
 

RO   RO 

 

 

 
COMISIA 
EUROPEANĂ  

Bruxelles, 7.8.2020  

COM(2020) 359 final 

 

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU 

privind exercitarea competenței de a adopta acte delegate conferită Comisiei în temeiul 

Regulamentului (UE) 2015/758 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 

aprilie 2015 privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea sistemului eCall 

bazat pe serviciul 112 la bordul vehiculelor 

 



 

1 
 

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU 

privind exercitarea competenței de a adopta acte delegate conferită Comisiei în temeiul 

Regulamentului (UE) 2015/758 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 

aprilie 2015 privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea sistemului eCall 

bazat pe serviciul 112 la bordul vehiculelor 

 

1. INTRODUCERE 

Regulamentul (UE) 2015/758 al Parlamentului European și al Consiliului
1
 stabilește cerințele 

de omologare de tip pentru instalarea sistemului eCall bazat pe serviciul 112 la bordul 

vehiculelor. Acesta prevede, de la 31 martie 2018, dotarea tuturor modelelor noi de 

autoturisme și camionete cu un sistem care, în cazul unui accident grav, va trimite în mod 

automat informații și va lansa un apel vocal către serviciul național de urgență cel mai 

apropiat (numărul european pentru apeluri de urgență 112). Aceasta va reduce în mod 

semnificativ timpul de răspuns pentru salvare și va contribui la salvarea de vieți umane. 

Întrucât regulamentul a început să se aplice în urmă cu doi ani, pe drumurile din UE au fost 

puse în funcțiune peste un milion de autovehicule noi echipate cu eCall și se preconizează că 

acest număr va crește rapid în următorii ani. 

În vederea atingerii obiectivelor stabilite, Regulamentul (UE) 2015/758 al Parlamentului 

European și al Consiliului îi conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate cu privire 

la mai multe aspecte enumerate la articolul 8 alineatul (2) și sub rezerva condițiilor prevăzute 

la articolul respectiv, în conformitate cu articolul 290 din TFUE. 

2. TEMEIUL JURIDIC 

Articolul 2 alineatul (2), articolul 5 alineatele (8) și (9) și articolul 6 alineatul (12) din 

Regulamentul (UE) 2015/758 al Parlamentului European și al Consiliului conferă Comisiei 

competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute la articolul 8.  

Articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/758 conferă Comisiei competența de a 

adopta acte delegate privind aspectele enumerate la articolul respectiv pentru o perioadă de 

cinci ani începând de la data de 8 iunie 2015. În plus, articolul menționat impune Comisiei 

obligația de a întocmi un raport cu privire la delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni 

înainte de încheierea perioadei de cinci ani.  

Competențele delegate se prelungesc tacit cu o perioadă de timp identică, cu excepția cazului 

în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei 

luni înainte de încheierea fiecărei perioade.  

Competența de a adopta acte delegate poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul 

European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe 

specificate în decizia respectivă. Ea va intra în vigoare în ziua următoare datei publicării 
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deciziei în Jurnalul Oficial al Uniuni Europene sau la o dată ulterioară specificată în aceasta 

și nu va afecta validitatea niciunui act delegat deja în vigoare [articolul 8 alineatul (3) din 

Regulamentul (UE) 2015/758]. 

Regulamentul (UE) 2015/758 abilitează Comisia să adopte acte delegate cu privire la 

următoarele aspecte:  

a) identificarea claselor de vehicule din categoriile M1 și N1 care nu pot fi echipate cu un 

mecanism de declanșare eCall adecvat din motive tehnice [articolul 2 alineatul (2) din 

Regulamentul (UE) 2015/758]; 

b) stabilirea cerințelor tehnice detaliate și a testelor pentru omologarea CE de tip a 

vehiculelor în ceea ce privește sistemele eCall bazate pe serviciul 112 instalate la 

bordul vehiculelor, precum și a omologării CE de tip a sistemelor, componentelor și a 

unităților tehnice separate eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor 

[articolul 5 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2015/758]; 

c) actualizarea versiunilor standardelor în cazul adoptării unei noi versiuni [articolul 5 

alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2015/758]; 

d) stabilirea cerințelor tehnice detaliate și a procedurilor de testare pentru aplicarea 

normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și pentru a se asigura că nu se 

produc schimburi de date cu caracter personal între sistemul eCall bazat pe 

serviciul 112 instalat la bordul vehiculelor și sistemele părților terțe [articolul 6 

alineatul (12) din Regulamentul (UE) 2015/758].  

Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia trebuie să îl notifice simultan Parlamentului 

European și Consiliului [articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2015/758].  

În conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2015/758, un act delegat 

adoptat în temeiul articolului 2 alineatul (2), articolului 5 alineatele (8) și (9) și al articolului 

6 alineatul (12) intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au 

formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea actului către Parlamentul European 

și Consiliu sau dacă, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și 

Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada se prelungește cu două 

luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. 

3. EXERCITAREA DELEGĂRII DE COMPETENȚE 

3.1. Actul delegat adoptat 

În perioada de referință, Comisia și-a exercitat competențele delegate prin adoptarea 

următorului act care acoperă toate cele patru aspecte enumerate în secțiunea 2 de mai sus: 

Regulamentul delegat (UE) 2017/79 al Comisiei de stabilire a cerințelor tehnice detaliate și a 

procedurilor de încercare pentru omologarea CE de tip a autovehiculelor în ceea ce privește 

sistemele eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor, a componentelor și a 

unităților tehnice separate eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor, 

precum și de completare și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/758 al Parlamentului 
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European și al Consiliului în ceea ce privește derogările și standardele aplicabile a fost 

adoptat la 12 septembrie 2016
2
. 

3.2. Consultarea prealabilă adoptării 

În vederea elaborării actului delegat, Comisia a consultat experți desemnați de statele 

membre și de părțile interesate relevante (în cadrul Subgrupului privind eCall al Grupului de 

lucru pentru autovehicule), prin intermediul unor reuniuni de experți speciale periodice și a 

unor consultări scrise. Documentele relevante pentru aceste consultări au fost transmise 

simultan Parlamentului European și Consiliului.  

În cursul elaborării actului delegat au avut loc consultări ample cu experți ai serviciilor 

Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Comisia a participat la reuniunile comisiilor 

principale și ale comisiilor asociate din cadrul Parlamentului European pentru a avea un 

schimb de opinii suplimentar cu privire la proiectul de act. Observațiile prezentate în cadrul 

acestor consultări au fost luate în considerare la elaborarea versiunilor finale ale actului 

delegat. 

3.3. Absența obiecțiilor față de actul delegat 

În conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2015/758, Parlamentul 

European sau Consiliul poate formula obiecții la un act delegat în temeiul articolului 2 

alineatul (2), al articolului 5 alineatele (8) și (9) și al articolului 6 alineatul (12) în termen de 

două luni de la data notificării actului, prelungibil cu încă două luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a Consiliului. 

Nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții cu privire la actul delegat 

menționat la punctul 3.1. de mai sus și, prin urmare, actul respectiv a fost publicat și a intrat 

în vigoare la sfârșitul perioadei prevăzute pentru exprimarea obiecțiilor. 

4. CONCLUZIE 

Comisia consideră că și-a exercitat competențele delegate care i-au fost conferite în limitele 

și cu respectarea condițiilor prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (UE) 2015/758. 

Comisia consideră că este necesară prelungirea competențelor, deoarece pe viitor vor fi 

necesare acte delegate suplimentare, printre altele pentru a actualiza versiunea standardelor 

menționate la articolul 5 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2015/758 și pentru a adapta la 

evoluțiile tehnologice procedurile de încercare stabilite în anexele la Regulamentul delegat 

(UE) 2017/79 al Comisiei. Prin acest raport, Comisia îndeplinește cerința de raportare 

prevăzută la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/1017. Comisia invită 

Parlamentul European și Consiliul să ia act de prezentul raport. 
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