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Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k návrhu nařízení Evropského parlamentu
a Rady o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall a o změně směrnice
2007/46/ES
(Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na webových stránkách evropského
inspektora ochrany údajů na adrese http://www.edps.europa.eu)
(2014/C 38/04)
1. Úvod
1.1 Konzultace evropského inspektora ochrany údajů
1.
Dne 13. června 2013 Komise přijala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na
schválení typu pro zavedení palubního systému eCall a o změně směrnice 2007/46/ES (dále jen „návrh“) (1),
s nímž počítalo sdělení Komise ze dne 21. srpna 2009 nazvané „Systém eCall: čas jej zavést“ (dále jen
„sdělení z roku 2009“) (2).

2.
Evropský inspektor ochrany údajů vítá, že jej Komise konzultuje a že je odkaz na tuto konzultaci
uveden v preambuli návrhu.

3.
Před přijetím návrhu bylo evropskému inspektorovi ochrany údajů umožněno poskytnout Komisi
neformální připomínky. Evropský inspektor ochrany údajů velmi oceňuje, že byla zohledněna většina
jeho připomínek.

1.2 Cíl a oblast působnosti návrhu
4.
Tento návrh doplňuje jiná regulační opatření, která byla provedena s cílem podpořit zavedení systému
eCall, jako je směrnice 2010/40/EU o inteligentních dopravních systémech (3), doporučení Komise ze dne
8. září 2011 o podpoře služby eCall (4) v celé Evropské unii a přijetí specifikací pro modernizaci center
tísňového volání (PSAP) (5), v jejichž souvislosti byl evropský inspektor ochrany údajů konzultován a poskytl
připomínky (6).

5.
Návrh stanovuje povinné zavedení palubních systémů eCall do nových vozidel schválených typů
v Evropě. Na rozdíl od současného systému, kdy výrobci automobilů instalují systém eCall dobrovolně,
stanovuje návrh povinnou instalaci přístrojů eCall do 1. října 2015 do všech nových vozidel počínaje
novými osobními automobily a lehkými užitkovými vozidly (7). Obsahuje tudíž několik povinností pro
výrobce vozidel/zařízení.

4. Závěry
63.
Evropský inspektor ochrany údajů zdůrazňuje, že zpracování osobních údajů je jednou ze základních
povinností stanovených návrhem, a vítá, že bylo vzato v úvahu mnoho doporučení, která předložil v souvi
slosti s dopady služby eCall využívající linku tísňového volání 112, pokud jde o ochranu údajů.
(1) COM(2013) 316 final.
(2) KOM(2009) 434 v konečném znění.
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních
dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (Úř. věst. L 207, 6.8.2010, s. 1).
(4) Doporučení Komise 2011/750/EU ze dne 8. září 2011 o podpoře služby eCall v sítích elektronických komunikací pro
přenos palubních tísňových hovorů na číslo 112 v celé Evropské unii (systém eCall) (Úř. věst. L 303, 22.11.2011,
s. 46).
(5) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 305/2013 ze dne 26. listopadu 2012, kterým se doplňuje směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o harmonizované poskytování interoperabilní služby eCall
v celé Unii. Text s významem pro EHP (Úř. věst. L 91, 3.4.2013, s. 1).
(6) Viz zejména stanovisko ze dne 22. července 2009 ke směrnici o ITS, formální připomínky ze dne 12. prosince 2011
k doporučení Komise o zavedení harmonizovaného systému eCall v celé Unii a dopis ze dne 19. prosince 2012
týkající se nařízení Komise v přenesené pravomoci, pokud jde o harmonizované poskytování interoperabilní služby
eCall v celé Unii. Vše je zveřejněno na internetové stránce evropského inspektora ochrany údajů: http://www.edps.
europa.eu (v části „Konzultace“).
(7) Viz článek 4 a čl. 5 odst. 1 návrhu.
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64.
Pokud jde o službu eCall využívající linku tísňového volání 112, evropský inspektor ochrany údajů
doporučuje, aby byly v návrhu dále upřesněny následující záležitosti:
— do návrhu by měl být v samostatném a vyhrazeném ustanovení vložen výslovný odkaz na příslušné
právní předpisy EU týkající se ochrany údajů, kde bude uvedena zejména směrnice 95/46/ES a upřes
něno, že ustanovení se budou uplatňovat v souladu s vnitrostátními předpisy, které ji provádějí,
— odkaz na pracovní dokument pracovní skupiny zřízené podle článku 29 je oddělen od odkazu na právní
předpisy o ochraně údajů ve 13. bodě odůvodnění,
— konkrétní záruky v oblasti ochrany údajů týkající se služby eCall využívající linku tísňového volání 112
by měly být rozvinuty spíše v návrhu než v aktech v přenesené pravomoci, a doporučuje zejména, aby
článek 6:
— určoval správce a orgán odpovědný za zpracování žádostí o přístup,
— upřesňoval, jaký seznam údajů je uváděn jako minimální soubor údajů a jaký jako úplný soubor
údajů (může být případně rozpracován v aktu v přenesené pravomoci nebo prováděcím aktu),
— zahrnoval možnost subjektů údajů deaktivovat soukromé služby eCall a služby s přidanou hodno
tou,
— upřesňoval lhůtu pro uchovávání zpracovávaných údajů,
— upřesňoval způsoby uplatnění práv subjektů údajů,
— čl. 6 odst. 3 by měl být doplněn tak, aby zaručoval, že informace, na které odkazuje, budou součástí
technické dokumentace předané společně s vozidlem, a v návrhu by mělo být upřesněno, že majitel
vozu musí být v době koupě vozu upozorněn v samostatném dokumentu na dostupnost informací,
— evropský inspektor ochrany údajů by měl být konzultován před přijetím aktů v přenesené pravomoci
předpokládaných v čl. 6 odst. 4.
65.
Pokud jde o soukromé služby eCall a služby s přidanou hodnotou, evropský inspektor ochrany údajů
připomíná, aby byly návrhem upraveny tak, aby byly v souladu s požadavky na ochranu údajů, které jsou
obdobné jako požadavky předpokládané pro službu eCall využívající linku tísňového volání 112 nebo
přísnější. Připomíná též, aby:
— návrh specifikoval, že na rozdíl od služby eCall využívající linku tísňového volání 112 jsou soukromé
služby eCall a služby s přidanou hodnotou aktivovány dobrovolně a při standardním nastavení jsou
deaktivovány,
— byl ve zvláštním ustanovení navrhovaného nařízení uveden požadavek na to, aby mezi spotřebitelem
a poskytovatelem služby byla uzavřena náležitá a samostatná smlouva, a aby toto ustanovení upřesňo
valo, že tato smlouva by měla zahrnovat aspekty ochrany údajů, včetně poskytování náležitých infor
mací o službě/službách pro spotřebitele a získávání jejich souhlasu se zpracováním údajů v souvislosti
s poskytováním těchto služeb s přidanou hodnotou. Návrh zajišťuje, aby subjekty údajů měly možnost
výběru služeb prostřednictvím konkrétní smluvní nabídky učiněné před zpracováním. Tento požadavek
není splněn ustanoveními smlouvy o koupi vozu, která nelze vyjednat, nebo ustanoveními, která náleží
do všeobecných podmínek, jejichž přijetí je povinné,
— ve smlouvě by mělo být rovněž uvedeno, že ze zamítnutí nabídnuté služby nebudou vyplývat nepříznivé
důsledky související s tímto zamítnutím. Takové oznámení by se ve smlouvě mohlo objevit v prohlášení
o ochraně osobních údajů.
66.

Evropský inspektor ochrany údajů dále doporučuje, aby:

— bylo v návrhu vyjasněno, že v případě služeb s přidanou hodnotou je zakázáno nepřetržité sledování,
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— kategorie zpracovávaných údajů v rámci služby eCall využívající linku tísňového volání 112 – a soukro
mých služeb eCall a služeb s přidanou hodnotou – byly upřesněny v samostatném ustanovení návrhu
a aby byl v návrhu definován pojem „úplný soubor údajů“,
— v souladu se zásadou minimalizace údajů byly zpracovávány pouze údaje, které jsou pro soukromé
služby eCall a služby s přidanou hodnotou nezbytné,
— zvláštní ustanovení připomnělo, že v rámci soukromých služeb eCall a služeb s přidanou hodnotou je
zakázáno zpracovávat citlivé údaje,
— v samostatném ustanovení návrhu byla stanovena a upřesněna lhůta pro uchovávání zpracovávaných
údajů v rámci služeb eCall využívajících linku tísňového volání 112, soukromých služeb eCall a služeb
s přidanou hodnotou,
— byla zaručena bezpečnost údajů zpracovávaných v rámci služeb eCall využívajících linku tísňového
volání 112, soukromých služeb eCall a služeb s přidanou hodnotou.
V Bruselu dne 29. října 2013.
Giovanni BUTTARELLI

zástupce evropského inspektora ochrany údajů

8.2.2014

