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IEROSINĀJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un 

tūrisma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā ES pienākums ir ievērot Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, jo īpaši tās 7. un 

8. punktu par tiesībām uz privātumu un personas datu aizsardzību; 

B. tā kā sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu (S-ITS) pārraidītie dati ir personas dati, 

kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu, un tā kā S-ITS ziņojumi tiks 

pārraidīti plašam pakalpojumu klāstam un starp dažādiem dalībniekiem; 

C. tā kā S-ITS pamatā ir daudzveidīgu datu vākšana no publiskiem un privātiem avotiem, 

transportlīdzekļiem un infrastruktūras un šo datu apstrāde un apmaiņa, un tā kā ir ļoti 

svarīgi izvēlēties optimālāko sadarbīgo S-ITS pakalpojumu sarakstu izskatīšanai agrīnās 

apspriedēs ar dalībvalstīm, vietējām iestādēm, transportlīdzekļu ražotājiem un autoceļu 

apsaimniekotājiem; 

D. tā kā sistēmas īstenošanas pamatā būs ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanas 

tehnoloģijas, piemēram, pozicionēšana no satelītiem un bezkontaktu tehnoloģijas, kas 

palīdzēs nodrošināt plašu sabiedrisko un/vai komerciālo pakalpojumu klāstu, un tiem ir 

jāatbilst ES acquis privātuma un datu aizsardzības jomā, jāpakļaujas stingriem 

noteikumiem par konfidencialitāti, kā arī jābūt saskaņotiem ar Kosmosa stratēģijas 

Eiropai mērķiem un praksi; 

E. tā kā sadarbīgas ITS kiberdrošība ir svarīgs tās ieviešanas elements, tā kā sadrumstaloti 

drošības risinājumi apdraudētu savstarpēju izmantojamību un lietotāju drošību, un tā kā 

tāpēc noteikti ir vajadzīga ES līmeņa rīcība, 

F. tā kā algoritmiskā pārskatatbildība un pārredzamība nozīmē tādu tehnisko un operatīvo 

pasākumu īstenošanu, ar kuriem nodrošina pārredzamību un automatizētās lēmumu 

pieņemšanas un indivīdu uzvedības iespējamības aprēķināšanas procesa 

nediskriminējošu raksturu; tā kā pārredzamībai būtu jādod personām jēgpilna 

informācija par tajā ietverto loģiku, procesa nozīmīgumu un sekām; tā kā šeit būtu 

jāietver informācija par datiem, ko izmanto apmācībai analīzē, un jāļauj iedzīvotājiem 

izprast un uzraudzīt lēmumus, kas viņus ietekmē, 

1. uzsver, ka Savienības datu aizsardzības tiesību akti, proti, Vispārīgā datu aizsardzības 

regula, kas piemērojama no 2018. gada 25. maija, un E-privātuma direktīva 

(2002/58/EK), ir pilnībā piemērojami visos jautājumos, kas saistīti ar personas datu 

apstrādi S-ITS vajadzībām, it īpaši attiecībā uz tādiem principiem kā datu izmantošanas 

nolūka ierobežojums, datu minimizēšana un datu subjektu tiesības, jo ar S-ITS 

ziņojumiem var netieši identificēt lietotājus; 

2. uzsver, ka t. s. viedo automobiļu izmantošanā dati ir pēc noklusējuma jāapstrādā tikai 

automobilī vai automobiļos un vienīgi tiktāl, cik tas ir tehniski strikti nepieciešams S-

ITS funkcionēšanai, un pēc tam nekavējoties jāizdzēš; uzsver, ka jebkādai turpmākai 

apstrādei vai pārsūtīšanai citiem datu pārziņiem jābūt iespējamai vienīgi tad, ja ir 
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informēta, brīvi sniegta, nepārprotama un aktīva lietotāju un pasažieru piekrišana, ka 

viņu datus vāc un apstrādā; turklāt uzsver nepieciešamību novērst t. s. braukšanas 

barjeru, kas paredzētu, ka lietotāji nevar vadīt savu viedo automobili, ja viņi atsakās dot 

piekrišanu; prasa, lai viedo automobiļu gadījumā būtu pieejama bezsaistes režīma 

iespēja, kas lietotājiem ļautu izslēgt personas datu pārsūtīšanu uz citām ierīcēm, 

neierobežojot spēju vadīt automobili; 

3. uzsver, ka privātās dzīves un personas datu aizsardzība ir izšķiroši svarīga, lai 

nodrošinātu, ka lietotāji pieņem jaunos pakalpojumus; vērš uzmanību uz to, ka 

gadījumā, ja sniegtā pakalpojuma pamatā ir dati par atrašanās vietu, par to būtu attiecīgi 

jāinformē lietotājs, kuram vajadzētu būt arī iespējai atsaukt savu piekrišanu; 

4. uzsver, ka vajadzīga daudz lielāka pārredzamība un algoritmiska pārskatatbildība 

attiecībā uz uzņēmumu veiktu datu apstrādi un analītiku; atgādina, ka Vispārīgā datu 

aizsardzības regula jau paredz tiesības tikt informētam par datu apstrādes sistēmu; 

5. uzsver, ka datu drošības jautājumi būtu jāņem vērā ne tikai saistībā ar pašas S-ITS 

ierīces darbību, bet arī saistībā ar datubāzēm, kur datus apstrādā un/vai glabā; turklāt 

uzsver, ka attiecīgas tehniskas, administratīvas un organizatoriskas prasības, tostarp 

obligāta pilnīga šifrēšana, būtu jānosaka visām apstrādes stadijām, panākot pienācīga 

līmeņa drošību; 

6. atgādina, ka S-ITS jomā ražotāji ir galvenais sākumpunkts atbildības režīma 

pastiprināšanai, kā dēļ uzlabosies produktu kvalitāte un tiks radīta ārējās piekļuves ziņā 

drošāka vide un atjaunināšanas iespēja; 

7. vērš uzmanību uz to, ka datu aizsardzība un konfidencialitāte ir jāņem vērā visā 

apstrādes procesā; uzsver, ka sākumpunktam ITS lietotņu un sistēmu izstrādē vajadzētu 

būt principam par integrētu privātuma aizsardzību un integrētu datu aizsardzību un datu 

aizsardzību pēc noklusējuma; atgādina, ka ar anonimizācijas paņēmieniem var palielināt 

lietotāju uzticēšanos to izmantotiem pakalpojumiem; 

8. atzīmē, ka Komisija izveidos datu aizsardzības juridisko sistēmu, pieņemot deleģētos 

aktus saskaņā ar ITS direktīvu (2010/40/ES); tādēļ prasa Komisijai nodrošināt 

visaugstāko aizsardzības līmeni pilnīgā saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību 

hartu un ES acquis. 
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