnost otevřených a kvalitních dopravních dat umožní podstatné 

zlepšení výkonnosti dopravních sítí, operací a služeb a současně podpoří jejich propojení 

a usnadní spolupráci.

ITS hrají v posledních letech při dosahování cílů EU v oblasti bezpečnosti a udržitelnosti 

dopravy klíčovou úlohu. Služby ITS jsou nyní široce využívány v celé Evropě a jsou hnací silou 

dopravní účinnosti na místní i mezinárodní úrovni.

ITS zvyšují bezpečnost a kapacitu, neboť zvyšují interoperabilitu a zlepšují využívání stávající 

infrastruktury, což má následně finanční i environmentálními přínosy.

Harmonizací a kontinuitou celoevropských služeb napříč členskými státy ITS významně 

přispěje k vytvoření jednotného evropského dopravního prostoru.
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