
PR\1006297RO.doc PE521.605v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

2013/0165(COD)

16.10.2013

***I
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea unui sistem 
eCall la bordul vehiculelor și de modificare a Directivei 2007/46/CE
(COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportoare: Olga Sehnalová



PE521.605v01-00 2/28 PR\1006297RO.doc

RO

PR_COD_1amCom

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate (exemplu:
„ABCD”). Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive 
aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea unui sistem eCall la bordul 
vehiculelor și de modificare a Directivei 2007/46/CE
(COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2013)0316),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0174/2013),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 septembrie 
20131,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul 
Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru afaceri 
juridice (A7-0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind cerințele de omologare de tip 
pentru instalarea unui sistem eCall la 
bordul vehiculelor și de modificare a 
Directivei 2007/46/CE

privind cerințele de omologare de tip 
pentru instalarea unui sistem eCall la 
bordul vehiculelor bazat pe serviciul 112 și 
de modificare a Directivei 2007/46/CE

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

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Instalarea unui serviciu eCall 
disponibil pentru toate vehiculele și în 
toate statele membre a fost una dintre 
prioritățile de vârf ale Uniunii în 
domeniul siguranței rutiere începând din 
2003. Pentru atingerea acestui obiectiv, 
au fost lansate o serie de inițiative, ca 
parte a unei abordări bazate pe instalarea 
voluntară, dar nu s-au înregistrat 
suficiente progrese până în prezent.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Echiparea obligatorie a vehiculelor cu
dispozitivul eCall încorporat la bordul 
autovehiculului ar trebui să se aplice inițial 
doar la noile autoturisme și vehicule 
utilitare ușoare (categoriile M1 și N1) 
pentru care există deja mecanisme adecvate 
de activare.

(7) Echiparea obligatorie a vehiculelor cu 
dispozitivul eCall încorporat la bordul 
autovehiculului ar trebui să se aplice inițial 
doar la noile autoturisme și vehicule 
utilitare ușoare (categoriile M1 și N1) 
pentru care există deja mecanisme adecvate 
de activare. Posibilitatea de a extinde în 
viitorul apropiat aplicarea cerinței privind 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculelor pentru a include alte categorii 
de vehicule, cum ar fi vehiculele grele de 
marfă, autobuzele, autocarele și 
autovehiculele cu două roți ar trebui 
evaluată în continuare de către Comisie 
în vederea prezentării unei propuneri 
legislative.

Or. en

Justificare

După cum se sugerează în evaluarea de impact realizată de Comisie, deși sunt necesare 
analize suplimentare, echiparea obligatorie cu sistem eCall încorporat la bordul vehiculelor 
poate fi extinsă în viitorul apropiat și la motociclete. Camioanele și autobuzele ar beneficia, 
de asemenea, de implementarea serviciului eCall în Europa.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Serviciul public eCall interoperabil, 
disponibil la nivelul Uniunii și bazat pe 
numărul unic european de urgență 112 
(„numărul de urgență 112”) și serviciile 
eCall private (sisteme eCall bazate pe 
serviciile furnizorilor privați) pot coexista 
cu condiția să se adopte măsurile 



PE521.605v01-00 8/28 PR\1006297RO.doc

RO

necesare pentru a asigura continuitatea 
furnizării serviciului pentru consumator. 
Pentru a garanta continuitatea serviciului 
public eCall bazat pe numărul de urgență 
112 în toate statele membre și pe toată 
durata de viață a vehiculului și pentru a 
garanta că serviciul public eCall bazat pe 
numărul de urgență 112 este mereu 
disponibil în mod automat, toate 
vehiculele ar trebui să fie echipate cu 
dispozitivul pentru serviciul public eCall 
bazat pe numărul 112, indiferent dacă 
cumpărătorul vehiculului optează pentru 
o soluție privată sau nu. 

Or. en

Justificare

Sistemele eCall bazate pe serviciile furnizorilor privați pot coexista cu sistemul eCall 
încorporat la bord bazat pe numărul 112, cu condiția ca serviciul public eCall bazat pe 
numărul 112 să fie mereu disponibil cel puțin ca opțiune de rezervă. 

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Consumatorilor ar trebui să li se 
ofere o imagine realistă asupra sistemului 
eCall încorporat la bordul vehiculelor, 
dar și asupra sistemului eCall privat, dacă 
vehiculului deține unul, precum și 
informații cuprinzătoare și fiabile cu 
privire la orice funcționalități sau servicii 
suplimentare legate de serviciul privat de 
urgență, aplicațiile de urgență încorporate 
la bord sau aplicațiile propuse pentru 
apelurile de asistență, dar informații cu 
privire la nivelul serviciilor care e de 
așteptat la achiziționarea aplicațiilor 
oferite de furnizori privați și costurile 
asociate.

Or. en
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Justificare

Consumatorilor ar trebui să li se pună la dispoziție informații clare cu privire la diferențele 
dintre sistemul eCall încorporat la bordul vehiculului și sistemul eCall bazat pe serviciile 
furnizorilor privați, cu privire la funcțiile sistemelor private, la posibilitatea de a migra în 
orice moment la serviciul eCall disponibil la nivelul UE, precum și la prelucrarea datelor 
realizată de furnizorii privați.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Echiparea obligatorie a vehiculelor cu 
sistemul eCall încorporat la bordul 
autovehiculului nu ar trebui să aducă 
atingere dreptului părților interesate, cum 
ar fi producătorii de automobile și 
operatorii independenți, de a oferi servicii 
de urgență suplimentare și/sau servicii cu 
valoare adăugată, în paralel cu sau pe baza 
sistemului eCall bazat pe numărul 112 
încorporat la bordul vehiculelor. Cu toate 
acestea, aceste servicii suplimentare ar 
trebui să fie astfel concepute încât să nu 
sporească distragerea conducătorului auto.

(8) Echiparea obligatorie a vehiculelor cu 
sistemul eCall încorporat la bordul 
autovehiculului nu ar trebui să aducă 
atingere dreptului părților interesate, cum 
ar fi producătorii de automobile și 
operatorii independenți, de a oferi servicii 
de urgență suplimentare și/sau servicii cu 
valoare adăugată, în paralel cu sau pe baza 
sistemului eCall bazat pe numărul 112 
încorporat la bordul vehiculelor. Cu toate 
acestea, orice servicii suplimentare ar 
trebui să fie astfel concepute încât să nu 
sporească distragerea conducătorului auto 
și ar trebui să respecte standarde clare de 
siguranță, securitate și protecție a datelor. 
Aceste servicii ar trebui să rămână 
întotdeauna opționale pentru 
consumatori.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a asigura libera opțiune a 
clienților și concurența loială, precum și 
pentru a încuraja inovarea și stimularea 

(9) Pentru a asigura libera opțiune a 
clienților și concurența loială, precum și 
pentru a încuraja inovarea și stimularea 
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competitivității industriei Uniunii de 
tehnologie a informației pe piața mondială, 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil gratuit și 
fără discriminare pentru toți operatorii 
independenți și să se bazeze pe o platformă 
interoperabilă și cu acces liber pentru 
posibile viitoare aplicații sau servicii 
încorporate la bordul vehiculelor.

competitivității industriei Uniunii de 
tehnologie a informației pe piața mondială, 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil gratuit și 
fără discriminare pentru toți operatorii 
independenți și să se bazeze pe o platformă 
interoperabilă și cu acces liber pentru 
posibile viitoare aplicații sau servicii 
încorporate la bordul vehiculelor. Cum în 
acest scop este nevoie de susținere tehnică 
și legislativă, Comisia ar trebui să 
evalueze fără întârziere, pe baza 
consultărilor cu toate părțile implicate, 
toate posibilitățile de a promova și de a 
asigura o platformă cu acces liber și, dacă 
este cazul, să prezinte o propunere 
legislativă în acest sens.

Or. en

Justificare

Realizarea în această etapă a unei platforme cu acces liber poate cauza întârzieri 
suplimentare care ar putea afecta perioada în care sistemul eCall de urgență bazat pe 
numărul 112 devine funcțional pentru a putea oferi avantaje participanților la traficul rutier 
din întreaga Uniune. Cu toate acestea, Comisia ar trebui să își intensifice activitatea legată 
de serviciile cu valoare adăugată care ar putea aduce și alte beneficii consumatorilor. Ar 
trebui să se clarifice în special în ce condiții furnizorii privați care oferă servicii private eCall 
sau servicii cu valoare adăugată pot avea acces la datele stocate în sistemul încorporat la 
bordul vehiculului.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Introducerea oricărei aplicații sau a 
oricărui serviciu suplimentar încorporat 
la bordul vehiculului nu ar trebui să 
întârzie intrarea în vigoare și aplicarea 
prezentului regulament.

Or. en



PR\1006297RO.doc 11/28 PE521.605v01-00

RO

Justificare

Instalarea unui sistem eCall interoperabil încorporat la bordul vehiculelor disponibil la 
nivelul UE reprezintă un progres important în materie de siguranță rutieră și deci ea nu ar 
mai trebui amânată.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) eCall, în calitate de sistem pentru 
siguranța rutieră, necesită cel mai înalt 
nivel de fiabilitate posibil. Ar trebui deci 
asigurate acuratețea setului minim de 
date, precum și transmisia vocală și 
calitatea acesteia și ar trebui dezvoltat un 
sistem uniform de testare pentru a asigura 
longevitatea și durabilitatea sistemului 
eCall încorporat la bordul vehiculului. 
Acesta face parte din inspecțiile tehnice 
periodice desfășurate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. .../... 1*. 
Dispozițiile detaliate privind testarea ar 
trebui incluse în anexa relevantă la 
respectivul regulament.
__________________
1 Regulamentul (UE) nr. . .../... al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din... privind inspecția tehnică periodică a 
autovehiculelor și remorcilor și de 
abrogare a Directivei 2009/40/CE (JO L 
...). 
*JO: A se introduce numărul, data și 
referința de publicare a documentului 
2012/0184(COD).

Or. en

Justificare

Un vehicul echipat cu un sistem eCall încorporat la bord poate fi folosit intens timp de câțiva 
ani fără a fi avariat într-un accident de circulație grav și astfel, în acest timp, sistemul eCall 
112 poate să nu se activeze deloc. Pentru ca sistemul eCall încorporat la bordul vehiculului 
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să poată efectua un apel automat la numărul de urgență 112 în orice moment, sistemul ar 
trebui testat periodic pentru a-i asigura funcționalitatea pe întreaga durată de viață a 
vehiculului.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Vehiculele în serii mici sunt excluse în 
temeiul Directivei 2007/46/CE de la 
cerințele privind protecția pasagerilor în 
cazul unei coliziuni frontale și de impact 
lateral. Prin urmare, respectivele vehicule 
produse în serii mici ar trebui să fie excluse 
de la obligația de a se conforma cerințelor 
eCall.

(11) Vehiculele în serii mici sunt excluse în 
temeiul Directivei 2007/46/CE de la 
cerințele privind protecția pasagerilor în 
cazul unei coliziuni frontale și de impact 
lateral. Prin urmare, respectivele vehicule 
produse în serii mici ar trebui să fie excluse 
de la obligația de a se conforma cerințelor 
eCall stabilite în prezentul regulament..

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Producătorilor de vehicule ar trebui 
să li se acorde suficient timp pentru a se 
adapta la cerințele tehnice ale prezentului 
regulament.

eliminat

Or. en

Justificare

Prezentul regulament se aplică începând cu data de 1 octombrie 2015, iar producătorii se 
adaptează la cerințele tehnice până la data respectivă.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului regulament, pe lângă 
definițiile prevăzute la articolul 3 din 
Directiva 2007/46/CE și la articolul 2 din 
Regulamentul delegat (UE) nr. 305/201312

al Comisiei, se aplică următoarele definiții:

În sensul prezentului regulament, pe lângă 
definițiile prevăzute la articolul 3 din 
Directiva 2007/46/CE, se aplică 
următoarele definiții:

__________________
12 JO L 91, 03.04.2013, p. 1.

Or. en

Justificare

Referirea la Regulamentul delegat al Comisiei 305/2013 ar însemna, în practică, faptul că 
Comisia poate modifica definițiile din propunerea actuală prin modificarea definiției 
relevante din regulamentul delegat. Deoarece definițiile de la prezentul articol sunt 
considerate elemente esențiale ale regulamentului, competența de a le stabili înțelesul nu îi 
poate fi delegată Comisiei.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „sistem eCall încorporat la bordul 
autovehiculului” înseamnă un sistem 
activat fie automat prin intermediul unor 
senzori de la bordul autovehiculului, fie 
manual, care transmite, prin intermediul 
rețelelor de comunicare mobilă pe suport 
radio, un set minim de date standardizate și 
stabilește un canal audio bazat pe numărul 
112 între persoanele care se află la bordul 
vehiculului și un centru de preluare a 
apelurilor de urgență;

1. „sistem eCall încorporat la bordul 
autovehiculului” înseamnă un sistem de 
urgență, compus din echipamentul 
încorporat la bordul vehiculului și din 
mijloacele pentru a declanșa, gestiona și 
efectua transmisia, care este activat fie 
automat prin intermediul unor senzori de la 
bordul autovehiculului, fie manual, care 
transmite, prin intermediul rețelelor 
publice de comunicare mobilă pe suport 
radio, un set minim de date standardizate și 
stabilește un canal audio bazat pe numărul 
112 între persoanele care se află la bordul 
vehiculului și un centru de preluare a 
apelurilor de urgență;

Or. en
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Justificare

eCall ar trebui să fie un sistem public pentru apeluri de urgență disponibil pe întreg teritoriul 
UE.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „sistem încorporat la bordul 
vehiculului” înseamnă dispozitivul 
încorporat la bordul vehiculului 
împreună cu mijloacele necesare pentru a 
declanșa, gestiona și efectua transmisia 
eCall, prin intermediul unei rețele de 
comunicații mobile, publice, pe suport 
radio care oferă o legătură între vehicul și 
un mijloc de aplicare a serviciului eCall 
prin intermediul unei rețele de
comunicații mobile, publice, pe suport 
radio.

eliminat

Or. en

Justificare

Combinația dintre cele două definiții, după cum se propune la prezentul articol, poate da 
naștere la confuzii deoarece termenii apar ca fiind similari sau măcar conectați, însă 
definițiile se suprapun și nu sunt deloc armonizate, folosind o terminologie diferită. Pentru a 
evita confuzia, a doua definiție poate fi ștearsă și numai prima definiție poate fi aplicată la 
întreg textul.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „eCall” înseamnă un apel de urgență 
la numărul 112 efectuat de la bordul 
vehiculului, prin intermediul sistemului 
eCall încorporat la bordul vehiculului;
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Or. en

Justificare

Această definiție este un element esențial pentru scopurile prezentului regulament și de aceea 
ar trebui specificată chiar în textul propunerii.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. „centru de preluare a apelurilor de 
urgență” (PSAP) înseamnă o locație 
fizică unde se primesc mai întâi apelurile 
de urgență, aflat sub răspunderea unei 
autorități publice sau a unei organizații 
private recunoscute de statul membru în 
cauză;

Or. en

Justificare

Această definiție este un element esențial pentru scopurile prezentului regulament și de aceea 
ar trebui specificată chiar în textul propunerii.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. „set minim de date” înseamnă 
informațiile definite de standardul 
„Telematică pentru transportul și traficul 
rutier – eSafety – Setul minim de date 
eCall” (EN 15722), transmise centrului de 
preluare a apelurilor de urgență eCall;

Or. en
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Justificare

Această definiție este un element esențial pentru scopurile prezentului regulament și de aceea 
ar trebui specificată chiar în textul propunerii.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2d. „dispozitiv încorporat la bordul 
vehiculului” înseamnă dispozitivul din 
interiorul vehiculului care oferă sau are 
acces la datele vehiculului necesare 
pentru efectuarea operațiunii eCall prin 
intermediul unei rețele publice de 
comunicații mobile pe suport radio;

Or. en

Justificare

Această definiție este un element esențial pentru scopurile prezentului regulament și de aceea 
ar trebui specificată chiar în textul propunerii.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 2 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2e. „rețea publică de comunicații mobile 
pe suport radio" înseamnă o rețea de 
comunicații mobile pe suport radio aflată 
la dispoziția publicului în conformitate cu 
Directiva 2002/21/CE1 și cu Directiva 
2002/22/CE2 a Parlamentului European 
și a Consiliului;
__________________
1Directiva 2002/21/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 
2002 privind un cadru de reglementare 
comun pentru rețelele și serviciile de 
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comunicații electronice (Directivă-cadru) 
(JO L 108, 24.4.2002, p. 33).
2Directiva 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) (JO L 108, 24.4.2002, p. 51).

Or. en

Justificare

Această definiție este un element esențial pentru scopurile prezentului regulament și de aceea 
ar trebui specificată chiar în textul propunerii.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii fac dovada faptului că toate 
noile tipuri de vehicule menționate la 
articolul 2 sunt echipate cu un sistem eCall 
încorporat la bordul vehiculului, în 
conformitate cu prezentul regulament și 
actele delegate adoptate în temeiul 
prezentului regulament.

Producătorii fac dovada faptului că toate 
noile tipuri de vehicule menționate la 
articolul 2 sunt echipate cu un sistem eCall 
integrat încorporat la bordul vehiculului, în 
conformitate cu prezentul regulament și 
actele delegate adoptate în temeiul
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Deși funcționalitatea eCall ar putea fi realizată într-o anumită măsură prin utilizarea 
soluțiilor mobile (cum ar fi telefoanele mobile), introducerea obligatorie pentru noile 
vehicule cu omologare de tip ar trebui să se bazeze pe un echipament integrat încorporat la 
bordul vehiculului, deoarece aceste dispozitive nomade pot fi înlăturate sau pur și simplu 
activarea lor poate fi uitată.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii fac dovada faptului că toate 
noile tipuri de vehicule sunt construite 
astfel încât să asigure că, în cazul unui 
accident grav care se produce pe teritoriul 
Uniunii, este declanșat automat un apel 
eCall către numărul de urgență unic 
european 112.

Producătorii fac dovada faptului că toate 
noile tipuri de vehicule sunt construite 
astfel încât să asigure că, în cazul unui 
accident grav, detectat prin activarea 
unuia sau mai multor senzori și/sau 
procesoare din interiorul vehiculului, care 
se produce pe teritoriul Uniunii, este 
declanșat automat un apel eCall către 
numărul de urgență 112.

Or. en

Justificare

Deoarece definiția acestei obligații absolut cruciale a producătorilor este legată de termenul 
neexplicit de accident grav, ar trebui să se specifice mai bine faptul că un accident grav 
apare atunci când cel puțin un senzor și/sau un procesor din interiorul vehiculului detectează 
survenirea accidentului și este activat.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii trebuie să demonstreze că 
vehiculele noi sunt construite astfel încât 
să asigure că un apel eCall la numărul 
european unic de urgență 112 poate fi 
declanșat și manual.

Producătorii trebuie să demonstreze că 
tipurile noi de vehicule sunt construite 
astfel încât să asigure că un apel eCall la 
numărul de urgență 112 poate fi declanșat 
și manual.

Or. en

Justificare

Toate tipurile noi de vehicule sunt echipate cu sistemul eCall încorporat la bord. 

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul și al doilea paragraf nu aduc 
atingere dreptului proprietarului 
vehiculului de a folosi alt sistem pentru 
apeluri de urgență instalat în vehicul și 
care furnizează un serviciu similar, în 
plus față de sistemul eCall încorporat la 
bordul vehiculului. În acest caz, celălalt 
sistem pentru apeluri de urgență respectă 
standardul EN 16102 „Sisteme inteligente 
de transport -eCall - Cerințe operaționale 
pentru serviciile eCall (apel de urgență) 
ale furnizorilor privați”, iar producătorii 
sau furnizorii de servicii demonstrează că 
sistemul încorporat la bordul vehiculului 
include un întrerupător care să garanteze 
că la un anumit moment este activ doar 
un sistem și că sistemul eCall încorporat 
la bord intră automat în funcțiune în 
cazul în care celălalt sistem pentru 
apeluri de urgență nu este funcțional.

Or. en

Justificare

Sistemele eCall bazate pe serviciile furnizorilor privați pot coexista cu sistemul eCall 
încorporat la bord bazat pe numărul 112, cu condiția ca serviciul public eCall bazat pe 
numărul 112 să fie mereu disponibil cel puțin ca opțiune de rezervă. 

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Producătorii garantează că aparatele de 
recepție din sistemele încorporate la bordul 
autovehiculelor sunt compatibile cu 
serviciile de poziționare furnizate de 
sistemele de navigație prin satelit inclusiv 
sistemele Galileo și EGNOS.

(3) Producătorii garantează că aparatele de 
recepție din sistemele eCall încorporate la 
bordul autovehiculelor sunt compatibile cu 
serviciile de poziționare furnizate de 
sistemele de navigație prin satelit inclusiv 
sistemele Galileo și EGNOS.

Or. en
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Justificare

Amendament care reflectă ștergerea definiției „sistemului încorporat la bordul vehiculului”.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Numai acele sisteme eCall încorporate 
la bordul vehiculului care pot fi testate sunt 
acceptate în scopul omologării de tip.

(4) Numai acele sisteme eCall integrate, 
încorporate la bordul vehiculului, care pot 
fi testate, sunt acceptate în scopul 
omologării de tip.

Or. en

Justificare

Deși funcționalitatea eCall ar putea fi realizată într-o anumită măsură prin utilizarea 
soluțiilor mobile (cum ar fi telefoanele mobile), introducerea obligatorie pentru noile 
vehicule cu omologare de tip ar trebui să se bazeze pe un echipament integrat încorporat la 
bordul vehiculului, deoarece aceste dispozitive nomade pot fi înlăturate sau pur și simplu 
activarea lor poate fi uitată.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Producătorii demonstrează că, în 
cazul apariției unei defecțiuni serioase a 
sistemului, care are ca rezultat 
incapacitatea acestuia de a realiza un apel 
eCall, defecțiune depistată pe durata sau 
în urma unui auto-test, ocupanții 
vehiculului ar trebui să primească un 
avertisment.

Or. en
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil tuturor 
operatorilor independenți, în mod gratuit și 
fără discriminare, cel puțin pentru reparații 
și întreținere.

(6) Sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil tuturor 
operatorilor independenți, în mod gratuit și 
fără discriminare, pentru reparații și 
întreținere.

Or. en

Justificare

Alinierea cu obligația producătorilor referitoare la accesul la informațiile referitoare la 
repararea și întreținerea vehiculelor este prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 715/2007 
privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la 
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele utilitare ușoare (Euro 5 și Euro 6) și 
privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 9, de 
stabilire a cerințelor tehnice detaliate și a 
încercărilor pentru omologarea de tip a 
sistemelor eCall de la bordul vehiculelor și 
de modificare în consecință a Directivei 
2007/46/CE.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 9, de 
stabilire a cerințelor tehnice detaliate și a 
încercărilor pentru omologarea de tip a 
sistemelor eCall de la bordul vehiculelor.

Or. en

Justificare

Modificările aduse Directivei 2007/46/CE sunt deja prevăzute la articolul 11 al prezentei 
propuneri. Atunci când va fi adoptat, prezentul regulament, împreună cu actele delegate 
adoptate pe baza acestuia, va deveni un regulament separat în contextul procedurii de 
omologare CE de tip prevăzută de directiva respectivă.
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințele tehnice și încercările la care se 
face referire în primul paragraf se bazează 
pe cerințele stabilite la punctele 3, 4 și 6 și 
pe următoarele standarde, dacă este cazul:

Cerințele tehnice și încercările la care se 
face referire în primul paragraf se bazează 
pe cerințele stabilite la punctele 2, 3, 4 și 6 
și pe următoarele standarde, dacă este 
cazul:

Or. en

Justificare

Punctul 2 definește o cerință foarte importantă referitoare la funcționarea eCall, de care ar 
trebui să se țină seama la stabilirea cerințelor tehnice detaliate și a testelor. 

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) termenul limită pentru păstrarea datelor 
în sistemul de la bordul vehiculului;

(f) termenul limită pentru păstrarea datelor 
în sistemul eCall de la bordul vehiculului;

Or. en

Justificare

Amendament care reflectă ștergerea definiției „sistemului încorporat la bordul vehiculului”.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) orice informații suplimentare necesare 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal în legătură cu furnizarea 
unui serviciu eCall privat și/sau alte 

(i) orice informații suplimentare necesare 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal în legătură cu furnizarea 
unui serviciu eCall privat și/sau alte 
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servicii cu valoare adăugată. servicii cu valoare adăugată, ținând seama 
în special de faptul că pot exista diferențe 
între prelucrarea datelor realizată prin 
intermediul sistemului eCall încorporat la 
bordul vehiculului și sistemele eCall 
private sau alte servicii cu valoare 
adăugată, în special în ceea ce privește 
urmărirea constantă a vehiculului.

Or. en

Justificare

Consumatorilor ar trebui să li se pună la dispoziție informații clare cu privire la prelucrarea 
datelor realizată de furnizorii terți.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Producătorii pun la dispoziție 
informațiile prevăzute la alineatul (3) ca 
parte a documentației tehnice care se 
înmânează odată cu vehiculul.

Or. en

Justificare

Consumatorului ar trebui comunicate, de asemenea, modalitățile de comunicare a 
informațiilor cu privire la procesarea datelor personale.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 9, 
care trebuie să definească în continuare 
cerința privind absența posibilității de 
urmărire și de detectare, tehnologiile de 

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 9, 
care definesc în continuare cerința privind 
absența posibilității de urmărire și de 
detectare, tehnologiile de protecție a vieții 
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protecție a vieții private menționate la 
alineatul (1), precum și modalitățile de 
prelucrare a datelor personale și de 
informare a utilizatorului menționate la 
alineatul (3).

private menționate la alineatul (1), precum 
și modalitățile de prelucrare a datelor 
personale și de informare a utilizatorului 
menționate la alineatul (3).

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

În 2012, circa 28 000 de persoane au fost ucise și peste 1,5 milioane rănite în cele peste un 
milion de accidente rutiere care au avut loc pe șoselele europene, conform datelor colectate de 
Comisie. Pe lângă tragedia pierderii de vieți omenești și a vătămării corporale, acest fapt 
implică și o sarcină economică de aproximativ 130 de miliarde EUR reprezentând costurile 
pentru societate în fiecare an. 

UE s-a angajat în mod ferm să reducă numărul de accidente rutiere, precum și să atenueze 
consecințele accidentelor atunci când acestea au loc. Atunci sistemul eCall când va fi pe 
deplin funcțional pe teritoriul UE și când va fi disponibil pentru fiecare conducător auto, el va 
contribui semnificativ la atingerea acestor obiective. Beneficiul major va fi reducerea 
numărului de decese, precum și a gravității vătămărilor corporale cauzate de accidentele 
rutiere datorită timpului mai redus necesar serviciilor de urgență pentru a ajunge la locul 
accidentului.

Deoarece s-a numărat mult timp printre principalii suporteri ai introducerii sistemului eCall, 
Parlamentul European a adoptat, la 12 iulie 2012, cu o mare majoritate de voturi, un raport 
comun IMCO-TRAN intitulat eCall: un nou serviciu 112 pentru cetățeni, raport pentru care 
raportoarea a avut plăcerea de a colabora cu Dieter-Lebrecht Koch. Regretând întârzierile și 
lipsa de progrese legate de instalarea voluntară a sistemului eCall până la acel moment, 
prezentul raport a luat act de evaluarea de impact realizată de Comisie, în care se arată că 
introducerea obligatorie a sistemului eCall prin intermediul acțiunilor legislative este singura 
opțiune pentru a realiza toate rezultatele pozitive. Parlamentul a cerut apoi Comisiei să 
prezinte o propunere în cadrul Directivei 2007/46/CE pentru a asigura instalarea obligatorie 
până în 2015 a unui sistem eCall public, bazat pe numărul 112, în toate automobilele noi 
omologate și în toate statele membre.

Prin urmare, raportoarea salută propunerea Comisiei prin care se introduce o cerință privind 
echiparea vehiculelor cu un sistem eCall încorporat la bord, propunere care a fost prezentată 
împreună cu propunerea privind implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE. 
Atunci când vor fi adoptate, aceste două propuneri vor completa cadrul de reglementare 
privind eCall, pentru a garanta că, începând din octombrie 2015, toate modelele noi de 
autoturisme și toate vehiculele utilitare ușoare vor fi echipate cu sistemul eCall 112 și că se va 
crea infrastructura necesară pentru primirea și gestionarea corespunzătoare a apelurilor eCall 
în centrele de primire a apelurilor de urgență. Astfel, se va asigura compatibilitatea, 
interoperabilitatea și continuitatea serviciului eCall pe întreg teritoriul UE. 

Raportoarea consideră că ambele propuneri respectă în mare măsură cerințele Parlamentului și 
sugerează aprobarea elementelor lor principale. Acționând în acest mod și analizând în mod 
rapid propunerile Comisiei, Parlamentul ar rămâne la conducerea acțiunilor de sprijinire a 
introducerii sistemului eCall, aducându-și astfel contribuția la punerea în practică a sistemului 
eCall până la termenul convenit, 2015.

În ceea ce privește propunerea referitoare la cerințele de omologare de tip pentru instalarea 
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unui sistem eCall la bordul vehiculelor, care face obiectul prezentului raport, raportoarea 
sprijină în mod deosebit propunerea Comisiei și scopurile pe care aceasta își propune să le 
atingă. Cu toate acestea, există aspecte specifice legat de care raportoarea consideră că 
propunerea ar putea fi consolidată sau clarificată pentru a garanta că aduce rezultate pozitive 
pentru toate părțile interesate. 

Servicii suplimentare de urgență și/sau servicii cu valoare adăugată (platforma cu acces 
liber)

Odată cu instalarea unui sistem eCall public disponibil la nivelul Uniunii, viitoarele vehicule 
vor fi dotate la bord cu o platformă telematică, care va asocia componente tehnice 
(comunicare radio cu tehnologia de localizare precisă și o conectare la sistemele de comandă 
și de senzori ale vehiculului) și care ar putea asigura baza pentru mai multe aplicații sau 
servicii de la bordul vehiculului.  

Pentru a asigura posibilitatea de liberă alegere a clienților, concurența loială, precum și pentru 
a încuraja inovarea și pentru a stimula competitivitatea, raportoarea consideră că sistemul 
eCall încorporat la bordul vehiculului ar trebui să fie deschis pentru posibile viitoare aplicații 
sau servicii încorporate la bordul vehiculului. Cu toate acestea, raportoarea consideră, de 
asemenea, că accentul ar trebui pus, în primul rând, pe aspectele legate de siguranță. Ar trebui 
să se garanteze că introducerea oricăror aplicații sau servicii suplimentare la bordul 
vehiculului nu întârzie introducerea sistemului eCall bazat pe numărul de urgență 112. În 
același timp, Comisia ar trebui încurajată să își intensifice activitatea legată de serviciile cu 
valoare adăugată care ar putea aduce beneficii suplimentare atât consumatorilor, cât și 
industriei, în special în ceea ce privește protecția datelor personale.

Servicii private pentru apeluri de urgență (serviciile eCall ale furnizorilor privați)

Serviciile pentru apeluri de urgență ale furnizorilor privați au fost introduse în Europa la 
sfârșitul anilor 1990 și sunt furnizate în prezent de diferite sucursale ale întreprinderilor de 
automobile și de furnizori de servicii. Cu toate acestea, în prezent numai aproximativ 0,7% 
dintre vehiculele din UE sunt echipate cu sisteme private pentru apelurile de urgență, iar 
cifrele cresc foarte puțin. În plus, aceste sisteme private nu oferă operabilitate sau continuitate 
la nivelul UE. Serviciul este oferit în mod normal pe automobilele de ultimă oră și în țările în 
care există argumente economice serioase în acest sens.

În mod similar cu oferta pentru oricare aplicații sau servicii, raportoarea consideră că serviciul 
public eCall la nivelul UE bazat pe numărul de urgență 112 și serviciile private pentru apeluri 
de urgență pot coexista atât timp cât sunt adoptate măsurile necesare pentru a asigura 
continuitatea furnizării serviciului către consumator și atât timp cât sunt luate măsurile 
necesare pentru protecția datelor personale. 

eCall ar trebui să fie un serviciu public pentru apeluri de urgență, gratuit, în beneficiul oricărui 
conducător auto din Europa, indiferent de marca vehiculului pe care îl deține. Toate 
vehiculele ar trebui echipate cu sistemul public eCall încorporat la bord bazat pe numărul 112, 
care ar trebui să rămână mereu disponibil, cel puțin ca opțiune de rezervă. În plus, 
consumatorilor ar trebui să li se pună la dispoziție informații clare cu privire la diferențele 
dintre sistemul eCall încorporat la bordul vehiculului și sistemul eCall al furnizorilor privați și 
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ar trebui să aibă posibilitatea de a migra în orice moment la serviciul eCall disponibil la 
nivelul UE. 

Alte clarificări

În plus față de aspectele descrise mai sus, raportoarea consideră că este important ca prin 
intermediul propunerii să se garanteze că introducerea obligatorie a sistemului eCall 
încorporat la bordul vehiculelor se bazează pe un sistem integrat încorporat la bordul 
vehiculelor, mai curând decât pe dispozitive mobile (cum ar fi telefoanele mobile), deoarece 
aceste dispozitive mobile pot fi înlăturate sau pur și simplu activarea lor poate fi uitată. 

În plus, ar trebui sprijinită propunerea Comisiei de a introduce echiparea obligatorie a 
vehiculelor cu dispozitivul eCall încorporat la bordul autovehiculului în prima fază doar la 
categoriile de vehicule în care există deja mecanisme adecvate de activare. Cu toate acestea, 
Comisia ar trebui încurajată să facă un pas înainte, pe baza activităților deja în curs de 
realizare, și să prezinte propuneri de a extinde, cât mai curând posibil, serviciul eCall la 
motociclete, precum și la vehiculele grele, autobuze și autocare.

Raportoarea consideră, de asemenea, că sistemul eCall ar trebui testat periodic pentru a-i 
asigura funcționalitatea pe întreaga durată de viață a vehiculului. Deoarece acest aspect 
depășește domeniul de aplicare al legislației privind omologarea de tip și deoarece în prezenta 
propunere nu pot fi introduse obligații, colegislatorii ar trebui încurajați să aibă în vedere 
introducerea sistemului eCall la revizuirea Directivei 2009/40/CE privind inspecția tehnică 
periodică.

În ultimul rând, pentru a asigura claritatea acestui act legislativ, raportoarea propune 
modificări la definițiile folosite, precum și la competențele care ar trebui delegate Comisiei în 
ceea ce privește adoptarea actelor delegate.
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ANEXĂ - LISTA PĂRȚILOR INTERESATE

Clauză de neasumare a răspunderii

Lista de mai jos a părților interesate este întocmită pe baza reuniunilor, scrisorilor și 
documentelor de poziție schimbate de la numirea mea în calitate de raportor până la termenul 
de prezentare a prezentului proiect de raport în octombrie 2013.

Trebuie să se ia act de faptul că această listă nu este exhaustivă, deoarece este dificil să se 
enumere toate contribuțiile implicite și întreaga activitate de susținere care au inspirat acest 
raport. Trebuie subliniat faptul că prezentul raport reprezintă numai etapa inițială pentru 
activitatea legislativă în Parlament, discuțiile și activitatea legislativă continuând până la 
adoptarea finală a acestui act legislativ. Părțile interesate își vor aduce contribuția și în etapele 
ulterioare; prin urmare, lista de mai jos nu poate fi considerată decât incompletă.

Cu toate acestea, raportoarea dorește ca prin această listă de grupuri de interese să arate în 
mod deschis de unde a venit inspirația care a stat la baza acestui proiect de raport.

Lista părților interesate

 ACEA - European Automobile Manufacturers' Association
 AFCAR - Alliance for the Freedom of Car Repair
 BMW
 BOSCH
 CLEPA - European Association of Automotive Suppliers
 EENA
 ERTICO
 ETSC - European Transport Safety Council (Consiliul European pentru Siguranța 

Transporturilor)
 Agenția GNSS European
 FIA - Federation Internationale de l'Automobile
 FIGIEFA - International Federation of Automotive Aftermarket Distributors
 GDV - German Insurance Association
 Hyundai
 IMA - Inter Mutuelles Assistance
 Insurance Europe
 JAMA
 PSA
 SNSA - Syndicat National des Sociétés d’Assistance
 Toyota Motor Europe
 VDA - German Association of the Automotive Industry

În ultimul rând, raportoarea a lucrat asupra acestui subiect timp de mai mulți de ani, inclusiv 
în calitatea sa de coraportor pentru raportul din proprie inițiativă din 2012. Pentru a consulta 
contribuțiile părților interesate depuse înainte de începerea activității pentru prezentul raport, 
vă rugăm contactați biroul raportoarei.


