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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1458/2012, внесена от Пол Дювошел, с френски гражданство, който 
протестира срещу задължителното инсталиране на черни кутии в превозните 
средства

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу предложението на Комисията, известно 
като система за електронно повикване по спешност (e-call), което предвижда 
автоматично инсталиране на черни кутии в превозните средства.

Според него подобна мярка би била нарушаване на неприкосновеността на личния 
живот на европейските водачи на превозни средства и няма да окаже реално 
въздействие върху безопасността на пътя.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 април 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата 
система eCall и за изменение на Директива 2007/46/ЕО1 налага на производителите 
монтирането на система на бордова система eCall както на новите модели леки 
автомобили, така и на лекотоварните превозни средства.
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По отношение на защита на личните данни, Комисията отбелязва, че предложението е 
изготвено в тясно сътрудничество с Европейския надзорен орган по защита на данните 
и работната група за защита на данните по член 29 с цел спазване на изискванията за 
неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни.

По-специално, бордовата система в автомобила ще бъде латентна до задействането на 
eCall – автоматично в случай на тежка злополука или ръчно, когато пътниците счетат 
това за уместно. Освен при тези два хипотетични случаи, преводното средство не може 
да бъде проследено. По време на нормалното състояние на функциониране на 
бордовата система eCall (тоест, когато eCall не е активирана), превозното средство не е 
предмет на никакво проследяване. Данните, свързани със злополуката, ще бъдат 
изпратени от eCall само на националния център за приемане на спешни повиквания, 
който ще получава и ще използва данните при спазване на строги процедури по 
отношение на неприкосновеността на личния живот.

По отношение на въздействието на предложението върху пътната безопасност, 
Комисията отбелязва, че благодарение на eCall, времето за спешно реагиране ще бъде 
намалено с 40% в градските райони и с до 50% в провинцията. В оценката на 
въздействието, придружаваща настоящото предложение, е изчислено, че системата 
може да спаси до 2 500 човешки живота годишно, както и да намали сериозността на 
нараняванията, причинени от пътнотранспортни произшествия в ЕС.


