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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 

комисия по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

A. като има предвид, че ЕС е задължен да спазва Хартата на основните права на 

Европейския съюз, по-специално членове 7 и 8 относно правото на 

неприкосновеност на личния живот и на защита на личните данни; 

Б. като има предвид, че данните, разпространявани от съвместните интелигентни 

транспортни системи (СИТС) са лични данни, свързани с лица, чиято 

самоличност е установена или може да бъде установена, и като има предвид, че 

съобщенията на съвместните интелигентни транспортни системи (СИТС) ще 

бъдат разпространявани за широк кръг от услуги и спектър от участници; 

В. като има предвид, че съвместните интелигентни транспортни системи (СИТС) се 

основават на събирането, обработката и обмена на данни от публични и частни 

източници, превозни средства, потребители и инфраструктура, и като има 

предвид, че е необходимо да се избере най-подходящият списък на съвместни 

услуги на ИТС, които да се разглеждат при ранни консултации с държавите 

членки, местните власти, производителите на превозни средства и пътните 

оператори; 

Г. като има предвид, че въвеждането на системите ще бъде въз основа на технологии 

за установяване на географското местоположение, като например спътникова 

система за позициониране и безконтактни технологии, които ще улеснят 

предлагането на голям набор от обществени и/или търговски услуги, и като има 

предвид, че те трябва да са в съответствие с достиженията на правото на ЕС в 

областта на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни, 

да имат строги правила за поверителност и да работят в съответствие с целите и 

практиките на Космическата стратегия за Европа; 

Д. като има предвид, че киберсигурността на съвместните ИТС е основен елемент за 

въвеждането им, и като има предвид, че фрагментирани решения в областта на 

сигурността биха застрашили оперативната съвместимост и безопасността на 

крайните потребители, и като има предвид, че е налице ясна нужда от действия на 

равнището на ЕС; 

Е. като има предвид, че отчетността и прозрачността при алгоритмични процеси 

означава прилагането на технически и оперативни мерки, с които се гарантира 

прозрачност, недопускане на дискриминация при автоматизираното вземане на 

решения и изчисляването на вероятности за личното поведение; като има 

предвид, че прозрачността следва да даде на отделните хора съдържателна 

информация относно използваната логика, смисъла на процеса и последствията от 

него; като има предвид, че това следва да включва информация за данните, 

използвани за обучение в анализа на данни, и да позволява на отделните хора да 

разберат и следят решенията, които ги засягат; 

1. подчертава, че законодателството на Европейския съюз, именно Общият 
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регламент относно защитата на данните, в сила от 25 май 2018 г., и Директивата 

за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации 

(2002/58/EC), са напълно приложими при всички аспекти на обработката на лични 

данни за съвместните интелигентни транспортни системи (СИТС), по-специално 

що се отнася до принципите на ограничаване в рамките на целта, свеждане на 

данните до минимум и правата на субектите на данни, тъй като съобщенията от 

съвместните интелигентни транспортни системи (СИТС) могат индиректно да 

доведат до установяване на самоличността на потребителите; 

2. подчертава, че при употребата на интелигентни автомобили данните трябва да 

бъдат обработвани по подразбиране само в автомобила или автомобилите и само 

дотолкова, доколкото е технически стриктно необходимо за функционирането на 

съвместните интелигентни транспортни системи (СИТС), и трябва да бъдат 

изтривани непосредствено след това; подчертава, че всяко допълнително 

обработване или прехвърляне към други администратори на лични данни трябва 

да бъде извършвано само въз основа на информираното, дадено свободно, ясно и 

активно съгласие на потребителите и пътниците данните им да бъдат събирани и 

обработвани; освен това подчертава нуждата да бъдат предотвратени „пречки 

пред шофирането“, което би означавало, че потребителите не могат да карат 

собствения си интелигентен автомобил, ако откажат да дадат съгласие; призовава 

за създаването на опция за „офлайн режим“ за интелигентни автомобили, която 

позволява на потребителите да изключат прехвърлянето на лични данни към 

други устройства, без да се възпрепятства възможността за шофиране на колата; 

3. подчертава, че защитата на правото на неприкосновеност на личния живот и 

личните данни е изключително важна, за да се осигури приемането на новите 

услуги от крайните потребители; обръща внимание на факта, че ако 

предоставяната услугата е въз основа на данни за местонахождението, тя трябва 

да предоставя релевантна информация на потребителя, който следва да има 

правото да оттегли съгласието си; 

4. подчертава необходимостта от по-голяма прозрачност и отчетност при 

алгоритмичните процеси по отношение на обработването на данни и анализа от 

страна на предприятията; припомня, че Общият регламент относно защитата на 

данните предвижда право на информиране относно логиката, заложена в 

обработката на данни; 

5. подчертава, че въпросите, свързани със сигурността на данните, следва да бъдат 

взети предвид не само при самото действие на СИТС, но също така и при базите 

данни, в които се обработват и/или съхраняват данните; освен това подчертава, че 

за всички етапи на обработка трябва да бъдат определени подходящи технически, 

административни и организационни изисквания, включително задължително 

криптиране от край до край, с цел да се гарантира адекватно равнище на 

сигурност; 

6. отново заявява, че що се отнася до СИТС, производителите са ключова отправна 

точка за затягането на режимите на отговорност, което ще доведе до по-добро 

качество на продуктите и – по отношение на външния достъп и документираната 

възможност за актуализиране – до по-сигурна среда; 
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7. обръща внимание на факта, че защитата на личните данни и поверителността 

трябва да бъдат взети предвид по време на целия процес на обработка; 

подчертава, че прилагането на „неприкосновеност на личния живот и защита на 

данните още при проектирането и по подразбиране“ трябва да бъде отправна 

точка при разработването на приложения и системи за ИТС; припомня, че 

употребата на техники за анонимизиране би могло да подобри доверието на 

потребителите в услугите, които използват; 

8. отбелязва, че Комисията ще създаде правна рамка за защита на данните чрез 

приемането на делегирани актове в съответствие с Директивата за ИТС 

(2010/40/EU); следователно изисква от Комисията да гарантира най-високо 

равнище на защита в пълно съответствие с Хартата на основните права на 

Европейския съюз и достиженията на правото на ЕС. 
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