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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 

Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

A. overwegende dat de EU verplicht is het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie te eerbiedigen, met name de artikelen 7 en 8 over eerbiediging van het privéleven 

en bescherming van persoonsgegevens; 

B. overwegende dat het bij de gegevens die door coöperatieve slimme vervoerssystemen 

(C-ITS) worden verspreid, om persoonsgegevens gaat die betrekking hebben op een 

geïdentificeerde of identificeerbare persoon, en dat de C-ITS-berichten zullen worden 

verstuurd voor een breed spectrum aan diensten en tussen een scala aan actoren; 

C. overwegende dat C-ITS gebaseerd zijn op de verzameling, verwerking en uitwisseling 

van een grote verscheidenheid aan gegevens uit openbare en particuliere bronnen, 

voertuigen, gebruikers en infrastructuur, en dat het van essentieel belang is de lijst van 

C-ITS-diensten zo optimaal mogelijk samen te stellen om daarover in een vroeg 

stadium overleg te voeren met de lidstaten, lokale overheden, voertuigfabrikanten en 

wegenexploitanten; 

D. overwegende dat de basis voor de uitvoering van de systemen wordt gevormd door 

geolocatietechnieken, zoals plaatsbepaling met behulp van satellieten, en contactloze 

technieken die de verstrekking van allerlei openbare en/of commerciële diensten zullen 

vergemakkelijken, en dat deze in overeenstemming moeten zijn met het acquis van de 

EU inzake privacy- en gegevensbescherming, aan strenge regels voor de 

vertrouwelijkheid moeten voldoen en ook moeten aansluiten op de doelstellingen en 

praktijken van de ruimtestrategie voor Europa; 

E. overwegende dat de cyberveiligheid van de coöperatieve ITS een centraal onderdeel bij 

de uitvoering vormt, dat versnipperde oplossingen voor de beveiliging de 

interoperabiliteit en de veiligheid van de eindgebruikers in gevaar zouden brengen en 

dat er daarom duidelijk behoefte is aan optreden op EU-niveau; 

F. overwegende dat transparantie en verantwoordingsplicht ten aanzien van algoritmen 

neerkomen op het nemen van technische en operationele maatregelen waarmee de 

transparantie en de niet-discriminerende aard van geautomatiseerde besluitvorming en 

van het proces van kansberekening met betrekking tot het gedrag van personen worden 

gewaarborgd; overwegende dat transparantie inhoudt dat aan personen bruikbare 

informatie over de onderliggende logica en het belang en de gevolgen van het proces 

wordt verstrekt; overwegende dat deze informatie onder meer gegevens moet omvatten 

die worden gebruikt voor opleiding op het gebied van analyse, en personen in staat moet 

stellen de besluiten die hen aangaan te begrijpen en te volgen; 

1. benadrukt dat de Uniewetgeving inzake gegevensbescherming, namelijk de algemene 

verordening gegevensbescherming, die van toepassing is met ingang van 25 mei 2018, 

en de e-privacyrichtlijn (Richtlijn 2002/58/EG), volledig van toepassing is op alle 

aspecten van de verwerking van persoonsgegevens voor C-ITS, in het bijzonder de 

beginselen van doelbinding en minimale gegevensverwerking en de rechten van de 
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betrokkenen, aangezien C-ITS-berichten indirect tot identificatie van gebruikers kunnen 

leiden; 

2. benadrukt dat gegevens in het geval van "slimme auto's" standaard alleen moeten 

worden verwerkt in de auto('s) zelf en enkel wanneer dit vanuit technisch oogpunt strikt 

noodzakelijk is voor de werking van de C-ITS, waarna ze onmiddellijk moeten worden 

verwijderd; onderstreept dat elke verdere verwerking of overdracht aan andere 

verwerkingsverantwoordelijken enkel mogelijk mag zijn op grond van de op informatie 

gebaseerde, vrijwillig gegeven, duidelijke en uitdrukkelijke toestemming van gebruikers 

en passagiers voor verzameling en verwerking van hun gegevens; onderstreept 

daarnaast dat het noodzakelijk is zogenaamde "driving walls" te vermijden, aangezien 

deze ertoe leiden dat gebruikers hun eigen slimme auto niet zouden kunnen gebruiken 

zonder toestemming te geven; pleit voor het toevoegen van een offlinemodus aan 

slimme auto's, waarmee gebruikers de overdracht van persoonsgegevens naar andere 

apparaten zouden kunnen uitschakelen en toch gebruik kunnen blijven maken van hun 

voertuig; 

3. benadrukt dat de bescherming van privacy en persoonsgegevens van cruciaal belang is 

voor de aanvaarding van de nieuwe diensten door eindgebruikers; vestigt er de aandacht 

op dat bij een dienst die op basis van locatiegegevens wordt verstrekt, relevante 

informatie moet worden verstrekt aan de gebruikers, die hun toestemming moeten 

kunnen intrekken; 

4. benadrukt dat er aanzienlijk meer transparantie en verantwoordingsplicht voor 

algoritmen moet worden betracht ten aanzien van de verwerking en analyse van 

gegevens door bedrijven; herinnert eraan dat de algemene verordening 

gegevensbescherming al voorziet in het recht te worden geïnformeerd over welke logica 

aan de gegevensverwerking ten grondslag ligt; 

5. benadrukt dat rekening moet worden gehouden met gegevensbeveiliging, niet alleen 

wanneer de C-ITS-apparatuur ingeschakeld is, maar ook in de databanken waarin de 

gegevens worden verwerkt en/of opgeslagen; benadrukt voorts dat er voor alle 

verwerkingsfasen passende technische, administratieve en organisatorische eisen 

moeten worden geformuleerd, met inbegrip van verplichte eind-tot-eindversleuteling 

(end-to-end encryption), zodat een adequaat veiligheidsniveau gewaarborgd is; 

6. herhaalt dat producenten op het gebied van C-ITS het belangrijkste uitgangspunt 

vormen voor aanscherping van aansprakelijkheidsregelingen, wat leidt tot een betere 

productkwaliteit en een veiligere omgeving met betrekking tot externe toegang en de 

mogelijkheid om updates te installeren; 

7. wijst erop dat er gedurende het gehele verwerkingsproces aandacht moet zijn voor de 

bescherming en de vertrouwelijkheid van de gegevens; benadrukt dat de invulling van 

de "bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van gegevens door ontwerp en door 

standaardinstellingen" het uitgangspunt moet vormen voor het ontwerp van ITS-

toepassingen en -systemen; herinnert eraan dat anonimiseringstechieken kunnen 

bijdragen aan de versterking van het vertrouwen van gebruikers in de diensten die zij 

gebruiken; 

8. merkt op dat de Commissie een rechtskader voor gegevensbescherming zal opzetten 
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door overeenkomstig de ITS-richtlijn (Richtlijn 2010/40/EU) gedelegeerde handelingen 

vast te stellen en verzoekt de Commissie daarom het hoogste niveau van bescherming te 

waarborgen met betrekking tot de volledige eerbiediging van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie en het EU-acquis. 
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