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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1458/2012, adresată de Paul Duvauchelle, de cetățenie franceză, care 
obiectează împotriva instalării obligatorii a cutiilor negre în autovehicule

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează față de propunerea Comisiei, cunoscută sub denumirea „eCall”, care 
prevede instalarea automată de cutii negre în autovehicule.

În opinia sa, o astfel de măsură ar reprezenta o violare a vieții private a conducătorilor auto 
europeni, fără a avea vreun impact real asupra siguranței rutiere.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de 
omologare de tip pentru instalarea unui sistem eCall la bordul autovehiculelor și de 
modificare a Directivei 2007/46/CE1 care obligă producătorii să monteze sisteme eCall 
încorporate la bordul vehiculului pentru tipurile noi de autoturisme și vehicule utilitare ușoare. 
În ceea ce privește respectarea vieții private, Comisia observă că propunerea a fost elaborată 
în strânsă colaborare cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și cu Grupul de lucru 
instituit în temeiul articolului 29 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal, cu scopul de a respecta cerințele în materie de protecție a datelor 
și a vieții private.

                                               
1 COM (2013)0316.
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În special, sistemul încorporat la bordul autovehiculului va fi latent până la declanșarea unui 
apel de urgență (eCall), fie automat, în cazul unui accident grav, fie manual, atunci când 
ocupanții autovehiculului îl consideră necesar. În afara celor două situații ipotetice, 
autovehiculul nu poate fi urmărit. Cât timp sistemul eCall încorporat la bordul autovehiculului 
se găsește în stare normală de funcționare (deci atâta vreme cât apelul de urgență eCall nu s-a 
activat), autovehiculul nu este monitorizat. Informațiile referitoare la accident vor fi transmise 
către un centru național de preluare a apelurilor de urgență 112 care va primi și prelucra datele 
conform unor proceduri stricte în ceea ce privește protecția datelor personale.

Cât privește impactul propunerii asupra siguranței rutiere, Comisia remarcă faptul că datorită 
sistemului eCall, timpul de răspuns în caz de urgență se va reduce cu 40% în zonele urbane și 
cu până la 50% în cele rurale. Studiul de impact care însoțește propunerea estimează că 
sistemul eCall poate salva aproximativ 2 500 de vieți anual și poate reduce gravitatea rănilor 
provocate de accidentele rutiere din UE.


