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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei

Comisia a lucrat la propunerea privind eCall începând din 2005 și a încercat să introducă 
acest sistem pe bază de voluntariat. Deoarece această abordare pe bază de voluntariat nu a dat 
rezultate - în prezent, numai circa 0,7% din vehicule sunt echipate cu un sistem de eCall -
Comisia a început să adopte acte legislative pentru ca eCall să devină un serviciu obligatoriu 
pentru noile vehicule.

La 3 iulie 2012, Parlamentul European a adoptat, cu marea majoritate de voturi, un raport din 
proprie inițiativă numit „eCall- un nou serviciu 112 pentru cetățeni”. În respectivul raport, 
Parlamentul a considerat că eCall ar trebui să fie un sistem public de apeluri de urgență la 
nivelul UE, integrat în vehicul și bazat pe numărul de urgență 112 și pe standarde 
paneuropene comune.
Comisia a ținut seama în mare parte de raportul Parlamentului în cele două propuneri care se 
află în prezent în discuții.

Comisia a ales să adopte o abordare „de reglementare”. eCall se va baza pe instalarea pe toate 
vehiculele a unor echipamente omologate de tip pentru numărul unic european de urgență 
112, începând cu anumite categorii de vehicule, precum și pe un cadru pentru gestionarea 
apelurilor eCall în rețelele de telecomunicații și în centrele de preluare a apelurilor de urgență 
(PSAP). Această abordare va face ca sistemul eCall să fie disponibil pentru toți cetățenii din 
Europa ca un serviciu disponibil la nivelul UE, va accelera instalarea sa și va exploata întregul 
potențial al sistemului eCall de a salva vieți și de a atenua gravitatea vătămărilor corporale. Pe 
baza acestui echipament standard din fabrică bazat pe numărul 112 sau funcționând împreună 
cu acesta, se pot pune la dispoziția utilizatorilor finali servicii suplimentare de urgență 
încorporate la bordul vehiculelor și/sau servicii cu valoare adăugată, care oferă noi beneficii 
economice și în materie de siguranță.

La 8 septembrie 2011, Comisia a adoptat o recomandare privind sprijinirea unui serviciu 
eCall la nivelul UE în rețelele de comunicații electronice pentru transmiterea apelurilor de 
urgență de la bordul vehiculelor pe baza numărului 112 („eCalls”).

Pentru a finaliza punerea în aplicare a strategiei sale privind sistemul eCall și pentru a asigura 
implementarea la timp și în paralel a sistemului eCall bazat pe numărul 112 de către cele trei 
grupuri de părți interesate (operatorii de rețele de telefonie mobilă, serviciile publice de 
urgență și industria auto) până în 2015, Comisia a propus următoarele:

a) o recomandare adresată statelor membre care vizează operatorii de rețele de telefonie 
mobilă de a sprijini transmiterea apelurilor eCall (sub responsabilitatea DG CNECT-
adoptată la 8 septembrie 2011);

b) o propunere de regulament în cadrul legislației privind omologarea de tip a vehiculelor 
pentru introducerea obligatorie a dispozitivului încorporat pentru serviciul eCall la 
bordul vehiculelor noi cu omologare de tip din categoriile selectate în Europa (sub 
responsabilitatea DG ENTR - adoptată la 13 iunie 2013);
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c) în cadrul Directivei 2010/40/UE privind sistemele de transport inteligente, un 
regulament delegat al Comisiei privind specificațiile legate de echipamentul necesar în 
cadrul centrelor de preluare a apelurilor de urgență pentru primirea și gestionarea 
adecvată a apelurilor eCall. Aceasta a fost urmată de o propunere privind instalarea 
infrastructurii necesare (sub responsabilitatea DG MOVE) - adoptată la 13 iunie 
2013.

Ultimele propuneri publicate în 13 iunie 2013 sunt următoarele:

1. Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instalarea unui 
sistem eCall interoperabil la nivelul UE;

2. Propunere 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.

Propunerea de regulament

Propunerea adaptează regulamentul privind omologarea de tip pentru a prevedea ca noile 
tipuri de autoturisme și vehicule utilitare ușoare să fie construite în așa fel încât să garanteze 
că, în cazul unui accident grav, este declanșat automat un apel de urgență (eCall) la numărul 
112. De asemenea, trebuie să fie posibilă realizarea manuală a apelurilor de urgență (eCalls) 
către numărul 112.

Datorită naturii informațiilor care sunt furnizate de acest serviciu, Comisia prevede norme 
privind protecția vieții private și a datelor.

Regulamentul se aplică de la 1 octombrie 2015.

Opinia raportorului pentru aviz

Raportorul pentru aviz este de acord cu Comisia în ceea ce privește limitarea domeniului de 
aplicare la noile tipuri de vehicule N1 și M1. Acesta solicită Comisiei să continue să 
investigheze dacă domeniul de aplicare trebuie extins și la autovehicule cu două roți, la 
vehicule grele și la autobuze. Raportorul solicită, de asemenea, producătorilor să instaleze 
tehnologia eCall cât mai repede posibil pe tipurile de vehicule existente care urmează să fie 
fabricate după 1 octombrie 2015.

Raportorul pentru aviz sprijină Comisia în ceea ce privește limitarea regulamentului la 
funcționarea serviciului eCall. Acesta consideră că platforma cu acces liber este un instrument 
util, de care vor beneficia foarte mult conducătorii auto din UE. Este nevoie totuși de mai 
multe analize pentru a putea veni cu un set complet de norme privind organizarea platformei 
cu acces liber. Prin urmare, raportorul pentru aviz nu modifică propunerea Comisiei. Astfel, 
factorii de decizie politică ar putea finaliza rapid negocierile, ceea ce ar avea ca rezultat o 
aplicare rapidă a sistemului eCall în toate vehiculele noi.

Definiția eCall

Raportorul pentru aviz propune introducerea definiției eCall care este luată din Regulamentul 
delegat 305/2013.
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Servicii ale furnizorilor privați
Unii producători de autovehicule oferă deja conducătorilor auto un sistem privat eCall. 
Raportorul pentru aviz nu are scopul de a-i pedepsi pe respectivii producători interzicând 
acele servicii. Sunt permise și serviciile ale furnizorilor privați. Conducătorii auto care doresc 
un astfel de sistem în autovehiculul lor trebuie să aibă această posibilitate. Trebuie să se 
clarifice, totuși, faptul că sistemul eCall bazat pe numărul 112 este sistemul de bază. Acesta 
trebuie să fie un sistem public, disponibil pentru toți și ar trebui să existe în fiecare 
autovehicul nou începând cu 1 octombrie 2015. Clienților trebuie să li se clarifice, de 
asemenea, faptul că, spre deosebire de utilizarea sistemului eCall 112, utilizarea serviciilor 
furnizorilor privați ar putea facilita urmărirea vehiculului.

Confidențialitatea

Raportorul pentru aviz consideră că este extrem de important să se respecte viața privată a 
conducătorului auto și să se evite utilizarea necorespunzătoare a datelor. Prin urmare, acesta 
sprijină propunerea Comisiei ca eCall să fie un sistem latent, care să nu poată face posibilă 
urmărirea vehiculului. Cu toate acestea, raportorul pentru aviz dorește să avertizeze cetățenii 
că, în cazul în care aleg un serviciu suplimentar al unor furnizori privați, confidențialitatea 
datelor lor personale nu mai este garantată prin prezentul regulament.

Inspecții tehnice periodice

Inspecțiile tehnice periodice ale sistemului eCall încorporat la bordul vehiculului ar trebui să 
intre în domeniul de aplicare al Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului 
privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și remorcilor și de abrogare a Directivei 
2009/40/CE.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Furnizarea de informații de poziționare 
exacte și fiabile reprezintă un element 
esențial pentru funcționarea eficientă a 
sistemului eCall încorporat la bordul 
autovehiculului. Prin urmare, este necesar 

(6) Furnizarea de informații de poziționare 
exacte și fiabile reprezintă un element 
esențial pentru funcționarea eficientă a 
sistemului eCall încorporat la bordul 
autovehiculului. Prin urmare, este necesar 
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să se solicite compatibilitatea acestuia cu 
serviciile furnizate de programele de 
navigație prin satelit, inclusiv sistemele 
create în cadrul programelor Galileo și 
EGNOS menționate în Regulamentul (CE) 
nr. 683/2008 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 9 iulie 2008 privind 
punerea în aplicare în continuare a 
programelor europene de radionavigație 
prin satelit (EGNOS și Galileo)8.

să se solicite compatibilitatea acestuia cu 
serviciile furnizate de programele 
operaționale de navigație prin satelit, 
inclusiv sistemele create în cadrul 
programelor Galileo și EGNOS menționate 
în Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare 
în continuare a programelor europene de 
radionavigație prin satelit (EGNOS și 
Galileo)8.

__________________ __________________
8 JO L 196, 24.7.2008, p.1. 8 JO L 196, 24.7.2008, p.1.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Echiparea cu sistemul eCall 
încorporat la bord a tipurilor existente de 
vehicule care urmează să fie fabricate 
după octombrie 2015 ar trebui să fie 
realizată cât mai repede posibil. 

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7b. Echiparea cu sistemul eCall 
încorporat la bord a vehiculelor cum ar fi 
autovehiculele cu două roți, autobuzele și 
vehicule grele ar trebui să nu intre inițial 
în domeniul de aplicare al prezentului 
regulament. Comisia ar trebui să continue 
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să realizeze cercetări și o analiză de 
impact cu privire la oportunitatea de a 
echipa în timp util aceste vehicule cu 
sistemul eCall încorporat la bord.

Or. en

Amendamentul 4

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 ale furnizorilor privați, 
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.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14a. Inspecțiile tehnice periodice ale 
sistemului eCall încorporat la bordul 
vehiculelor ar trebui să intre în domeniul 
de aplicare al Regulamentului 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind inspecția tehnică periodică a 
autovehiculelor și remorcilor și de 
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abrogare a Directivei 2009/40/CE.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – 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.

2. „echipament încorporat la bordul 
vehiculului” înseamnă dispozitivul 
integrat, 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.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „eCall” înseamnă un apel de urgență 
la numărul 112 efectuat de la bordul 
autovehiculului, realizat fie automat prin 
activarea unor senzori de la bordul 
autovehiculului, fie manual, care 
transmite, prin intermediul rețelelor de 
comunicații mobile, publice și pe suport 
radio, un set minim de date standardizate 
și stabilește un canal audio între 
vehicul și centrele de preluare a 
apelurilor de urgență (Public Safety 
Answering Point — PSAP);



PA\1006695RO.doc 9/13 PE521.698v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest fapt nu aduce 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”. Producătorii demonstrează că 
sistemul încorporat la bordul vehiculului 
include un întrerupător care să garanteze 
că la un anumit moment este activ doar 
un singur sistem și că sistemul eCall 
încorporat la bordul vehiculului intră 
automat în funcțiune în cazul în care 
celălalt sistem pentru apeluri de urgență 
nu este funcțional.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Toți producătorii de vehicule își 
informează clienții despre existenta unui 
sistem disponibil, gratuit și public de 
apeluri eCall la numărul 112.

Or. en
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Amendamentul 10

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 echipamentele integrate
încorporate la bordul autovehiculelor sunt 
compatibile cu serviciile operaționale de 
poziționare furnizate de sistemele de 
navigație prin satelit inclusiv sistemele 
Galileo și EGNOS.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Tehnologii de protecție a vieții private 
trebuie să fie integrate în sistemul eCall de 
la bordul vehiculului pentru a oferi 
utilizatorilor eCall nivelul dorit de protecție 
a vieții private, precum și garanțiile 
necesare pentru prevenirea supravegherii 
persoanelor fizice și utilizării abuzive a 
datelor.

Tehnologii de protecție a vieții private 
trebuie să fie integrate în sistemul eCall de 
la bordul vehiculului pentru a oferi 
utilizatorilor eCall nivelul dorit de protecție 
a vieții private, precum și garanțiile 
necesare pentru prevenirea supravegherii 
persoanelor fizice și utilizării abuzive a 
datelor. Producătorii își informează în 
mod corespunzător clienții despre 
posibilitatea de urmărire a locației ca 
urmare a folosirii unor servicii ale 
furnizorilor privați și despre impactul pe 
care aceasta ar putea să îl aibă asupra 
vieții lor private.

Or. en
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Amendamentul 12

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 echipamentul integrat de la bordul 
vehiculului;

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Inspecția tehnică periodică

(7a) Cerințele privind inspecția tehnică 
periodică a sistemului eCall încorporat la 
bordul vehiculelor sunt reglementate prin 
Regulamentului Parlamentului European 
și al Consiliului privind inspecția tehnică 
periodică a autovehiculelor și remorcilor 
și de abrogare a Directivei 2009/40/CE.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 5 alineatul (7), la 
articolul 6 alineatul (4) și la articolul 8 
alineatul (2) se conferă Comisiei pe o 
perioadă nedeterminată, începând cu 
[…][Oficiul pentru publicații: vă rugăm 

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 5 alineatul (7), la 
articolul 6 alineatul (4) și la articolul 8 
alineatul (2) se conferă Comisiei pe o 
perioadă de cinci ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.
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să introduceți data exactă a intrării în 
vigoare].

Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea 
fiecărei perioade.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă regimul 
sancțiunilor care se aplică în cazul 
nerespectării de către fabricanți a 
dispozițiilor prezentului regulament și iau 
toate măsurile necesare pentru a asigura 
punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile 
prevăzute sunt eficiente, proporționale și 
disuasive. Statele membre notifică 
dispozițiile respective Comisiei precum și, 
fără întârziere, orice modificare ulterioară a 
acestora.

(1) Statele membre adoptă regimul 
sancțiunilor care se aplică în cazul 
nerespectării de către producători a 
dispozițiilor prezentului regulament și a 
actelor delegate corespunzătoare și iau 
toate măsurile necesare pentru a asigura 
punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile 
prevăzute sunt eficiente, proporționale și 
disuasive. Statele membre notifică 
dispozițiile respective Comisiei precum și, 
fără întârziere, orice modificare ulterioară a 
acestora.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Raportarea
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(10a) Cel mai târziu la 1 octombrie 2018, 
Comisia întocmește un raport de evaluare 
pe care îl prezintă Parlamentului 
European și Consiliului referitor la 
progresele sistemului eCall încorporat la 
bordul vehiculelor. Comisia analizează 
dacă domeniul de aplicare al 
regulamentului ar trebui extins la alte 
categorii de vehicule, cum ar fi 
autovehiculele cu două roți, vehicule 
grele și autobuzele. Comisia prezintă o 
propunere legislativă, după caz.

Or. en


