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 ET 

ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. kiidab heaks komisjoni koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme (C-ITS) käsitleva 

strateegia; tunnistab andmete arukama kasutamise potentsiaali transpordisektoris nii 

tarbijate, sealhulgas puudega inimeste erivajaduste, kui ka ettevõtjate huvides; on 

seisukohal, et C-ITS-süsteemid annavad tänu suuremale energiatõhususele ning 

väiksemale heitele ja liiklusõnnetuste ohule väärtusliku panuse transpordi ohutumaks, 

tõhusamaks, kasutajasõbralikumaks, keskkonnahoidlikumaks ja kestlikumaks 

muutmiseks; 

2. nõuab tungivalt, et Euroopa Liit kinnistaks rangemate standardite kaudu oma 

juhtpositsiooni maailmas C-ITS-süsteemide valdkonnas, pidades silmas liikmesriikide 

majanduskasvu ja konkurentsivõime tagamist; ergutab kõiki sidusrühmi kiirendama C-

ITS-tehnoloogia kasutuselevõttu; rõhutab sellega seoses, et kogu liidus on vaja 

kvaliteetseid, ohutuid, konkurentsivõimelisi, kättesaadavaid, järjepidevaid ja 

usaldusväärseid teenuseid; 

3. peab oluliseks tagada juba alguses, et tarbijate õigust eraelu puutumatusele ja 

isikuandmete kaitsele järgitakse täielikult kooskõlas ELi andmekaitse õigusraamistikuga; 

nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon tagaks isikuandmete kaitse üldmääruse 

nõuetekohase rakendamise; palub autotootjatel teavitada tarbijaid nõuetekohaselt ja selgelt 

nende õigustest ning uue C-ITS-tehnoloogia eelistest ja piirangutest ohutuse seisukohast; 

palub ka seda, et autotootjad ei müüks, säilitaks, kasutaks ega töötleks kunagi autosiseseid 

andmeid muul eesmärgil ilma sõnaselge eelneva nõusolekuta; 

4. juhib tähelepanu asjaolule, et selleks, et koostoimeliste intelligentsete 

transpordisüsteemide arendamine ja rakendamine oleks edukas, tuleb pöörata põhjalikult 

tähelepanu küberturvalisusele; rõhutab vajadust töötada välja ühtne C-ITS-sidelahenduste 

turvalisuse poliitika, sealhulgas ranged turvalisuse normid transpordisüsteemide 

kaitsmiseks häkkimise ja küberrünnakute eest;  

5. rõhutab, kui tähtsad on C-ITS-süsteemide jaoks, aga ka avatud turu tagamiseks 

tehnoloogiline neutraalsus, tagasiühilduvus ning andmete ja määratluste tehniline 

ühtlustamine ja standardimine; on samuti arvamusel, et koostalitlusvõime on oluline nii 

ohutuse kui ka tarbijate valikuvõimaluste seisukohast; palub komisjonil tagada koos 

liikmesriikide pädevate asutustega edukas kasutuselevõtt ja koostalitlusvõime kõikidel 

tasanditel; 

6. palub komisjonil rakendada vajaduse korral üldist käsitlust andmete tehnilise ühtlustamise 

ja standardimise suhtes, et tagada C-ITS-süsteemide ühilduvus, tootjatele mastaabisääst ja 

tarbijatele suurem mugavus;  

7. kiidab heaks, et strateegias keskendutakse kasutajate kaasamisele; ergutab komisjoni 

hõlbustama parimate tavade vahetamist; rõhutab vajadust piisavalt rahastatavate 

sihtotstarbeliste piiriüleste C-ITS-katseprojektide järele; ergutab liikmesriike ühinema 

kiiremas korras platvormiga C-Roads ja tegema koostööd koostalitlusvõime valdkonnas; 
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8. kiidab heaks komisjoni ettepaneku pikendada intelligentseid transpordisüsteeme käsitleva 

direktiiviga 2010/40/EL antud volitust võtta vastu delegeeritud õigusakte; 

9. väljendab heameelt selle üle, et 2018. aastal jõustub määrus, mis käsitleb hädaabinumbri 

112 teenusel põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud 

tüübikinnituse nõudeid1; tuletab komisjonile sellega seoses meelde tema kohustust hinnata 

vajadust koostalitlusvõimelise, turvalise, standarditud ja avatud juurdepääsuga platvormi 

järele. 

  

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/758, mis käsitleb hädaabinumbri 112 

teenusel põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega 

muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ (ELT L 123, 19.5.2015, lk 77). 
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