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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Paul Duvauchelle francia állampolgár által benyújtott 1458/2012. számú 
petíció a fekete dobozok járművekbe való kötelező beszerelésének 
ellenzéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az „e-segélyhívó” néven ismert bizottsági javaslat ellen, amely 
előírja a fekete dobozok kötelező beszerelését a járművekbe.

Véleménye szerint egy ilyen intézkedés megsértené az európai gépjárművezetők 
magánélethez való jogát, a közutak biztonságára viszont nem lenne valódi hatása.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. április 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási 
követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló az európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslat1 fedélzeti e-segélyhívó rendszerek beszerelésének 
kötelezettségét írja elő a gyártók számára, mind az új típusú személygépkocsik, mind a 
könnyű haszongépjárművek esetében. 

                                               
1 COM(2013)0316.
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A magánélet védelmével kapcsolatos aggodalmakat illetően a Bizottság megjegyzi, hogy a 
javaslatot az európai adatvédelmi biztossal és a 29. cikk alapján létrehozott adatvédelmi 
munkacsoporttal szorosan együttműködve dolgozták ki, azzal a céllal, hogy betartsák a 
magánélet védelmére és az adatvédelemre vonatkozó követelményeket.

Konkrétumokat említve: a járműbe beépített rendszer alvó állapotban van, míg az e-
segélyhívó be nem kapcsol, vagy automatikusan, súlyos baleset következtében, vagy kézi 
vezérléssel, amennyiben a jármű utasai szükségesnek ítélik.  E két lehetőségtől eltekintve a 
jármű tartózkodási helyét nem lehet azonosítani.  A járműbe helyezett e-segélyhívó rendszer 
szokásos működési állapota során (vagyis akkor, mikor az e-segélyhívó rendszer inaktív) a 
járművet egyáltalán nem lehet nyomon követni.  A balesettel kapcsolatos adatokat az e-
segélyhívó csak az országos 112 közbiztonsági ponthoz küldi meg, amely szigorú 
adatvédelmi elvek szerint fogadja és dolgozza fel az adatokat

Utalva a javaslatnak a közúti biztonságra gyakorolt hatására, a Bizottság megjegyzi, hogy az 
eCallnak köszönhetően a segélyhívások válaszideje 40%-kal csökken a városi területeken, és 
akár 50%-kal a vidéki területeken. A javaslatot kísérő hatásvizsgálat becslése szerint az új 
eszköz évente 2500 életet menthet meg, valamint csökkentheti az Unióban közlekedési 
baleset által okozott sérülések súlyosságát.


