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BEKNOPTE MOTIVERING

De invoering van een interoperabele eCall-dienst in voertuigen in alle EU-landen is een van 
de grote prioriteiten van de Unie en maakt deel uit van het actieprogramma inzake 
verkeersveiligheid 2011-2020.  In 2012 deden zich op de wegen in de Unie 1,1 miljoen 
verkeersongevallen voor, waarbij ongeveer 28 000 mensen het leven lieten en meer dan 
1,5 miljoen gewonden vielen.

Bedoeling met het eCall-boordsysteem is de noodhulpdiensten te alarmeren en ervoor te 
zorgen dat gekwalificeerde en met het nodige materiaal uitgeruste hulpverleners in geval van 
een ernstig ongeval eerder ter plaatse zijn, met een nettowinst van ongeveer 10 minuten. 

Momenteel is slechts ongeveer 0,7 % van de voertuigen in de EU met een particulier eCall-
systeem uitgerust; diverse Europese autoconstructeurs bieden het al aan, net als andere 
diensten (hulp bij pech, dynamische navigatie...). 

De rapporteur is tevreden met het voorstel voor een besluit betreffende de invoering van een 
interoperabele eCall in de hele EU, dat in overeenstemming is met het EU-actieprogramma 
inzake verkeersveiligheid 2011-2020 en met zijn eerder goedgekeurde resolutie van 3 juli 
2012 (P7_TA(2012)0274).

Feit is evenwel dat, als de lidstaten moeten zorgen voor de nodige alarmcentrale-
infrastructuur en de automobielindustrie voor de aanbrenging in alle nieuwe auto’s van de 
vereiste technische aanpassingen, die medio 2014 moeten worden gedefinieerd door middel 
van gedelegeerde handelingen, de streefdatum van 1 oktober 2015 erg ambitieus lijkt. Daarom 
stelt de rapporteur een verlenging voor tot juni 2016.

Daarnaast voert de rapporteur de verplichting in voor de lidstaten om ook te zorgen voor een 
equivalent niveau van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid wat de lokalisering betreft van de 
beller bij een oproep naar het 112-nummer met een mobiele terminal. 

De invoering van eCall bevestigt dat GNSS-plaatsbepalingsgegevens effectief kunnen worden 
opgeroepen en naar 112-diensten verzonden via mobiele netwerken. Hoewel niet wordt 
aangevochten dat eCall belangrijk is, zij toch opgemerkt dat eCall slechts goed zal zijn voor 
ongeveer 1,7 %1 van het jaarlijkse aantal noodoproepen in de EU. Het huidige 
Commissievoorstel zou een onverantwoorde situatie doen ontstaan waarin alleen reactief 
wordt opgetreden, doordat burgers alleen nauwkeurig door 112-diensten zouden worden 
gelokaliseerd na verkeersongevallen.  
De bedoelde verplichting zorgt ervoor dat burgers en noodhulpdiensten het maatschappelijke 
voordeel van het gebruik van GNSS-plaatsbepalingstechnologieën kunnen maximaliseren, 
aangezien jaarlijks naar schatting 5,5 miljoen eCalls zullen worden gemaakt, tegenover de 
naar schatting 320 miljoen per jaar in de EU gedane noodoproepen.
Het amendement moet ervoor zorgen dat alle burgers, en niet alleen degenen die over een 
voertuig met eCall-systeem beschikken, van de al op grote schaal ingevoerde GNSS-

                                               
1 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252.
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plaatsbepalingstechnologieën kunnen profiteren.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie vervoer en toerisme onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Het Europees Parlement heeft 
gevraagd dat wordt gezorgd voor een 
nauwkeurige en betrouwbare lokalisering 
van bellers van het 112-nummer in 2007, 
2011 en 2013, namelijk in zijn 
schriftelijke verklaring 0044/2007, zijn 
resolutie P7_TA(2011)0306 en zijn 
parlementaire vraag met verzoek om 
mondeling antwoord van 31 mei 2013, en 
tot nu toe is weinig vooruitgang geboekt. 

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) Om te zorgen voor equivalente 
toegang tot de 112- en noodhulpdiensten 
voor alle burgers moet het niveau van 
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van 
de lokalisering van een oproep naar het 
112-nummer met een voor GNSS 
geschikte mobiele terminal equivalent zijn 
aan dat van een eCall. In artikel 26 van 
Richtlijn 2009/136/EG betreffende het 
uniforme Europese alarmnummer 112 is 
erin voorzien dat de bevoegde 
regelgevende instanties criteria voor de 
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nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van 
de verstrekte locatiegegevens over de 
beller vaststellen, terwijl de Commissie, na 
raadpleging van BEREC, technische 
uitvoeringsmaatregelen kan nemen.  

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voorzien op hun grondgebied 
uiterlijk op 1 oktober 2015 in de 
alarmcentrale-infrastructuur voor eCall die 
nodig is voor de correcte ontvangst en 
behandeling van alle eCalls, indien nodig 
gefilterd van niet-dringende oproepen, 
overeenkomstig de bij gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 305/2013 
vastgestelde specificaties teneinde de 
compatibiliteit, interoperabiliteit en 
continuïteit van de interoperabele EU-
wijde eCall-dienst te verzekeren. Dit doet 
geen afbreuk aan het recht van elke lidstaat 
om zijn eigen noodhulpdiensten te 
organiseren op de manier die het best is 
afgestemd op zijn behoeften, met inbegrip 
van de mogelijkheid om niet-dringende 
oproepen die niet door de alarmcentrale 
moeten worden behandeld, met name 
manueel geïnitieerde oproepen, te filteren;

De lidstaten voorzien op hun grondgebied 
uiterlijk op 1 juni 2016 in de 
alarmcentrale-infrastructuur voor eCall die 
nodig is voor de correcte ontvangst en 
behandeling van alle eCalls, indien nodig 
gefilterd van niet-dringende oproepen, 
overeenkomstig de bij gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 305/2013 
vastgestelde specificaties teneinde de 
compatibiliteit, interoperabiliteit en 
continuïteit van de interoperabele EU-
wijde eCall-dienst te verzekeren. De 
lidstaten zorgen er ook voor dat het 
niveau van nauwkeurigheid en 
betrouwbaarheid van de lokalisering van 
een oproep naar het 112-nummer met een 
voor GNSS geschikte mobiele terminal 
equivalent is aan dat van een eCall, 
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG 
betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens, en wel uiterlijk 1 juni 2016. Dit 
doet geen afbreuk aan het recht van elke 
lidstaat om zijn eigen noodhulpdiensten te 
organiseren op de manier die het best is 
afgestemd op zijn behoeften, met inbegrip 
van de mogelijkheid om niet-dringende 
oproepen die niet door de alarmcentrale 
moeten worden behandeld, met name 
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manueel geïnitieerde oproepen, te filteren;

Or. en


