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Przedmiot: Petycja 1458/2012, którą złożył Paul Duvauchelle (Francja), w sprawie 
obowiązkowego montażu czarnych skrzynek w pojazdach

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje przeciwko wnioskowi Komisji, znanemu jako „eCall”, 
w sprawie automatycznego montażu czarnych skrzynek w pojazdach.

W jego opinii takie urządzenie będzie stanowić naruszenie prywatności europejskich 
kierowców oraz nie będzie miało rzeczywistego wpływu na bezpieczeństwo drogowe.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań 
dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall oraz 
zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE1 nakłada na producentów montowanie systemów 
pokładowych eCall w nowych rodzajach samochodów osobowych i lekkich pojazdach 
dostawczych. 

Jeżeli chodzi o zastrzeżenia dotyczące prywatności, Komisja zauważa, że wniosek
opracowano w ścisłej współpracy z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych i grupą 
roboczą ds. ochrony danych ustanowioną na mocy art. 29 w celu dotrzymania wymogów 
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prywatności i ochrony danych.

W szczególności system pokładowy nie będzie czynny do chwili uruchomienia eCall – w 
sposób automatyczny w razie poważnego wypadku lub ręcznie, jeżeli podróżni uznają to za 
stosowne. Poza tymi dwoma przypadkami samochodu nie można śledzić. W czasie zwykłego
działania systemu pokładowego eCall (czyli gdy nie aktywowano eCall) samochód nie jest w 
żaden sposób śledzony. Dane dotyczące wypadku będą wysyłane przez eCall do krajowego 
punktu alarmowego 112, który otrzyma i przetworzy dane zgodnie ze ścisłymi procedurami 
dotyczącymi prywatności.

W sprawie wpływu wniosku na bezpieczeństwo drogowe Komisja zaznacza, że dzięki eCall 
czas odpowiedzi na sytuację alarmową zmniejszy się o 40% w obszarach miejskich i do 50% 
poza miastem. W ocenie skutków załączonej do tego wniosku oszacowano, że może on 
oszczędzić do 2500 osób rocznie, a także zmniejszyć skutki obrażeń spowodowanych przez 
wypadki drogowe w UE.


