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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1458/2012 του Paul Duvauchelle, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
αντιρρήσεις ως προς την υποχρεωτική εγκατάσταση μαύρων κουτιών στα 
οχήματα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την πρόταση της Επιτροπής, γνωστής ως «e-call», στην οποία 
προβλέπεται η αυτόματη εγκατάσταση μαύρων κουτιών στα οχήματα.

Κατά την άποψή του, το μέτρο αυτό συνιστά παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των ευρωπαίων 
οδηγών και δεν θα έχει κανένα ουσιαστικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 
απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την εγκατάσταση του συστήματος eCall επί του οχήματος και 
την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ1 επιβάλλει στους κατασκευαστές την τοποθέτηση 
συστημάτων eCall επί του οχήματος συστημάτων για τους νέους τύπους τόσο των επιβατικών 
όσο και των ελαφρών εμπορικών οχημάτων.

Όσον αφορά τις ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, η Επιτροπή επισημαίνει ότι
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η πρόταση έχει συνταχθεί σε στενή συνεργασία με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων και της ομάδας εργασίας για την προστασία των δεδομένων που έχει συσταθεί 
βάσει του άρθρου 29 και τούτο προκειμένου να τηρηθούν οι απαιτήσεις της προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.

Ειδικότερα, το σύστημα επί του οχήματος θα παραμένει ανενεργό μέχρις ότου ενεργοποιηθεί 
το eCall, είτε αυτόματα σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος είτε με το χέρι, όταν οι επιβάτες 
του οχήματος το κρίνουν σκόπιμο. Εκτός από αυτές τις δύο υποθέσεις το όχημα δεν μπορεί 
να εντοπιστεί. Κατά την κανονική κατάσταση λειτουργίας του συστήματος eCall στο όχημα 
(δηλαδή όταν το eCall δεν είναι ενεργοποιημένο) το όχημα δεν υπόκειται σε καμία απολύτως 
παρακολούθηση. Τα δεδομένα που σχετίζονται με το ατύχημα θα σταλεί από το eCall μόνο 
σε εθνικό σημείο κλήσεων 112 κλήσεων δημόσιας ασφάλειας, το οποίο θα λαμβάνει και θα 
χειρίζεται τα δεδομένα σύμφωνα με αυστηρές διαδικασίες όσον αφορά την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της πρότασης στην οδική ασφάλεια, η Επιτροπή παρατηρεί ότι 
χάρις στο eCall, οι χρόνοι απόκρισης έκτακτης ανάγκης θα μειωθούν κατά 40% στις αστικές 
περιοχές και έως 50% στην ύπαιθρο. Στην εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση
υπολογίζεται ότι είναι δυνατόν να σωθούν μέχρι και 2.500 ζωές το χρόνο, καθώς και να 
μειωθεί η βαρύτητα των τραυματισμών που προκαλούνται από τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ.


