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WSKAZÓWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 

Komisji Transportu i Turystyki, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w 

końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że UE jest zobowiązana do przestrzegania Karty praw podstawowych 

Unii Europejskiej, w szczególności art. 7 i 8 dotyczących prawa do prywatności i 

ochrony danych osobowych; 

B. mając na uwadze, że dane transmitowane przez współpracujące inteligentne systemy 

transportowe (C-ITS) są danymi osobowymi odnoszącymi się do zidentyfikowanej lub 

możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, oraz mając na uwadze, że wiadomości z 

C-ITS będą przekazywane w odniesieniu do szerokiej gamy usług oraz między różnymi 

podmiotami; 

C. mając na uwadze, że C-ITS opierają się na gromadzeniu, przetwarzaniu i wymianie 

różnorodnych danych pochodzących ze źródeł publicznych i prywatnych, z pojazdów, 

od użytkowników i z infrastruktury, oraz mając na uwadze, że podstawowe znaczenie 

ma wybór optymalnej listy usług C-ITS do rozważenia na wczesnym etapie konsultacji 

z państwami członkowskimi, władzami lokalnymi, producentami pojazdów i 

zarządcami dróg; 

D. mając na uwadze, że wdrożenie systemów będzie opierać się na technologiach 

geolokalizacji, takich jak pozycjonowanie satelitarne, oraz na technologiach 

bezstykowych, które ułatwią świadczenie szerokiej gamy usług publicznych lub 

komercyjnych, oraz mając na uwadze, że muszą one być zgodne z dorobkiem prawnym 

UE w zakresie prywatności i ochrony danych, spełniać surowe zasady odnośnie do 

poufności, a także współgrać z celami i praktykami Strategii kosmicznej dla Europy; 

E. mając na uwadze, że cyberbezpieczeństwo C-ITS stanowi kluczowy element wdrożenia, 

mając na uwadze, że fragmentaryczne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa 

naraziłyby na ryzyko interoperacyjność i bezpieczeństwo użytkowników końcowych, 

oraz mając na uwadze, że w związku z tym istnieje wyraźna potrzeba działania na 

szczeblu UE; 

F. mając na uwadze, że rozliczalność i przejrzystość w odniesieniu do algorytmów 

oznaczają wdrażanie środków technicznych i operacyjnych gwarantujących 

przejrzystość i niedyskryminacyjny charakter zautomatyzowanego procesu 

podejmowania decyzji i procedury obliczania prawdopodobieństwa indywidualnego 

zachowania; mając na uwadze, że przejrzystość powinna umożliwiać jednostkom 

otrzymywanie istotnych informacji o rządzących zasadach, znaczeniu procesu i jego 

konsekwencjach; mając na uwadze, że powinno to obejmować informacje o danych 

wykorzystywanych na potrzeby systemów analitycznych oraz umożliwiać jednostkom 

zrozumienie i monitorowanie decyzji mających na nie wpływ; 

1. podkreśla, że unijne przepisy o ochronie danych, a mianowicie ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych mające zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. oraz dyrektywa o 

prywatności i łączności elektronicznej (2002/58/WE) mają w pełni zastosowanie do C-

ITS we wszystkich aspektach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w 
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szczególności jeśli chodzi o zasady celowości i minimalizacji danych oraz prawa osób, 

których dane dotyczą, gdyż wiadomości C-ITS mogą pośrednio prowadzić do 

identyfikacji użytkowników; 

2. podkreśla, że w przypadku inteligentnych samochodów dane muszą być domyślnie 

przetwarzane tylko w samochodzie lub samochodach i tylko w takim zakresie, w jakim 

jest to ze względów technicznych absolutnie konieczne do funkcjonowania C-ITS, a 

następnie muszą być natychmiast usuwane; podkreśla, że jakiekolwiek dalsze 

przetwarzanie lub przekazywanie danych innym administratorom danych musi być 

możliwe tylko na podstawie świadomej, dobrowolnej, wyraźnej i czynnej zgody 

użytkowników i pasażerów na gromadzenie i przetwarzanie dotyczących ich danych; 

podkreśla ponadto konieczność unikania stosowania „blokady jazdy”, która 

oznaczałaby niemożność prowadzenia inteligentnego samochodu przez użytkownika, 

jeżeli odmówi on udzielenia takiej zgody; wzywa do udostępnienia w inteligentnych 

samochodach opcji trybu off-line, która umożliwi użytkownikom wyłączanie 

przekazywania danych osobowych do innych urządzeń bez ograniczania możliwości 

prowadzenia pojazdu; 

3. podkreśla, że ochrona prywatności i danych osobowych ma zasadnicze znaczenie dla 

akceptacji nowych usług przez użytkowników końcowych; zwraca uwagę na fakt, że 

jeśli świadczona usługa opiera się na danych dotyczących lokalizacji, musi informować 

o tym użytkownika, a użytkownik musi mieć możliwość wycofania zgody; 

4. podkreśla, że przetwarzanie i analizowanie danych przez przedsiębiorstwa musi być 

bardziej przejrzyste, a stosowane algorytmy bardziej rozliczalne; przypomina, że w 

ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych już przewidziano prawo do informacji o 

zasadach rządzących przetwarzaniem danych; 

5. podkreśla, że kwestie bezpieczeństwa danych powinny być brane pod uwagę nie tylko 

podczas samego działania urządzenia C-ITS, lecz także w bazach danych, w których są 

one przetwarzane lub przechowywane; podkreśla ponadto, że należy zdefiniować 

odpowiednie wymogi techniczne, administracyjne i organizacyjne, w tym obowiązek 

szyfrowania danych na całej drodze ich przesyłu, w odniesieniu do wszystkich etapów 

przetwarzania, zapewniając tym samym odpowiedni poziom bezpieczeństwa; 

6. podkreśla, że w odniesieniu do C-ITS producenci są kluczowym punktem wyjścia dla 

zaostrzania systemów odpowiedzialności, które przyniesie lepszą jakość produktów i 

bezpieczniejsze otoczenie pod względem dostępu z zewnątrz oraz możliwości 

aktualizacji; 

7. zwraca uwagę na fakt, że ochrona i poufność danych muszą być brane pod uwagę w 

całym procesie przetwarzania; podkreśla, że stosowanie zasad „uwzględniania ochrony 

danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych” powinno być punktem 

wyjścia w projektowaniu aplikacji i systemów ITS; przypomina, że techniki 

anonimizacji mogą zwiększyć zaufanie użytkowników do usług, z których korzystają; 

8. zauważa, że Komisja ustanowi ramy prawne w zakresie ochrony danych, przyjmując 

akty delegowane na mocy dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów 

transportowych (2010/40/UE); w związku z tym wzywa Komisję do zapewnienia 

najwyższego poziomu ochrony w pełnej zgodności z Kartą praw podstawowych UE i 
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dorobkiem prawnym UE. 
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