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nationaliteit), over de verplichte installatie van een zwarte doos in voertuigen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen het voorstel van de Commissie, dat bekend staat als "eCall", 
inzake de automatische installatie van een zwarte doos in elk voertuig.

Naar zijn mening zou een dergelijke maatregel een inbreuk vormen op de privacy van 
Europese automobilisten en geen invloed van betekenis hebben op de verkeersveiligheid.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 
typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het eCall-boordsysteem en houdende wijziging van 
Richtlijn 2007/46/EG1 verplicht fabrikanten om eCall-boordsystemen te installeren in nieuwe 
typen personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen.

Wat betreft de privacybezwaren merkt de Commissie op dat het voorstel is opgesteld in 
nauwe samenwerking met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de 
Groep gegevensbescherming artikel 29, met het oog op de naleving van de voorschriften 
inzake privacy en gegevensbescherming.
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Het boordsysteem zal in sluimerstand blijven totdat de eCall wordt geactiveerd, hetzij 
automatisch in het geval van een ernstig ongeval hetzij handmatig als de inzittenden van het 
voertuig dit nodig achten. Behalve in deze twee gevallen kan het voertuig niet getraceerd 
worden. Tijdens de normale operationele status van het eCall-boordsysteem (dus in 
uitgeschakelde toestand) wordt het voertuig niet gevolgd. De gegevens over het ongeval 
zullen door eCall alleen naar een landelijk 112-meldpunt voor openbare veiligheid worden 
gestuurd, waar de gegevens worden ontvangen en behandeld aan de hand van strenge 
privacyprocedures.

Met betrekking tot de gevolgen van het voorstel voor de veiligheid op de weg, merkt de 
Commissie op dat dankzij eCall de reactietijd in noodgevallen met 40 % wordt teruggebracht 
in stedelijke gebieden en met maar liefst 50 % op het platteland. In de effectbeoordeling bij 
dit voorstel wordt geraamd dat dit systeem wel 2 500 levens per jaar kan redden, en dat het de 
ernst van verwondingen als gevolg van ongevallen op de weg in de EU kan beperken.


