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JAVASLATOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi 

Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 

bele a következő javaslatokat: 

A. mivel az Unió köteles tiszteletben tartani az Európai Unió Alapjogi Chartáját, különös 

tekintettel annak a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez 

való jogról szóló 7. és 8. cikkére; 

B. mivel az együttműködő intelligens közlekedési rendszerek (C-ITS) által közvetített 

adatok azonosított vagy azonosítható személyre vonatkozó személyes adatokat 

tartalmaznak, és mivel a C-ITS-üzeneteket különféle szolgáltatások és szereplők széles 

köre számára továbbítják; 

C. mivel a C-ITS alapját a hivatalos és magánforrásokból, valamint járművektől, 

felhasználóktól és az infrastruktúrából származó, számos területet átfedő adat gyűjtése, 

feldolgozása és cseréje képezi, és mivel fontos, hogy az együttműködő közlekedési 

rendszerek szolgáltatásainak legoptimálisabb listáját vegyék számításba a 

tagállamokkal, helyi hatóságokkal, járműgyártókkal és közútkezelőkkel való egyeztetés 

korai szakaszában; 

D. mivel a rendszerek bevezetésének alapját olyan, a műholdas helymeghatározáshoz 

hasonló földrajzi helymeghatározó technológiák, valamint olyan érintésmentes 

technológiák képezik majd, amelyek segítségével a közszolgálati és/vagy kereskedelmi 

szolgáltatások széles köre válik elérhetővé, és mivel a rendszereknek tiszteletben kell 

tartaniuk a magánélet védelmével és az adatvédelemmel kapcsolatos uniós 

vívmányokat, szigorú titoktartási előírásokat kell alkalmazniuk, és együtt kell 

működniük az európai űrstratégia által megnevezett célokkal és gyakorlatokkal; 

E. mivel az együttműködő ITS bevezetésének fontos elemét képezi a kiberbiztonság, mivel 

a biztonsági megoldások töredezettsége veszélybe sodorná a végfelhasználók 

interoperabilitását és biztonságát, és mivel ebből kifolyólag egyértelműen uniós szintű 

fellépésre van szükség; 

F. mivel az algoritmusokkal kapcsolatos elszámoltathatóság és átláthatóság olyan 

technikai és műveleti intézkedések végrehajtását jelenti, amelyek biztosítják az 

automatizált döntéshozatal, valamint az egyéni viselkedéssel kapcsolatos 

valószínűségszámítás folyamatának átláthatóságát és megkülönböztetésmentességét; 

mivel az átláthatóság jegyében érdemi tájékoztatást kell nyújtani az egyének számára az 

alkalmazott logikával, az eljárás jelentőségével és várható következményeivel 

kapcsolatban; mivel ennek az elemzéshez használt tanulóadatokra vonatkozó 

tájékoztatást is magában kell foglalnia, és lehetővé kell tennie, hogy az egyének is 

megérthessék és nyomon követhessék az őket érintő döntéseket; 

1. hangsúlyozza, hogy az uniós adatvédelmi jogszabályok – nevezetesen a 2018. május 25-

től alkalmazandó általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és az elektronikus hírközlési 

adatvédelmi irányelv (2002/58/EK) – maradéktalanul alkalmazandók a személyes 

adatok C-ITS általi feldolgozásának valamennyi vonatkozásában, különös tekintettel a 
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célhoz kötöttség, az adatminimalizálás és az érintettek jogainak elvére, mivel a C-ITS-

üzenetek közvetett módon a felhasználók azonosításához vezethetnek; 

2. hangsúlyozza, hogy az intelligens gépjárművek használata során az adatok 

feldolgozására alapesetben csak az autóban vagy autókban kerülhet sor, és csak 

annyiban, amennyiben ez az együttműködő intelligens közlekedési rendszerek 

működéséhez műszakilag feltétlenül szükséges, ezt követően pedig az adatokat 

haladéktalanul törölni kell; kiemeli, hogy az adatok bárminemű további feldolgozására 

vagy más adatkezelők számára való továbbítására csak abban az esetben kerülhet sor, 

amennyiben ez a felhasználók és az utasok adataik gyűjtésére és feldolgozására 

vonatkozó, tájékoztatáson alapuló, önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásán 

alapul; kiemeli továbbá, hogy meg kell akadályozni az úgynevezett „vezetési falak” 

kialakulását, amikor is a felhasználók nem vezethetik saját intelligens gépjárművüket, 

amennyiben nem adják ehhez hozzájárulásukat; felhív az „offline vezetési mód” 

lehetőségének biztosítására az intelligens gépjárművekben, amely lehetővé tenné a 

felhasználó számára, hogy kikapcsolja a személyes adatok más eszközöknek való 

továbbítását anélkül, hogy ezzel gátolná a jármű vezethetőségét; 

3. hangsúlyozza, hogy a magánélet és a személyes adatok védelme kulcsfontosságú az új 

szolgáltatások végfelhasználókkal való elfogadtatása szempontjából; felhívja rá a 

figyelmet, hogy amennyiben a kínált szolgáltatás alapját a helymeghatározó adatok 

képezik, a szolgáltatónak megfelelő tájékoztatást kell erről nyújtania a felhasználónak, 

akinek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy megvonja a hozzájárulást adatai 

felhasználásához; 

4. hangsúlyozza, hogy jóval nagyobb átláthatóságra, valamint algoritmikus 

elszámoltathatóságra van szükség a vállalatok által végzett adatfeldolgozás és -elemzés 

terén; emlékeztet arra, hogy az általános adatvédelmi rendelet már tartalmazza az 

adatfeldolgozás alapját képező logika megismeréséhez való jogot; 

5. hangsúlyozza, hogy az adatbiztonsági kérdéseket nemcsak a C-ITS-eszköz működése 

tekintetében kell számításba venni, hanem az adatokat feldolgozó és/vagy raktározó 

adatbázisok kapcsán is; hangsúlyozza továbbá, hogy a kielégítő biztonsági szint 

garantálása érdekében megfelelő technikai, adminisztratív és szervezeti 

követelményeket kell meghatározni – beleértve a kötelező, végponttól végpontig terjedő 

titkosítást is – az adatfeldolgozás minden szakaszára vonatkozóan; 

6. megismétli, hogy az együttműködő intelligens közlekedési rendszereket illetően 

elsősorban a gyártók szintjén kell szigorítani a felelősségi szabályokat, ami a 

termékminőség javulásához, továbbá a külső hozzáférés és a frissítések lehetősége 

szempontjából biztonságosabb környezethez vezet majd; 

7. felhívja a figyelmet arra, hogy az adatok feldolgozásának egész folyamata alatt szem 

előtt kell tartani az adatvédelem és a titoktartás elvét; hangsúlyozza, hogy az ITS-

alkalmazások és -rendszerek kialakításának kiindulópontját a „magánélet és a személyes 

adatok beépített és alapértelmezett védelmének” megvalósulása kell, hogy képezze; 

emlékeztet arra, hogy az adatok névtelenné tételét lehetővé tévő technológiák 

növelhetik a felhasználók általuk igénybe vett szolgáltatásokba fektetett bizalmát; 

8. megjegyzi, hogy a Bizottság adatvédelemmel kapcsolatos jogi keretet hozd majd létre a 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az ITS-irányelv (2010/40/EU) keretében való 

elfogadásával; ezért kéri a Bizottságot, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartája és az 

uniós vívmányok maradéktalan tiszteletben tartása mellett biztosítsa a legmagasabb 

szintű védelmet. 
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