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Om: Andragende 1458/2012 af Paul Duvauchelle, fransk statsborger, om 
indsigelse mod obligatorisk montering af sorte bokse i køretøjer

1. Sammendrag

Andrageren gør indsigelse mod Kommissionens forslag (også kendt som "e-call"), ifølge 
hvilket der automatisk vil blive monteret sorte bokse i køretøjer.

En sådan foranstaltning vil efter hans mening udgøre et indgreb i europæiske bilisters 
privatliv og ikke have en reel indvirkning på trafiksikkerheden.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

"Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelseskrav for 
indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system og om ændring af direktiv 2007/46/EF1

pålægger fabrikanterne at udstyre nye typer personbiler og lette erhvervskøretøjer med et 
køretøjsmonteret eCall-system. 

Hvad angår spørgsmålet om beskyttelse af personoplysninger, påpeger Kommissionen, at 
forslaget er blevet udarbejdet i nært samarbejde med Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse og Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse for at respektere kravene 
om beskyttelse af privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger.
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Navnlig bemærkes det, at det køretøjsmonterede system er passivt, indtil der udløses et eCall, 
enten automatisk i tilfælde af en alvorlig ulykke eller manuelt, hvis køretøjets passagerer 
anser det for påkrævet. Bortset fra disse to situationer kan køretøjet ikke spores. Ved normal 
eCall-driftstilstand i det køretøjsmonterede eCall-system (dvs. når eCall ikke er aktiveret), kan 
køretøjet ikke spores på nogen som helst måde. Data vedrørende ulykken vil kun blive sendt 
pr. eCall til en national 112-alarmcentral, som modtager og behandler disse data efter strenge 
procedurer for beskyttelse af privatlivets fred.

Med hensyn til forslagets konsekvenser for vejsikkerheden noterer Kommissionen, at   
alarmberedskabets reaktionstider vil blive afkortet med 40 % i byområder og med op til 50 % 
i landdistrikter. Ifølge den konsekvensanalyse, der ledsager dette forslag, anslås det, at der kan 
reddes op til 2 500 menneskeliv pr. år, og at det samtidig vil være muligt at mindske omfanget 
af alvorlige kvæstelser i forbindelse med trafikulykker i EU."


