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EHDOTUKSET 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

A. ottaa huomioon, että EU:n on noudatettava Euroopan unionin perusoikeuskirjaa ja 

erityisesti sen 7 ja 8 artiklaa, jotka koskevat oikeutta yksityisyyteen ja henkilötietojen 

suojaa; 

B. ottaa huomioon, että vuorovaikutteisten älykkäiden liikennejärjestelmien (C-ITS) 

lähettämät tiedot ovat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyviä 

henkilötietoja ja että C-ITS-viestejä lähetetään monille palveluille ja useiden 

toimijoiden välillä; 

C. ottaa huomioon, että C-ITS-järjestelmät perustuvat monien erilaisten julkisista ja 

yksityisistä lähteistä, ajoneuvoista, käyttäjiltä ja infrastruktuurista peräisin olevien 

tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja vaihtamiseen ja että on tärkeää valita paras 

mahdollinen C-ITS-palveluiden luettelo käsiteltäväksi varhaisissa kuulemisissa 

jäsenvaltioiden, paikallisten viranomaisten, ajoneuvojen valmistajien ja tienpitäjien 

kanssa; 

D. ottaa huomioon, että järjestelmien täytäntöönpano perustuu geopaikannusteknologiaan, 

kuten satelliittipaikannukseen, ja kosketuksettomaan teknologiaan, joilla edistetään 

monien julkisten ja/tai kaupallisten palveluiden tarjoamista, ja toteaa, että järjestelmien 

on oltava EU:n yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevan säännöstön mukaisia, että niillä on 

tarkat luottamuksellisuutta koskevat säännöt ja että ne toimivat myös Euroopan 

avaruusstrategian tavoitteiden ja käytäntöjen mukaisesti; 

E. ottaa huomioon, että C-ITS-järjestelmien kyberturvallisuus on keskeinen tekijä 

täytäntöönpanossa, että hajanaiset turvallisuusratkaisut vaarantaisivat 

yhteentoimivuuden sekä loppukäyttäjien turvallisuuden ja että siksi tarvitaan selkeästi 

EU-tason toimintaa; 

F. toteaa, että algoritmeja koskeva vastuuvelvollisuus ja avoimuus tarkoittaa sellaisten 

teknisten ja operatiivisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa, joilla varmistetaan 

avoimuus ja syrjimättömyys automatisoidussa päätöksenteossa sekä yksilöiden 

käyttäytymisen todennäköisyyksien laskennassa; katsoo, että avoimuuden olisi 

tarjottava ihmisille merkityksellistä tietoa sovelletusta logiikasta, prosessin 

merkityksestä ja sen seurauksista; katsoo, että siihen olisi sisällyttävä tietoa 

analyysikoulutukseen käytetystä datasta ja että ihmisten olisi sen avulla voitava 

ymmärtää ja valvoa heihin vaikuttavia päätöksiä; 

1. korostaa, että unionin tietosuojalainsäädäntöä, erityisesti yleistä tietosuoja-asetusta, jota 

aletaan soveltaa 25. toukokuuta 2018, ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviä 

(2002/58/EY) sovelletaan täysimääräisesti kaikessa henkilötietojen käsittelyssä C-ITS-

järjestelmiä varten, erityisesti käyttötarkoituksen rajoittamisen periaatteiden, tietojen 

minimoinnin ja rekisteröityjen oikeuksien osalta, koska C-ITS-viestit voivat epäsuorasti 

johtaa käyttäjien tunnistamiseen; 
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2. painottaa, että älyautojen tapauksessa tietoja on oletusarvoisesti käsiteltävä ainoastaan 

kyseisissä autoissa ja vain, jos se on teknisesti ehdottoman välttämätöntä C-ITS-

järjestelmän toiminnan kannalta, ja tiedot on tuhottava välittömästi tämän jälkeen; 

korostaa, että tietojen edelleenkäsittely tai toimittaminen muille rekisterinpitäjille voi 

olla mahdollista ainoastaan siten, että se perustuu käyttäjien ja matkustajien tietoisesti ja 

vapaasti antamaan selvään ja aktiiviseen suostumukseen antaa kerätä ja käsitellä heitä 

koskevia tietoja; painottaa lisäksi, että autossa ei saa olla ajonestoa, joka tarkoittaisi, 

etteivät käyttäjät voi ajaa omia älyautojaan, jos he kieltäytyvät antamasta 

suostumustaan; vaatii älyautoihin järjestelmästä erillään olevaa vaihtoehtoa, jolloin 

käyttäjät voisivat estää henkilötietojen siirrot muihin laitteisiin sen haittaamatta heidän 

mahdollisuuttaan ajaa kyseistä autoa; 

3. painottaa, että yksityisyyden ja henkilötietojen suoja on olennaisen tärkeää, jotta 

varmistetaan, että loppukäyttäjät hyväksyvät uudet palvelut; huomauttaa, että jos 

tarjottu palvelu perustuu paikannustietoon, sen täytyy tarjota käyttäjälle merkityksellistä 

tietoa ja käyttäjän täytyy pystyä peruuttamaan suostumuksensa; 

4. korostaa tarvetta lisätä huomattavasti yritysten harjoittaman tietojen käsittelyn ja 

analysoinnin avoimuutta ja algoritmeja koskevaa vastuuvelvollisuutta; muistuttaa, että 

yleinen tietosuoja-asetus kattaa jo nyt oikeuden saada tietoja tietojenkäsittelyyn 

liittyvästä logiikasta; 

5. painottaa, että tietoturvakysymykset olisi otettava huomioon paitsi itse C-ITS-laitteiden 

toiminnassa myös tietokannoissa, joissa tiedot käsitellään ja/tai säilytetään; tähdentää 

lisäksi, että kaikkia käsittelyn vaiheita varten on määriteltävä asianmukaiset tekniset, 

hallinnolliset ja toiminnan järjestämistä koskevat vaatimukset, myös pakollinen päästä 

päähän -salaus, riittävän suojaustason varmistamiseksi; 

6. toteaa, että C-ITS-järjestelmien osalta valmistajat ovat keskeinen lähtökohta sellaisten 

vastuujärjestelyjen tiukentamisessa, jotka johtavat tuotteiden parempaan laatuun ja 

suojatumpaan ympäristöön, kun kyse on ulkoisesta käytöstä ja mahdollisuudesta 

päivityksiin; 

7. korostaa, että tietosuoja ja luottamuksellisuus on huomioitava koko käsittelyn ajan; 

painottaa, että sisäänrakennetun ja oletusarvoisen yksityisyydensuojan ja tietosuojan 

periaatteiden täytäntöönpanon tulisi olla lähtökohtana älykkäiden liikennejärjestelmien 

ja niiden sovellusten suunnittelussa; muistuttaa, että anonymisointitekniikka voi lisätä 

käyttäjien luottamusta palveluihin, joita he käyttävät; 

8. toteaa, että komissio aikoo perustaa tietosuojaa koskevan oikeudellisen kehyksen 

hyväksymällä delegoituja säädöksiä ITS-direktiivin (2010/40/EU) nojalla; pyytää sen 

vuoksi komissiota varmistamaan suojan korkeimman tason noudattaen täysimääräisesti 

EU:n perusoikeuskirjaa ja säännöstöä. 
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