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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven.
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven.
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de invoering van een interoperabele eCall in de hele EU
(COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0315),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 91 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0173/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

– na raadpleging van het Comité van de Regio's,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme en de adviezen van de 
Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Ontwerpbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Uit ervaringen met andere 
noodoproepsystemen is gebleken dat 
manuele eCalls soms worden gebruikt om 
bijstand te vragen. Indien nodig mogen de 
lidstaten alle passende technische en 
organisatorische maatregelen nemen om 

(7) Uit ervaringen met andere 
noodoproepsystemen is gebleken dat 
manuele eCalls soms worden gebruikt om 
bijstand te vragen. Indien nodig mogen de 
lidstaten alle passende technische en 
organisatorische maatregelen nemen om 
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deze bijstandoproepen te weren en ervoor 
te zorgen dat alleen reële noodoproepen 
door de alarmcentrales worden behandeld.

deze bijstandoproepen te weren en ervoor 
te zorgen dat alleen reële noodoproepen 
door de alarmcentrales worden behandeld. 
Daarbij moeten de lidstaten ervoor zorgen 
dat alle oproepen zo efficiënt mogelijk 
worden behandeld.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Niet alle burgers van de Unie zijn 
vertrouwd met het gebruik van de eCall-
dienst. De lidstaten moeten in 
samenwerking met de Commissie 
bewustmakingscampagnes organiseren. 
Met die campagnes moeten de burgers 
bewust worden gemaakt van het bestaan 
van een kosteloze en publiekelijk 
beschikbare eCall-dienst en moeten de 
voordelen en de functies van het systeem 
worden benadrukt.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Om betrouwbare toegang tot het 
universele Europese alarmnummer 112 
en tot noodhulpdiensten voor alle burgers 
van de Unie te waarborgen, moeten de 
lidstaten er door middel van een voor 
GNSS geschikte mobiele terminal voor 
zorgen dat de locatie van een beller van 
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het alarmnummer 112 verhogen 
nauwkeuriger en betrouwbaarder kan 
worden bepaald, zodat een noodoproep 
via dat nummer op dezelfde wijze 
behandeld wordt als een eCall.

Or. en
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TOELICHTING

I. Commissievoorstel

De Commissie werkt al sinds 2005 aan eCall en heeft getracht het systeem op vrijwillige basis 
in te voeren. Aangezien die vrijwillige aanpak niet werkte – momenteel is circa 0,7% van de 
voertuigen uitgerust met een eCall-systeem – is zij begonnen met het opstellen van wetgeving 
die ervoor moet zorgen dat het inbouwen van eCall in nieuwe voertuigen verplicht wordt.

Op 3 juli 2012 keurde het Europees Parlement met grote meerderheid een initiatiefverslag 
goed met als titel "eCall: een nieuwe 112-dienst voor burgers". In dat verslag verklaarde het 
Parlement van oordeel te zijn dat eCall een openbaar noodoproepsysteem voor de gehele EU 
moet zijn, dat in het voertuig is ingebouwd en is gebaseerd op het alarmnummer 112 en op 
gemeenschappelijke pan-Europese normen.

De Commissie gaf met de twee thans voorliggende voorstellen ruim gehoor aan het verslag 
van het Parlement.

Ze heeft gekozen voor een "regelgevingsaanpak". eCall zal gebaseerd zijn op de installatie 
van apparatuur met typegoedkeuring voor het unieke Europese noodoproepnummer 112 in 
alle voertuigen, te beginnen met bepaalde categorieën, en op een kader voor de verwerking 
van eCalls in de telecommunicatienetwerken en de PSAP's. Daarmee gaan alle burgers in de 
Unie over de EU-wijde eCall-dienst beschikken, wordt de invoering versneld en worden de 
mogelijkheden van eCall om levens te redden en de ernst van verwondingen te verminderen 
volledig benut. Voortbouwend op en in aanvulling op deze standaarduitrusting voor het 
alarmnummer 112, kunnen extra noodhulpdiensten aan boord en/of diensten met een 
toegevoegde waarde worden voorzien die de eindgebruiker een betere veiligheid en financiële 
voordelen opleveren.

Op 8 september 2011 keurde de Commissie een aanbeveling goed ter ondersteuning van een 
EU-wijde eCall-dienst in elektronischecommunicatienetwerken voor de transmissie van op 
112 gebaseerde noodoproepen uit voertuigen ("eCalls").

Om de tenuitvoerlegging van haar eCall-strategie te voltooien en te garanderen dat de drie 
betrokken groepen belanghebbenden (exploitanten van mobiele netwerken, openbare 
nooddiensten en de auto-industrie) de op het alarmnummer 112 gebaseerde eCall-dienst 
uiterlijk 2015 tijdig en parallel invoeren, stelde de Commissie de volgende maatregelen voor:

a) een aanbeveling aan de lidstaten, bestemd voor exploitanten van mobiele netwerken, 
om de transmissie van eCalls te ondersteunen (onder verantwoordelijkheid van DG 
CNECT – goedgekeurd op 8 september 2011);

b) een voorstel voor een verordening in het kader van de wetgeving inzake 
typegoedkeuring met het oog op de verplichting tot het inbouwen van het 
voertuigonderdeel van de eCall-dienst in bepaalde categorieën nieuwe voertuigen met 
een typegoedkeuring in Europa (onder verantwoordelijkheid van DG ENTR –
goedgekeurd op 13 juni 2013);
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c) in het kader van Richtlijn 2010/40/EU inzake intelligente vervoerssystemen, een 
gedelegeerde verordening van de Commissie inzake specificaties voor de 
noodzakelijke apparatuur in de alarmcentrale-infrastructuur (PSAP - Public Safety 
Answering Points) voor een adequate ontvangst en behandeling van eCalls; 
vervolgens een voorstel voor de uitrol van die vereiste infrastructuur (onder 
verantwoordelijkheid van DG MOVE) – goedgekeurd op 13 juni 2013.

Op 13 juni 2013 werden de volgende voorstellen gepubliceerd:

1. het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad inzake de uitrol 
van de interoperabele eCall in de hele EU;

2. het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 
typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het eCall-boordsysteem en houdende 
wijziging van Richtlijn 2007/46/EG.

Hoe werkt het?
eCall wordt automatisch geactiveerd zodra de in het voertuig ingebouwde sensoren een 
ernstige botsing registreren. Zodra het systeem geactiveerd is, belt het het Europese 
noodhulpnummer 112, brengt het een telefonische verbinding met het betrokken 
noodoproepcentrum en verstuurt het gegevens over het ongeval – het tijdstip van het ongeval, 
de precieze positie van het verongelukte voertuig en de rijrichting - naar de reddingsdiensten. 
Een eCall kan ook handmatig worden gestart door op een knop in het voertuig te drukken, wat 
bijvoorbeeld een getuige van een ernstig ongeval kan doen.

Volgens de Commissie kan een 112 eCall de reactiesnelheid bij noodgevallen met 40% 
vergroten in stedelijke gebieden en 50% op het platteland1 (met een nettowinst van 
ongeveer 10 minuten).

Voorstel voor een besluit
Dit besluit is gericht tot de lidstaten. Het heeft betrekking op de alarmcentrale-infrastructuur 
(PSAP's – Public Safety Answering Points), één van de drie pijlers van de regelgevende 
eCall-strategie van de Commissie. De andere twee zijn de boordapparatuur en de 
telecommunicatienetwerken. Het sluit aan bij de specificaties van Gedelegeerde Verordening 
(EU) nr. 305/2013. Het bestaat uit de volgende rechtsprincipes:

a) de lidstaten moeten uiterlijk 1 oktober 2015 de alarmcentrale-infrastructuur voor eCall 
uitrollen die nodig is voor de correcte ontvangst en verwerking van alle eCalls op hun 
grondgebied, en

b) de lidstaten brengen uiterlijk 18 maanden na de inwerkingtreding van dit besluit 
verslag uit aan de Commissie over de voortgang bij de tenuitvoerlegging ervan. Het 
besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

                                               
1 Duitse studie "STORM" (Stuttgart Transport Operation by Regional Management).
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De kosten voor de lidstaten zijn in hoge mate afhankelijk van het huidige organisatiepeil, het 
peil van de uitrusting van de nationale PSAP-infrastructuur en het aantal PSAP's. Innoverende 
oplossingen maken natuurlijk een aanzienlijke kostenbesparing mogelijk.

Zienswijze van de rapporteur

Verkeersveiligheid is sinds jaar en dag een zeer belangrijk thema voor het Europees 
Parlement. Uw rapporteur staat volledig achter het voorstel van de Commissie om eCall met 
ingang van 1 oktober 2015 verplicht te stellen voor alle nieuwe voertuigen. Dat een 
automatische oproep kan leiden tot sneller ingrijpen van noodhulpdiensten betekent dat er
minder doden en ernstig gewonden zullen vallen onder de Europese bestuurders en burgers. 
Elke minuut is van vitaal belang om levens te redden en de ernst van de verwondingen te 
beperken. 

Daarom is uw rapporteur van mening dat we haast moeten zetten achter dit dossier en 
verzoekt hij de overige parlementsleden hem hierin te volgen.

Momenteel is ongeveer 0,7% van de voertuigen in de EU uitgerust met een particulier eCall-
systeem, en daarom moet eCall verplicht worden gesteld. Het moet een kosteloze, publieke 
dienst zijn die voor alle bestuurders beschikbaar is.

De 112-dienst bestaat al, en ook de PSAP's, die goed functioneren. Dat betekent dat de 
investeringen van de lidstaten minimaal zullen zijn. Dankzij het door de Commissie 
georganiseerde HeERO Pilot project (Harmonised eCall European Pilot) zijn sommige 
lidstaten (Tsjechische Republiek, Kroatië en Roemenië) klaar voor de invoering van de 112 
eCall-dienst. Veel lidstaten zijn met het proefproject begonnen, dus er wordt hard aan de weg 
getimmerd. Uw rapporteur denkt dus dat 1 oktober 2015 voor de lidstaten een haalbare 
termijn is om hun infrastructuur naar behoren aan te passen.

Aangezien de 112-dienst weinig bekendheid geniet, zou het goed zijn als de lidstaten het 
besef van het bestaan van het systeem en van de functies en mogelijkheden ervan zouden 
vergroten door bewustmakingscampagnes te lanceren. Omwille van een consistente aanpak in 
de verschillende lidstaten moet de Commissie hen coördineren en bijstaan bij het organiseren 
van die campagnes.

Het besluit biedt de lidstaten de mogelijkheid om binnenkomende oproepen te filteren om het 
werk van de PSAP's te vergemakkelijken. Handmatig gestarte oproepen kunnen anders 
behandeld worden dan automatische oproepen. Uw rapporteur is het eens met deze aanpak,
maar wil benadrukken dat de lidstaten alle oproepen efficiënt moeten behandelen.

Ook voegt hij een overweging toe waarin de nadruk wordt gelegd op de noodzaak van 
precieze en betrouwbare locatie van de beller van het 112-nummer. Afgezien van eCalls, 
moeten ook "gewone" 112-oproepen op passende wijze worden verwerkt.  Dat is nodig om te 
vermijden dat er situaties ontstaan waarin oproepen ten onrechte in een bepaalde volgorde 
worden afgehandeld en dat de locatie van burgers door 112-diensten alleen maar nauwkeurig 
is bij verkeersongevallen. Deze overweging moet ervoor zorgen dat alle burgers, en niet 
alleen degenen die over een voertuig met eCall-systeem beschikken, kunnen profiteren van de 
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al op grote schaal ingevoerde GNSS-plaatsbepalingstechnologieën.


