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PASIŪLYMAI 

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą 

į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. palankiai vertina Komisijos parengtą Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų 

strategiją (C-ITS); pripažįsta pažangesnio duomenų naudojimo galimybes transporto 

sektoriuje tiek vartotojams, įskaitant ypatingus neįgaliųjų poreikius, tiek bendrovėms; 

mano, kad C-ITS – tai vertingas indėlis siekiant saugesnio, efektyvesnio, patogesnio 

naudoti, ekologiškesnio ir tvaresnio transporto, didinant energijos vartojimo efektyvumą, 

mažinant išmetamųjų teršalų kiekį ir nelaimingų atsitikimų pavojų; 

2. siekiant ES valstybių narių ekonomikos augimo ir konkurencingumo ragina Europos 

Sąjungą stiprinti pirmaujančią poziciją C-ITS srityje nustatant aukštesnius standartus; 

ragina visus suinteresuotuosius subjektus paspartinti C-ITS technologijų plėtrą; 

atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad visoje Sąjungoje reikalingos saugios, konkurencingos, 

prieinamos, nuolatinės ir patikimos aukštos kokybės paslaugos; 

3. mano, jog būtina nuo pat pradžių užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi vartotojų 

teisės į privatumą ir į asmens duomenų apsaugą pagal ES teisinę duomenų apsaugos 

sistemą; taigi ragina Komisiją užtikrinti tinkamą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 

įgyvendinimą; ragina automobilių gamintojus deramai ir aiškiai informuoti vartotojus apie 

jų teises, taip pat apie naujų C-ITS technologijų privalumus bei apribojimus saugos 

požiūriu; toliau ragina automobilių gamintojus jokiu atveju neparduoti, nesaugoti, 

nenaudoti ir netvarkyti automobilyje įmontuotoje įrangoje laikomų duomenų kitais tikslais 

be aiškaus išankstinio sutikimo; 

4. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant sėkmingai plėtoti ir taikyti sąveikiąsias intelektines 

transporto sistemas ypatingas dėmesys turi būti skiriamas kibernetiniam saugumui, 

pabrėžia, kad reikia parengti bendrą C-ITS ryšių saugumo politiką, įskaitant griežtus 

saugumo standartus, siekiant apsaugoti transporto sistemą nuo kompiuterinių įsilaužimų ir 

kibernetinių išpuolių;  

5. pabrėžia technologinio neutralumo, atgalinio suderinamumo, techninio derinimo ir 

duomenų bei apibrėžčių C-ITS srityje standartizavimo svarbą, taip pat svarbu užtikrinti 

atvirą rinką; be to, mano, kad sąveiką būtina užtikrinti tiek saugumo sumetimais, tiek dėl 

vartotojų pasirinkimo; prašo Komisijos kartu su kompetentingomis valstybių narių 

institucijomis užtikrinti sėkmingą diegimą ir sąveika visais lygiais; 

6. ragina Komisiją laikytis visuotinio požiūrio į techninį derinimą ir duomenų 

standartizavimą, kur tinkama, siekiant užtikrinti, kad būtų suderinti C-ITS, masto 

ekonomija gamintojams ir pagerintas patogumas vartotojams;  

7. palankiai vertina tai, kad strategijoje daug dėmesio skiriama vartotojų įtraukimui; prašo 

Komisijos sudaryti sąlygas keitimuisi geriausia patirtimi; pabrėžia, kad reikia paremti 

tikslinius tarpvalstybinius bandomuosius projektus C-ITS srityje, skiriant jiems tinkamą 

finansavimą; ragina valstybes nares nedelsiant prisijungti prie platformos „C-Roads“ ir 

kartu drauge dirbti sąveikos tikslu; 
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8. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl įgaliojimų priimti deleguotuosius aktus pagal 

ITS Direktyvą 2010/40/ES trukmės pratęsimo; 

9. palankiai vertina tai, kad 2018 m. įsigalios Reglamentas dėl tipo patvirtinimo reikalavimų 

transporto priemonėse montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos1 

įdiegimo atžvilgiu; atsižvelgiant į tai, primena Komisijai jos įsipareigojimą įvertinti, ar 

reikia sąveikios, saugios, standartizuotos atviros prieigos platformos. 

 

                                                 
1 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015 dėl tipo patvirtinimo 

reikalavimų transporto priemonėse montuojamos numeriu 112 grindžiamos „eCall“ iškvietos sistemos įdiegimo 

atžvilgiu, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB, OL L 123, 2015 5 19, p. 77. 
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