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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja Komisijos pasiūlymui dėl pagalbos iškvietos sistemos, 
žinomos „E-call“ pavadinimu, pagal kurį numatomas reikalavimas įrengti transporto 
priemonėse juodąsias dėžes.

Peticijos pateikėjas mano, kad tokia priemonė būtų įsikišimas į asmeninį Europos 
automobilistų gyvenimą ir ji iš tikrųjų neturėtų poveikio kelių eismo saugai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. balandžio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transporto priemonių, kuriose 
montuojama pagalbos iškvietos sistema „eCall“, tipo patvirtinimo reikalavimų, kuriuo iš 
dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB1, nustatomas reikalavimas gamintojams naujų tipų 
lengvuosiuose automobiliuose ir mažos keliamosios galios krovininėse transporto priemonėse 
įrengti iškvietos „eCall“ sistemą. 

Atsižvelgdama į su privatumu susijusius klausimus, Komisija pažymi, kad pasiūlymas buvo 
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parengtas glaudžiai bendradarbiaujant su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir 
29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupe, siekiant atsižvelgti į privatumo ir duomenų 
apsaugos reikalavimus.

Visų pirma, transporto priemonėje montuojama sistema neveiks tol, kol nebus įjungtas 
automobilyje integruotas pagalbos skambutis „eCall“, kuris gali įsijungti automatiškai įvykus 
didelei nelaimei arba gali būti įjungtas rankiniu būdu, kai transporto priemonėje esantys 
asmenys mano, kad tai yra reikalinga. Išskyrus šias dvi prielaidas, transporto priemonė negali 
būti atsekama. Įprastai veikiant transporto priemonėje montuojamai „eCall“ sistemai (t. y., kai 
„eCall“ nėra aktyvuotas), transporto priemonė nebūtų niekaip sekama. Su nelaimingu 
atsitikimu susiję duomenys „eCall“ sistema bus siunčiami į nacionalinį 112 bendrosios 
pagalbos centrą, kuris šiuos duomenis gaus ir tvarkys laikydamasis griežtų su privatumu 
susijusių procedūrų.

Atsižvelgdama į tai, kokį poveikį pasiūlymas turėtų kelių saugai, Komisija pažymi, kad 
„eCall“ dėka skubaus reagavimo laikas sutrumpės 40 proc. miestų ir iki 50 proc. kaimo 
vietovėse. Prie šio pasiūlymo pridėtas poveikio vertinimas rodo, kas kasmet būtų galima 
išgelbėti iki 2 500 gyvybių, taip pat sumažinti ES keliuose patiriamų sunkių sužeidimų 
skaičių.“


