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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

eCall aparține aplicațiilor eSafety, care au în special scopul de a reduce consecințele 
accidentelor rutiere. Sistemul eCall este conceput pentru a declanșa automat un apel de 
urgență în cazul unui accident grav. Notificarea imediată a accidentului și identificarea 
adecvată a locației exacte reduc timpul necesar pentru furnizarea unor servicii de salvare 
eficiente datorită timpului mai redus necesar serviciilor de urgență pentru a ajunge la locul 
accidentului.

Raportoarea consideră că principalele beneficii ale sistemului eCall sunt identificarea mai 
facilă și mai rapidă a locației accidentului, adoptarea mai rapidă a măsurilor pentru devierea 
traficului rutier (reducând congestia cauzată de accidente și evitând accidentele secundare), 
informații în timp util și validate (eliminarea consecințelor grave pentru sănătatea 
participanților la trafic implicați într-un accident), un set de bază de date tehnice (care permit 
serviciilor de urgență să se pregătească în avans pentru intervenție) și un mesaj interoperabil 
compatibil (eliminarea barierelor lingvistice dintre ocupanții vehiculului și operatorul PSAP, 
lucru important în mediul multilingv din Europa).  

Raportoarea salută propunerea de decizie privind implementarea sistemului eCall 
interoperabil la nivelul UE și obiectivul său de a asigura implementarea coordonată și 
coerentă a sistemului eCall interoperabil la nivelul UE și garantarea interoperabilității și 
continuității serviciului în întreaga Europă. Propunerea reflectă opinia Parlamentului, care și-a 
exprimat în numeroase ocazii sprijinul pentru introducerea eCall, inclusiv sprijinul pentru 
implementarea sa obligatorie. În Rezoluția sa referitoare la eCall: un nou serviciu 112 pentru 
cetățeni, care a fost adoptată în iulie 2012 cu o mare majoritate de voturi, Parlamentul 
European și-a exprimat regretul pentru întârzierile și lipsa de progrese legate de instalarea 
voluntară a sistemului eCall și a cerut Comisiei să propună măsurile de reglementare necesare 
pentru a se evita întârzierile suplimentare.

Propunerea prevede ca statele membre să implementeze infrastructura necesară pentru PSAP 
eCall pentru preluarea și gestionarea adecvată a tuturor apelurilor eCall de pe teritoriul lor 
până la 1 octombrie 2015. Raportoarea consideră că întârzierile peste această dată ar da o 
viziune negativă tuturor părților implicate și ar crea confuzie și întârzieri suplimentare la 
implementarea acestei tehnologii salvatoare de vieți.

Infrastructura PSAP ar trebui modernizată de statele membre în modul cel mai potrivit cu 
arhitectura lor națională/locală, respectând astfel aspectele și condițiile specifice caracteristice 
fiecărui stat membru. Fiecare stat membru va putea să își organizeze serviciile de urgență în 
modul cel mai eficient din punct de vedere al costurilor și adecvat la nevoile sale, inclusiv 
posibilitatea de a filtra apelurile. Raportorul salută faptul că statele membre sunt libere să 
prevadă centre de filtrare a apelurilor sau să le primească în aceleași centre de preluare a 
apelurilor de urgență care primesc apelurile eCall la numărul 112 sau orice combinație și că 
statele membre vor fi libere să conceapă în ce mod doresc primirea apelurilor eCall.

 eCall este conceput ca un serviciu public pentru apeluri de urgență. Prin urmare, raportoarea 
consideră că eCall ar trebui să fie un serviciu gratuit, în beneficiul tuturor participanților la 
trafic din Europa.
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Raportoarea este convinsă că statele membre și Comisia ar trebui să promoveze campanii de 
informare privind sistemul eCall și beneficiile sale, utilizarea și funcțiile sale, cu scopul de a 
crește nivelul de înțelegere publică a sistemului eCall și pentru a explica faptul că cererea 
pentru un astfel de serviciu de urgență este benefică pentru societate. Furnizarea de informații 
practice prin intermediul unor campanii precise ar putea, de asemenea, contribui la 
minimizarea riscului ca acest serviciu nu fie înțeles sau să fie utilizat în mod necorespunzător. 

Însă, pe lângă obligațiile statelor membre definite în prezenta propunere, eCall nu poate 
funcționa corespunzător fără implicarea altor părți interesate, în special a producătorilor de 
automobile și a operatorilor de rețele mobile. Prin urmare, raportoarea solicită părților 
interesante relevante și reprezentanților statelor membre să coopereze strâns pentru a asigura 
introducerea armonizată a serviciului eCall și pentru ca de avantajele sale să se bucure 
cetățenii europeni.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru transport 
și turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de
DECIZIE A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

DECIZIE A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind implementarea sistemului eCall 
interoperabil la nivelul UE

privind implementarea sistemului eCall 
interoperabil la nivelul UE bazat pe 
numărul 112

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Furnizarea serviciului eCall ar trebui 
însoțită de o campanie de informare 
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realizată de Comisie și de statele membre, 
prin care să se explice cetățenilor 
beneficiile și funcționalitățile noului 
sistem. Campania ar trebui, de asemenea, 
să vizeze informarea utilizatorilor despre 
modul corect de utilizare a sistemului și 
astfel de evitare a erorilor legate de 
apeluri.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Statele membre garantează că serviciul 
eCall este gratuit pentru toți utilizatorii 
eCall.

Or. en

Justificare

eCall este un serviciu public pentru apeluri de urgență și nu pot fi percepute onorarii pentru 
utilizarea acestuia.


