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FÖRSLAG 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 

utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag 

till resolution som antas: 

A. EU är skyldig att respektera Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, särskilt artiklarna 7 och 8 om rätten till respekt för privatlivet och skyddet 

av personuppgifter. 

B. De uppgifter som sänds från samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) är 

personuppgifter som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person, och 

C-ITS-meddelanden förmedlas för en rad olika tjänster och mellan olika aktörer. 

C. C-ITS grundar sig på insamling, behandling och utbyte av ett stort antal olika uppgifter 

från offentliga och privata källor, fordon, användare och infrastruktur, och det är viktigt 

att man väljer den förteckning av samverkande ITS-tjänster som passar bäst för 

behandling vid samråd i ett tidigt skede med medlemsstater, lokala myndigheter, 

fordonstillverkare och vägoperatörer. 

D. Genomförandet av systemen kommer att grunda sig på geolokaliseringsteknik, t.ex. 

satellitbaserad positionsbestämning och kontaktlös teknik som underlättar 

tillhandahållandet av en rad olika offentliga och/eller kommersiella tjänster, och 

systemen måste vara förenliga med EU:s regelverk om integritets- och 

personuppgiftsskydd, ha stränga regler om konfidentialitet, och även överensstämma 

med målen och metoderna i rymdstrategin för Europa. 

E. It-säkerheten för samverkande ITS är en nyckelfaktor för genomförandet men 

fragmenterade säkerhetslösningar kan äventyra interoperabiliteten och säkerheten för 

slutanvändarna, vilket innebär att det finns ett klart behov av åtgärder på EU-nivå. 

F. Algoritmisk ansvarsskyldighet och transparens innebär att det genomförs tekniska och 

operativa åtgärder som säkerställer transparensen och den icke-diskriminerande 

karaktären i ett automatiserat beslutsfattande och processen för beräkning av 

sannolikheten för ett enskilt beteende. Transparensen bör ge enskilda individer 

meningsfull information om den berörda logiken, innebörden av processen och dess 

konsekvenser. Detta bör inbegripa information om de data som används för utbildning i 

analyser och göra det möjligt för enskilda individer att förstå och övervaka de beslut 

som påverkar dem. 

1. Europaparlamentet betonar att unionens bestämmelser om uppgiftsskydd, dvs. den 

allmänna dataskyddsförordningen, tillämplig från och med den 25 maj 2018, och 

direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (2002/58/EG) är helt tillämpliga 

i all behandling av personuppgifter för samverkande ITS, särskilt när det gäller 

principerna om ändamålsbegränsning, dataminimering och de registrerades rättigheter, 

eftersom C-ITS-meddelanden indirekt kan leda till identifiering av användare. 

2. Europaparlamentet betonar att när det gäller smarta bilar ska uppgifterna bara bearbetas 

i själva bilen eller bilarna, och endast i den utsträckning det är tekniskt nödvändigt för 

C-ITS, och måste raderas omedelbart därefter. Parlamentet betonar att ytterligare 
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bearbetning eller överföring till andra registeransvariga endast ska vara möjligt efter ett 

informerat, frivilligt, tydligt och aktivt samtycke från användare och passagerare till 

insamling och bearbetning av deras uppgifter. Parlamentet betonar dessutom att det inte 

får finnas några ”körspärrar” i bilarna, vilket skulle innebära att användarna inte kan 

köra sina egna smarta bilar om de vägrar ge sitt samtycke, och uppmanar att man 

möjliggör ett ”offlineläge” i smarta bilar, som gör det möjligt för användarna att stänga 

av överföringen av personuppgifter till andra enheter utan att hindra körning av bilen. 

3. Europaparlamentet betonar att skyddet av integritet och personuppgifter är avgörande 

för att säkerställa att slutanvändarna godkänner de nya tjänsterna. Parlamentet påpekar 

att om den tjänst som tillhandahålls bygger på lokaliseringsuppgifter måste den lämna 

relevant information till användaren, som måste få möjlighet att återkalla sitt samtycke. 

4. Europaparlamentet betonar att det behövs en mycket större öppenhet och insyn samt 

algoritmisk ansvarsskyldighet i databehandling och dataanalyser som görs av företagen. 

Parlamentet erinrar om att den allmänna dataskyddsförordningen redan nu föreskriver 

om rätten att informeras om logiken i databehandlingen. 

5. Europaparlamentet betonar att datasäkerhetsfrågor bör beaktas inte bara under den 

egentliga driften av C-ITS-anordningar, utan även i de databaser där uppgifterna 

behandlas och/eller lagras. Parlamentet understryker att lämpliga tekniska, 

administrativa och organisatoriska krav, däribland obligatorisk totalsträckskryptering, 

bör fastställas för alla skeden av behandlingen för att säkerställa en tillräcklig 

säkerhetsnivå. 

6. Europaparlamentet betonar att i fråga om C-ITS utgör producenterna den viktigaste 

utgångspunkten för en sådan skärpning av ansvarssystemen som resulterar i bättre 

kvalitet på produkterna och en säkrare miljö när det gäller extern åtkomst och möjlighet 

till uppdateringar. 

7. Europaparlamentet uppmärksammar att uppgiftsskydd och sekretess måste beaktas 

under hela behandlingen. Parlamentet betonar att genomförandet av inbyggt 

integritetsskydd och integritetsskydd som standard bör vara utgångspunkten för 

utformningen av ITS-tillämpningar och -system. Parlamentet påminner om att 

anonymiseringsteknik kan öka användarnas förtroende för de tjänster de använder. 

8. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen kommer att inrätta en rättslig ram för 

uppgiftsskydd genom att anta delegerade akter enligt ITS-direktivet (2010/40/EU), och 

uppmanar därför kommissionen att säkerställa högsta skyddsnivå i full 

överensstämmelse med både Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna och EU:s regelverk. 
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