
PR\1005914RO.doc PE521.535v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru transport şi turism

2013/0166(COD)

16.10.2013

***I
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului 
privind implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE
(COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Philippe De Backer



PE521.535v01-00 2/11 PR\1005914RO.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 REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 
implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE
(COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2013)0315),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-
0173/2013),

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

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

– după consultarea Comitetului Regiunilor,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor (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.

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La fel ca în cazul altor sisteme de 
apeluri de urgență, apelurile eCall activate 
manual pot include un anumit număr de 
cereri de asistență. Dacă este necesar, 
statele membre pot să pună în aplicare 

(7) La fel ca în cazul altor sisteme de 
apeluri de urgență, apelurile eCall activate 
manual pot include un anumit număr de 
cereri de asistență. Dacă este necesar, 
statele membre pot să pună în aplicare 
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toate mijloacele tehnice și organizaționale 
adecvate pentru a filtra aceste cereri de 
asistență și a se asigura că doar apelurile de 
urgență reale sunt preluate de PSAP eCall.

toate mijloacele tehnice și organizaționale 
adecvate pentru a filtra aceste cereri de 
asistență și a se asigura că doar apelurile de 
urgență reale sunt preluate de PSAP eCall. 
Astfel, statele membre ar trebui să se 
asigure că toate apelurile sunt tratate în 
cel mai eficace mod cu putință.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Nu toți cetățenii Uniunii sunt 
familiarizați cu utilizarea serviciului 
eCall. Statele membre ar trebui să 
organizeze campanii de informare, în 
cooperare cu Comisia. Prin respectivele 
campanii cetățenii ar trebui informați 
despre existența unui serviciu eCall 
gratuit și disponibil în mod public, care să 
sublinieze beneficiile și funcționalitățile 
sistemului. 

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Pentru a garanta tuturor cetățenilor 
Uniunii accesul fiabil la numărul unic de 
urgență european 112 și la serviciile de 
urgență, statele membre ar trebui ca, prin 
intermediul unui terminal mobil dotat cu 
tehnologie GNSS, să crească nivelul de 
precizie și fiabilitate al identificării 
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localizării apelantului la numărul de 
urgență 112, pentru a garanta că un apel 
la numărul 112 este gestionat în același 
mod ca un apel eCall. 

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

I. 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 spriijinirea 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 
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bordul vehiculelor noi cu omologare de tip din categoriile selectate în Europa (sub 
responsabilitatea DG ENTR - adoptată la 13 iunie 2013);

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.

Cum funcționează?
eCall este activat automat imediat ce senzorii aflați la bordul vehiculului depistează un impact 
serios. Sistemul apelează atunci numărul european de urgență 112, stabilește o legătură 
telefonică cu centrul de preluare a apelurilor de urgență adecvat și trimite detaliile 
accidentului la serviciile de salvare, inclusiv momentul accidentului, poziția precisă a 
vehiculului accidentat, precum și direcția vehiculului. Un apel eCall poate fi, de asemenea, 
activat manual prin apăsarea unui buton din autovehicul, de exemplu de către un martor al 
accidentului grav.

Potrivit Comisiei, un apel eCall la numărul 112 poate scurta timpii necesari pentru 
răspunsul de urgență cu 40% în zonele urbane și cu 50% în zonele rurale1 (cu un câștig 
net de circa 10 minute).

Propunerea de decizie
Decizia se adresează direct statelor membre. Prezenta propunere abordează partea legată de 
infrastructura centrelor de preluare a apelurilor de urgență (PSAP) în cadrul strategiei 
Comisiei privind sistemul eCall, pe baza unei triple abordări normative care cuprinde sistemul 
aflat la bordul vehiculului, rețelele de telecomunicații și centrele de preluare a apelurilor de 
urgență. Aceasta este în conformitate cu specificațiile prevăzute în Regulamentul delegat 
(UE) nr. 305/2013. Constă în următoarele principii juridice:

a) statele membre trebuie să implementeze infrastructura PSAP necesară pentru preluarea 
și gestionarea adecvată a tuturor apelurilor eCall de pe teritoriul lor cel târziu până la 1 
octombrie 2015 și

b) statele membre trebuie să transmită Comisiei rapoarte privind stadiul punerii în 
aplicare a prezentei decizii în termen de cel mult 18 luni de la intrarea în vigoare a 

                                               
1 Studiul german „STORM” (Stuttgart Transport Operation by Regional Management)
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deciziei. Decizia intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Costul pentru statele membre depinde în mare măsură de organizarea actuală / nivelul de 
echipare a infrastructurilor naționale PSAP și de numărul de centre PSAP. Desigur, soluțiile 
inovatoare permit reducerea semnificativă a costurilor.

Opinia raportorului 

Siguranța rutieră a fost întotdeauna un subiect foarte important pentru Parlamentul European. 
Raportorul sprijină pe deplin propunerea Comisiei de a introduce sistemul eCall obligatoriu în 
toate vehiculele noi începând din 1 octombrie 2015. Faptul că un apel automat poate avea ca 
efect o intervenție rapidă din partea serviciilor de urgență contribuie la scăderea numărului de 
victime și reduce gravitatea vătămărilor corporale în rândul conducătorilor auto și al 
cetățenilor din Europa. Fiecare minut este extrem de important pentru a salva viața 
persoanelor rănite și pentru a reduce gravitatea rănilor.

Prin urmare, raportorul consideră că trebuie să se procedeze rapid în acest dosar și solicită 
celorlalți deputați să îi ofere sprijinul în cadrul acestui demers.

În prezent, numai aproximativ 0,7% din vehiculele din UE sunt echipate cu sisteme private 
eCall, ceea ce face necesară introducerea obligatorie a sistemului eCall. Acesta trebuie să fie 
un serviciu gratuit și public, disponibil pentru toți conducătorii auto.

Serviciul 112 există deja, iar centrele de preluare a apelurilor de urgență există și funcționează 
bine. Ca urmare, investițiile pe care statele membre vor trebui să le facă vor fi minime. Ca 
urmare a proiectului-pilot HeERO (Harmonised eCall European Pilot - programul-pilot 
armonizat la nivel european privind eCall), organizat de Comisie, unele state membre 
(Republica Cehă, Croația și România), sunt pregătite pentru punerea în aplicare a serviciului 
eCall 112.  Multe state membre nu au început proiectul-pilot, deci acțiunile care trebuie să se 
întreprindă sunt numeroase. Prin urmare, raportorul consideră că 1 octombrie 2015 este un 
obiectiv care poate fi atins pentru ca statele membre să își aducă la zi infrastructura în mod 
adecvat.

Deoarece serviciul 112 nu este încă binecunoscut publicului, ar fi potrivit ca statele membre 
să crească gradul de informare a publicului cu privire la serviciul eCall 112 și cu privire la 
funcționalitățile și posibilitățile sistemului eCall prin lansarea unor campanii de informare. 
Pentru a asigura armonizarea măsurilor luate în diferite state membre, Comisia ar trebui să le 
coordoneze și să le asiste în organizarea acestei campanii.

Decizia dă statelor membre posibilitatea de a filtra apelurile primite, pentru a ușura munca 
centrelor PSAP. Apelurile lansate manual pot fi tratate diferit de apelurile automate. 
Raportorul este de acord cu această abordare, dar dorește să sublinieze că este important ca 
statele membre să trateze toate cazurile în mod eficace.

Raportorul adaugă un considerent care subliniază că este necesar ca localizarea apelantului 
pentru apelurile de urgență la numărul 112 să fie precisă și fiabilă. Alături de apelurile eCall, 
și apelurile „normale” la numărul 112 ar trebui, de asemenea, tratate în mod corespunzător,  
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pentru a evita apariția unei situații nejustificate, în care cetățenii ar putea fi localizați în mod 
adecvat de serviciile 112 numai în caz de accident rutier. Acest considerent are scopul să 
asigure că toți cetățenii pot beneficia de tehnologiile de localizare GNSS deja implementate 
pe scară largă, nu numai cei care dispun de vehicule care au în dotare un sistem eCall. 


