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BEKNOPTE MOTIVERING

eCall is een van de eSafety-toepassingen die met name beogen de gevolgen van 
verkeersongevallen te milderen. eCall is zo ontworpen dat het bij een ernstig ongeval 
automatisch een noodoproep verstuurt. Als een ongeval onmiddellijk wordt gemeld en de 
plaats van het ongeval nauwkeurig wordt vastgesteld, is er minder tijd nodig om doeltreffende 
hulp te verlenen doordat de hulpdiensten sneller ter plaatse raken.

Volgens de rapporteur zijn de belangrijkste voordelen van eCall: gemakkelijkere en snellere 
vaststelling van de plaats van het ongeval, snellere maatregelen om het verkeer om te leiden 
(zodat na een ongeval minder files ontstaan en secundaire ongevallen worden voorkomen), 
snelle en gevalideerde informatie (zodat ernstige gevolgen voor de gezondheid van 
weggebruikers die bij een ongeval betrokken zijn, worden voorkomen), een basisreeks van 
gegevens (zodat de hulpdiensten hun interventie kunnen voorbereiden) en een interoperabele, 
compatibele oproep (zodat taalbarrières tussen de inzittenden van het voertuig en de 
noodcentrale worden opgeheven, hetgeen belangrijk is in een meertalige Europese omgeving).

De rapporteur is verheugd over het voorstel voor een besluit betreffende de invoering van een 
interoperabele eCall in de hele EU en de doelstelling om de coherente en gecoördineerde 
invoering van een interoperabele EU-wijde eCall-dienst te verzekeren en de interoperabiliteit 
en continuïteit van die dienst in heel Europa te waarborgen. Dit sluit aan bij het standpunt van 
het Parlement, dat herhaaldelijk zijn steun heeft uitgesproken voor de invoering en de
verplichte implementatie van eCall. In zijn resolutie over "eCall: een nieuwe 112-dienst voor 
burgers", die in juli 2012 met een ruime meerderheid is aangenomen, betreurde het Parlement 
de vertragingen en het gebrek aan vooruitgang bij de vrijwillige invoering van eCall, en vroeg 
het de Commissie regelgevingsmaatregelen voor te stellen om verdere vertraging te 
voorkomen.

In een voorstel wordt bepaald dat de lidstaten uiterlijk op 1 oktober 2015 de alarmcentrale-
infrastructuur voor eCall moeten uitrollen die nodig is voor de correcte ontvangst en 
verwerking van alle eCalls op hun grondgebied. De rapporteur is van mening dat uitstel van 
deze datum een negatief beeld zou creëren bij alle belanghebbenden, verwarring zou scheppen 
en verdere vertraging bij de implementatie van deze levensreddende technologie met zich zou 
brengen.

De infrastructuur van de alarmcentrales moet door de lidstaten worden gemoderniseerd op een 
manier die het beste past in hun nationale/lokale bestuursorganisatie, d.w.z. met inachtneming 
van de specifieke problemen en omstandigheden van elke lidstaat. Elke lidstaat moet zijn 
eigen noodhulpdiensten kunnen organiseren op de manier die het best is afgestemd op zijn 
behoeften, met inbegrip van de mogelijkheid om oproepen te filteren. De rapporteur is 
verheugd dat het de lidstaten vrijstaat om filterende callcenters te gebruiken, ze te ontvangen 
in dezelfde alarmcentrales die de 112-eCalls ontvangen of deze oplossingen te combineren, en 
dat het de lidstaten vrijstaat om de ontvangst van eCalls naar eigen inzicht te organiseren.

eCall is bedoeld als openbare noodoproepdienst. Daarom is de rapporteur van mening dat 
eCall ten behoeve van alle weggebruikers in Europa gratis moet zijn.

De rapporteur is ervan overtuigd dat zowel de Commissie als de lidstaten 
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bewustmakingscampagnes betreffende het eCall-systeem en de voordelen daarvan moeten 
bevorderen om eCall en het nut van zo'n nooddienst voor de samenleving uit te leggen aan het 
grote publiek. Als door gerichte campagnes praktische informatie wordt verstrekt, zal dat ook 
helpen voorkomen dat de dienst verkeerd wordt gebruikt of niet wordt begrepen.

Afgezien van de in dit voorstel vastgestelde verplichtingen van de lidstaten kan eCall slechts 
naar behoren werken als ook andere belanghebbenden erbij worden betrokken, met name 
autoconstructeurs en exploitanten van mobiele netwerken. Daarom roept de rapporteur de 
belanghebbenden en de vertegenwoordigers van de lidstaten ertoe op nauw samen te werken 
om een geharmoniseerde introductie van eCall ten bate van de Europese burgers te 
waarborgen.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een

BESLUIT VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

BESLUIT VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de invoering van een 
interoperabele eCall in de hele EU

betreffende de invoering van een op de 
112-dienst gebaseerde interoperabele eCall 
in de hele EU

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst)

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De verlening van de eCall-dienst 
moet gepaard gaan met een 
bewustmakingscampagne van de 



PA\1006303NL.doc 5/5 PE521.607v01-00

NL

Commissie en de lidstaten om de 
voordelen en de functies van het nieuwe 
systeem aan de burgers uit te leggen. Deze 
campagne moet ook beogen de gebruikers 
uit te leggen hoe ze het systeem goed 
moeten gebruiken, om valse oproepen te 
voorkomen.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
eCall-dienst gratis is voor eCall-
gebruikers.

Or. en

Motivering

eCall is een openbare noodoproepdienst. Daarom mag geen vergoeding worden gevraagd 
voor het gebruik ervan.


