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 ET 

ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval transpordi- ja 

turismikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et EL on kohustatud järgima Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eelkõige 

selle artikleid 7 ja 8 õiguse kohta eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele; 

B. arvestades, et koostoimeliste intelligentsete transpordisüsteemide edastatavad andmed 

on isikuandmed, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava isikuga, ning arvestades, et 

koostoimeliste intelligentsete transpordisüsteemide sõnumeid edastatakse paljude 

teenuste jaoks ja mitmete osalejate vahel; 

C. arvestades, et koostoimelised intelligentsed transpordisüsteemid põhinevad 

mitmesuguste avalikest ja eraallikatest, sõidukitest, kasutajatelt ja taristust pärit andmete 

kogumisel, töötlemisel ja vahetamisel, ning arvestades, et varasteks konsultatsioonideks 

liikmesriikide, kohalike ametiasutuste, sõidukitootjate ja teehaldajatega on väga tähtis 

valida kõige optimaalsem koostoimeliste intelligentsete transpordisüsteemide teenuste 

loetelu; 

D. arvestades, et süsteemide rakendamine põhineb asukohatuvastuse tehnoloogiatel, 

näiteks satelliitpositsioneerimisel, ning mittekontaktsetel tehnoloogiatel, mis 

hõlbustavad erinevate avalike ja/või kaubanduslike teenuste pakkumist, ning arvestades, 

et need süsteemid peavad olema kooskõlas eraelu puutumatust ja andmekaitset käsitleva 

ELi õigustikuga, neile peavad kehtima ranged konfidentsiaalsuse eeskirjad ning need 

peavad toimima Euroopa kosmosestrateegia eesmärkide ja tavade kohaselt; 

E. arvestades, et küberjulgeolek on koostoimeliste intelligentsete transpordisüsteemide 

rakendamisel kesksel kohal, arvestades, et killustatud turvalahendused kahjustaksid 

koostalitlust ja lõppkasutajate ohutust, ning arvestades, et seetõttu on olemas selge 

vajadus ELi tasandi meetmete järele; 

F. arvestades, et algoritmidega seotud vastutus ja läbipaistvus tähendavad seda, et on 

võetud tehnilisi ja talitlusmeetmeid, mis tagavad automatiseeritud otsustusprotsessi ning 

üksikisiku käitumise tõenäosuse arvutamise protsessi läbipaistvuse ja 

mittediskrimineeriva olemuse; arvestades, et läbipaistvus peaks tagama üksikisikutele 

kasutatud loogika, protsessi tähtsuse ja selle tagajärgede kohta sisulise teabe; 

arvestades, et see peaks hõlmama teavet selle kohta, milliseid andmeid analüüsi 

treenimisel kasutati, ja andma inimestele võimaluse neid puudutavaid otsuseid mõista ja 

jälgida; 

1. rõhutab, et liidu andmekaitsealaste õigusaktide, nimelt isikuandmete kaitse üldmääruse 

(kohaldatav alates 25. mai 2018) ja e-privaatsuse direktiivi (2002/58/EÜ) kõik aspektid 

on täielikult kohaldatavad isikuandmete töötlemisele seoses koostoimeliste 

intelligentsete transpordisüsteemidega, eriti mis puudutab eesmärgi piiritlemist, 

andmete minimeerimist ja andmesubjektide õigusi, sest koostoimeliste intelligentsete 

transpordisüsteemide sõnumid võivad tuua kaudselt kaasa kasutajate tuvastamise; 

2. rõhutab, et arukate autode puhul tuleb andmeid vaikimisi töödelda ainult autos või 

autodes ja ainult niivõrd, kui see on tehniliselt rangelt vajalik koostoimeliste 
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intelligentsete transpordisüsteemide toimimiseks, ning andmed tuleb kohe pärast seda 

kustutada; rõhutab, et mis tahes edasine töötlemine või edastamine teistele vastutavatele 

töötlejatele peab olema võimalik ainult siis, kui kasutajad ja reisijad on andnud 

teavitatud, vabalt antud, selge ja aktiivse nõusoleku oma andmete kogumiseks ja 

töötlemiseks; lisaks rõhutab vajadust vältida nn sõidutakistusi, mis tähendab seda, et 

kasutaja ei saa oma arukat autot juhtida, kui ta keeldub nõusoleku andmisest; nõuab, et 

arukaid autosid oleks võimalik kasutada ka võrguühenduseta režiimis, mis võimaldab 

kasutajatel isikuandmete edastamise teistele seadmetele välja lülitada, ilma et see 

piiraks autojuhtimise võimalust; 

3. rõhutab asjaolu, et eraelu puutumatus ja isikuandmete kaitse on otsustava tähtsusega, et 

tagada uute teenuste aktsepteerimine lõppkasutajate poolt; juhib tähelepanu asjaolule, et 

kui osutatav teenus põhineb asukohaandmetel, tuleb kasutajale anda asjakohast teavet ja 

kasutajal peab olema võimalus oma nõusolek tagasi võtta; 

4. rõhutab vajadust ettevõtete suurema läbipaistvuse ja algoritmidega seotud vastutuse 

järele seoses nende teostatud andmetöötluse ja analüüsidega; tuletab meelde, et 

isikuandmete kaitse üldmääruses nähakse juba ette õigus saada teavet andmetöötluse 

loogika kohta; 

5. rõhutab, et andmeturbeküsimusi tuleks arvesse võtta mitte ainult koostoimeliste 

intelligentsete transpordisüsteemide seadme käitamisel, vaid ka andmebaasides, kus 

andmeid töödeldakse ja/või salvestatakse; rõhutab lisaks, et töötlemise kõigi etappide 

jaoks tuleb määratleda asjakohased tehnilised, halduslikud ja korralduslikud nõuded, 

sealhulgas kohustuslik otspunktkrüpteerimine, millega tagatakse piisav turvalisuse tase; 

6. kordab, et koostoimeliste intelligentsete transpordisüsteemide puhul on oluline alustada 

vastutuskorra karmistamist tootjatest, kuna selle tulemusel paraneb toodete kvaliteet ja 

keskkonna turvalisus välise juurdepääsu ja võimaluse osas saada uuendusi; 

7. juhib tähelepanu asjaolule, et andmekaitset ja konfidentsiaalsust tuleb arvesse võtta 

kogu töötlemise jooksul; rõhutab, et eraelu puutumatuse ja isikuandmete lõimitud ja 

vaikimisi kaitse peaks olema intelligentsete transpordisüsteemide rakenduste ja 

süsteemide kavandamise lähtekoht; tuletab meelde, et anonüümimistehnikad võivad 

suurendada kasutajate usaldust kasutatavate teenuste vastu; 

8. märgib, et komisjon töötab välja andmekaitse õigusraamistiku, võttes intelligentseid 

transpordisüsteeme käsitleva direktiivi (2010/40/EL) alusel vastu delegeeritud 

õigusakte; palub seetõttu komisjonil tagada kõrgeimal tasemel kaitse täielikus kooskõlas 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga ning ELi õigustikuga. 
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