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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Instalarea unui sistem eCall interoperabil în vehiculele din toate țările UE reprezintă una 
dintre prioritățile majore ale Uniunii, fiind parte a Programului de acțiune privind siguranța 
rutieră 2011-2020. În 2012, aproximativ 28 000 de persoane și-au pierdut viața și peste 1,5 
milioane de persoane au fost rănite în cele 1,1 milioane de accidente rutiere pe drumurile din 
UE.

Sistemul eCall instalat la bordul autovehiculului are menirea de a alerta serviciile de urgență 
și de a asigura sosirea mai devreme a asistenței calificate și echipate în cazul unui accident 
grav, având un câștig net de aproximativ 10 minute. 

În prezent, doar aproximativ 0,7% dintre vehicule sunt echipate cu sisteme eCall private în 
UE;  diferiți producători europeni de automobile deja oferă acest sistem, precum și alte 
servicii (asistență în caz de defecțiune, navigare dinamică ...).  

Raportoarea salută propunerea de decizie privind implementarea unui sistem eCall 
interoperabil la nivelul UE, care este în conformitate cu Programul UE de acțiune pentru 
siguranța rutieră 2011-2020 și cu rezoluția sa anterioară adoptată la 3 iulie 2012 (P7_TA 
(2012) 0274).

Cu toate acestea, pentru a permite statelor membre să introducă infrastructura centrelor de 
preluare a apelurilor de urgență eCall (Public Safety Answering Point — PSAP) și pentru a 
permite industriei de automobile să introducă adaptările tehnice, ce ar trebui să fie definite la 
jumătatea anului 2014, prin acte delegate, în toate mașinile noi, data limită de 1 octombrie 
2015 pare foarte ambițioasă. Prin urmare, raportoarea recomandă o amânare pentru l iunie 
2016.

În plus, raportoarea introduce obligația pentru statele membre de a asigura și un nivel 
echivalent de precizie și fiabilitate al localizării apelantului la numărul 112 de pe un terminal 
mobil. 

Introducerea unui sistem eCall confirmă faptul că datele referitoare la locația GNSS pot fi 
accesate eficient și transmise prin sistemele mobile la serviciile 112. Fără a se pune în discuție 
importanța unui sistem eCall, trebuie remarcat faptul că acesta va reprezenta numai 1,7%1 din 
numărul total de apeluri de urgență din UE. Propunerea actuală făcută de către Comisie ar 
crea o situație nejustificată, rezultând că cetățenii ar putea fi localizați cu precizie de serviciile 
de urgență 112 numai ca urmare a accidentelor rutiere. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252
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Această obligație ar permite cetățenilor și serviciilor de urgență să obțină beneficii maxime 
pentru societate prin utilizarea tehnologiilor de localizare GNSS, deoarece se estimează că se 
vor face 5,5 milioane de apeluri eCall în fiecare an, comparativ cu aproximativ 320 de 
milioane de apeluri de urgență anual în UE.

Acest amendament intenționează să garanteze că toți cetățenii pot beneficia de tehnologiile de 
localizare GNSS deja implementate pe scară largă, nu numai cei care sunt dotați cu vehicule 
dotate cu un sistem eCall. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru transport și turism, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European a solicitat ca 
localizarea apelantului pentru apelurile 
de urgență la numărul 112 să fie precisă 
și fiabilă în 2007, 2011 și 2013, în 
Declarația sa scrisă 0044/2007, în 
rezoluția P7_TA sa (2011) 0306, în 
întrebarea parlamentară cu solicitare de 
răspuns oral din 31 mai 2013, dar până în 
prezent, au fost realizate foarte puține 
progrese 

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 8 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura un acces echivalent la 
112 și la serviciile de urgență pentru toți 
cetățenii, nivelul de precizie și fiabilitate 
al localizării apelantului la numărul 112, 
de pe un terminal mobil care e dotat cu  
tehnologiile GNSS ar trebui să fie 
echivalent cu cel a unui sistem eCall.  
Articolul 26 din Directiva 
2009/136/privind numărul european unic 
pentru apeluri de urgență 112 prevede ca 
criterii precizie și fiabile de localizare a 
apelantului să fie instituite de către 
autoritățile de reglementare competente, 
în timp ce Comisia, după consultarea 
OAREC, poate adopta măsuri tehnice de 
punere în aplicare; 

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre implementează cel târziu la 
1 octombrie 2015 infrastructura centrelor 
de preluare a apelurilor de urgență eCall 
(Public Safety Answering Point — PSAP) 
necesară pentru preluarea și gestionarea 
adecvată a apelurilor eCall de pe teritoriul 
lor, dacă este cazul după filtrarea apelurilor 
care nu reprezintă urgențe, în conformitate 
cu specificațiile prevăzute de 
Regulamentul delegat (UE) nr. 305/2013, 
pentru a garanta compatibilitatea, 
interoperabilitatea și continuitatea 
sistemului eCall interoperabil la nivelul 
UE. Acest lucru nu aduce atingere 
dreptului fiecărui stat membru de a-și 
organiza serviciile de urgență în modul cel 

Statele membre implementează cel târziu la 
1 iunie 2016 infrastructura centrelor de 
preluare a apelurilor de urgență eCall 
(Public Safety Answering Point — PSAP) 
necesară pentru preluarea și gestionarea 
adecvată a apelurilor eCall de pe teritoriul 
lor, dacă este cazul după filtrarea apelurilor 
care nu reprezintă urgențe, în conformitate 
cu specificațiile prevăzute de 
Regulamentul delegat (UE) nr. 305/2013, 
pentru a garanta compatibilitatea, 
interoperabilitatea și continuitatea 
sistemului eCall interoperabil la nivelul 
UE. Statele membre se asigură, de 
asemenea, că nivelul de precizie și 
fiabilitate al localizării apelantului la un 
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mai eficient din punct de vedere al 
costurilor și adecvat la nevoile sale, 
inclusiv posibilitatea de a filtra apelurile 
care nu sunt apeluri de urgență și care nu 
pot fi gestionate de centrele de preluare a 
apelurilor de urgență eCall, în special în 
cazul apelurilor eCall activate manual.

număr de urgență 112, de pe un terminal 
mobil dotat cu tehnologiile GNSS este 
echivalent cu cel al unui sistem eCall, în 
conformitate cu Directiva 95/46/CE 
privind protecția datelor, și nu mai târziu 
de 1 iunie 2016. Acest lucru nu aduce 
atingere dreptului fiecărui stat membru de 
a-și organiza 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 
care nu sunt apeluri de urgență și care nu 
pot fi gestionate de centrele de preluare a 
apelurilor de urgență eCall, în special în 
cazul apelurilor eCall activate manual.

Or. en


