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SUGESTII 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru transport 

și turism, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. salută strategia Comisiei privind sistemele de transport inteligente cooperative (C-STI); 

recunoaște potențialul pe care îl prezintă atât pentru utilizatori, inclusiv nevoile speciale 

ale persoanelor cu dizabilități, cât și pentru întreprinderi o utilizare mai inteligentă a 

datelor în sectorul transporturilor; consideră C-STI pot aduce o contribuție semnificativă 

la un transport mai sigur, mai eficient, ușor de utilizat, ecologic și mai durabil, printr-o 

mai mare eficiență energetică, reducerea emisiilor și reducerea riscului de accidente; 

2. invită Uniunea Europeană, pentru a asigura creșterea economică și competitivitatea 

statelor membre ale UE, să promoveze, prin standarde mai ridicate, poziția sa de lider 

mondial în domeniul C-STI; încurajează toate părțile interesate să accelereze 

implementarea tehnologiilor C-STI; subliniază, în acest sens, necesitatea unor servicii de 

înaltă calitate, sigure, competitive, accesibile, continue și fiabile în întreaga Uniune; 

3. consideră că este esențial să se garanteze de la început că drepturile consumatorilor la 

viață privată și la protecția datelor lor cu caracter personal sunt pe deplin respectate, în 

conformitate cu cadrul juridic al UE privind protecția datelor; îndeamnă Comisia, prin 

urmare, să asigure punerea corectă în aplicare a Regulamentului general privind protecția 

datelor; solicită constructorilor de automobile să informeze consumatorii în mod adecvat 

și clar cu privire la drepturile lor și la beneficiile și limitele noilor tehnologii C-STI în 

ceea ce privește siguranța; solicită, de asemenea, ca producătorii de automobile să nu 

vândă, să păstreze, să utilizeze sau să prelucreze date înregistrate în autovehicule în alte 

scopuri fără un acord prealabil explicit; 

4. subliniază că, pentru dezvoltarea și implementarea cu succes a sistemelor de transport 

inteligente cooperative, trebuie să se acorde o atenție specială securității informatice; 

subliniază necesitatea de a dezvolta o politică comună privind securitatea comunicațiilor 

C-STI, inclusiv standarde de securitate stricte, pentru a proteja sistemul de transport 

împotriva pirateriei și a atacurilor cibernetice;  

5. subliniază importanța neutralității tehnologice, compatibilității inverse, a armonizării 

tehnice și standardizării datelor și definițiilor privind C-STI, pentru a asigura, printre 

altele, o piață deschisă; consideră, de asemenea, că interoperabilitatea este esențială pentru 

siguranță și posibilitatea consumatorului de a alege; solicită Comisiei, împreună cu 

autoritățile competente ale statelor membre, să asigure o implementare reușită și 

interoperabilitatea la toate nivelurile; 

6. invită Comisia să adopte o abordare globală în domeniul armonizării tehnice și 

standardizării datelor, acolo unde este cazul, pentru a asigura compatibilitatea C-ITS, 

economiile de scară pentru producători și îmbunătățirea confortului consumatorilor;  

7. salută faptul că strategia pune accent pe implicarea utilizatorilor; invită Comisia să 

faciliteze schimburile de bune practici; subliniază că sunt necesare proiecte-pilot C-STI 

transfrontaliere specifice, care să beneficieze de o finanțare adecvată; încurajează statele 

membre să se alăture de urgență Platformei C-Roads (Drumuri cooperative) și să își 
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unească eforturile în domeniul interoperabilității; 

8. salută propunerea Comisiei de prelungire a perioadei mandatului pentru adoptarea de acte 

delegate în temeiul Directivei STI 2010/40/UE; 

9. salută faptul că Regulamentul privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea 

sistemului eCall bazat pe serviciul 1121 la bordul vehiculelor va intra în vigoare în 2018; 

în acest sens, reamintește Comisiei obligația sa de a evalua necesitatea unei platforme 

interoperabile, sigure, standardizate și cu acces deschis. 

  

                                                 
1 Regulamentul (UE) 2015/758 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind cerințele 

de omologare de tip pentru instalarea sistemului eCall bazat pe serviciul 112 la bordul vehiculelor și de 

modificare a Directivei 2007/46/CE (JO L 123, 19.5.2015, p. 77.). 
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