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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1458/2012, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Paul 
Duvauchelle, par iebildumu pret melno kastu obligāto ierīkošanu 
transportlīdzekļos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Komisijas priekšlikumu (zināms ar nosaukumu „eCall”), 
kas paredz melno kastu automātisku ierīkošanu transportlīdzekļos.

Viņaprāt, šis pasākums aizskartu Eiropas automobilistu privātumu un tam nebūtu nekādas 
īstenas ietekmes uz satiksmes drošību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 29. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tipa apstiprinājuma prasībām 
eCall transportlīdzekļa sistēmas izveidošanai un par grozījumiem Direktīvā 2007/46/EK1

ražotājiem ir noteikts pienākums ierīkot eCall transportlīdzekļa sistēmu jaunajos automobiļos 
un vieglajos komerciālajos transportlīdzekļos.

Saistībā ar bažām par privātuma aizsardzību Komisija norāda, ka priekšlikums ir izstrādāts 
ciešā sadarbībā ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un 29. panta datu aizsardzības darba 
grupu, lai ievērotu prasības attiecībā uz privātuma un datu aizsardzību.

                                               
1 COM(2013)0316.
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Transportlīdzekļu sistēma būs neaktīva, līdz eCall tiks iedarbināta — tas notiek automātiski 
smaga negadījuma gadījumā vai manuāli, kad transportlīdzeklī esošās personas to uzskata par 
nepieciešamu. Izņemot šos divus gadījumus, transportlīdzekli nevar  izsekot. eCall
transportlīdzekļa sistēmas parastās darbības laikā (t. i., kad eCall nav aktivizēta) 
transportlīdzeklim netiek veikta nekāda uzraudzība. eCall sistēma datus par negadījumu 
nosūtīs tikai valsts ārkārtas izsaukumu centrālei 112, kas saņems un apstrādās datus, ievērojot 
stingras procedūras attiecībā uz privātumu.

Attiecībā uz priekšlikuma ietekmi uz satiksmes drošību Komisija norāda, ka, pateicoties 
eCall, reaģēšanas laiks pilsētās tiks samazināts par 40 % un lauku apvidos — par 50 %. Šim 
priekšlikumam pievienotajā ietekmes novērtējumā tiek lēsts, ka sistēma var glābt līdz 
2500 cilvēku dzīvībām gadā, kā arī samazināt ievainojumu nopietnību, kas gūti ceļu satiksmes 
negadījumos ES.


