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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 

στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 

στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει να σέβεται τον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8 που αφορούν 

το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα που εκπέμπονται από τα συνεργατικά ευφυή 

συστήματα μεταφορών (C-ITS) είναι προσωπικού χαρακτήρα σχετιζόμενα με 

ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα πρόσωπα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μηνύματα C-

ITS θα διαβιβάζονται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και φορέων· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα C-ITS στηρίζονται στη συλλογή, επεξεργασία 

και ανταλλαγή μιας μεγάλης ποικιλίας δεδομένων προερχόμενων από δημόσιες και 

ιδιωτικές πηγές, οχήματα, χρήστες και υποδομές, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 

επιλεγεί ο καλύτερος δυνατός κατάλογος υπηρεσιών C-ITS για να συμμετάσχουν σε 

προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, τις τοπικές αρχές, τις 

αυτοκινητοβιομηχανίες και τους οδικούς μεταφορείς· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των συστημάτων θα στηρίζεται στις τεχνολογίες 

του γεωεντοπισμού, π.χ. τον δορυφορικό εντοπισμό, και στις ανεπαφικές τεχνολογίες, 

που θα διευκολύνουν την παροχή ενός ευρέως φάσματος δημοσίων ή/και εμπορικών 

υπηρεσιών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οφείλουν να πληρούν το ενωσιακό κεκτημένο 

σε θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, να διέπονται από 

αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας και επίσης να λειτουργούν βάσει των στόχων 

και πρακτικών της Διαστημικής Στρατηγικής για την Ευρώπη· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια των συνεργατικών ευφυών συστημάτων 

μεταφορών μέσα στον κυβερνοχώρο αποτελεί κεντρικό στοιχείο της εφαρμογής τους, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τυχόν αποσπασματικές λύσεις στα θέματα ασφάλειας θα 

έθεταν σε κίνδυνο τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια των τελικών χρηστών, και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ως εκ τούτου σαφής ανάγκη για ενέργειες σε επίπεδο 

ΕΕ· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλγοριθμική λογοδοσία και διαφάνεια συνεπάγεται την 

εφαρμογή τεχνικών και επιχειρησιακών μέτρων που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και τον 

μη διακριτικό χαρακτήρα της μεταχείρισης κατά την αυτοματοποιημένη λήψη 

αποφάσεων και τη διαδικασία υπολογισμού της πιθανότητας ατομικής συμπεριφοράς· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια θα πρέπει να δίνει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά 

με τη λογική που ακολουθείται, τη σημασία της διαδικασίας και τις συνέπειές της· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα 

στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση στον τομέα της ανάλυσης και να 
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δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να κατανοούν και να παρακολουθούν τις αποφάσεις που 

τα αφορούν· 

1. τονίζει ότι η νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων, και 

συγκεκριμένα ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων (GDPR), σε 

ισχύ από την 25η Μαΐου 2018, και η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής (e-

Privacy), έχουν πλήρη εφαρμογή στα C-ITS για όλες τις πτυχές της επεξεργασίας των 

προσωπικών δεδομένων, και ειδικότερα ως προς την αρχή του οριοθετημένου σκοπού, 

την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και την αρχή των δικαιωμάτων των 

υποκειμένων των δεδομένων, δεδομένου ότι τα μηνύματα C-ITS μπορούν να 

οδηγήσουν εμμέσως στην ταυτοποίηση χρηστών· 

2. τονίζει ότι, στην περίπτωση των ευφυών αυτοκινήτων, η επεξεργασία των δεδομένων 

πρέπει, από προεπιλογή, να πραγματοποιείται μόνο στο ίδιο το αυτοκίνητο ή τα 

αυτοκίνητα, και μόνο στον βαθμό που αυτό είναι από τεχνική άποψη απολύτως 

απαραίτητο για τη λειτουργία των συνεργατικών C-ITS, και πρέπει αμέσως μετά να 

διαγράφονται τα δεδομένα· υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία ή 

διαβίβαση σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να είναι δυνατή μόνο 

με τη συγκατάθεση των χρηστών και των επιβατών για τη συλλογή και την επεξεργασία 

των δεδομένων τους, που έχει δοθεί μετά λόγου γνώσεως, ελεύθερα και με τρόπο σαφή 

και ενεργό· υπογραμμίζει επίσης ότι είναι αναγκαίο να αποφευχθούν οι «φραγμοί στην 

οδήγηση», κάτι που θα σήμαινε ότι οι χρήστες δεν μπορούν να οδηγήσουν το δικό τους 

ευφυές αυτοκίνητο εάν αρνηθούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους· ζητεί να υπάρχει 

διαθέσιμη η επιλογή της «λειτουργίας εκτός σύνδεσης» στα ευφυή αυτοκίνητα, η οποία 

θα επιτρέπει στους χρήστες να απενεργοποιούν τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων 

σε άλλες συσκευές, χωρίς να παρακωλύουν τη δυνατότητα οδήγησης του αυτοκινήτου· 

3. τονίζει ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων είναι 

καίριας σημασίας προκειμένου να διασφαλίζεται η αποδοχή των νέων υπηρεσιών από 

τους τελικούς χρήστες· επισημαίνει ότι εάν η παρεχόμενη υπηρεσία βασίζεται σε 

δεδομένα θέσης, τότε θα πρέπει να παρέχει συναφείς πληροφορίες στον χρήστη, ο 

οποίος θα πρέπει να μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του· 

4. υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης υψηλότερου επιπέδου διαφάνειας και 

αλγοριθμικής λογοδοσίας όσον αφορά την επεξεργασία και την ανάλυση δεδομένων 

που πραγματοποιείται από επιχειρήσεις· υπενθυμίζει ότι ο γενικός κανονισμός για την 

προστασία δεδομένων προβλέπει ήδη το δικαίωμα στην ενημέρωση σχετικά με τη 

λογική στην οποία βασίζεται η επεξεργασία δεδομένων· 

5. τονίζει πως τα ζητήματα ασφάλειας δεδομένων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι 

μόνο κατά τη λειτουργία της ίδιας της συσκευής C-ITS αλλά και εντός των βάσεων 

δεδομένων όπου τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία ή/και αποθηκεύονται· τονίζει 

περαιτέρω ότι σε όλες τις φάσεις της επεξεργασίας πρέπει να ορίζονται οι κατάλληλες 

τεχνικές, διοικητικές και οργανωτικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 

υποχρεωτικής διατερματικής κρυπτογράφησης, ώστε να επιτυγχάνεται ένα επαρκές 

επίπεδο ασφαλείας· 

6. επαναλαμβάνει ότι, όσον αφορά τα C-ITS, οι παραγωγοί αποτελούν έναν καθοριστικό 

παράγοντα από τον οποίο πρέπει να ξεκινήσουν να γίνονται πιο αυστηρά τα καθεστώτα 

περί ευθύνης, κάτι που θα οδηγήσει σε βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, σε ένα 
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πιο ασφαλές περιβάλλον από άποψη εξωτερικής πρόσβασης και στη δυνατότητα για 

ενημερώσεις· 

7. επισημαίνει ότι η προστασία των δεδομένων και του απορρήτου πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη σε όλο τον κύκλο της επεξεργασίας· τονίζει ότι η εφαρμογή της «προστασίας 

της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων εκ σχεδιασμού και εξ ορισμού» θα 

πρέπει να αποτελεί την βάση εκκίνησης για τον σχεδιασμό εφαρμογών και ευφυών 

συστημάτων μεταφορών (ITS)· υπενθυμίζει ότι οι τεχνικές ανωνυμοποίησης μπορούν 

να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των χρηστών στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν· 

8. επισημαίνει ότι η Επιτροπή θα θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο για την προστασία των 

δεδομένων μέσω της έγκρισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων βάσει της οδηγίας ITS 

(2010/40/ΕΕ)· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να εξασφαλίσει το υψηλότερο επίπεδο 

προστασίας, σε πλήρη συμμόρφωση με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κεκτημένο της ΕΕ. 
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