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NÁVRHY 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro dopravu 

a cestovní ruch jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 

návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že EU je povinna dodržovat Listinu základních práv Evropské unie, 

zejména čl. 7 a čl. 8 týkající se práva na soukromí a ochranu osobních údajů; 

B. vzhledem k tomu, že údaje vysílané spolupracujícími inteligentními dopravními 

systémy (C-ITS) představují osobní údaje týkající se identifikovaných nebo 

identifikovatelných osob, a vzhledem k tomu, že zprávy C-ITS budou přenášeny pro 

širokou škálu služeb a mezi celou řadou subjektů; 

C. vzhledem k tomu, že C-ITS se zakládají na shromažďování, zpracovávání a výměně 

velmi různorodých údajů z veřejných i soukromých zdrojů, vozidel, uživatelů 

a infrastruktury, a vzhledem k tomu, že je nezbytné zvolit co nejvhodnější seznam 

služeb C-ITS k projednání během včasných konzultací s členskými státy, místními 

orgány, výrobci vozidel a provozovateli silnic; 

D. vzhledem k tomu, že zavedení těchto systémů bude založeno na využití geolokačních 

technologií, jako je družicové určování polohy, a bezkontaktních technologií, jež 

usnadní poskytování širokého spektra veřejných anebo komerčních služeb, a vzhledem 

k tomu, že tyto systémy musí být v souladu s acquis EU v oblasti ochrany soukromí 

a údajů, musí pro ně platit přísná pravidla důvěrnosti a rovněž musí operovat s cíli 

a postupy Kosmické strategie pro Evropu; 

E. vzhledem k tomu, že kybernetická bezpečnost spolupracujících inteligentních 

dopravních systémů je podstatnou součástí provádění, vzhledem k tomu, že 

fragmentovaná bezpečnostní řešení by ohrozila interoperabilitu a bezpečnost koncových 

uživatelů, a vzhledem k tomu, že tudíž existuje jasná potřeba zavést opatření na úrovni 

EU; 

F. vzhledem k tomu, že algoritmická odpovědnost a transparentnost znamená provádění 

technických a provozních opatření, která zajistí transparentnost a nediskriminační 

charakter automatizovaného rozhodování a procesu výpočtu pravděpodobnosti 

individuálního chování; vzhledem k tomu, že transparentnost by měla poskytnout 

jednotlivcům smysluplné informace o použitém postupu, významu tohoto procesu 

a jeho důsledcích; vzhledem k tomu, že tento přístup by měl zahrnovat informace 

o údajích použitých při přípravě analytiky a umožnit jednotlivcům pochopit a sledovat 

rozhodnutí, která je ovlivňují; 

1. zdůrazňuje, že právní předpisy Unie v oblasti ochrany údajů, zejména obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů (GDPR), použitelné od 25. května 2018, a směrnice 

o soukromí a elektronických komunikacích (2002/58/ES), jsou platné v plném rozsahu 

ve všech aspektech zpracování osobních údajů pro C-ITS, obzvláště pokud jde o zásady 

týkající se účelového omezení, minimalizace údajů a práv subjektů údajů, neboť zprávy 

C-ITS mohou vést nepřímo k identifikaci uživatelů; 
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2. zdůrazňuje, že v případě inteligentních automobilů musí být údaje automaticky 

zpracovávány pouze v samotném automobilu či automobilech a pouze tehdy, je-li to po 

technické stránce zcela nezbytné pro fungování spolupracujících inteligentních 

dopravních systémů, a posléze musí být okamžitě vymazány; zdůrazňuje, že jakékoli 

další zpracování nebo předání údajů jiným správcům údajů musí být umožněno pouze 

na základě informovaného, svobodně poskytnutého, jasného a aktivního souhlasu 

uživatelů a cestujících se shromažďováním a zpracováváním jejich údajů; dále 

zdůrazňuje potřebu zabránit vzniku tzv. překážky v řízení, což by znamenalo, že 

uživatelé nemohou řídit svůj vlastní inteligentní automobil, pokud odmítnou dát 

souhlas; vyzývá k zavedení možnosti režimu off-line v inteligentních automobilech, 

díky němuž by uživatelé mohli vypnout přenos osobních údajů do jiných zařízení, aniž 

by jim to bránilo v provozu automobilu; 

3. zdůrazňuje, že ochrana soukromí a osobních údajů je pro přijetí nových služeb 

koncovými uživateli zásadním faktorem; upozorňuje na skutečnost, že pokud se 

poskytovaná služba zakládá na lokačních údajích, musí uživatelům poskytnout příslušné 

informace a uživatelé musí mít možnost vzít svůj souhlas zpět; 

4. zdůrazňuje, že je třeba mnohem větší transparentnosti a algoritmické odpovědnosti, 

pokud jde o zpracování a analýzu údajů prováděnou podniky; připomíná, že obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů již předjímá právo být informován o logice, podle 

které se data zpracovávají; 

5. zdůrazňuje, že by se mělo zohlednit zabezpečení údajů, a to nejenom během provozu 

zařízení C-ITS jako takového, nýbrž také v databázích, ve kterých jsou údaje 

zpracovávány anebo uchovávány; dále zdůrazňuje, že musí být stanoveny vhodné 

technické, administrativní a organizační požadavky, včetně povinného šifrování mezi 

koncovými body, pro všechny fáze zpracování, čímž se zajistí odpovídající úroveň 

bezpečnosti; 

6. znovu opakuje, že v souvislosti s C-ITS jsou výrobci klíčovým výchozím bodem pro 

zpřísnění režimů odpovědnosti, což přinese lepší kvalitu výrobků a bezpečnější 

prostředí, pokud jde o přístup zvenčí a možnost aktualizací; 

7. upozorňuje na skutečnost, že ochrana údajů a důvěrnost musí být zohledněny během 

celého procesu zpracování; zdůrazňuje, že zavedení „ochrany soukromí a údajů již ve 

fázi návrhu a ve standardním nastavení“ by mělo být výchozím bodem pro návrhy 

aplikací a systémů ITS; připomíná, že techniky anonymizace mohou zvýšit důvěru 

uživatelů k používaným službám; 

8. bere na vědomí, že Komise vytvoří právní rámec týkající se ochrany údajů 

prostřednictvím přijetí aktů v přenesené pravomoci podle směrnice o inteligentních 

dopravních systémech (2010/40/EU); žádá proto Komisi, aby zajistila nejvyšší úroveň 

ochrany v plném souladu s Listinou základních práv Evropské unie a acquis EU. 
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