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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la introducerea regulamentară a eCall
(2012/2056(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 8 septembrie 2011 privind susținerea unui 
serviciu eCall la nivelul UE în rețelele de comunicații electronice pentru transmiterea 
apelurilor de urgență de la bordul vehiculelor pe baza numărului 112 („eCalls”),

– având în vedere Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 
iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în 
domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport1,

– având în vedere Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 
martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și 
serviciile electronice de comunicații (Directiva privind serviciul universal)2,

– având în vedere Recomandarea Comisiei privind susținerea unui serviciu eCall la nivelul 
UE în rețelele de comunicații electronice pentru transmiterea apelurilor de urgență de la 
bordul vehiculelor pe baza numărului 112 („eCalls”) (SEC(2011)1020),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Pentru un spațiu european de siguranță 
rutieră: orientările politica de siguranță rutieră 2011-2020” (COM(2010)0389),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Un viitor sustenabil pentru transporturi: 
către un sistem integrat, bazat pe tehnologie și ușor” (COM(2009)0279),

– Având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „eCall: Faza de implementare” 
(COM(2009)0434),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Pentru o mobilitate mai sigură, mai 
curată și mai eficientă în Europa: primul raport privind inițiativa „Vehicule inteligente” 
(COM(2007)0541), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind „Inițiativa «Vehicule inteligente»: 
sensibilizare în legătură cu importanța TIC pentru vehicule mai inteligente, mai sigure și 
mai curate” (COM(2006)0059), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei, intitulată „Sistemul de apeluri de urgență eCall 
din nou pe ordinea de zi – plan de acțiune (a treia Comunicare eSafety)” 
(COM(2006)0723),

– având în vedere Comunicarea Comisiei, intitulată „Apelul eCall la dispoziția cetățenilor” 
(a doua Comunicare eSafety)” (COM(2005)0431),

                                               
1 JO L 207, 6.8.2010, p. 1.
2 JO L 108, 24.4.2002, p. 51.
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– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Tehnologiile informației și 
comunicațiilor pentru vehicule sigure și inteligente” (COM(2003)0542), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Programul european de acțiune pentru 
siguranța rutieră – reducerea la jumătate a numărului de victime ale accidentelor rutiere în 
Uniunea Europeană până în 2010: o responsabilitate comună” (COM (2003)0311),

– având în vedere documentul de lucru privind protecția datelor și implicațiile 
confidențialității în inițiativa eCall (articolul 29 Grupul de lucru – 1609/06/EN, GL 125),

– având în vedere Rezoluția sa din 27 septembrie 2011 referitoare la siguranța rutieră în 
Europa 2011-20201, 

– având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2010 referitoare la un viitor sustenabil pentru 
transporturi2,

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2011 referitoare la serviciul universal și numărul 
de urgență 1123,

– având în vedere Rezoluția sa din 23 aprilie 2009 referitoare la planul de acțiune pentru 
sisteme de transport inteligente4,

– având în vedere Rezoluția sa din 19 iunie 2008 referitoare la primul raport privind 
inițiativa „Vehicule inteligente”5,

– având în vedere Rezoluția sa din 18 ianuarie 2007 privind Programul european de acțiune 
pentru siguranța rutieră – bilanț la jumătatea perioadei6,

– având în vedere Rezoluția sa din 27 aprilie 2006 privind siguranța rutieră: apelul de 
urgență eCall la dispoziția cetățenilor7,

– având în vedere Rezoluția sa din 29 septembrie 2005 referitoare la „Programul european 
de acțiune pentru siguranța rutieră – reducerea la jumătate a numărului de victime ale 
accidentelor rutiere în Uniunea Europeană până în 2010: o responsabilitate comună8,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor și ale Comisiei pentru transport și turism conform articolului 51 don 
Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și al 
                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0408.
2 JO C 351E, 2.12.2011, p. 13
3 Texte adoptate, P7_TA(2011)0306.
4 JO C 184 E, 8.7.2012, p. 50.
5 JO C 286 E, 27.11.2009, p. 45.
6 JO C 244 E, 18.1.2007, p. 220.
7 JO C 296 E, 6.12.2006, p. 268.
8 JO C 227 E, 21.9.2006, p. 609.
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Comisiei pentru transport și turism (A7-0000/2012),

A. întrucât scopul sistemului eCall de la bordul autovehiculului este de a asigura notificarea 
automată a serviciilor de urgență în cazul unui accident grav, cu scopul de a reduce 
decesele pe drumuri și diminuarea severității vătămărilor cauzate de accidentele rutiere 
prin sosirea rapidă a asistenței calificate și echipate (principiul „orei de aur”),

B. întrucât eCall permite realizarea apelurilor de urgență fără dificultăți de limbă pa baza 
datelor digitale incluse în formatul mesajului cu setul minim de date (MSD), fapt ce ar 
putea reduce neînțelegerile și stresul,

C. întrucât implementarea unui serviciu eCall la nivelul UE, disponibil în toate vehiculele și 
în toate țările, a fost o prioritate majoră pentru Uniune în contextul siguranței rutiere, 
începând cu anul 2002, fiind inclusă în Programul de acțiune pentru siguranța rutieră 
2011-2020 ca mijloc de îmbunătățire a siguranței rutiere și de contribuire la obiectivul de 
a reduce numărul deceselor și al vătămărilor cauzate de accidentele rutiere în Europa,

D. întrucât Parlamentul și-a exprimat, cu numeroase ocazii, sprijinul pentru introducerea 
eCall, inclusiv sprijinul pentru implementarea sa obligatorie,

E. întrucât, începând cu anul 2003, Comisia a avut ca politică o abordare voluntară a 
implementării în UE, însă până în prezent nu s-a obținut un progres semnificativ,

F. întrucât în comunicarea sa din 2009 „eCall: Faza de implementare”, Comisia a indicat 
faptul că, dacă nu realizează un progres semnificativ până la sfârșitul anului 2009 în 
termeni de disponibilitate a dispozitivului eCall în vehicule și investiția necesară în 
infrastructura PSAP, propune măsuri de reglementare,

G. întrucât în prezent există servicii de apeluri de urgență la bordul vehiculelor, însă niciunul 
dintre acestea nu oferă acoperire completă la nivelul UE și pătrunderea pe piață indică un 
procent mai mic 0,4 % din flota de vehicule, în timp ce o parte dintre serviciile introduse 
au fost demontate ca urmare a eșecurilor pieței, utilizatorul nemaiavând un serviciu de 
apeluri de urgență la bordul vehiculului pe durata de viață a vehiculului,

H. întrucât în conformitate cu rezultatele consultării publice realizate în 2010 de către 
Comisie privind implementarea eCall, peste 80 % din respondenți consideră sistemul 
eCall ca fiind util și ar dori ca vehiculul lor să fie dotat cu acesta,

I. întrucât tehnologia este pregătită și standardele comune la nivelul UE au fost convenite 
între sectorul industrial și autoritățile publice,

J. întrucât Comisia a anunțat public în 2011 că, în primul trimestru al anului 2012, va 
prezenta un nou regulament, inclusiv eCall ca cerință suplimentară pentru cadrul de 
omologare a autovehiculelor,

1. salută Recomandarea Comisiei din 8 septembrie 2011 și îndeamnă statele membre și 
operatorii de rețele de telefonie mobilă (MNO) să își implementeze măsurile până cel 
târziu la sfârșitul anului 2014;
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2. regretă amânările și lipsa de progres în implementarea voluntară la zi a eCall;

3. consideră că eCall ar trebui să fie un sistem de apeluri de urgență la nivelul UE, încorporat 
în vehicul și bazat pe numărul 112 și pe standarde paneuropene comune, pentru a asigura 
un serviciu fiabil și accesibil care să funcționeze fără probleme și în mod interoperabil pe 
teritoriul Europei pe toate automobilele, indiferent de marcă, țară sau localizare actuală a 
vehiculului, maximizând astfel beneficiile sistemului eCall pentru toți șoferii;

4. subliniază efectele pozitive ale serviciului eCall, nu doar în termeni de îmbunătățire a 
gestionării incidentelor, ci și în termeni de reducere a congestionării traficului generate de 
accidente și de evitare a unor accidente secundare;

5. îndeamnă Comisia să prezinte o propunere în cadrul Directivei 2007/46/CE pentru a 
asigura implementarea obligatorie a unui sistem eCall public, bazat pe numărul 112 până 
în 2015, în toate automobilele noi omologate și în toate statele membre; 

6. respinge ideea etapizării implementării componentelor eCall de la bordul vehiculelor pe o 
perioadă lungă de timp;

PSAP – aspectele răspunsului de urgență

7. remarcă faptul că este esențial să se asigure că toate PSAP din toate statele membre sunt 
echipate la un standard înalt, dacă se impune un nivel uniform de protecție a cetățenilor în 
întreaga Uniune și, prin urmare, solicită statelor membre ca, până în 2015, să își 
actualizeze infrastructurile serviciilor de răspuns de urgență astfel încât să poată să se 
ocupe de apelurile eCall, în modul cel mai potrivit structurilor lor naționale;

8. îndeamnă Comisia să adopte specificații comune pentru PSAP în cadrul Directivei ITS 
până la sfârșitul anului 2012 și să ia în considerare propunerea unei directive privind 
implementarea eCall; 

9. consideră că legăturile dintre PSAP și operatorii de drumuri pentru îmbunătățirea 
gestionării incidentelor ar trebui promovată, în linie cu recomandările Platformei europene 
de implementare a sistemului eCall (EeIP); 

Serviciile private de apeluri de urgență

10. consideră că un serviciu public eCall la nivelul UE poate să coexiste cu serviciile de 
urgență private, atât timp cât, indiferent dacă cumpărătorul vehiculului optează pentru o 
soluție privată, vehiculele sunt echipate cu un serviciu public eCall, astfel încât să asigure 
continuitatea serviciului la nivelul UE pe întreaga durată de viață a vehiculului;

11. subliniază că consumatorilor ar trebui să li se ofere o privire de ansamblu realistă și 
informații cuprinzătoare în ceea ce privește funcționalitatea și efectele oricărei aplicații 
private pentru apeluri de urgență de la bordul vehiculului pe care o aleg și nivelul 
serviciului care poate fi așteptat;

12. consideră esențial ca atunci când consumatorul decide să opteze pentru un serviciu privat 
de apeluri de urgență sau călătorește într-o țară în care serviciul nu este oferit, serviciul 
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public eCall 112 ar trebui să fie disponibil automat;

Protecția datelor

13. salută faptul că sistemul eCall nu permite trasabilitatea vehiculului, fiind un sistem inactiv 
până la declanșarea unui apel de urgență, în linie cu recomandările din grupul de lucru 
articolul 29 pentru protecția datelor;

14. subliniază că ar trebui incluse reguli corespunzătoare privind prelucrarea datelor personale 
cu privire la eCalls, nu doar de MNO, ci și de alți actori implicați, inclusiv producătorii de 
vehicule, PSAP și serviciile de urgență și asigurarea respectării principiilor de 
confidențialitate și protecție a datelor;

15. subliniază că serviciile private eCall ar trebui să asigure, de asemenea, respectarea 
principiilor de confidențialitate și protecție a datelor, asigurând în special acordul informat 
și posibilitatea de a opta, în linie cu recomandările grupului de lucru articolul 29;

Alte domenii asociate

16. subliniază că sistemul eCall utilizează componentele tehnice (poziționarea satelitului, 
prelucrarea și capacitățile de comunicare) care ar putea, de asemenea, să asigure baza 
pentru câteva aplicații și servicii de la bordul vehiculului;

17. solicită Comisiei să asigure că sistemul eCall are la bază o platformă de acces direct și 
interoperabilă pentru a încuraja inovarea și pentru a stimula competitivitatea industriei 
europene a tehnologiei informației pe piețele globale;

18. subliniază că orice serviciu suplimentar de utilizat din vehicul – în special pe durata 
condusului – trebuie să îndeplinească standarde clare privind siguranța, securitatea și 
protecția datelor și că conformitatea cu aceste standarde trebuie măsurată și controlată;

19. solicită Comisiei și statelor membre să își intensifice activitățile în ceea ce privește 
implementarea unor campanii de creștere a gradului de conștientizare privind sistemul 
eCall și beneficiile sale pentru cetățenii europeni;

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Ce este eCall?

În cazul unui accident rutier grav, un vehicul echipat cu eCall declanșează automat un apel de 
urgență. Chiar dacă pasagerii nu pot vorbi, eCall creează o legătură de voce către cel mai 
apropiat punct de răspuns de siguranță publică (PSAP) și trimite un mesaj de urgență, 
cunoscut ca setul minim de date (MSD), inclusiv informațiile esențiale cu privire la accident 
precum ora, locul clar, direcția de mers (rezultate din datele precise transmise prin satelit) și 
descrierea vehiculului. eCall poate fi activat manual.

eCall nu previne accidentele, însă îmbunătățește eficiența serviciilor de urgență. Atunci când 
serviciile de urgență sunt notificate cu promptitudine și cunosc locul accidentului, acestea pot 
ajunge repede și reduce riscul de deces și de agravare a vătămărilor (principiul „orei de aur”).

Cum funcționează?

Operatorul rețelei de telefonie mobilă (MNO) identifică faptul că apelul 112 este un eCall din 
partea „stegulețului eCall” introdus de modulul de comunicare al vehiculului. MNO tratează 
apelul eCall ca pe orice alt apel la numărul 112 și îl direcționează către cel mai adecvat centru 
de răspuns în caz de urgență – punct de răspuns de siguranță publică (PSAP), – așa cum este 
definit de autoritățile publice. 

Operatorul PSAP recepționează atât apelul vocal, cât și MSD. Informațiile furnizate de MSD 
sunt decodate și afișate pe monitorul operatorului PSAP. Locul unde se află vehiculul și 
direcția sa de deplasare pot fi indicate într-un sistem informatic geografic. În același timp, 
operatorul va putea să audă ce se întâmplă în vehicul și să vorbească cu ocupanții acestuia 
dacă este posibil. Acest lucru va ajuta operatorul să verifice ce tip de servicii de urgență sunt 
necesare la locul accidentului (ambulanță, pompieri, poliție), să alerteze rapid serviciile 
adecvate și să le transmită informațiile necesare

Mai mult, operatorul PSAP va putea să informeze imediat centrele de monitorizare a traficului 
rutier că a avut loc un accident într-o anumită zonă, facilitând astfel informarea rapidă a altor 
participanți la trafic, prevenind accidentele secundare, contribuind la degajarea șoselei și la 
decongestionarea traficului.

Ce este necesar pentru implementarea unui eCall?

Producătorii echipamentului/vehiculului ar trebui să includă un sistem la bordul 
vehiculului care să poată declanșa eCalls să adune și să grupeze setul minim de date. 

Operatorii rețelei de telefonie mobilă ar trebui să transmită eCalls (voce și date) către 
centrele de răspuns la apelurile de urgență. 

Statele membre ar trebui să își actualizeze punctele de răspuns de siguranță publică 
pentru a manipula serviciul eCalls (voce și date). 
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Ce am realizat până acum?

Instalarea unui serviciu eCall paneuropean disponibil pe toate vehiculele și în toate țările a 
fost una dintre prioritățile cele mai mari ale grupului de lucru al experților privind siguranța 
rutieră în 2002.

În 2003, Comisia a inclus implementarea unui serviciu paneuropean armonizat eCall ca una 
dintre prioritățile inițiativei eSafety și a sprijinit crearea unui grup de conducere eCall cu 
participarea reprezentanților tuturor acționarilor, pentru a defini cerințele acestui serviciu. 

Grupul a produs în 2004 un memorandum de înțelegere pentru elaborarea unui serviciu 
paneuropean interoperabil eCall în Europa (eCall MoU) și a propus o hartă rutieră care are ca 
scop începerea introducerii voluntare a eCall ca opțiune standard pe toate vehiculele din 
Europa, până la sfârșitul anului 2009. Documentul este voluntar și își propune să reflecte 
angajamentul semnatarilor pentru a sprijini implementarea la timp a eCall. Doar 4 state 
membre nu au semnat MoU.

eCall a fost una dintre prioritățile inițiativei „Automobile inteligente”, lansată în 2006 și a 
planului de acțiune pentru sistemele inteligente de transport. Directiva privind sistemele 
inteligente de transport include „dispoziția armonizată pentru un serviciu eCall interoperabil 
la nivelul UE” printre acțiunile prioritare din domeniul prioritar „Aplicații pentru siguranța și 
securitatea rutieră”.

În 2009, Comunicarea „eCall: Faza de implementare” a propus o serie de măsuri pentru a 
sprijini introducerea voluntară a serviciului eCall pe toate vehiculele rutiere noi din Europa. 
Comunicarea a indicat faptul că, dacă până la sfârșitul anului 2009 nu se realizează un progres 
semnificativ în termeni de disponibilitate a dispozitivului eCall în vehicule și investiția 
necesară în infrastructura punctelor de răspuns de siguranță publică (PSAP), Comisia va 
propune luarea unor măsuri de reglementare,

Introducerea obligatorie a eCall

În linie cu această comunicare, Comisia a decis, în 2011, să adopte o măsură legislativă pentru 
a introduce un eCall obligatoriu. Această abordare de reglementare include 3 măsuri:

1. O recomandare a Comisiei adoptată în luna septembrie a anului trecut, în care statele 
membre au solicitat definirea infrastructurii lor de apeluri de urgență care să primească apeluri 
de la serviciul eCall; și operatorilor de rețele de telefonie mobilă li s-a solicitat să 
implementeze stegulețul eCall în rețelele lor până la sfârșitul anului 2014 la fel ca orice alt 
apel 112 (gratuit și cu prioritate în rețele).

Recomandarea este urmată de: 

2. Un act delegat de adoptat până la sfârșitul anului 2012 conform Directivei ITS de stabilire a 
unor delegații specifice de actualizare a infrastructurii PSAP.

3. O propunere de regulament conform legislației privind omologarea vehiculelor pentru 
introducerea obligatorie a părții de la bordul vehiculului a serviciului eCall în vehiculele 
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omologate din Europa. 

Opiniile raportorilor

eCall: un serviciu public în beneficiul tuturor cetățenilor Europei
Raportorii consideră că implementarea obligatorie a serviciului public eCall nu ar trebui să se 
bazeze sau să fie condiționată de existența unei caz pozitiv de afacere pentru serviciul 
autonom eCall, dat fiind faptul că beneficiile sale pentru societate ar trebui, de asemenea, să 
fie luate în considerare. 

eCall ar trebui să fie un serviciu public de apeluri de urgență, gratuit, în beneficiul oricărui 
conducător din Europa, indiferent de marca mașinii sale.

Serviciile private de apeluri de urgență (TPS)

Serviciile private de apeluri de urgență de la bordul vehiculului au început să fie introduse la 
sfârșitul anilor '90. Serviciile patentate de apeluri de urgență de la bordul vehiculelor sunt 
oferite în prezent în Europa și în întreaga lume de diferite mărci de automobile și furnizori de 
servicii (de exemplu, Volvo, PSA, Fiat, BMW). Acestea sunt grupate de obicei cu alte 
servicii, precum asistență în caz de defecțiune, telefonie mobilă la bord, navigare dinamică 
etc. 

Apelurile de urgență sunt primite de centrele private de apeluri care transmit imediat apelurile 
și datele accidentului către PSAP. Fiecare producător trebuie să încheie un acord cu 
autoritățile PSAP din fiecare țară în care doresc să implementeze serviciul, de la caz la caz.

Deși aceste servicii, introduse cu peste 10 ani în urmă, și-au dovedit utilitatea, pătrunderea lor 
este încă foarte scăzută în Europa (mai puțin de 0,4 % din flota de vehicule). Serviciul este 
oferit în mod normal pe automobilele de ultimă oră și în țările în care există cazuri clare de 
afaceri. 

TPS nu acoperă toate țările din Europa, astfel că atunci când vehiculele călătoresc în țări în 
care serviciul nu este furnizat de către o parte privată, serviciul este întrerupt. În plus, unele 
servicii introduse în trecut au fost demontate ca urmare a eșecurilor pieței, lăsând utilizatorul 
fără serviciul pentru apeluri de urgență de la bordul vehiculelor pe durata de viață a 
vehiculului.

Raportorii consideră că serviciul public eCall la nivelul UE bazat pe numărul de urgență 112 
și serviciile private de apeluri de urgență pot coexista atât timp cât sunt adoptate măsurile 
necesare pentru a asigura continuitatea furnizării serviciului către consumator. 

Serviciile publice și private cu valoare adăugată

Prin implementarea serviciului public eCall la nivelul UE, vehiculele viitoare vor fi echipate 
cu o platformă telematică de bază la bordul vehiculului care va asocia componentele tehnice 
(comunicarea fără fir cu tehnologia clară de poziționare și o conectare la sistemele de 
comandă și de senzori ale automobilului) care poate asigura baza pentru mai multe aplicații de 
la bordul vehiculului.  
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Utilizatorii vehiculului, industria auto și a telecomunicațiilor ar putea beneficia de furnizarea 
noilor servicii bazate pe prezența platformei telematice eCall și a capacității sale asociate de a 
colecta și prezenta date suplimentare vehiculelor.
Prin urmare, aplicațiile/serviciile cu valoare adăugată, gratuite sau comercializate, pot fi 
adăugate la sistemul de la bordul vehiculului destinat inițial pentru dispozitivul public 
european eCall. 

Raportorii consideră că integrarea tuturor acestor posibile aplicații din cadrul unei arhitecturi 
coerente, cu sistem deschis, ar putea avea o eficiență și o utilizare mai bună, costuri reduse și 
o extensibilitate consolidată, permițând integrarea unor aplicații viitoare noi și îmbunătățite. 
Definiția unui concept de „platformă deschisă la bordul vehiculului” este parte a planului de 
acțiune ITS. 

Sistemele deschise de la bordul vehiculului care oferă o opțiune consumatorilor și acces nu 
doar pentru furnizorii de servicii comandate de producătorii vehiculului stimulează piața 
telematică generală europeană și încurajează diversitatea produsului și inovarea prețurilor 
accesibile. 

Prin urmare, opțiunea deschisă pentru consumatori și accesul liber pentru furnizorii de servicii 
ar trebui să devină parte a criteriilor de proiectare a platformei OEM de la bordul vehiculului. 
Accesul la infrastructura automobilului poate fi atinsă prin interfețe standardizate 
corespunzătoare.

În plus, orice servicii suplimentare ar trebui să fie permise doar atât timp cât nu corespund cu 
siguranța și securitatea condusului și îndeplinesc standardele convenite. 

Protecția datelor 

Orice aplicație adăugată la bordul vehiculului bazată pe platforma telematică eCall ar trebui să 
îndeplinească pe deplin regulamentele relevante privind protecția și confidențialitatea datelor. 
În mod concret:

1. Scopurile pentru care datele pot fi utilizate sunt explicate foarte clar în contractele 
individuale. Contractele ar trebui, de asemenea, să stabilească în mod clar faptul că furnizorul 
de servicii al părții terțe este inspectorul datelor relevante și se obligă să respecte protecția și 
confidențialitatea datelor care aparțin inspectorilor de date conform directivei privind 
protecția datelor și legislațiile naționale.

2. Doar aceste date care sunt „necesare” și „relevante” pentru scopurile specifice pot fi 
transmise, i.e. trebuie să se asigure că fiecare furnizor al părții terțe primește doar datele care 
sunt necesare în scopul contractului respectiv.

Utilizarea dispozitivelor nomade precum eCall

Deși asigurarea funcționalității serviciului eCall ar putea fi obținută într-o oarecare măsură 
prin utilizarea unor soluții nomade (precum telefoanele mobile), raportorii sunt foarte critici în 
ceea ce privește introducerea lor obligatorie pentru noile vehicule omologate, dat fiind faptul 
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că aceste dispozitive nomade pot fi eliminate sau se poate uita activarea acestora.

Beneficiile serviciului eCall

Beneficiul major al eCall este reducerea numărului de decese și a gravității vătămărilor 
cauzate de accidentele rutiere ca urmare a sosirii rapide a serviciilor de urgență la locul 
accidentului.

Timpul mai scurt de salvare – sosirea mai rapidă a echipelor de salvare, a poliției și a firmelor 
de remorcare – permite ca locul accidentului să fie eliberat mai repede, eCall reducând astfel 
timpul de congestionare a traficului și contribuind la eficiența transportului rutier în Europa, 
reducând costurile externe. 

Pentru autoritățile publice, beneficiile eCall sunt demonstrate în principal ca fiind reducerea a) 
consecințelor medicale ale unui accident, b) riscul unui accident ulterior la locul accidentului, 
c) impactul unui accident asupra traficului.

Pentru industria auto, introducerea obligatorie a unui serviciu eCall public la nivelul UE la 
toate tipurile de vehicule noi omologate, este pe cale să deschidă noi oportunități pentru 
implementarea unor servicii suplimentare cu valoare adăugată utilizând platforma telematică 
eCall.

În această privință, mai multe analize economice privind impactul introducerii eCall în 
Europa au prezentat serviciul eCall public ca „facilitator” pentru lansarea mai multor servicii 
comerciale care sunt pregătite să fie oferite pe piață, însă au nevoie de încă o aplicație de tip 
„killer application” pentru a avea succes. Prin urmare, eCall ar putea sprijini serviciile 
telematice suplimentare publice sau private care oferă beneficii suplimentare de siguranță și 
economice.


