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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi javaslatokat:

– tekintettel a Bizottság európai adatstratégiáról szóló, 2020. február 19-i közleményére 
(COM(2020)0066)

– tekintettel az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén 
történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására 
vonatkozó keretről szóló, 2010. július 7-i 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre1 („ITS-irányelv”) és a kapcsolódó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra,

– tekintettel a kooperatív intelligens közlekedési rendszerek európai stratégiájáról szóló, 
2018. március 13-i állásfoglalására2,

– tekintettel az európai közlekedésben az önvezető gépjárművekről szóló 2019. január 15-
i állásfoglalására3,

A. mivel a közös európai adatstratégiának az európai közlekedési ágazat javát kell 
szolgálnia; mivel az európai piactéren az európai gazdaság és üzleti szféra számára 
tisztességes feltételeket kell kialakítani és előmozdítani, a piaci szereplők számára 
biztosítva a tisztességes versenyfeltételeket;

B. mivel az európai adatstratégia végrehajtásának célja az átjárhatóság, az adatfelhasználás 
biztonsága, a multimodális közlekedés és – különösen az elektronikus dokumentumok 
tekintetében – a digitalizáció továbbvitelének megvalósítása, az adminisztratív terhek és 
a költségek csökkentése érdekében a vállalatok és a fogyasztók számára;

C. mivel a közlekedési ágazatban az adatmegosztás célja a közlekedésszervezés és ezáltal 
mind a személy-, mind a teherszállítás hatékonyságának javítása; mivel 
kulcsfontosságú, hogy összpontosítsunk olyan érzékeny kérdésekre, mint az 
adatvédelem, a fogyasztói jogok és az érzékeny adatok biztonsága;

1. megállapítja, hogy a Bizottság javaslata létrehozza az európai adattérséget; 
hangsúlyozza, hogy ennek a térségnek az európai vállalatok és fogyasztók érdekét kell 
szolgálnia és számukra kell haszonnal járnia, megakadályozva, hogy harmadik országok 
hozzájuthassanak érzékeny adatokhoz;

2. rámutat, hogy az európai közlekedési ágazat összességében hatalmas, stratégiai 
fontosságú adathalmazt állít elő; hangsúlyozza ezzel összefüggésben, hogy elő kell 
mozdítani az adatmegosztást, amelynek a magánélet védelmét szolgáló garanciáknak 
megfelelően kell zajlania;

3. figyelmeztet rá, hogy a mesterséges intelligencia terén a legutóbbi fejlesztések – így az 

1 HL L 207., 2010.8.6., 1. o.
2 HL C 162., 2019.5.10., 2. o.
3 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0005.
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önvezető járművek, az utazásokkal kapcsolatban pedig az arc- és ujjlenyomat-felismerés 
– nagy kockázatokkal járnak, melyekre figyelmet kell fordítani; hangsúlyozza, hogy az 
emberi tényező kulcsszerepet játszik az automatizált folyamatokkal esetlegesen együtt 
járó kockázatok csökkentésében;

4. hangsúlyozza, hogy az adatmegosztás javíthatja a közlekedésszervezés hatékonyságát és 
a biztonságot a közutakon; hangsúlyozza, hogy ugyanakkor fontos erőteljes és hatékony 
kiberbiztonsági intézkedéseket meghozni az adatfeldolgozással és -megosztással való 
visszaélések megakadályozása céljából, valamint meg kell találni a közös nevezőt a 
releváns technikai és jogi kérdések kezelése érdekében;

5. felszólít a közlekedésre vonatkozó jogi szabályozás –  nevezetesen az elektronikus 
áruszállítási információkról szóló készülő rendelet, a közúti infrastruktúra 
közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló (EU) 2019/1936 irányelv4 és az európai 
egyablakos tengerügyi ügyintézési környezet létrehozásáról szóló (EU) 2019/1239 
rendelet5 – végrehajtásának ellenőrzésére a vállalatok támogatásának biztosítása, a 
digitalizáció előrevitele és az adatmegosztás javítása érdekében mind a vállalatok között 
(B2B), mind a vállalatok és a fogyasztók között (B2C);

6. hangsúlyozza, hogy szükség van intelligens és megfizethető megoldások kiötlésére – 
mind a fogyasztók, mind a hatóságok számára – a városi mobilitás terén, 
hozzáférhetőbb és hatékony tömegközlekedés kialakítása mellett;

7. hangsúlyozza, hogy a teherszállítás területén a dokumentumok digitalizálásának a 
költségek és az adminisztratív terhek csökkenését kell magával hoznia a vállalatok 
számára, ugyanakkor megőrizve  a munkahelyeket;

8. rámutat, hogy a meglévő irányelveket – így az ITS-irányelvet – nem szabad 
meggyengíteni rajtuk átívelő szabályozással.

4 HL L 305., 2019.11.26., 1. o.
5 HL L 198., 2019.7.25., 64. o.


