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SUGESTII 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru transport 

și turism, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât UE este obligată să respecte Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, în special articolele 7 și 8 referitoare la dreptul la viață privată și protecția 

datelor cu caracter personal; 

B. întrucât informațiile difuzate prin sistemele de transport inteligente cooperative 

(Cooperative Intelligent Transport Systems, (C-STI) reprezintă date cu caracter personal 

referitoare la o persoană identificată sau identificabilă și întrucât mesajele STI 

cooperative vor fi transmise pentru o gamă largă de servicii și între o gamă largă de 

actori; 

C. întrucât STI cooperative se bazează pe colectarea, prelucrarea și schimbul de date 

extrem de variate, din surse publice și private, vehicule, utilizatori și infrastructură și 

întrucât este esențial să se aleagă lista cea mai adecvată a STI cooperative pentru a se 

ține seama de ea în consultările timpurii cu statele membre, autoritățile locale, 

producătorii de vehicule și operatorii rutieri; 

D. întrucât implementarea sistemelor se va baza pe tehnologiile de geolocalizare, cum ar fi 

poziționarea prin satelit și tehnologiile fără contact, care vor facilita furnizarea unei 

game variate de servicii publice și/sau comerciale, și întrucât acestea trebuie să fie 

conforme cu acquis-ul UE privind protecția datelor și a vieții private, au reguli stricte 

privind confidențialitatea, și sunt, de asemenea, compatibile cu obiectivele și practicile 

privind Strategia spațială pentru Europa; 

E. întrucât securitatea cibernetică a STI cooperative este un element-cheie al 

implementării, întrucât soluțiile de securitate fragmentată ar pune în pericol 

interoperabilitatea și siguranța utilizatorilor finali și întrucât, prin urmare, există o 

nevoie clară pentru o acțiune la nivelul UE; 

F. întrucât responsabilitatea și transparența algoritmice înseamnă punerea în aplicare a 

măsurilor tehnice și operaționale care asigură transparența și caracterul 

nediscriminatoriu ale procesului decizional automatizat și ale procesului de calculare a 

probabilităților de comportamentul individual; întrucât transparența ar trebui să ofere 

persoanelor informații pertinente privind logica utilizată, semnificația procesului și 

consecințele acestuia; întrucât aceasta ar trebui să includă informații cu privire la datele 

utilizate pentru formarea în materie de analiză și să permită cetățenilor să înțeleagă și să 

monitorizeze deciziile care îi afectează; 

1. subliniază că legislația Uniunii în materie de protecția datelor (GDPR) și anume 

Regulamentul general privind protecția datelor, aplicabil de la 25 mai 2018, precum și 

Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice  

 

(2002/58/CE), este aplicabilă în toate aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter 

personal pentru STI cooperative, în special în ceea ce privește principiile limitării 

scopului, reducerii la minimum a datelor și drepturile persoanelor vizate, dat fiind că 
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mesajele STI cooperative pot duce în mod indirect la identificarea utilizatorilor; 

2. subliniază că, în cazul autovehiculelor inteligente, datele trebuie prelucrate implicit doar 

în autovehicul sau autovehicule și numai în măsura în care acest lucru este strict necesar 

din punct de vedere tehnic pentru funcționarea STI cooperative și trebuie șterse imediat 

după aceea; subliniază că orice prelucrare ulterioară sau transmitere către alți operatori 

de date trebuie să fie posibilă numai pe baza acordului privind colectarea și prelucrarea 

datelor lor, dat în cunoștință de cauză, exprimat liber, în mod clar și activ, de către 

pasageri și utilizatori; subliniază, în plus, necesitatea de a preveni crearea unor 

„obstacole la conducere”, ceea ce ar însemna că utilizatorii nu și-ar putea conduce 

propriile autoturisme inteligente în cazul în care refuză să-și dea acordul în acest sens; 

solicită punerea la dispoziție a unei opțiuni „mod offline” la autovehiculele inteligente, 

care să permită utilizatorilor să dezactiveze transferurile de date cu caracter personal 

către alte dispozitive, fără ca utilizarea autovehiculului de către aceștia să aibă de 

suferit; 

3. subliniază că protecția vieții private și a datelor cu caracter personal este esențială 

pentru a garanta acceptarea noilor servicii de către utilizatorii finali; atrage atenția 

asupra faptului că, în cazul în care serviciul furnizat se bazează pe date de localizare, 

trebuie să furnizeze informațiile pertinente pentru utilizator, care trebuie să aibă 

posibilitatea de a își retrage acordul; 

4. subliniază necesitatea unei transparențe și a unei responsabilități algoritmice mult mai 

mari în ceea ce privește prelucrarea și analiza datelor de către întreprinderi; reamintește 

că Regulamentul general privind protecția datelor prevede deja un drept de a fi informat 

în privința logicii implicate în prelucrarea datelor; 

5. subliniază că aspectele legate de securitatea datelor ar trebui luate în considerare nu 

numai pe parcursul funcționării dispozitivului STI cooperativ, ci și în bazele de date în 

care datele sunt prelucrate și/sau stocate; subliniază, de asemenea, că cerințele tehnice, 

administrative și organizaționale, inclusiv criptarea obligatorie de la un capăt la altul, 

trebuie să fie definite pentru toate etapele prelucrării, care să asigure un nivel adecvat de 

securitate; 

6. reiterează că, în ceea ce privește C-STI, producătorii sunt principalul punct de plecare 

pentru consolidarea unor regimuri de răspundere care vor duce la o mai bună calitate a 

produselor și la un mediu mai sigur în ceea ce privește accesul extern și posibilitatea de 

actualizare; 

7. atrage atenția asupra faptului că protecția datelor și confidențialitatea trebuie să fie luate 

în considerare pe întreaga durată a prelucrării; subliniază faptul că aplicarea principiului 

„respectării vieții private și protecției datelor începând cu momentul conceperii și în 

mod implicit” ar trebui să constituie punctul de plecare pentru proiectarea aplicațiilor și 

sistemelor STI; amintește că tehnicile de anonimizare pot spori încrederea utilizatorilor 

în serviciile folosite; 

8. ia act de faptul că Comisia va crea un cadru juridic privind protecția datelor prin 

adoptarea de acte delegate în temeiul Directivei STI (2010/40/UE); solicită, prin 

urmare, Comisiei să asigure cel mai înalt nivel de protecție, în deplină conformitate cu 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a acquis-ului UE. 
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