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Περίληψη της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της πρότασης
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης
τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα και για την τροποποίηση της οδηγίας
2007/46/ΕΚ
(Το πλήρες κείμενο της παρούσας γνωμοδότησης διατίθεται στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά μέσω
του δικτυακού τόπου του ΕΕΠΔ στη διεύθυνση http://www.edps.europa.eu)
(2014/C 38/04)
1. Εισαγωγή
1.1. Διαβούλευση με τον ΕΕΠΔ
1.
Στις 13 Ιουνίου 2013, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα και
για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (στο εξής: «η πρόταση») (1). Η υλοποίηση του εν λόγω συστήματος
είχε αναγγελθεί με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Αυγούστου 2009 με τίτλο: «ηλε-κλήση (eCall): Ώρα
για εγκατάσταση» (στο εξής: «η ανακοίνωση του 2009») (2).
2.
Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ζητήθηκε η γνώμη του από την Επιτροπή, καθώς
και για το ότι το προοίμιο της πρότασης περιλαμβάνει αναφορά στην παρούσα διαβούλευση.
3.
Σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσης της πρότασης, δόθηκε στον ΕΕΠΔ η δυνατότητα να διαβιβάσει άτυπα
σχόλια στην Επιτροπή. Ο ΕΕΠΔ εκτιμά ιδιαιτέρως το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα σχόλιά του λήφθηκαν
υπόψη.
1.2. Στόχος και πεδίο εφαρμογής της πρότασης
4.
Η παρούσα πρόταση συμπληρώνει άλλα κανονιστικά μέτρα που εφαρμόσθηκαν στο πλαίσιο της παροχής
στήριξης για την ανάπτυξη του συστήματος eCall, όπως η οδηγία 2010/40/ΕΕ (γνωστή ως «οδηγία ITS») (3), η
σύσταση της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2011, για τη στήριξη μιας πανευρωπαϊκής υπηρεσίας κλήσης
eCall (4), καθώς και οι θεσπισθείσες προδιαγραφές αναβάθμισης της υποδομής των κέντρων λήψης κλήσεων
έκτακτης ανάγκης (PSAP) (5), επί των οποίων ο ΕΕΠΔ παρέσχε συμβουλές και διατύπωσε σχόλια (6).
5.
Η πρόταση προβλέπει την υποχρεωτική τοποθέτηση συστήματος eCall επί του οχήματος στα νέα οχήματα
που φέρουν έγκριση τύπου στην Ευρώπη. Αντίθετα προς το ισχύον σύστημα, βάσει του οποίου το σύστημα eCall
τοποθετείται από τους κατασκευαστές οχημάτων ως στοιχείο προαιρετικού εξοπλισμού, η πρόταση προβλέπει την
υποχρεωτική τοποθέτηση συσκευών eCall σε όλα τα νέα οχήματα. Το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την
1 Οκτωβρίου 2015 στα νέα επιβατικά αυτοκίνητα και στα ελαφρά οχήματα εμπορικής χρήσης (7). Ως εκ τούτου,
επιβάλλει αρκετές υποχρεώσεις στους κατασκευαστές οχημάτων/εξοπλισμού οχημάτων.
4. Συπεράσματα
63.
Ο ΕΕΠΔ επισημαίνει ότι μια από τις βασικές υποχρεώσεις που θεσπίζει η πρόταση αφορά την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκφράζει δε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι πολλές από τις συστάσεις
τις οποίες απηύθυνε σχετικά τις επιπτώσεις της λειτουργίας του κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης 112 στο
καθεστώς προστασίας των δεδομένων ελήφθησαν υπόψη.
(1) COM(2013) 316 τελικό.
(2) COM(2009) 434 τελικό.
(3) Οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου ανάπτυξης
των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς
(ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 1).
(4) Σύσταση 2011/750/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2011, για τη στήριξη μιας πανευρωπαϊκής υπηρεσίας κλήσης
eCall σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη μετάδοση κλήσεων έκτακτης ανάγκης από το όχημα με βάση τον αριθμό
112 (κλήσεις eCall) (ΕΕ L 303 της 22.11.2011, σ. 46).
(5) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2013 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση της
οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εναρμονισμένη παροχή διαλει
τουργικού πανενωσιακού συστήματος eCall, (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 91 της 3.4.2013,
σ. 1).
(6) Βλ., ειδικότερα, γνωμοδότηση της 22ας Ιουλίου 2009 επί της οδηγίας ITS, επίσημα σχόλια της 12ης Δεκεμβρίου 2011 επί
της σύστασης της Επιτροπής για την υλοποίηση της εναρμονισμένης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο υπηρεσίας eCall, καθώς και
την επιστολή της 19ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής για την εναρμονι
σμένη παροχή διαλειτουργικού πανενωσιακού συστήματος eCall. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα διατίθενται στον δικτυακό τόπο
του EDPS, στη διεύθυνση: http://www.edps.europa.eu (ενότητα «Consultation»).
(7) Βλ. άρθρο 4 και άρθρο 5 παράγραφος 1 της πρότασης.
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64.
Όσον αφορά το κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης 112, ο ΕΕΠΔ συνιστά να αποσαφηνισθούν περαιτέρω
στην πρόταση τα ακόλουθα ζητήματα:
— να εισαχθεί με ουσιαστική ειδική διάταξη της πρότασης ρητή παραπομπή στο ισχύον δίκαιο της ΕΕ περί
προστασίας δεδομένων, στη διάταξη δε αυτή να γίνεται ειδικότερα μνεία της οδηγίας 95/46/ΕΚ και να
προβλέπεται ότι οι σχετικές διατάξεις θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες εφαρμογής τους
— να αποσυνδεθεί η παραπομπή στο έγγραφο εργασίας της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 από την παραπομπή
στη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων η οποία περιέχεται στην αιτιολογική σκέψη 13
— η θέσπιση συγκεκριμένων εγγυήσεων προστασίας δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία του κέντρου κλήσεων
έκτακτης ανάγκης 112 είναι προτιμότερο να πραγματοποιηθεί με την πρόταση παρά με κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις, ειδικότερα δε το άρθρο 6 πρέπει:
— να καθορίζει τον υπεύθυνο επεξεργασίας και την αρμόδια αρχή για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων
πρόσβασης
— να καθορίζει τον κατάλογο των δεδομένων τα οποία αναφέρονται ως ελάχιστο σύνολο και ως πλήρες
σύνολο δεδομένων (ο οποίος ενδεχομένως θα καταρτισθεί με κατ’ εξουσιοδότηση ή με εκτελεστική πράξη)
— να παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων τη δυνατότητα να απενεργοποιούν την ιδιωτική υπηρεσία eCall
και τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας
— να καθορίζει το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων που αποτελούν προϊόν επεξεργασίας
— να καθορίζει τους τρόπους άσκησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων
— το άρθρο 6 παράγραφος 3 πρέπει να συμπληρωθεί προκειμένου να διασφαλίζει ότι η ενημέρωση στην οποία
αναφέρεται καλύπτεται από την τεχνική τεκμηρίωση που συνοδεύει το όχημα, η δε πρόταση πρέπει να ορίζει
ότι ο ιδιοκτήτης του οχήματος πρέπει να ενημερώνεται κατά την αγορά του οχήματος για τη διαθεσιμότητα
των πληροφοριών μέσω ξεχωριστού εγγράφου
— πριν από τη θέσπιση των προβλεπόμενων στο άρθρο 6 παράγραφος 4 κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων πρέπει να
ζητηθεί η γνώμη του ΕΕΠΔ.
65.
Όσον αφορά την ιδιωτική υπηρεσία eCall και τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, ο ΕΕΠΔ υπενθυμίζει ότι η
σχετική ρύθμιση της πρότασης αποβλέπει στη συμμόρφωσή τους προς παρεμφερείς ή αυστηρότερες απαιτήσεις
προστασίας των δεδομένων σε σχέση με τις προβλεπόμενες για το σύστημα του κέντρου κλήσης έκτακτης ανάγκης
112. Υπενθυμίζει επίσης ότι:
— η πρόταση ορίζει ότι, αντίθετα προς τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του κέντρου κλήσης έκτακτης
ανάγκης 112, η ιδιωτική υπηρεσία eCall και οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας ενεργοποιούνται κατ’ επιλογή
και απενεργοποιούνται αυτόματα
— η απαίτηση για τη σύναψη πρόσφορης και αυτοτελούς σύμβασης μεταξύ του καταναλωτή και του παρόχου
της υπηρεσίας θεσπίζεται σε ειδική διάταξη του προτεινόμενου κανονισμού, η οποία διευκρινίζει ότι η εν λόγω
σύμβαση πρέπει να καλύπτει τις πτυχές προστασίας δεδομένων, μεταξύ των οποίων τη δέουσα ενημέρωση του
καταναλωτή σχετικά με την υπηρεσία ή τις υπηρεσίες, καθώς και την επεξεργασία των δεδομένων που
συνδέονται με την παροχή των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας υπό την αίρεση της συναίνεσης του κατανα
λωτή. Η πρόταση διασφαλίζει ότι τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τη δυνατότητα επιλογής των παρεχό
μενων υπηρεσιών βάσει σχετικής σύμβασης, η σύναψη της οποίας προηγείται της επεξεργασίας των δεδομένων.
Η τυχόν ύπαρξη συναφών μη διαπραγματεύσιμων ρητρών στη σύμβαση πωλήσεως του οχήματος, ή η ύπαρξη
συναφών ρητρών στους γενικούς όρους συναλλαγών της σύμβασης, των οποίων η αποδοχή είναι υποχρεωτική,
αντίκειται στην εν λόγω απαίτηση.
— η σύμβαση πρέπει επίσης να προβλέπει ότι η μη παροχή της προσφερόμενης υπηρεσίας δεν συνεπάγεται
δυσμενείς επιπτώσεις. Η σχετική συμβατική πρόνοια μπορεί να περιέχεται στην περί προστασίας της ιδιωτικής
ζωής διάταξη της σύμβασης.
66.

Ο ΕΠΠΔ συνιστά περαιτέρω:

— η πρόταση να διευκρινίζει ότι απαγορεύεται η συνεχής παρακολούθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προ
στιθέμενης αξίας
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— να καθορισθούν σε ουσιαστική διάταξη της πρότασης οι κατηγορίες δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία
στο πλαίσιο λειτουργίας του κέντρου κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, καθώς και κατά την παροχή ιδιωτικής
υπηρεσίας eCall και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Να καθορισθεί επίσης στην πρόταση η έννοια του
«εγγράφου λειτουργικών προδιαγραφών» (FSD).
— να υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την παροχή της ιδιωτικής
υπηρεσίας eCall και των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης των
δεδομένων
— ειδική διάταξη να υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων στο πλαίσιο παροχής
ιδιωτικής υπηρεσίας eCall και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας
— να καθορίζεται σε ουσιαστική διάταξη της πρότασης η περίοδος διατήρησης των δεδομένων τα οποία υπόκει
νται σε επεξεργασία στο πλαίσιο λειτουργίας του κέντρου κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, καθώς και κατά την
παροχή της ιδιωτικής υπηρεσίας eCall και των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας
— το κείμενο της πρότασης να θεσπίζει προδιαγραφές για την ασφάλεια των δεδομένων που υπόκεινται σε
επεξεργασία στο πλαίσιο λειτουργίας του κέντρου κλήσης έκτακτης ανάγκης και της παροχής ιδιωτικής
υπηρεσίας eCall και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2013.
Giovanni BUTTARELLI
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