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NÁVRHY 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre dopravu a 

cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 

návrhy: 

A. keďže EÚ je povinná dodržiavať Chartu základných práv Európskej únie, predovšetkým 

jej články 7 a 8 o práve na súkromie a ochranu osobných údajov; 

B. keďže údaje vysielané kooperatívnymi inteligentnými dopravnými systémami (K-IDS) 

sú osobné údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby a keďže 

správy K-IDS sa budú prenášať pre širokú škálu služieb a medzi veľkým počtom 

subjektov; 

C. keďže K-IDS sú založené na zhromažďovaní, spracúvaní a výmene najrôznejších 

údajov z verejných a súkromných zdrojov, vozidiel, od používateľov a z infraštruktúry 

a keďže je veľmi dôležité zvoliť čo najvhodnejší zoznam služieb K-IDS, ktorý sa posúdi 

počas včasných konzultácií s členskými štátmi, miestnymi orgánmi, výrobcami vozidiel 

a prevádzkovateľmi cestnej dopravy; 

D. keďže zavádzanie týchto systémov bude založené na geolokačných technológiách, ako 

sú satelitné systémy na určovanie polohy, a na bezdotykových technológiách, ktoré 

umožnia poskytovanie širokej ponuky verejných a/alebo komerčných služieb, a keďže 

tieto systémy musia byť v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane súkromia 

a osobných údajov, obsahovať prísne pravidlá týkajúce sa dôvernosti a byť zlučiteľné 

s cieľmi a postupmi Stratégie pre Európu v oblasti kozmického priestoru; 

E. keďže kybernetická bezpečnosť K-IDS je pri ich zavádzaní kľúčovým prvkom, keďže 

nejednotné bezpečnostné riešenia by ohrozili interoperabilitu a bezpečnosť koncových 

používateľov a keďže preto existuje jasná potreba opatrení na úrovni EÚ; 

F. keďže algoritmická zodpovednosť a transparentnosť znamená vykonávanie technických 

a prevádzkových opatrení, ktorými sa zabezpečí transparentnosť a nediskriminačný 

charakter automatizovaného prijímania rozhodnutí a postup výpočtu pravdepodobnosti 

individuálneho správania; keďže transparentnosť by mala jednotlivcom poskytovať 

zmysluplné informácie o uplatnenej logike, význame postupu a jeho dôsledkoch; keďže 

by to malo zahŕňať informácie o údajoch použitých na odbornú prípravu v oblasti 

analytiky a umožniť jednotlivcom lepšie pochopiť a monitorovať rozhodnutia, ktoré 

majú na nich vplyv; 

1. zdôrazňuje, že právne predpisy Únie o ochrane údajov, konkrétne všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov (GDPR) uplatniteľné od 25. mája 2018 a smernica o súkromí 

a elektronických komunikáciách (2002/58/ES), sú v plnom rozsahu uplatniteľné na 

všetky aspekty spracúvania osobných údajov pre K-IDS, najmä pokiaľ ide o zásady 

obmedzenia účelu a minimalizácie údajov a práva dotknutých osôb, pretože správy K-

IDS môžu nepriamo viesť k identifikácii používateľov; 

2. zdôrazňuje, že v prípade inteligentných automobilov sa údaje môžu štandardne 

spracúvať len v samotnom automobile, resp. automobiloch, a to iba vtedy, keď je to 

z technického hľadiska úplne nevyhnutné pre fungovanie K-IDS, pričom sa tieto údaje 
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musia hneď potom vymazať; zdôrazňuje, že každé ďalšie spracúvanie alebo prenos 

údajov iným prevádzkovateľom môže prebehnúť len na základe informovaného, 

slobodného, jasného a aktívneho súhlasu používateľov a cestujúcich so zberom 

a spracúvaním ich údajov; ďalej zdôrazňuje potrebu predchádzať prekážkam v riadení 

vozidla, ktoré by znamenali, že používatelia nemôžu viesť svoj vlastný inteligentný 

automobil, ak odmietnu udeliť súhlas; žiada, aby sa v inteligentných automobiloch 

umožnilo využívanie režimu offline, vďaka ktorému by používateľ mohol vypnúť 

prenos osobných údajov na iné zariadenia, a to bez toho, aby sa tým obmedzila 

schopnosť riadiť vozidlo; 

3. zdôrazňuje, že ochrana súkromia a osobných údajov má zásadný význam pri 

zabezpečení prijatia nových služieb koncovými používateľmi; upozorňuje na to, že ak je 

poskytovaná služba založená na lokalizačných údajoch, musí používateľovi poskytnúť 

príslušné informácie a používateľ musí mať možnosť stiahnuť svoj súhlas; 

4. zdôrazňuje potrebu oveľa väčšej transparentnosti a algoritmickej zodpovednosti, pokiaľ 

ide o spracovanie a analýzy údajov vykonané podnikmi; pripomína, že všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov už dnes obsahuje právo na informácie o logike spracúvania 

údajov; 

5. zdôrazňuje, že otázky bezpečnosti údajov by sa mali zohľadňovať nielen počas 

samotného fungovania zariadenia K-IDS, ale aj v databázach, v ktorých sa údaje 

spracúvajú a/alebo uchovávajú; ďalej zdôrazňuje, že pre všetky fázy spracovania musia 

byť definované vhodné technické, administratívne a organizačné požiadavky vrátane 

povinného šifrovania bez medzifáz, ktorými sa zabezpečí primeraná úroveň 

bezpečnosti; 

6. opakuje, že pokiaľ ide o K-IDS, výrobcovia sú kľúčovým východiskom pre 

sprísňovanie režimov zodpovednosti, čo povedie k vyššej kvalite produktov 

a bezpečnejšiemu prostrediu z hľadiska externého prístupu a možnosti aktualizácie; 

7. upozorňuje na to, že ochrana údajov a dôverný charakter informácií sa musia 

zohľadňovať v celom procese spracúvania; zdôrazňuje, že pri navrhovaní aplikácií 

a systémov IDS by východiskovým bodom malo byť zavedenie „špecificky navrhnutej 

a štandardnej ochrany údajov“; pripomína, že techniky anonymizácie môžu zvýšiť 

dôveru používateľov v služby, ktoré využívajú; 

8. konštatuje, že Komisia vytvorí právny rámec na ochranu údajov prijatím delegovaných 

aktov podľa smernice o IDS (2010/40/EÚ); žiada preto Komisiu, aby zabezpečila 

najvyššiu úroveň ochrany v úplnom súlade s Chartou základných práv Európskej únie 

a acquis EÚ. 
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