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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-introduzzjoni regolatorja tal-eCall
(2012/2056(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Settembru 2011 dwar 
appoġġ għal servizz ta’ sejħiet elettroniċi offrut madwar l-UE kollha fin-netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika għat-trażmissjoni ta’ sejħiet tal-emerġenza bbażati fuq in-
numru 112 minn sistemi mmuntati fil-vetturi (“Sejħiet elettroniċi”),

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2010/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ 
Lulju 2010 dwar il-qafas għall-varar ta’ Sistemi ta’ Trasport Intelliġenti fil-qasam tat-
trasport bit-triq u għall-interkonnessjonijiet ma’ modi oħrajn ta’ trasport1,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2002/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' 
Marzu 2002 dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma' netwerks u 
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva Servizz Universali)2,

– wara li kkunsidra d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni 'Valutazzjoni tal-
Impatt’ li jakkumpanja r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar appoġġ għal servizz ta’ 
sejħiet elettroniċi offrut madwar l-UE kollha fin-netwerks tal- komunikazzjoni elettronika 
għat-trażmissjoni ta’ sejħiet tal-emerġenza bbażati fuq in-numru 112 minn sistemi 
mmuntati fil-vetturi (“Sejħiet elettroniċi”) (SEC(2011)1020),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ‘Lejn Żona Ewropea ta’ sikurezza 
tat-triq: orjentazzjonijiet ta’ politika dwar is-sikurezza tat-triq 2011-2020’
(COM(2010)0389),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 'Futur sostenibbli għat-trasport: Lejn 
sistema integrata, immexxija mit-teknoloġija u li tista’ tintuża faċilment’ 
(COM(2009)0279),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ‘eCall: Wasal il-waqt għall-
Mobilizzazzjoni (COM(2009)0434),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ‘Lejn Mobilità Aktar Sikura, Aktar 
Nadifa u aktar Effiċjenti madwar l-Ewropa: L-Ewwel Rapport dwar il-Karozzi 
Intelliġenti’ (COM(2007)0541), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ‘Dwar l-Inizjattiva tal-Karozzi 
Intelliġenti - “Is-Sensibilizzazzjoni dwar l-ICT għal Vetturi Aktar Intelliġenti, Aktar 
Sikuri u Aktar Nodfa”' (COM(2006)0059), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ‘Inġibu l-eCall Lura fi Triqitha -
                                               
1 ĠU L 207, 6.8.2010, p. 1.
2 ĠU L 108, 24.4.2002, p. 51.
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Pjan ta’ Azzjoni (It-Tielet Komunikazzjoni dwar is-Sikurezza Elettronika)’ 
(COM(2006)0723),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni ‘It-twassil tal-eCall liċ-Ċittadini’ (It-
Tieni Komunikazzjoni dwar is-Sikurezza Elettronika) (COM(2005)0431),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni 'Informazzjoni u Teknoloġiji tal-
Komunikazzjoni għal Vetturi Sikuri u Intelliġenti' (COM(2003)0542), 

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Programm Ewropew ta' Azzjoni 
għas-Sikurezza fit-Toroq — Innaqqsu bin-nofs l-għadd ta' vittmi ta' inċidenti tat-traffiku 
fl-Unjoni Ewropea sal-2010: Responsabilità konġunta’ (COM (2003)0311),

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma dwar il-ħarsien tad-datadata u l-implikazzjonijiet 
għall-privatezza fl-inizjattiva eCall (Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 - 1609/06/MT, WP 
125),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Settembru 2011 dwar is-sikurezza fit-
toroq 2011-20201, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2010 dwar futur sostenibbli għat-
trasport2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta’ Lulju 2011 dwar is-Servizz Universali u n-
numru tal-emerġenza "112"3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ April 2009 dwar il-Pjan ta' Azzjoni tas-
Sistemi ta' Trasport Intelliġenti4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta’ Ġunju 2008 dwar l-Ewwel Rapport dwar 
il-Karozzi Intelliġenti5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta’ Jannar 2007 dwar it-Tielet Programm ta' 
Azzjoni Ewropew għas-Sikurezza tat-Toroq - reviżjoni ta' nofs iż-żmien6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' April 2006 dwar is-sikurezza fit-toroq:
inwasslu l-eCall liċ-ċittadini7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta’ Settembru 2005 dwar ‘Programm 
Ewropew ta' Azzjoni għas-Sikurezza fit-Toroq  — Innaqqsu bin-nofs l-għadd ta' vittmi ta' 
inċidenti tat-traffiku fl-Unjoni Ewropea sal-2010: responsabilità konġunta’8,

                                               
1 Testi adottati, P7_ TA(2011)0408.
2 ĠU C 81E, 2.12.2011, p.13.
3 Testi adottati, P7_ TA(2011)0306.
4 ĠU C 184 E, 8.7.2010, p.50
5 ĠU C 286 E, 27.11.2009, p. 45
6 ĠU C 244 E, 18.1.2007, p. 220
7 ĠU C 296 E, 6.12.2006, p. 268
8 ĠU C 227 E, 21.9.2006, p. 609
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– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra d-deliberazzjonijiet konġunti tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 
tal-Konsumatur u tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu skont l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' 
Proċedura, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u tal-
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A7-0000/2012),

A. billi l-għan tas-sistema tal-eCall mmuntata fuq il-vetturi huwa biex jassigura n-notifika 
awtomatika tas-servizzi tal-emerġenza f’każ ta’ inċident serju, bl-iskop li jitnaqqsu l-
fatalitajiet tat-traffiku u tittaffa s-severità ta’ korrimenti fit-toroq billi l-assistenza 
kwalifikata u mgħammra tasal aktar malajr (il-prinċipju ‘golden hour’ (is-siegħa tad-
deheb)),

B. billi l-eCall jippermetti li telefonati ta’ emerġenza jsiru mingħajr diffikultajiet ta’ lingwa 
bis-saħħa ta’ data diġitali miżmuma fil-format ta’ messaġġ magħmul minn Sett Minimu 
ta’ Data (MSD), li aktarx itaffi nuqqas ta’ ftehim u stress,

C. billi, fil-kuntest tas-sikurezza tat-triq, il-mobilizzazzjoni tas-servizz tal-eCall madwar l-
UE disponibbli fil-vetturi kollha u fil-pajjiżi kollha kienet ta’ prijorità kbira għall-Unjoni 
mill-2002, u hija inkluża fil-Programm ta’ Azzjoni rigward is-Sikurezza fit-Toroq 2011-
2020 biex itejjeb is-sikurezza tat-triq u jikkontribwixxi fl-objettiv li jitnaqqas in-numru ta’ 
mwiet u korrimenti fit-toroq fl-Ewropa,

D. billi f’diversi okkażjonijiet, il-Parlament esprima l-appoġġ tiegħu għall-introduzzjoni tal-
eCall, inkluż appoġġ għall-operazzjoni mandatorja tiegħu,

E. billi approċċ volontarju għall-operazzjoni fl-UE kienet il-politika tal-Kummissjoni mill-
2003 iżda sal-lum ma kisibx progress sinifikanti,

F. billi fil-komunikazzjoni tagħha tal-2009 ‘eCall: Wasal il-waqt għall-Operazzjoni’, il-
Kummissjoni indikat li jekk sal-aħħar tal-2009 ma jintlaħaqx progress sinifikanti, 
f’termini kemm ta’ disponibilità tat-tagħmir eCall fil-vetturi kif ukoll tal-investiment 
neċessarju fl-infrastruttura tal-PSAP (Ċentru li jirċievi t-telefonati relatati mas-sikurezza 
pubblika), tista’ tipproponi miżuri regolatorji,

G. billi llum diġà jeżistu servizzi privati ta’ telefonati ta’ emerġenza mmuntati ġo vetturi, 
iżda l-ebda wieħed minnhom ma joffri servizz madwar l-UE u l-penetrazzjoni tas-suq 
huwa taħt 0.4% tal-flotta tal-vetturi, waqt li xi wħud mis-servizzi introdotti tneħħew 
minħabba fallimenti fis-suq, bir-riżultat li l-utent spiċċa mingħajr is-servizz ta’ telefonati 
ta’ emerġenza minn ġewwa vetturi tul il-ħajja tal-vettura,

H. billi skont ir-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika li twettqet mill-Kummissjoni fl-2010 
dwar l-implimentazzjoni tal-eCall, aktar minn 80% ta’ dawk li taw ir-reazzjoni tagħhom, 
isibu s-sistema tal-eCall utli u jixtiequ li l-vettura tagħhom tkun mgħammra biha,

I. billi  t-teknoloġija hija lesta u kien hemm qbil dwar standards komuni madwar l-UE mill-
industrija u l-awtoritajiet pubbliċi, 
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J. billi fl-2010, il-Kummissjoni pubblikament ħabbret li għandha tippreżenta, fl-ewwel tliet 
xhur tal-2012, regolament ġdid li jinkludi l-eCall bħala rekwiżit addizzjonali  fi ħdan 
qafas regolatorju tal-vetturi bil-mutur tat-tip approvat,

1. Jilqa’ r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta’ Settembru 2011, u jħeġġeġ lill-Istati 
Membri u lill-Operaturi ta’ Netwerks Mobbli (MNOs) sabiex jimplimentaw il-miżuri 
tagħha sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2014;

2. Jiddispjaċih għad-dewmien u n-nuqqas ta’ progress fl-operazzjoni volontarja tal-eCall sal-
ġurnata tal-lum;

3. Jikkunsidra li l-eCall għandha tkun sistema pubblika ta’ telefonati ta’ emerġenza madwar 
l-UE, inkorporata fil-vettura u bbażata fuq il-112 u fuq standards komuni pan-Ewropej, 
sabiex jiġi assigurat servizz affidabbli u affordabbli li jista’ jaħdem mingħajr problemi u 
b’mod interoperabbli madwar l-Ewropa fil-vetturi kollha, irrispettivament mill-marka, 
pajjiż jew mill-pożizzjoni attwali tal-vettura, biex b’hekk ikunu massimizzati l-benefiċċji 
tal-eCall għas-sewwieqa kollha;

4. Jenfasizza l-effetti pożittivi tal-eCall, f’termini mhux biss ta’ titjib fil-ġestjoni ta’ inċidenti 
iżda wkoll fit-tnaqqis tal-konġestjoni kkawżati minn inċidenti u sabiex jiġu evitati 
inċidenti sekondarji;

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tissottometti proposta fi ħdan il-qafas tad-Direttiva 
2007/46/KE sabiex sal-2015 tassigura l-implimentazzjoni mandatorja ta’ sistema pubblika 
ta’ eCall ibbażata fuq il-112 fil-karozzi kollha ġodda tat-tip approvat u fl-Istati Membri 
kollha;

6. Jiċħad l-idea li l-implimentazzjoni ta’ aspetti tal-eCall  mmuntata ġewwa l-vetturi jistgħu 
jiddaħħlu gradwalment fuq perjodu estiż ta’ żmien;

PSAPs – aspetti ta’ rispons f’emerġenza

7. Jinnota kemm huwa essenzjali li jiġi assigurat li l-PSAPs kollha fl-Istati Membri kollha 
huma mgħammra tajjeb jekk se jkun hemm livell uniformi ta’ protezzjoni għaċ-ċittadini 
fl-Unjoni, u għaldaqstant jistieden lill-Istati Membri biex jaġġornaw l-infrastruttura 
tagħhom tas-servizzi ta’ rispons f’emerġenza sabiex ikunu jistgħu jimmaniġġjaw l-eCalls 
sal-2015, bl-aħjar mod skont l-istrutturi nazzjonali tagħhom;

8. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tadotta speċifikazzjonijiet komuni għal PSAPs fi ħdan il-qafas 
tad-Direttiva dwar l-STI sal-aħħar tal-2012, u tikkunsidra tipproponi direttiva dwar l-
implimentazzjoni tal-eCall; 

9. Jikkunsidra li għandhom jiġu promossi r-rabtiet bejn il-PSAPs u l-operaturi tat-trasport 
biex titjieb il-ġestjoni tal-inċidenti, b’konformità mar-rakkomandazzjonijiet tal-
Pjattaforma Ewropea għall-Implimentazzjoni tal-eCall (EeIP); 

Servizzi privati ta’ telefonati ta’ emerġenza

10. Jikkunsidra li servizz pubbliku tal-eCall madwar l-UE jista’ jikkoeżisti ma’ servizzi 
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privati ta’ telefonati ta’ emerġenza, sakemm, sew jekk xerrej jiddeċiedi favur għażla 
privata sew jekk le, il-vetturi huma mgħammra bis-servizz pubbliku tal-eCall sabiex tiġi 
assigurata kontinwità tas-servizz madwar l-UE tul il-ħajja tal-vettura;

11. Jenfasizza li l-konsumaturi għandhom jiġu offruti ħarsa ġenerali realistika u informazzjoni 
komprensiva dwar il-funzjonalità u l-effetti ta’ kull applikazzjoni privata ta' telefonati ta' 
emerġenza mmuntata ġo vettura li huma jkunu qed jagħżlu u dwar il-livell ta' servizz li 
jista’ jkun mistenni;

12. Jikkunsidraha essenzjali li meta konsumatur jiddeċiedi li jitlaq servizz privat ta’ telefonati 
ta’ emerġenza jew ikun qed jivvjaġġa f’pajjiż fejn dak is-servizz mhux offrut, is-servizz 
pubbliku tal-eCall ibbażat fuq il-112 għandu mbagħad ikun awtomatikament disponibbli;

Protezzjoni tad-Data

13. Jilqa’ l-fatt li s-sistema tal-eCall ma tippermettix it-traċċabilità tal-vettura, minħabba li 
hija sistema inattiva sakemm tagħti bidu għal telefonata ta' emerġenza, b'konformità mar-
rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 dwar il-Protezzjoni tad-Data; 

14. Jenfasizza li regoli adegwati għandhom jiġu inklużi għall-ipproċessar ta’ data personali 
relatati mal-eCalls, mhux biss mill-Operaturi ta’ Netwerks Mobbli iżda wkoll mill-atturi l-
oħra kollha involuti, li jinkludu l-produtturi tal-vetturi, il-PSAPs u s-servizzi tal-
emerġenza u li jiġi assigurat rispett għall-prinċipji tal-privatezza u l-protezzjoni tad-data;

15. Jenfasizza li servizzi privati tal-eCall għandhom iżguraw rispett għall-prinċipji tal-
privatezza u tal-protezzjoni tad-data, li jipprovdu b’mod partikolari għall-kunsens 
infurmat u l-possibilità li wieħed jitlaq minn servizz, b’konformità mar-
rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29;

Oqsma oħra relatati

16. Jenfasizza li s-sistema tal-eCall tutilizza komponenti tekniċi (kapaċitajiet tal-
ippożizzjonar, ipproċessar u komunikazzjoni bis-satellita) li jistgħu jipprovdu wkoll il-
bażi għal diversi applikazzjonijiet u servizzi oħra mmuntati ġewwa l-vettura;

17. Jistieden lill-Kummissjoni biex tassigura li s-sistema tal-eCall hija bbażata fuq 
pjattaforma interoperabbli u b’aċċess miftuħ sabiex tinkuraġġixxi l-innovazzjoni u 
tingħata spinta lill-kompetittività tal-industrija Ewropea tat-teknoloġija tal-informatika fis-
swieq globali;

18. Jenfasizza li kull servizz addizzjonali li se jintuża fil-vettura – b’mod speċjali waqt is-
sewqan – irid ikun konformi ma’ standards ċari ta’ sikurezza, sigurtà u protezzjoni ta’ 
data, u li konformità ma’ standards bħal dawn għandha tkun imkejla u kkontrollata; 

19. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu l-attivitajiet tagħhom fir-rigward tal-
implimentazzjoni ta’ kampanji ta’ sensibilizzazzjoni dwar is-sistema tal-eCall u l-
benefiċċji tagħha għaċ-ċittadini tal-Ewropa;

20. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
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Kummissjoni u lill-Gvernijiet u lill-Parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

X'inhi l-eCall?

F’każ ta’ inċident gravi tat-traffiku, vettura mgħammra b’eCall awtomatikament tagħti bidu 
għal telefonata ta’ emerġenza. Anki jekk il-passiġġieri ma jistgħux jitkellmu, eCall toħloq 
kollegament bil-vuċi mal-aktar Ċentru viċin li jirċievi t-telefonati relatati mas-sikurezza 
pubblika (PSAP) u tibgħat messaġġ ta’ emerġenza, magħruf bħala s-sett minimu ta’ data 
(MSD), li jinkludi informazzjoni ewlenija dwar l-inċident, bħall-ħin, il-pożizzjoni preċiża, id-
direzzjoni tas-sewqan (li tkun ġejja minn data preċiża bbażata fuq is-satellita) u deskrizzjoni 
tal-vettura. eCall tista’ tiġi attivata wkoll manwalment.

L-eCall ma tevitax inċidenti, iżda ssaħħaħ l-effikaċja tas-servizzi ta’ emerġenza.  Meta 
servizzi ta’ emerġenza huma avżati b’mod immedjat u jafu l-pożizzjoni tal-inċident, huma 
jistgħu jaslu malajr u jnaqqsu r-riskju ta’ mewt u s-severità ta' korrimenti (il-prinċipju ‘golden 
hour’(is-siegħa tad-deheb)).

Kif taħdem?

L-operatur tan-netwerk mobbli (MNO) jidentifika li t-telefonata tal-112 hija eCall mill-
‘element identifikattiv eCall’ inserita mill-modulu tal-komunikazzjoni tal-vettura.   L-operatur 
tan-netwerk mobbli jiġġestixxi l-eCall bħal kull telefonata oħra tal-112 u jgħaddi t-telefonata 
lill-aktar ċentru adegwat ta’ rispons f’emerġenza - Ċentru li jirċievi t-telefonati relatati 
mas-sikurezza pubblika (PSAP) – hekk kif definit mill-awtoritajiet pubbliċi. 

L-operatur tal-PSAP għandu jirċievi kemm telefonata telefonika bil-vuċi kif ukoll sett minimu 
ta’ data. L-informazzjoni pprovduta permezz tas-sett minimu ta’ data għandha tiġi 
dekodifikata u tintwera fuq l-iskrin tal-operatur tal-PSAP. Il-pożizzjoni u d-direzzjoni tas-
sewqan tal-vettura jistgħu jiġu murija fuq is-Sistema ta' Informazzjoni Ġeografika. Fl-istess 
ħin, l-operatur ikun jista’ jisma’ x’inhu jiġri fil-vettura u jitkellem mal-okkupanti tal-vettura 
jekk dan ikun possibbli. Dan għandu jgħin lill-operatur jaċċerta liema servizzi ta’ emerġenza 
huma meħtieġa fuq il-post tal-inċident (ambulanza, persunal tat-tifi tan-nar jew pulizija) u 
b’mod rapidu jibgħat l-allarm u l-informazzjoni kollha rilevanti lis-servizz xieraq.

Barra minn hekk, l-operatur tal-PSAP ikun jista’ b’mod immedjat jinforma liċ-ċentri tal-
ġestjoni tat-toroq/traffiku bl-inċident li seħħ f’post speċifiku, b’hekk jiffaċilita informazzjoni 
rapida lill-utenti l-oħra tat-triq u jiġu evitati inċidenti sekondarji, waqt li jgħin biex tinfetaħ il-
karreġjata u għaldaqstant inaqqas il-konġestjoni.

X’hemm bżonn għall-implimentazzjoni tal-eCall?

Manifatturi tal-vetturi/tagħmir għandhom jinkludu sistema mmuntata ġewwa vettura li 
kapaċi tagħti bidu għall-eCalls u tiġbor u tibgħat b’mod immedjat is-Sett Minimu ta’ 
Data. 

L-operaturi tan-Netwerks Mobbli għandhom jitrażmettu l-eCalls (vuċi u data) liċ-
ċentri ta’ rispons għal telefonati ta’ emerġenza. 
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L-Istati Membri għandhom jaġġornaw iċ-Ċentri li jirċievu t-telefonati relatati mas-
sikurezza pubblika sabiex ikunu jistgħu jimmaniġġjaw l-eCalls (vuċi u data).

X'sar s'issa?

Il-mobilizzazzjoni ta’ servizz ta’ eCall pan-Ewropew disponibbli fil-vetturi kollha u fil-pajjiżi 
kollha kienet waħda mill-ogħla prijoritajiet identifikata mill-Grupp ta’ Ħidma ta’ esperti dwar 
is-Sikurezza tat-Triq fl-2002.

Fl-2003, il-Kummissjoni inkludiet il-mobilizzazzjoni ta’ servizz ta’ eCall pan-Ewropew 
armonizzat bħala wieħed mill-prijoritajiet tal-inizjattiva dwar is-Sikurezza-e u appoġġat il-
ħolqien ta’ Grupp għat-Tmexxija (Driving Group) tal-eCall bil-parteċipazzjoni ta' 
rappreżentanti tal-partijiet interessati kollha, biex jiddefinixxi l-ħtiġijiet ta’ servizz bħal dan.  

Fl-2004, il-Grupp ipproduċa l-Memorandum ta’ Qbil (MtQ) għall-elaborazzjoni ta’ servizz ta’ 
eCall interoperabbli pan-Ewropew fl-Ewropa (eCall MtQ) u ppropona mappa tar-rotta bil-
għan li tibda l-introduzzjoni volontarja ta’ eCall bħala għażla standard fil-vetturi kollha fl-
Ewropa sal-aħħar tal-2009. Dan id-dokument huwa wieħed volontarju u huwa intenzjonat 
biex jirrifletti l-impenn tal-firmatarji li jappoġġjaw l-implimentazzjoni f’waqtha tal-eCall. 4 
Stati Membri biss ma ffirmawx il-MtQ.

eCall kienet ukoll waħda mill-prijoritajiet tal-Intelligent Car Initiative varata fl-2006 u tal-
Intelligent Transport Systems Action Plan Id-Direttiva dwar is-Sistemi ta’ Trasport 
Intelliġenti tinkludi “il-forniment armonizzat ta’ eCall interoperabbli fl-UE kollha” fost l-
azzjonijiet ta’ prijorità fi ħdan il-qasam ta’ prijorità ‘Applikazzjonijiet għas-sikurezza u 
sigurtà fit-toroq”.

Fl-2009, il-Komunikazzjoni ‘eCall: Wasal il-waqt għall-Mobilizzazzjoni’ pproponiet sensiela 
ta’ miżuri bħala appoġġ għall-introduzzjoni volontarja tas-servizz tal-eCall fil-vetturi kollha 
ġodda tat-triq fl-Ewropa. Il-Komunikazzjoni indikat li jekk ma jkunx sar progress sinifikanti 
sal-aħħar tal-2009, kemm fid-disponibilità tat-tagħmir tal-eCall fil-vetturi, kif ukoll fl-
investiment meħtieġ fl-infrastruttura ta’ Ċentri li jirċievu t-telefonati relatati mas-sikurezza 
pubblika (PSAP), il-Kummissjoni għandha tippjana li tieħu miżuri regolatorji.

L-introduzzjoni mandatorja tal-eCall

B’konformità ma’ din il-Komunikazzjoni, fl-2011 il-Kummissjoni ddeċidiet li tieħu azzjoni 
leġiżlattiva biex tintroduċi l-eCall. Dan l-approċċ regolatorju jinkludi 3 miżuri:

1.- Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni adottata Settembru ta’ qabel, fejn l-Istati Membri 
huma mitluba jiddefinixxu l-infrastruttura tagħhom tat-Telefonati ta’ Emerġenza biex jirċievu 
l-eCalls; u Operaturi ta’ netwerks mobbli huma mitluba jimplimentaw l-element 
identifikattiv eCall fin-netwerks tagħhom qabel l-aħħar tal-2014 sabiex jimmaniġġjaw l-
eCalls bħal kull telefonata oħra tal-112 (mingħajr ħlas u bi prijorità fin-netwerks).

Ir-Rakkomandazzjoni għandha tiġi segwita b': 
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2.- Att iddelegat biex jiġi adottat sal-aħħar tal-2012 skont id-Direttiva dwar l-STI li 
jistabbilixxi speċifikazzjonijiet komuni li jaġġornaw l-infrastuttura tal-PSAP.

3.- Proposta għal regolament skont il-leġiżlazzjoni ta’ vetturi tat-tip approvat biex ikun hemm 
introduzzjoni mandatorja ta’ dik il-parti mmuntata ġewwa l-vettura tas-servizz tal-eCall 
f’vetturi ġodda tat-tip approvat fl-Ewropa. 

Opinjonijiet tar-rapporteurs

eCall: servizz pubbliku għall-benefiċċju tal-Ewropej kollha
Ir-Rapporteurs tagħkom jikkunsidraw li l-operazzjoni mandatorja ta’ eCall pubblika 
m’għandhiex tkun ibbażata jew ikkondizzjonata fuq l-eżistenza ta’ każ pożittiv ta’ negozju 
għal servizz awtonomu tal-eCall, minħabba li għandhom jiġu kkunsidrati wkoll il-benefiċċji 
tagħha għas-soċjetà inġenerali.  

eCall għandha tkun servizz pubbliku ta’ telefonata ta’ emerġenza, mingħajr ħlas, għall-
benefiċċju ta’ kull sewwieq fl-Ewropa indipendentement mill-marka tal-karozza tiegħu.

Servizzi privati ta’ telefonati ta’ emerġenza (TPS)

Servizzi privati ta’ telefonati ta’ emerġenza mmuntati ġewwa l-vetturi bdew jiġu introdotti fl-
Ewropa fl-aħħar tas-snin disgħin.  Illum, servizzi proprjetarji ta’ telefonati ta’ emerġenza 
mmuntati ġewwa l-vettura huma disponibbli fl-Ewropa u mad-dinja kollha f'fergħat differenti 
ta' fornituri ta' karozzi u fornituri ta' servizzi  (eżempju, Volvo, PSA, Fiat, BMW).  
Tipikament dawn jiġu miġbura ma' servizzi oħra, bħal għajnuna f'każ ta' ħsara, telefonija 
mobbli abbord, navigazzjoni dinamika, eċċ. 

Ċentri privati għat-telefonati jirċievu t-telefonati ta' emerġenza u jitrażmettu t-telefonati u d-
data dwar l-inċident lill-PSAPs f'emerġenza. Kull manifattur jeħtieġ li jilħaq ftehim mal-
awtoritajiet tal-PSAP f'kull pajjiż fejn ikun irid jinstalla s-servizz għall-użu, fuq bażi ta' każ 
b'każ.

Minkejja li dawn is-servizzi, introdotti aktar minn 10 snin ilu, urew l-utilità tagħhom, il-
penetrazzjoni tagħhom fl-Ewropa tibqa' baxxa ħafna (anqas minn 0.4 % tal-flotta tal-vetturi).
Normalment dan is-servizz huwa disponibbli biss għall-aqwa karozzi u f’pajjiżi fejn hemm 
każ ċar ta’ negozju. 

Servizzi privati ta’ telefonati ta’ emerġenza ma jkoprux il-pajjiżi kollha fl-Ewropa, għalhekk 
meta vetturi jivvjaġġaw f’pajjiżi fejn is-servizz mhux provdut minn parti privata, is-servizz 
jiġi mwaqqaf. Barra minn hekk, uħud mis-servizzi introdotti fil-passat tneħħew minħabba 
fallimenti fis-suq, bir-riżultat li l-utent spiċċa mingħajr is-servizz ta’ telefonati ta’ emerġenza 
ta’ ġol-vettura tul il-ħajja tal-vettura.

Ir-rapporteurs tagħkom jemmnu li s-servizz pubbliku tal-eCall madwar l-UE ibbażat fuq in-
numru tal-emerġenza 112 jista’ jikkoeżisti ma’ servizzi privati ta’ telefonati ta’ emerġenza 
sakemm jiġu adottati l-miżuri neċessarji biex tkun assigurata l-provvista tas-servizz lill-
konsumatur.
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Servizzi pubbliċi u privati ta’ valur miżjud

Bil-mobilizzazzjoni ta' servizz pubbliku tal-eCall madwar l-Ewropa, vetturi futuri se jkunu 
mgħammra bi pjattaforma bażika tat-telematika mmuntata fil-vettura li tlaqqa’ komponenti 
tekniċi (komunikazzjoni mingħajr fili b’teknoloġija li tindika l-pożizzjoni b’mod preċiż u 
konnessjoni ma’ sistemi li jikkontrollaw il-karozza u s-sensers) li tista’ tipprovdi l-bażi għal 
diversi applikazzjonijiet mmuntati ġewwa l-vettura. 

Utenti tal-vetturi, l-industrija awtomotiva u dik tat-telekomunikazzjoni jistgħu jibbenefikaw 
mill-provvista ta’ servizzi ġodda bbażati fuq il-preżenza ta’ pjattaforma tas-sistemi telematiċi 
tal-eCall u l-abilità assoċjata magħha li tiġbor u tippreżenta data addizzjonali lill-vetturi.
Għaldaqstant, servizzi/applikazzjonijiet ta’ valur miżjud, li huma jew mingħajr ħlas jew 
kummerċjali, potenzjalment jistgħu jiġu miżjuda mas-sistema mmuntata fil-vetturi li 
inizjalment kienet maħsuba għal eCall pubblika Ewropea. 

Ir-rapporteurs tagħkom jemmnu li l-integrazzjoni ta’ dawn l-applikazzjonijiet kollha 
f'arkitettura koerenti u sistema miftuħa jistgħu jagħtu effiċjenza u użu aħjar, spejjeż imnaqqsa 
u estensibilità akbar, u jippermettu l-integrazzjoni ta' applikazzjonijiet futuri ġodda jew 
aġġornati . Id-definizzjoni tal-kunċett ta' ‘pjattaforma miftuħa fil-vettura’ tagħmel parti mill-
Pjan ta' Azzjoni dwar l-STI. 

Sistemi miftuħa mmuntati ġewwa vetturi li jagħtu l-għażla lill-konsumaturi u aċċess mhux biss 
għall-fornituri tas-servizzi mmexxija mill-manifatturi tal-vetturi se jistimulaw is-suq ġenerali 
Ewropew tat-telematika u jinkuraġġixxu d-diversità u l-innovazzjoni tal-prodott bi prezzijiet 
raġonevoli. 

Għaldaqstant għażla miftuħa għall-konsumaturi u aċċess miftuħ għall-fornituri tas-servizzi 
għandhom isiru parti mill-kriterji tal-OEM għad-diżinn tal-pjattaforma mmuntata ġewwa l-
vetturi. Aċċess għall-infrastruttura tal-karozzi jista’ jinkiseb permezz ta' interfaċji 
standardizzati xierqa.

Barra minn hekk, jingħata permess lil kull servizz addizzjonali sakemm ma jkunx 
kontradittorju għas-sikurezza u s-sigurtà tas-sewqan u jikkonforma mal-istandards stabbiliti. 

Protezzjoni tad-Data 

Kull applikazzjoni miżjuda mmuntata ġewwa vettura li hija bbażata fuq il-pjattaforma tas-
sistemi telematiċi tal-eCall għandha tkun konformi bis-sħiħ mar-regolamenti rilevanti tal-
protezzjoni tad-data u tal-privatezza.  Dan ifisser:

1. L-iskopijiet li għalihom id-data tista’ tintuża għandhom ikunu miktubin b’mod ċar fil-
kuntratti individwali. Il-kuntratti għandhom jistabbilixxu wkoll li l-fornitur tas-servizz minn 
partijiet terzi huwa l-kontrollur tad-data rilevanti u huwa marbut bl-obbligi kollha tal-
protezzjoni tad-data u tal-privatezza relatati mal-kontrolluri tad-data skont id-Direttiva u l-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali dwar il-protezzjoni tad-data.  
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2. Dik id-data biss li hija “bżonnjuża” u “rilevanti” għal skopijiet speċifiċi tista’ tiġi 
trażmessa, jiġifieri għandu jiġi assigurat li kull fornitur minn partijiet terzi jirċievi biss dik id-
data li hija meħtieġa għall-iskopijiet tal-kuntratt rispettiv. 

L-użu ta’ tagħmir nomadiku bħala eCall

Għalkemm il-provvista tal-funzjoni tal-eCall tista’ tkun miksuba sa ċertu punt bl-użu ta’ 
soluzzjonijiet nomadiċi (bħal mowbajls), ir-Rapporteurs tagħkom huma kritiċi ħafna bl-
introduzzjoni mandatorja tagħhom għall-vetturi ġodda tat-tip approvat, minħabba li dan it-
tagħmir nomadiku jista’ jitneħħa jew ma jiġix attivat.

Benefiċċji tal-eCall

L-akbar benefiċċju tal-eCall se jkun it-tnaqqis tal-għadd ta’ mwiet u l-mitigazzjoni tal-gravità 
tal-korrimenti kkawżati minn inċidenti tat-traffiku minħabba li s-servizzi tal-emerġenza se 
jaslu aktar malajr fuq ix-xena tal-inċident.

Il-ħin iqsar ta’ salvataġġ – il-wasla aktar malajr tal-iskwadri tas-salvataġġ, il-pulizija u l-
kumpaniji tal-irmonk – jippermetti li x-xena tal-inċident titnaddaf aktar malajr, għaldaqstant 
eCall se tnaqqas il-ħin tal-konġestjoni u tikkontribwixxi għall-effiċjenza tat-trasport fit-toroq 
tal-Ewropa bit-tnaqqis ta’ spejjeż esterni. 

Għall-awtoritajiet pubbliċi, il-benefiċċji tal-eCall li l-aktar li jidhru huma fit-tnaqqis ta’ a) il-
konsegwenzi mediċi ta’ ħabta, b) ir-riskju ta’ inċidenti oħra fuq il-post, c) l-impatt tal-inċident 
fuq it-traffiku.

Għall-industrija tal-karozzi, l-introduzzjoni mandatorja ta’ eCall pubblika madwar l-UE fil-
vetturi kollha ġodda tat-tip approvat, se tiftaħ opportunitajiet ġodda għall-mobilizzazzjoni ta’ 
servizzi addizzjonali ta’ valur miżjud li jużaw il-pjattaforma tas-sistemi telematiċi tal-eCall.

F’dan ir-rigward, diversi analiżi ekonomiċi dwar l-impatt tal-introduzzjoni tal-eCall fl-
Ewropa, ippreżentaw l-eCall pubblika bħala l-“ixprun” biex jiġu varati ħafna servizzi oħra 
kummerċjali li huma lesti biex jiġu offruti fuq is-suq iżda li xorta għandhom bżonn is-suċċess 
ta’ applikazzjoni ‘killer’.   Għaldaqstant eCall tista’ tagħti appoġġ addizzjonali lis-servizzi 
telematiċi pubbliċi u privati bir-riżultat li jkun hemm aktar benefiċċji ta' sikurezza u benefiċċji 
ekonomiċi. 



PE486.109v01-00 14/14 PR\897390MT.doc

MT


