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POBUDE 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za promet in 

turizem kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker mora EU spoštovati Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti njena člena 

7 in 8 o pravici do zasebnosti in varstvu osebnih podatkov; 

B. ker se s kooperativnimi inteligentnimi prometnimi sistemi posredujejo osebni podatki o 

osebah, ki so bile identificirane ali katerih identifikacija je mogoča; ker se bodo 

sporočila iz kooperativnih inteligentnih prometnih sistemov prenašala za širok spekter 

storitev in med številne akterje; 

C. ker kooperativni inteligentni prometni sistemi temeljijo na zbiranju, obdelavi in 

izmenjavi različnih podatkov, ki se pridobivajo iz javnih in zasebnih virov, od vozil, 

uporabnikov in infrastrukture; ker je treba za zgodnje posvetovanje z državami 

članicami, lokalnimi organi, proizvajalci vozil ter upravljavci cest izbrati najboljši 

seznam storitev kooperativnih inteligentnih prometnih sistemov; 

D. ker bo vzpostavitev sistemov temeljila na tehnologijah za določanje geografskega 

položaja, kot so satelitsko pozicioniranje in brezkontaktne tehnologije, ki bodo 

omogočile opravljanje vrste javnih in/ali komercialnih storitev, in ker morajo biti te v 

skladu z zakonodajo EU o zasebnosti in varstvu podatkov, ker morajo zanje veljati 

stroga pravila o zaupnosti in ker morajo delovati v skladu s cilji in praksami vesoljske 

strategije za Evropo; 

E. ker je kibernetska varnost kooperativnih inteligentnih prometnih sistemov ključna za 

njihovo izvajanje in ker bi razdrobljene varnostne rešitve ogrozile interoperabilnost ter 

varnost končnih uporabnikov, zaradi česar je nujno ukrepati na ravni EU; 

F. ker algoritmična odgovornost in preglednost pomeni izvajanje tehničnih in operativnih 

ukrepov za zagotavljanje preglednosti in nediskriminacije avtomatiziranega odločanja 

ter postopka izračunavanja verjetnosti ravnanja posameznikov; ker bi morala 

preglednost posameznikom zagotavljati smiselne informacije o uporabljeni logiki, 

pomenu postopka in posledicah; ker bi to moralo vključevati informacije o podatkih, ki 

se uporabljajo za učenje analitike, in posameznikom omogočiti, da razumejo in 

spremljajo odločitve, ki jih zadevajo; 

1. poudarja, da se lahko zakonodaja Unije o varstvu podatkov, natančneje Splošna uredba 

o varstvu podatkov, ki bo začela veljati 25. maja 2018, in direktiva o e-zasebnosti 

(2002/58/ES) v celoti uporabljata za vse vidike obdelave osebnih podatkov s 

kooperativnimi inteligentnimi prometnimi sistemi, zlasti v zvezi z načeli omejitve 

namena, najmanjšega obsega podatkov in pravic posameznikov, na katere se nanašajo 

osebni podatki, saj lahko sporočila iz kooperativnih inteligentnih prometnih sistemov 

posredno privedejo do identifikacije uporabnikov; 

2. poudarja, da mora obdelava podatkov v pametnih avtomobilih kot privzeta potekati le v 

samem vozilu ali samih vozilih, in zgolj, če je to tehnično nujno potrebno za delovanje 

kooperativnih inteligentnih prometnih sistemov, podatke pa je treba nato takoj izbrisati; 
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poudarja, da mora biti kakršna koli nadaljnja obdelava ali prenos drugim upravljavcem 

podatkov mogoča le na podlagi informiranega, prostovoljnega, jasnega in dejavnega 

soglasja uporabnikov in potnikov, da se njihovi podatki zbirajo in obdelujejo; poudarja 

tudi, da je treba preprečevati „zapore vožnje“, kar bi pomenilo, da uporabniki ne bi 

mogli voziti lastnih pametnih avtomobilov, če tega soglasja ne bi dali, zato bi morala 

biti v pametnih avtomobilih na voljo možnost „nepovezanega načina“, ki bi 

uporabnikom omogočil izklop prenosa osebnih podatkov v druge naprave, ne da bi to 

oviralo možnost vožnje avtomobila; 

3. poudarja, da je varstvo zasebnosti in osebnih podatkov bistvenega pomena za 

sprejemljivost novih storitev za končne uporabnike; opozarja, da je treba o storitvi, ki 

temelji na podatkih o lokaciji, uporabnika ustrezno obvestiti, da bo imel možnost 

soglasje preklicati; 

4. poudarja, da je treba povečati preglednost in algoritmično odgovornost obdelave in 

analize podatkov, ki ju izvajajo podjetja; opozarja, da splošna uredba o varstvu 

podatkov že določa pravico do obveščenosti o razlogih za obdelavo podatkov; 

5. poudarja, da je treba vprašanja o varnosti podatkov upoštevati tako med samim 

delovanjem naprave kooperativnih inteligentnih prometnih sistemov, pa tudi v 

podatkovnih zbirkah, v katerih so podatki obdelani in/ali shranjeni; nadalje poudarja, da 

je treba opredeliti ustrezne tehnične, administrativne in organizacijske zahteve, vključno 

z obveznim šifriranjem od konca do konca, za vse stopnje obdelave, s čimer bi se 

zagotovila ustrezna raven varnosti; 

6. znova poudarja, da so proizvajalci pri kooperativnih inteligentnih prometnih sistemih 

ključno izhodišče za poostritev ureditve odgovornosti, ki bo omogočala boljšo kakovost 

izdelkov in varnejše okolje v smislu zunanjega dostopa in možnosti za posodobitve; 

7. opominja, da je treba varstvo podatkov in zaupnost upoštevati skozi vso obdelavo; 

poudarja, da je treba pri oblikovanju aplikacij in sistemov ITS začeti pri vgrajeni ter 

privzeti zasebnosti in varstvu podatkov; opozarja, da se lahko s tehnikami anonimizacije 

poveča zaupanje uporabnikov v storitve, ki jih uporabljajo; 

8. ugotavlja, da bo Komisija vzpostavila pravni okvir za varstvo podatkov s sprejetjem 

delegiranih aktov v skladu z direktivo o inteligentnih prometnih sistemih (2010/40/EU); 

zato poziva Komisijo, naj zagotovi najvišjo raven varstva v popolni skladnosti z Listino 

Evropske unije o temeljnih pravicah in pravnim redom EU. 
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