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IEROSINĀJUMI 

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un 

tūrisma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē Komisijas stratēģiju par sadarbīgajām intelektiskajām transporta sistēmām 

(C-ITS); atzīst iespējas, ko gan lietotājiem, tostarp personām ar invaliditāti viņu īpašo 

vajadzību ziņā, gan uzņēmumiem sniegtu datu viedāka izmantošana transporta nozarē; 

uzskata C-ITS par vērtīgu līdzekli, kā padarīt transportu drošāku, efektīvāku, lietotājiem 

un videi draudzīgāku un ilgtspējīgāku, paaugstinot energoefektivitāti un samazinot 

emisijas un satiksmes negadījumu risku; 

2. mudina Eiropas Savienību dalībvalstu ekonomikas izaugsmes un konkurētspējas labad ar 

augstākiem standartiem veicināt savas vadošās pozīcijas pasaulē C-ITS jomā; mudina 

visas ieinteresētās personas paātrināt C-ITS tehnoloģiju ieviešanu; šajā sakarā uzsver 

nepieciešamību nodrošināt augstas kvalitātes, drošus, konkurētspējīgus, pieejamus, 

nepārtrauktus un uzticamus pakalpojumus visā Savienībā; 

3. uzskata par ļoti būtisku nodrošināt, ka jau no paša sākuma tiek pilnībā ievērotas patērētāju 

tiesības uz privātumu un uz viņu personas datu aizsardzību saskaņā ar ES tiesisko 

regulējumu par datu aizsardzību; tāpēc mudina Komisiju nodrošināt Vispārīgās datu 

aizsardzības regulas pareizu īstenošanu; aicina automobiļu ražotājus pienācīgi un skaidri 

informēt patērētājus par viņu tiesībām, kā arī par ieguvumiem un ierobežojumiem, ar ko 

jaunās C-ITS tehnoloģijas ir saistītas drošības jomā; turklāt aicina automobiļu ražotājus 

nekad nepārdot, neglabāt, neizmantot vai neapstrādāt jebkādiem citiem mērķiem no 

automobiļiem iegūtos datus bez nepārprotamas piekrišanas; 

4. norāda, ka sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu veiksmīgas attīstīšanas un ieviešanas 

nolūkā vislielākā uzmanība jāpievērš kiberdrošībai; uzsver, ka jāveido kopēja politika 

attiecībā uz C-ITS sakaru drošību, tostarp izstrādājot stingrus drošības standartus, lai 

aizsargātu transporta sistēmu pret uzlaušanu un kiberuzbrukumiem;  

5. uzsver, cik svarīga ir tehnoloģiju neitralitāte, savietojamība ar agrākajām sistēmām un ar 

C-ITS saistīto datu un definīciju tehniskā saskaņošana un standartizācija, tostarp arī lai 

nodrošinātu atvērtu tirgu; turklāt uzskata, sadarbspēja ir būtiska gan drošības, gan 

patērētāju izvēles aspektā; aicina Komisiju sadarbībā ar dalībvalstu kompetentajām 

iestādēm nodrošināt veiksmīgu darbības uzsākšanu un visu līmeņu sadarbspēju; 

6. aicina Komisiju pieņemt vispārēju pieeju attiecībā uz tehnisko saskaņošanu un datu 

standartizāciju, kur tāda ir vajadzīga, lai nodrošinātu C-ITS savietojamību, apjomradītus 

ietaupījumus ražotājiem un uzlabotu ērtības patērētājiem;  

7. atzinīgi vērtē to, ka stratēģijā uzmanība ir pievērsta lietotāju iesaistīšanai; mudina 

Komisiju veicināt paraugprakses apmaiņu; uzsver vajadzību pēc īpašiem izmēģinājuma 

projektiem pārrobežu C-ITS jomā, kuri ir jāatbalsta ar atbilstošu finansējumu; mudina 

dalībvalstis steidzami pievienoties C-Roads platformai un kopīgi strādāt pie sadarbspējas; 

8. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par pilnvaru perioda pagarinājumu deleģēto aktu 

pieņemšanai saskaņā ar ITS Direktīvu 2010/40/ES. 
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9. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā stāsies spēkā Regula par tipa apstiprinājuma prasībām 

transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma „112” bāzes1; šajā sakarā 

atgādina Komisijai par tās pienākumu novērtēt vajadzību pēc sadarbspējīgas, drošas un 

standartizētas atklātās piekļuves platformas; 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Regula (ES) 2015/758 par tipa apstiprinājuma prasībām 

transportlīdzekļa eZvana sistēmas izveidošanai uz pakalpojuma “112” bāzes un ar ko groza Direktīvu 

2007/46/EK (OV L 123, 19.5.2015., 77. lpp.). 
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