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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1458/2012, ktorú predkladá Paul Duvauchelle, francúzsky štátny 
občan, o námietke proti povinnej montáži čiernych skriniek vo vozidlách

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície protestuje proti návrhu Komisie známemu pod názvom eCall, ktorým sa 
ustanovuje automatická montáž čiernych skriniek vo vozidlách.

Podľa jeho názoru by takéto opatrenie bolo zásahom do súkromia európskych motoristov 
a nemalo by žiadny reálny dosah na bezpečnosť cestnej premávky.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 29. apríla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa týka požiadaviek typového 
schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall a ktorým sa mení smernica 2007/46/ES1, 
ukladá výrobcom, aby do nových typov osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel 
zabudovali palubný systém eCall. 

Pokiaľ ide o obavy spojené so súkromím, Komisia pripomína, že návrh bol vypracovaný 
v úzkej spolupráci s európskym dozorným úradníkom pre ochranu osobných údajov 
a pracovnou skupinou pre ochranu údajov zriadenou podľa článku 29, a to s cieľom 
dodržiavať požiadavky súkromia a ochrany údajov.

                                               
1 COM(2013) 0316.
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Predovšetkým palubný systém bude nečinný, kým sa systém eCall neaktivuje, a to buď 
automaticky v prípade vážnej nehody, alebo ručne, keď to bude považovať za vhodné 
posádka auta. Okrem týchto dvoch podmienok sa vozidlo nemôže sledovať. Počas bežného 
prevádzkového režimu palubného systému eCall (čiže keď systém eCall nie je aktivovaný) 
vozidlo nie je žiadnym spôsobom sledované. Systém eCall zašle údaje o nehode len 
vnútroštátnemu stredisku tiesňového volania linky 112, ktoré tieto údaje prijme a spracuje 
v súlade s prísnymi postupmi týkajúcimi sa súkromia.

Pokiaľ ide o dosah návrhu na bezpečnosť cestnej premávky, Komisia pripomína, že vďaka 
systému eCall sa reakčný čas v núdzových situáciách v mestských oblastiach zníži o 40 % 
a na vidieku až o 50 %. Podľa odhadov uvedených v posúdení vplyvu, ktoré je pripojené 
k návrhu, môže tento systém zachrániť až 2 500 životov ročne a zároveň znížiť závažnosť 
zranení spôsobených dopravnými nehodami v EÚ.


