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WSKAZÓWKI 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Transportu i 

Turystyki, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 

projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. z zadowoleniem przyjmuje strategię Komisji dotyczącą współpracujących inteligentnych 

systemów transportowych (C-ITS); dostrzega potencjał  inteligentniejszego wykorzystania 

danych w sektorze transportu, zarówno z punktu widzenia obywateli (w tym osób 

niepełnosprawnych o szczególnych potrzebach), jak i przedsiębiorstw; jest zdania, że C-

ITS wnoszą cenny wkład w poprawę bezpieczeństwa i efektywności transportu 

drogowego oraz sprawiają, że staje się on bardziej przyjazny dla użytkowników i 

środowiska oraz nabiera bardziej trwałego charakteru dzięki większej efektywności 

energetycznej, niższemu poziomowi emisji zanieczyszczeń i mniejszemu ryzyku 

wypadków; 

2. nalega, by Unia Europejska ugruntowała wiodącą pozycję w świecie w dziedzinie C-ITS 

za pomocą wysokich standardów, aby zapewnić wzrost gospodarczy i konkurencyjność 

swych państw członkowskich; zachęca wszystkie zainteresowane strony do 

przyspieszenia wdrażania technologii C-ITS; podkreśla zatem zapotrzebowanie na 

wysokiej jakości, bezpieczne, konkurencyjne, dostępne, stałe i niezawodne usługi w tym 

względzie na terenie całej Unii; 

3. uważa, że podstawowe znaczenie ma zagwarantowanie od samego początku pełnego 

przestrzegania prawa konsumentów do prywatności oraz do ochrony ich danych 

osobowych zgodnie z ramami prawnymi UE w dziedzinie ochrony danych; wzywa zatem 

Komisję, by zapewniła prawidłowe wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych; wzywa producentów samochodów osobowych, by odpowiednio i w jasny sposób 

informowali konsumentów o przysługujących im prawach, a także o korzyściach i 

ograniczeniach nowych technologii C-ITS pod względem bezpieczeństwa; wzywa 

ponadto producentów samochodów, by nigdy nie sprzedawali, przechowywali lub 

przetwarzali do jakichkolwiek celów danych pochodzących z pojazdów bez uzyskania 

uprzednio wyraźnej zgody; 

4. zwraca uwagę, że aby pomyślnie rozwijać i wdrażać współpracujące inteligentne systemy 

transportowe, należy zwrócić szczególną uwagę na cyberbezpieczeństwo; przypomina o 

konieczności opracowania wspólnej polityki bezpieczeństwa komunikacji C-ITS, w tym 

surowych norm bezpieczeństwa, aby chronić system transportu przed piractwem 

informatycznym i cyberatakami;  

5. podkreśla znaczenie neutralności technologicznej, kompatybilności wstecznej, 

harmonizacji technicznej oraz standaryzacji danych i definicji w odniesieniu do C-ITS, a 

także wagę zapewnienia otwartego rynku; uważa ponadto, interoperacyjność ma 

zasadnicze znaczenie zarówno dla zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów, jak i dla 

zagwarantowania im możliwości wyboru; zwraca się do Komisji, by wraz z właściwymi 

organami państw członkowskich zapewniła pomyślne wprowadzanie C-ITS i ich 

interoperacyjność na wszystkich szczeblach; 

6. wzywa Komisję, by w stosownych przypadkach przyjęła całościowe podejście do 

harmonizacji technicznej i standaryzacji danych w celu zapewnienia kompatybilności 
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systemów C-ITS, zagwarantowania producentom korzyści skali, zaś konsumentom – 

większego komfortu;  

7. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że punktem centralnym strategii jest zaangażowanie 

użytkowników; zachęca Komisję, by sprzyjała wymianie wzorcowych praktyk; podkreśla 

zapotrzebowanie na specjalne transgraniczne projekty pilotażowe w dziedzinie C-ITS 

odpowiednio wspierane pod względem finansowym; zachęca państwa członkowskie, by w 

trybie pilnym przyłączyły się do platformy C-Roads oraz współpracowały ze sobą w 

zakresie interoperacyjności; 

8. przyjmuje z zadowoleniem propozycję Komisji, by wydłużyć czas obowiązywania 

mandatu do przyjmowania aktów delegowanych na mocy dyrektywy 2010/40/UE w 

sprawie inteligentnych systemów transportowych; 

9. odnosi się z zadowoleniem do faktu, że rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących 

homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall opartego na 

numerze alarmowym 1121 wejdzie w życie w 2018 r.; przypomina w związku z tym 

Komisji o jej zobowiązaniu do oceny potrzeby wprowadzenia interoperacyjnej, 

bezpiecznej i znormalizowanej ogólnodostępnej platformy. 

 

  

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/758 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall opartego na 

numerze alarmowym 112 oraz zmiany dyrektywy 2007/46/WE (Dz.U. L 123 z 19.5.2015, s. 77). 
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