
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta 
un Padomes regulai par tipa apstiprinājuma prasībām eCall sistēmas izveidošanai un par 

grozījumiem Direktīvā 2007/46/EK 

(Šī atzinuma pilns teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē http://www.edps.europa.eu) 

(2014/C 38/04) 

1. Ievads 

1.1. Apspriešanās ar EDAU 

1. Komisija 2013. gada 13. jūnijā pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tipa 
apstiprinājuma prasībām eCall sistēmas izveidošanai un par grozījumiem Direktīvā 2007/46/EK (“priekš
likums”) ( 1 ), kas izziņots Komisijas 2009. gada 21. augusta paziņojumā “eCall: laiks ieviest” (“2009. gada 
paziņojums”) ( 2 ). 

2. EDAU atzinīgi novērtē to, ka Komisija ar viņu apspriedās un ka atsauce uz apspriešanos ir iekļauta 
priekšlikuma preambulās. 

3. Pirms priekšlikumu pieņemšanas EDAU tika dota iespēja Komisijai sniegt neoficiālus apsvērumus. Viņš 
augstu novērtē to, ka lielākā daļa no viņa apsvērumiem ir ņemta vērā. 

1.2. Priekšlikuma mērķi un darbības joma 

4. Šis priekšlikums papildina citus regulatīvos pasākumus, kas ir ieviesti eCall sistēmas izveidošanas 
atbalstam, piemēram, ITS direktīvu 2010/40/ES ( 3 ), Komisijas 2011. gada 8. septembra Ieteikumu par 
atbalstu visu ES aptverošiem eCall pakalpojumiem ( 4 ), un specifikāciju pieņemšanai par ārkārtas izsaukumu 
centrāļu (ĀIC) atjaunināšanu ( 5 ), par ko ar EDAU notika apspriešanās un viņš sniedza atzinumus ( 6 ). 

5. Priekšlikumā paredzēts obligāti ieviest eCall sistēmu jauna tipa apstiprinātos transportlīdzekļos Eiropā. 
Pretēji pašreizējai sistēmai, kad ražotāji ierīko eCall sistēmu brīvprātīgi, priekšlikumā paredzēta obligāta eCall 
ierīču uzstādīšana visos jaunajos transportlīdzekļos, sākot ar jaunām automašīnām pasažieru pārvadāšanai un 
vieglajiem komerctransportlīdzekļiem, līdz 2015. gada 1. oktobrim ( 7 ). Tāpēc tajā ietverti vairāki pienākumi, 
kas attiecas uz transportlīdzekļu/aprīkojuma ražotājiem. 

4. Secinājumi 

63. EDAU uzsver, ka personas datu apstrāde ir viens no pamatpienākumiem, kas paredzēti priekšlikumā, 
un atzinīgi novērtē to, ka ir ņemti vērā daudzi viņa ieteikumi saistībā ar uz tālruņa līnijas 112 pamatoto 
eCall sistēmu saistībā ar datu aizsardzību.
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( 1 ) COM(2013) 316 final. 
( 2 ) COM(2009) 434 galīgā redakcija. 
( 3 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 7. jūlija Direktīva 2010/40/ES par pamatu inteliģento transporta sistēmu 

ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem (OV L 207, 6.8.2010., 1. lpp.). 
( 4 ) Komisijas 2011. gada 8. septembra Ieteikums 2011/750/ES par atbalstu visu ES aptverošiem eCall pakalpojumiem 

elektronisko sakaru tīklos neatliekamās palīdzības zvanu pārraidīšanai no transportlīdzekļa, pamatojoties uz 112 zvanu 
(“eCall”) (OV L 303, 22.11.2011., 46. lpp.). 

( 5 ) Komisijas 2012. gada 26. novembra Deleģētā regula (ES) Nr. 305/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2010/40/ES papildina attiecībā uz sadarbspējīga ES mēroga eCall pakalpojuma saskaņotu nodrošināšanu. 
Dokuments attiecas uz EEZ (OV L 91, 3.4.2013., 1. lpp.). 

( 6 ) Sk. jo īpaši 2009. gada 22. jūlija atzinumu par ITS direktīvu, 2011. gada 12. decembra oficiālos atzinumus par 
Komisijas Ieteikumu par saskaņotas ES mēroga eCall sistēmas ieviešanu un 2012. gada 19. decembra vēstuli par 
Komisijas deleģēto regulu par saskaņotiem noteikumiem attiecībā uz sadarbspējīgu ES mēroga eCall sistēmu, tie visi 
publicēti EDAU tīmekļa vietnē: http://www.edps.europa.eu (sadaļā “Apspriešanās”). 

( 7 ) Sk. priekšlikuma 4. pantu un 5. panta 1. punktu.

http://www.edps.europa.eu
http://www.edps.europa.eu


64. Saistībā ar uz tālruņa līnijas 112 pamatoto eCall sistēmu EDAU iesaka priekšlikumā sīkāk precizēt 
šādus jautājumus: 

— priekšlikumā kā atsevišķs un patstāvīgs noteikums būtu jāiekļauj skaidra atsauce uz piemērojamajiem ES 
datu aizsardzības tiesību aktiem, jo īpaši pieminot Direktīvu 95/46/EK un norādot, ka noteikumi tiks 
piemēroti saskaņā ar tiem valstu noteikumiem, ar kuriem tā tiek īstenota, 

— atsauce uz 29. panta darba grupas darba dokumentu ir atdalāma no atsauces, kas veikta uz datu 
aizsardzības tiesību aktiem 13. apsvērumā, 

— konkrētas datu aizsardzības garantijas, kas attiecas uz tālruņa līnijas 112 pamatoto eCall sistēmu, būtu 
jāatklāj priekšlikumā, nevis deleģētajos aktos, un jo īpaši 6. pantā, 

— jānorāda revidents un atbildīgā iestāde par piekļuves pieprasījumu apstrādi, 

— jāprecizē to datu saraksts, kas iekļaujami kā minimālais datu kopums un kā pilns datu kopums (kuru, 
iespējams, sīki jāizstrādā deleģētā vai īstenošanas aktā), 

— jāietver iespēja datu subjektiem deaktivēt privātos eCall pakalpojumus un pievienotās vērtības pakal
pojumus, 

— jāprecizē apstrādāto datu uzglabāšanas ilgums, 

— jāprecizē datu subjektu tiesību īstenošanas modalitātes. 

— būtu jāpapildina 6. panta 3. punkts, lai nodrošinātu, ka informācija, uz kuru tas attiecas, ietilptu trans
portlīdzeklim pievienotajā tehniskajā dokumentācijā, un priekšlikumā būtu jāprecizē, ka par informācijas 
pieejamību automašīnas pirkšanas brīdī atsevišķā dokumentā ir jāinformē automašīnas īpašnieks, 

— pirms 6. panta 4. punktā paredzēto deleģēto aktu pieņemšanas būtu jāapspriežas ar EDAU. 

65. Attiecībā uz privātiem eCall pakalpojumiem un pievienotās vērtības pakalpojumiem EDAU atgādina, 
ka priekšlikums tos regulē tā, lai tie atbilstu līdzīgām vai stingrākām datu aizsardzības prasībām, nekā tās, 
kuras paredzētas uz tālruņa līnijas 112 pamatotajai eCall sistēmai. Viņš atgādina arī, ka: 

— priekšlikumā norādīts, ka, pretēji uz tālruņa līnijas 112 pamatotajai eCall sistēmai, privātie eCall pakal
pojumi un pievienotās vērtības pakalpojumi aktivizējami pēc izvēles un deaktivējami pēc noklusējuma, 

— prasība par atbilstīgu un skaidru līgumu starp patērētāju un pakalpojumu sniedzēju ir izklāstīta īpašā 
regulas priekšlikuma noteikumā, un noteikumā ir izskaidrots, ka šajā līgumā būtu jāietver datu aizsar
dzības aspekti, tostarp sniegta atbilstīga informācija pakalpojuma(-u) patērētājiem un paredzēta viņu 
piekrišanas saņemšana apstrādāt personas datus saistībā ar šo pievienotās vērtības pakalpojumu snieg 
šanu. Priekšlikums nodrošina, ka datu subjektiem tiek dota iespēja izvēlēties pakalpojumus saskaņā ar 
īpašu līguma piedāvājumu, kas veikts pirms datu apstrādes. Neapspriežami noteikumi, kas ietverti 
automašīnas pārdošanas līgumā, vai noteikumi, kas pieder pie vispārīgiem nosacījumiem, piekrišana 
kuriem ir obligāta, neatbilst šai prasībai, 

— līgumā būtu arī jānosaka, ka atteikšanās no piedāvātā pakalpojuma neizraisīs nelabvēlīgas ar šo attei
kumu saistītas sekas. Šādu formulējumu varētu iekļaut līguma sadaļā par privātumu. 

66. EDAU iesaka arī: 

— priekšlikumā izskaidrot, ka pastāvīga izsekošana, sniedzot pievienotās vērtības pakalpojumus, ir aizliegta;
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— uz tālruņa līnijas 112 pamatotās eCall sistēmas un privāto eCall pakalpojumu, kā arī pievienotās vērtības 
pakalpojumu ietvaros apstrādājamo datu kategorijas norādīt atsevišķā priekšlikuma kategorijā un priekš
likumā definēt “FSD” (pilns datu kopums) jēdzienu, 

— atbilstīgi datu minimizācijas principam apstrādā tikai tos datus, kas nepieciešami privāto eCall pakalpo
jumu un pievienotās vērtības pakalpojumu sniegšanai, 

— īpašā noteikumā atgādināt, ka sensitīvu datu apstrāde saistībā ar privātajiem eCall pakalpojumiem un 
pievienotās vērtības pakalpojumiem ir aizliegta, 

— atsevišķā un patstāvīgā noteikumā norādīt un noteikt uz tālruņa līnijas 112 pamatotās eCall sistēmas, 
privāto eCall pakalpojumu un pievienotās vērtības pakalpojumu vajadzībām apstrādāto datu uzglabāšanas 
ilgumu, 

— garantēt uz tālruņa līnijas 112 pamatotās eCall sistēmas, privāto eCall pakalpojumu un pievienotās 
vērtības pakalpojumu vajadzībām apstrādāto datu drošumu dažos precizējumos dokumenta tekstā. 

Briselē, 2013. gada 29. oktobrī 

Giovanni BUTTARELLI 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja palīgs
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