
Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta, joka koskee Euroopan parlamentin ja 
neuvoston ehdotusta asetukseksi ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa 

koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta 

(Koko lausunto on luettavissa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla 
http://www.edps.europa.eu) 

(2014/C 38/04) 

1. Johdanto 

1.1 Euroopan tietosuojavaltuutetun kuuleminen 

1. Komissio hyväksyi 13 päivänä kesäkuuta 2013 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuk
sista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (jäljempänä ’ehdotus’) ( 1 ), joka esitettiin komission 21 päivänä 
elokuuta 2009 antamassa tiedonannossa ”Aika ottaa eCall käyttöön” (jäljempänä ’vuoden 2009 tiedon
anto’) ( 2 ). 

2. Euroopan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että komissio on pyytänyt häneltä lausuntoa ja 
että ehdotuksen johdanto-osaan on sisällytetty viittaus tähän lausuntoon. 

3. Tietosuojavaltuutetulla oli mahdollisuus esittää komissiolle epävirallisia huomautuksia, ennen kuin 
ehdotus hyväksyttiin. Hän arvostaa suuresti sitä, että useimmat hänen esittämistään huomautuksista on 
otettu huomioon ehdotuksessa. 

1.2 Ehdotuksen tavoite ja soveltamisala 

4. Tällä ehdotuksella täydennetään muita sääntelytoimia, jotka on pantu täytäntöön eCall-järjestelmän 
käyttöönoton tukemiseksi. Näitä ovat älykkäitä liikennejärjestelmiä (ITS) koskeva direktiivi 2010/40/EU ( 3 ), 
komission 8 päivänä syyskuuta 2011 antama suositus EU:n laajuisen eCall-palvelun tukemisesta ( 4 ) ja hätä
keskusten (Public Safety Answering Point, PSAP) ajanmukaistamista koskevat määritykset ( 5 ), joista Euroopan 
tietosuojavaltuutetulta on pyydetty lausuntoa ja joista hän on esittänyt huomautuksia ( 6 ). 

5. Ehdotuksessa säädetään ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän pakollisesta käyttöönotosta uusissa 
tyyppihyväksytyissä ajoneuvoissa Euroopassa. Toisin kuin nykyisessä järjestelmässä, jossa eCall-järjestelmän 
asennus on autonvalmistajille vapaaehtoista, ehdotuksessa säädetään, että eCall-laitteiden asentaminen on 
pakollista kaikkiin uusiin ajoneuvoihin alkaen uusista henkilöautoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista 1 päivään 
lokakuuta 2015 mennessä ( 7 ). Ehdotus sisältää näin ollen lukuisia velvoitteita ajoneuvo- ja laitevalmistajille. 

4. Päätelmät 

63. Euroopan tietosuojavaltuutettu korostaa, että henkilötietojen käsittely on yksi tärkeimmistä ehdotuk
sella luoduista velvoitteista, ja hän suhtautuu myönteisesti siihen, että monet Euroopan tietosuojavaltuutetun 
esittämät hätänumeroon 112 perustuvan eCall-järjestelmän tietosuojavaikutuksia koskevat suositukset on 
otettu huomioon.
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( 1 ) COM(2013) 316 final. 
( 2 ) KOM(2009) 434 lopullinen. 
( 3 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/40/EU, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010, tieliikenteen älyk

käiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista 
(EUVL L 207, 6.8.2010, s. 1). 

( 4 ) Komission suositus 2011/750/EU, annettu 8 päivänä syyskuuta 2011, EU:n laajuisen eCall-palvelun tukemisesta 
sähköisissä viestintäverkoissa hätänumeroon 112 perustuvien ajoneuvojen hätäpuhelujen (”eCalls”) välittämiseksi 
(EUVL L 303, 22.11.2011, s. 46). 

( 5 ) Komission delegoitu asetus (EU) N:o 305/2013, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-hätäpuhelujärjestelmän yhte
näisen tarjonnan osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (EUVL L 91, 3.4.2013, s. 1). 

( 6 ) Ks. erityisesti 22 päivänä heinäkuuta 2009 annettu lausunto ITS-direktiivistä, 12 päivänä joulukuuta 2011 esitetyt 
viralliset huomautukset komission suosituksesta EU:n laajuisen yhteentoimivan eCall-hätäpuhelujärjestelmän toteutta
misesta ja 19 päivänä joulukuuta 2012 päivätty kirje komission delegoidusta asetuksesta yhteentoimivan EU:n laa
juisen eCall-hätäpuhelujärjestelmän yhtenäisen tarjonnan osalta. Nämä kaikki on julkaistu Euroopan tietosuojavaltuu
tetun verkkosivustolla: http://www.edps.europa.eu (otsikon ”Consultation” alla). 

( 7 ) Ks. ehdotuksen 4 artikla ja 5 artiklan 1 kohta.

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


64. Hätänumeroon 112 perustuvan eCall-järjestelmän osalta Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee, 
että ehdotuksessa tarkennetaan seuraavia seikkoja: 

— ehdotuksen aineelliseen ja nimenomaiseen säännökseen on lisättävä nimenomainen viittaus sovelletta
vaan EU:n tietosuojalainsäädäntöön ja erityisesti on mainittava direktiivi 95/46/EY ja todettava, että 
säännöksiä on sovellettava mainitun direktiivin täytäntöönpanoa koskevien kansallisten sääntöjen mu
kaisesti; 

— viittaus 29 artiklalla perustetun tietosuojatyöryhmän työasiakirjaan on eroteltava johdanto-osan 13 
perustelukappaleessa tehdystä viittauksesta tietosuojalainsäädäntöön; 

— hätänumeroon 112 perustuvaan eCall-järjestelmään sovellettavat konkreettiset tietosuojatakeet on sisäl
lytettävä ehdotukseen eikä delegoituihin säädöksiin ja erityisesti, että 6 artiklassa 

— nimetään rekisterinpitäjä ja tiedonsaantipyyntöjen käsittelystä vastaava viranomainen; 

— määritellään luetteloon sisältyvät tiedot, niin kutsutut vähimmäistiedot (minimum set of data) ja 
lisätiedot (full set of data) (joita mahdollisesti tarkennetaan delegoidulla säädöksellä tai täytäntöön
panosäädöksellä); 

— säädetään rekisteröidyn mahdollisuudesta kytkeä eCall-palvelu ja lisäarvopalvelut pois päältä; 

— määritellään käsiteltyjen tietojen säilytysajat; 

— määritellään rekisteröidyn oikeuksien käyttöä koskevat muodollisuudet; 

— ehdotuksen 6 artiklan 3 kohtaa on täydennettävä sen varmistamiseksi, että kyseisessä kohdassa mainitut 
tiedot ovat osa teknisiä asiakirjoja, jotka luovutetaan ajoneuvon mukana, ja ehdotuksessa on täsmen
nettävä, että tietojen saatavuudesta on mainittava ajoneuvon omistajalle ajoneuvon oston yhteydessä 
erillisessä asiakirjassa; 

— Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultava ennen 6 artiklan 4 kohdassa mainittujen delegoitujen sää
dösten antamista. 

65. Euroopan tietosuojavaltuutettu muistuttaa, että ehdotuksessa säädetään yksityisestä eCall-palvelusta ja 
lisäarvopalveluista, joten niihin sovelletaan vastaavia tai tiukempia tietosuojavaatimuksia kuin mitä sovelle
taan hätänumeroon 112 perustuvaan eCall-järjestelmään. Hän muistuttaa myös, että 

— ehdotuksessa todetaan, että – toisin kuin hätänumeroon 112 perustuvan eCall-palvelun aktivoinnin – 
yksityisen eCall-palvelun ja lisäarvopalvelujen aktivoinnin on perustuttava vapaaehtoisuuteen ja että ne 
on oletusarvoisesti kytkettävä pois päältä; 

— palvelun käyttäjän ja palveluntarjoajan välistä asianmukaista ja erillistä sopimusta koskeva vaatimus on 
mainittu ehdotetun asetuksen tietyssä säännöksessä ja kyseisessä säännöksessä selvennetään, että sopi
muksen pitäisi kattaa tietosuojanäkökohdat, mukaan lukien palvelu(j)a koskevien asianmukaisten tietojen 
antaminen käyttäjille ja käyttäjien suostumuksen saaminen näiden lisäarvopalvelujen tarjonnan yhtey
dessä tapahtuvalle tietojen käsittelylle. Ehdotuksessa varmistetaan, että rekisteröidyille annetaan mahdolli
suus valita palveluja erityisen sopimustarjouksen avulla, joka tehdään ennen tietojen käsittelyä. Autojen 
myyntisopimukseen kuuluvat lausekkeet, joiden ehdoista ei voida neuvotella, tai yleisiin sopimusehtoihin 
kuuluvat lausekkeet, jotka on pakko hyväksyä, eivät ole tämän vaatimuksen mukaisia; 

— sopimuksessa on myös todettava, että kieltäytyminen tarjotusta palvelusta ei aiheuta kieltäytymisestä 
johtuvia haitallisia seurauksia. Tällainen toteamus voitaisiin sisällyttää sopimuksen tietosuojalausumaan. 

66. Euroopan tietossuojavaltuutettu suosittelee myös, että 

— ehdotuksessa selvennetään, että jatkuva jäljitys on kielletty lisäarvopalvelujen osalta;
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— hätänumeroon 112 perustuvan eCall-palvelun, yksityisen eCall-palvelun ja lisäarvopalvelujen yhteydessä 
käsiteltyjen tietojen ryhmät määritellään ehdotuksen aineellisessa säännöksessä ja että käsitteen ”FSD” 
(full set of data) määritelmä lisätään ehdotukseen; 

— ainoastaan yksityisessä eCall-palvelussa ja lisäarvopalveluissa tarvittavia tietoja käsitellään tiedon mini
moinnin periaatteen mukaisesti; 

— erityissäännöksessä muistutetaan, että arkaluontoisten tietojen käsittely yksityisen eCall-palvelun ja lisä
arvopalvelujen yhteydessä on kielletty; 

— hätänumeroon 112 perustuvan eCall-palvelun, yksityisen eCall-palvelun ja lisäarvopalvelujen yhteydessä 
käsiteltyjen tietojen säilytysajat määritellään ja yksilöidään ehdotuksen aineellisessa säännöksessä; 

— hätänumeroon 112 perustuvan eCall-palvelun, yksityisen eCall-palvelun ja lisäarvopalvelujen yhteydessä 
käsiteltyjen tietojen turvallisuus taataan tekstissä olevilla erittelyillä. 

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2013. 

Giovanni BUTTARELLI 
Euroopan apulaistietosuojavaltuutettu
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