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1. Sissejuhatus 

1.1. Konsulteerimine Euroopa andmekaitseinspektoriga 

1. 13. juunil 2013 võttis komisjon vastu ettepaneku Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis 
käsitleb automaatsete hädaabikõnede eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning 
millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ, (edaspidi „ettepanek”) ( 1 ); sellest määrusest teatati komisjonile 
21. augusti 2009. aasta teatises „Aeg rakendada automaatse hädaabikõne süsteem eCall” (edaspidi „2009. 
aasta teatis”) ( 2 ). 

2. Euroopa andmekaitseinspektor tunneb heameelt, et komisjon temaga konsulteerib ning et viide 
konsulteerimisele on lisatud ettepaneku preambulisse. 

3. Enne ettepaneku vastuvõtmist anti Euroopa andmekaitseinspektorile võimalus esitada komisjonile 
mitteametlikke märkusi. Tal on väga hea meel selle üle, et enamikku tema märkustest on arvesse võetud. 

1.2. Ettepaneku eesmärk ja reguleerimisala 

4. Kõnealune ettepanek täiendab teisi eCall-süsteemi kasutuselevõtmise toetamiseks rakendatud regula
tiivseid meetmeid, näiteks intelligentsete transpordisüsteemide direktiiv 2010/40/EL ( 3 ), komisjoni 
8. septembri 2011. aasta soovitus toetada ELi-ülest eCall-teenust ( 4 ) ning häirekeskuste taristu uuendamise 
spetsifikatsioonide vastuvõtmine ( 5 ), mille puhul Euroopa andmekaitseinspektoriga konsulteeriti ning mille 
kohta ta esitas märkused ( 6 ). 

5. Ettepanekuga nähakse Euroopas ette sõidukisisese eCall-süsteemi kohustuslik kasutuselevõtmine uutes 
tüübikinnitusega sõidukites. Erinevalt praegusest süsteemist, mille puhul paigaldavad autotootjad eCall- 
süsteeme sõidukitesse vabatahtlikkuse alusel, nähakse ettepanekuga ette eCall-seadmete paigaldamine kõiki
desse uutesse sõidukitesse 1. oktoobrist 2015 ( 7 ), alustades sõiduautodest ja väikestest tarbesõidukitest. Seega 
hõlmab kõnealune ettepanek mitut sõiduki-/seadmetootjatele määratavat kohustust. 

4. Järeldused 

63. Euroopa andmekaitseinspektor rõhutab, et isikuandmete töötlemine on üks peamine ettepanekuga 
ette nähtav kohustus, ning tervitab asjaolu, et arvesse on võetud paljusid tema soovitusi hädaabinumbril 112 
põhineva eCall-teenuse mõju kohta andmekaitse seisukohast.
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( 1 ) COM(2013) 316 final. 
( 2 ) KOM(2009) 434 lõplik. 
( 3 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/40/EL, 7. juuli 2010, mis käsitleb raamistikku intelligentsete trans

pordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega (ELT L 207, 
6.8.2010, lk 1). 

( 4 ) Komisjoni soovitus 2011/750/EL, 8. september 2011, mis käsitleb ELi-ülese eCall-teenuse toetamist sõidukist numbrile 
112 valitud hädaabikõnede (eCall-kõned) edastamiseks elektroonilistes sidevõrkudes (ELT L 303, 22.11.2011, lk 46). 

( 5 ) Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 305/2013, 26. november 2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses koostalitlusvõimelise automaatse hädaabikõne (eCall) ühtlustatud kasutuselevõ
tuga kogu ELis (ELT L 91, 3.4.2013, lk 1). 

( 6 ) Vt eeskätt 22. juuni 2009. aasta arvamus intelligentsete transpordisüsteemide direktiivi kohta, 12. detsembri 2011. 
aasta ametlikud märkused komisjoni soovituse kohta, mis käsitleb ELi-ülese ühtlustatud eCall-teenuse rakendamist, 
ning 19. detsembri 2012. aasta kiri komisjoni delegeeritud määruse kohta seoses koostalitlusvõimelise automaatse 
hädaabikõne (eCall) ühtlustatud kasutuselevõtuga kogu ELis; kõik on avaldatud Euroopa andmekaitseinspektori 
veebilehel http://www.edps.europa.eu („Consultation”). 

( 7 ) Vt ettepaneku artikkel 4 ja artikli 5 lõige 1.
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64. Hädaabinumbril 112 põhineva eCall-teenuse puhul soovitab Euroopa andmekaitseinspektor täpsus
tada ettepanekus järgmisi küsimusi: 

— ettepanekusse tuleks lisada sõnaselge viide kohaldatavatele andmekaitset käsitlevatele ELi õigusaktidele 
vastavasisulise erisättega, nimetades eeskätt direktiivi 95/46/EÜ ning täpsustades, et kõnealuseid sätteid 
kohaldatakse kooskõlas liikmesriikide õigusnormidega, millega rakendatakse direktiivi 95/46/EÜ; 

— põhjenduses 13 tuleks eraldada artikli 29 alusel asutatud töörühma töödokumendi viide andmekaitsea
laste õigusaktide viitest; 

— hädaabinumbril 112 põhineva eCall-teenuse puhul kohaldatavad konkreetsed andmekaitsealased kaitse
meetmed tuleks pigem esitada ettepanekus, mitte delegeeritud õigusaktides, eeskätt tuleks artiklis 6 

— määrata vastutav töötleja ja juurdepääsutaotluste käsitlemise eest vastutav asutus; 

— täpsustada miinimum- ja täielike andmetena käsitletavad andmed (võidakse täpsustada delegeeritud 
õigusaktis või rakendusaktis); 

— näha andmesubjektidele ette privaatse eCall-teenuse ja lisaväärtust pakkuvate teenuste inaktiveerimise 
võimalus; 

— täpsustada töödeldud andmete säilitamise tähtajad; 

— täpsustada andmesubjektide õiguste kasutamise viisid; 

— artikli 6 lõiget 3 tuleks täiendada, tagades, et viidatud teave sisalduks sõidukiga kaasa antavas tehnilises 
dokumentatsioonis; samuti tuleks ettepanekus täpsustada, et kõnealuse teabe olemasolust tuleb auto
omanikule teatada auto ostmise ajal eraldi dokumendis; 

— enne artikli 6 lõikega 4 ette nähtud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist tuleks Euroopa andmekaitse
inspektoriga konsulteerida. 

65. Privaatse eCall-teenuse ja lisaväärtust pakkuvate teenuste puhul tuletab Euroopa andmekaitseinspektor 
meelde, et ettepaneku reguleerimisalasse kuuluvana peavad need vastama samadele või rangematele andme
kaitsenõuetele kui hädaabinumbril 112 põhineva eCall-teenuse korral. Samuti tuletab ta meelde järgmist: 

— ettepanekus täpsustatakse, et erinevalt hädaabinumbril 112 põhinevast eCall-teenusest aktiveeritakse 
privaatne eCall-teenus ja lisaväärtust pakkuvad teenused vabatahtlikult ning inaktiveeritakse vaikimisi; 

— kavandatava määruse ühes erisättes kehtestatakse nõue, mille kohaselt peavad tarbija ja teenuse osutaja 
sõlmima asjakohase erilepingu, ning selles sättes on selgitatud, et kõnealune leping peaks sisaldama 
andmekaitseaspekte, sealhulgas tarbijatele teenus(t)e kohta asjakohase teabe edastamist ning tarbijate 
nõusoleku küsimist andmete töötlemiseks kõnealuste lisaväärtust pakkuvate teenuste osutamise puhul. 
Ettepanek tagab, et andmesubjektidele antakse võimalus teenustest loobuda või nendega nõustuda, 
sõlmides selleks enne andmete töötlemist erilepingu. See nõue ei hõlma automüügilepingu mittevaidlus
tatavaid ega üldtingimuste alla kuuluvaid sätteid, millega nõustumine on kohustuslik; 

— lepingus tuleks märkida ka seda, et pakutavast teenusest keeldumisega ei kaasne negatiivseid tagajärgi. 
Sellise sätte võiks lisada lepingu isikuandmete kaitset käsitlevasse ossa. 

66. Peale selle soovitab Euroopa andmekaitseinspektor järgmist: 

— selgitada ettepanekus, et lisaväärtust pakkuvate teenuste puhul ei tohi toimuda pidevat seiret;
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— täpsustada hädaabinumbril 112 põhineva eCall-teenuse, privaatse eCall-teenuse ja lisaväärtust pakkuvate 
teenuste puhul töödeldavate andmete kategooriaid ettepaneku sisulises sättes ning määratleda „täielike 
andmete” mõiste; 

— tagada kooskõlas andmete minimeerimise põhimõttega ainult privaatse eCall-teenuse ja lisaväärtust 
pakkuvate teenuste seisukohalt vajalike andmete töötlemine; 

— rõhutada erisättes, et privaatse eCall-teenuse ja lisaväärtust pakkuvate teenuste puhul on keelatud tund
like andmete töötlemine; 

— määrata kindlaks hädaabinumbril 112 põhineva eCall-teenuse, privaatse eCall-teenuse ja lisaväärtust 
pakkuvate teenuste puhul töödeldavate andmete säilitamise tähtaeg ja määrata see täpselt kindlaks 
ettepaneku sisulises sättes; 

— tagada mõnede tekstitäpsustustega hädaabinumbril 112 põhineva eCall-teenuse, privaatse eCall-teenuse ja 
lisaväärtust pakkuvate teenuste puhul töödeldavate andmete turvalisus. 

Brüssel, 29. oktoober 2013 

Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja 

Giovanni BUTTARELLI
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