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Amendamentul 4
Josef Weidenholzer

Propunere de decizie
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a asigura încrederea 
consumatorilor în noul sistem eCall, 
statele membre sunt responsabile pentru 
utilizarea adecvată a datelor transferate.

Or. de

Amendamentul 5
Josef Weidenholzer

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
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.

(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
mijloace 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.

Or. de

Amendamentul 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Furnizarea serviciului eCall ar trebui 
precedată de o campanie de informare 
realizată de Comisie și de statele membre, 
prin care să se explice cetățenilor 
beneficiile și funcționalitățile noului 
sistem. Campania ar trebui să se 
desfășoare în statele membre în cooperare 
cu autoritățile naționale și regionale și ar 
trebui să vizeze informarea utilizatorilor 
despre modul corect de utilizare a 
sistemului și, astfel, de evitare a apelurilor 
eronate.

Or. en

Amendamentul 7
Josef Weidenholzer

Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Cetățenii ar trebui familiarizați cu 
avantajele, modul de funcționare și 
dispozițiile privind protecția datelor prin 
intermediul unei campanii de 
sensibilizare lansate de Comisie împreună 
cu statele membre. 

Or. de

Amendamentul 8
Wim van de Camp

Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru a asigura un acces echivalent 
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pentru toți cetățenii la 112 și la serviciile 
de urgență , nivelul de precizie și 
fiabilitate al localizării apelantului la 
numărul 112, de pe un terminal mobil 
care e dotat cu tehnologie GNSS ar trebui 
să fie echivalent cu cel a unui sistem 
eCall. Articolul 26 din Directiva 
2009/136/CE privind numărul european 
unic pentru apeluri de urgență 112 
prevede instituirea de către autoritățile de 
reglementare competente a unor criterii 
precise și fiabile de localizare a 
apelantului, în timp ce Comisia, în urma 
consultării OAREC, poate adopta măsuri 
tehnice de punere în aplicare.

Or. en

Amendamentul 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de decizie
Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) În conformitate cu recomandările 
formulate de Grupul de lucru pentru 
protecția persoanelor în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și incluse în documentul de lucru privind  
protecția datelor și implicațiile 
confidențialității în inițiativa eCall, 
adoptat la 26 septembrie 200621a,  la 
implementarea infrastructurii de PSAP-
uri pentru apelurile eCall, statele membre 
ar trebui să se asigure că procesarea 
datelor cu caracter personal în contextul 
gestionării apelurilor eCall respectă în 
totalitate normele  privind protecția 
datelor cu caracter personal prevăzute în 
Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 
octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
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și libera circulație a acestor date21b și în 
Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 
2002 privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității 
în sectorul comunicațiilor publice 
(Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice)21c.
__________________
21a 1609/06/EN – WP 125.
21b JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
21c JO L 201, 31.7.2002, p. 37.

Or. en

Amendamentul 10
Cornelis de Jong

Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre implementează cel târziu 
la 1 octombrie 2015 infrastructura 
centrelor de preluare a apelurilor de 
urgență eCall (Public Safety Answering 
Point — PSAP) necesară pentru preluarea 
și gestionarea adecvată a apelurilor eCall 
de pe teritoriul lor, dacă este cazul după 
filtrarea apelurilor care nu reprezintă 
urgențe, în conformitate cu specificațiile 
prevăzute de Regulamentul delegat (UE) 
nr. 305/2013, pentru a garanta 
compatibilitatea, interoperabilitatea și 
continuitatea sistemului eCall interoperabil 
la nivelul UE. Acest lucru nu aduce 
atingere dreptului fiecărui stat membru de 
a-și organiza serviciile de urgență în modul 
cel mai eficient din punct de vedere al 
costurilor și adecvat la nevoile sale, 
inclusiv posibilitatea de a filtra apelurile 
care nu sunt apeluri de urgență și care nu 
pot fi gestionate de centrele de preluare a 

Statele membre pot implementa
infrastructura centrelor de preluare a 
apelurilor de urgență eCall (Public Safety 
Answering Point — PSAP) necesară pentru 
preluarea și gestionarea adecvată a 
apelurilor eCall de pe teritoriul lor, dacă 
este cazul după filtrarea apelurilor care nu 
reprezintă urgențe, în conformitate cu 
specificațiile prevăzute de Regulamentul 
delegat (UE) nr. 305/2013, pentru a garanta 
compatibilitatea, interoperabilitatea și 
continuitatea sistemului eCall interoperabil 
la nivelul UE. Acest lucru nu aduce 
atingere dreptului fiecărui stat membru de 
a-și organiza serviciile de urgență în modul 
cel mai eficient din punct de vedere al 
costurilor și adecvat la nevoile sale, 
inclusiv posibilitatea de a filtra apelurile 
care nu sunt apeluri de urgență și care nu 
pot fi gestionate de centrele de preluare a 
apelurilor de urgență eCall, în special în 
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apelurilor de urgență eCall, în special în 
cazul apelurilor eCall activate manual.

cazul apelurilor eCall activate manual.

Or. en

Amendamentul 11
Wim van de Camp

Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre implementează cel târziu la 
1 octombrie 2015 infrastructura centrelor 
de preluare a apelurilor de urgență eCall 
(Public Safety Answering Point — PSAP) 
necesară pentru preluarea și gestionarea 
adecvată a apelurilor eCall de pe teritoriul 
lor, dacă este cazul după filtrarea apelurilor 
care nu reprezintă urgențe, în conformitate 
cu specificațiile prevăzute de 
Regulamentul delegat (UE) nr. 305/2013, 
pentru a garanta compatibilitatea, 
interoperabilitatea și continuitatea 
sistemului eCall interoperabil la nivelul 
UE. Acest lucru nu aduce atingere 
dreptului fiecărui stat membru de a-și 
organiza serviciile de urgență în modul cel 
mai eficient din punct de vedere al 
costurilor și adecvat la nevoile sale, 
inclusiv posibilitatea de a filtra apelurile 
care nu sunt apeluri de urgență și care nu 
pot fi gestionate de centrele de preluare a 
apelurilor de urgență eCall, în special în 
cazul apelurilor eCall activate manual.

Statele membre implementează cel târziu la 
1 octombrie 2015 infrastructura centrelor 
de preluare a apelurilor de urgență eCall 
(Public Safety Answering Point — PSAP) 
necesară pentru preluarea și gestionarea 
adecvată a apelurilor eCall de pe teritoriul 
lor, dacă este cazul după filtrarea apelurilor 
care nu reprezintă urgențe, în conformitate 
cu specificațiile prevăzute de 
Regulamentul delegat (UE) nr. 305/2013, 
pentru a garanta compatibilitatea, 
interoperabilitatea și continuitatea 
sistemului eCall interoperabil la nivelul 
UE. Statele membre se asigură, de 
asemenea, până la 1 octombrie 2015, că 
nivelul de precizie și fiabilitate al 
localizării apelantului la un număr de 
urgență 112 de pe un terminal mobil dotat 
cu tehnologie GNSS este echivalent cu cel 
al unui sistem eCall. Acest lucru nu aduce 
atingere dreptului fiecărui stat membru de 
a-și organiza serviciile de urgență în modul 
cel mai eficient din punct de vedere al 
costurilor și adecvat la nevoile sale, 
inclusiv posibilitatea de a filtra apelurile 
care nu sunt apeluri de urgență și care nu 
pot fi gestionate de centrele de preluare a 
apelurilor de urgență eCall, în special în 
cazul apelurilor eCall activate manual.

Or. en
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Justificare

Parlamentul a solicitat în repetate rânduri furnizarea de localizări precise ale apelantului la 
numărul de urgență 112. Din nefericire, s-au înregistrat puține progrese în acest sens. 
Introducerea unui sistem eCall confirmă faptul că datele referitoare la locația GNSS pot fi 
accesate eficient și transmise prin sistemele mobile la numărul de urgență 112. Fără a se 
pune în discuție importanța unui sistem eCall, trebuie remarcat faptul că acesta va reprezenta 
numai 1,7% din numărul total de apeluri de urgență din UE. Prezenta propunere ar crea o 
situație în care doar persoanele aflate în vehicule ar putea fi localizate.

Amendamentul 12
Josef Weidenholzer

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre trebuie să garanteze 
că datele transmise prin intermediul 
sistemului eCall sunt folosite exclusiv în 
cazuri de urgență și în scopuri de salvare. 

Or. de


