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Amendamentul 34
Patricia van der Kammen

Propunere de regulament
-

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. nl

Justificare

Sistemul eCall încorporat la bordul vehiculului nu ar trebui să fie obligatoriu, ci o opțiune 
pur voluntară pentru consumatori.

Amendamentul 35
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
-

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 36
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În scopul de a îmbunătăți și mai mult 
siguranța rutieră, comunicarea „eCall: Faza 
de implementare”6 propune noi măsuri 
pentru a accelera implementarea unui 
serviciu de apeluri de urgență la bordul 
autovehiculului în Uniune. Una dintre 

(3) În scopul de a îmbunătăți și mai mult 
siguranța rutieră, comunicarea „eCall: Faza 
de implementare”6 propune noi măsuri 
pentru a accelera implementarea unui 
serviciu de apeluri de urgență la bordul 
vehiculului în Uniune.
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măsurile sugerate este de a face 
obligatorie montarea sistemelor eCall 
încorporate la bordul vehiculului în toate 
vehiculele noi începând cu categoriile de 
vehicule M1 și N1, astfel cum sunt 
definite în anexa II la Directiva 
2007/46/CE.
__________________ __________________
6 COM(2009) 434 final. 6 COM(2009)434.

Or. en

Amendamentul 37
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La 3 iulie 2012, Parlamentul 
European a aprobat Raportul privind 
eCall: un nou serviciu 112 pentru 
cetățeni7 prin care invita Comisia să 
prezinte o propunere în cadrul Directivei 
2007/46/CE pentru a asigura 
implementarea obligatorie a unui sistem 
eCall public, bazat pe numărul 112, până 
în 2015.

eliminat

__________________
7 2012/2056(INI).

Or. en

Amendamentul 38
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Uniunea se așteaptă ca sistemul eCall 
să reducă numărul deceselor în Uniune, 
precum și gravitatea rănirilor cauzate de 
accidentele rutiere. Introducerea 
obligatorie a sistemului eCall ar pune 
serviciul la dispoziția tuturor cetățenilor și, 
prin urmare, ar contribui la reducerea 
suferinței umane și a asistenței medicale, 
precum și a altor costuri.

(5) Uniunea se așteaptă ca sistemul eCall 
să reducă numărul deceselor în Uniune, 
precum și gravitatea rănirilor cauzate de 
accidentele rutiere. Introducerea opțională
a sistemului eCall ar pune serviciul la 
dispoziția tuturor cetățenilor și, prin 
urmare, ar contribui la reducerea suferinței 
umane și a asistenței medicale, precum și a 
altor costuri.

Or. en

Amendamentul 39
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Uniunea se așteaptă ca sistemul eCall 
să reducă numărul deceselor în Uniune, 
precum și gravitatea rănirilor cauzate de 
accidentele rutiere. Introducerea 
obligatorie a sistemului eCall ar pune 
serviciul la dispoziția tuturor cetățenilor și, 
prin urmare, ar contribui la reducerea 
suferinței umane și a asistenței medicale, 
precum și a altor costuri.

(5) Uniunea se așteaptă ca sistemul eCall 
să reducă numărul deceselor în Uniune, 
precum și gravitatea rănirilor cauzate de 
accidentele rutiere. Introducerea 
obligatorie a sistemului eCall, precum și 
modernizarea obligatorie și coordonată a 
infrastructurii pentru efectuarea de 
apeluri eCall și a PSAP pentru primirea 
de apeluri eCall ar pune serviciul la 
dispoziția tuturor cetățenilor și, prin 
urmare, ar contribui la reducerea suferinței 
umane și a asistenței medicale, precum și a 
altor costuri.

Or. en

Justificare

Instalarea obligatorie de către operatorii de telecomunicații a unui operator de rețea mobilă 
și a unei infrastructuri PSAP compatibile care să acopere toate statele membre ale UE și SEE 
este o condiție prealabilă pentru solicitarea sistemelor încorporate la bordul vehiculelor.
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Amendamentul 40
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Uniunea se așteaptă ca sistemul eCall 
să reducă numărul deceselor în Uniune, 
precum și gravitatea rănirilor cauzate de 
accidentele rutiere. Introducerea 
obligatorie a sistemului eCall ar pune 
serviciul la dispoziția tuturor cetățenilor și, 
prin urmare, ar contribui la reducerea 
suferinței umane și a asistenței medicale, 
precum și a altor costuri.

(5) Uniunea se așteaptă ca sistemul eCall 
să reducă numărul deceselor în Uniune, 
precum și gravitatea rănirilor cauzate de 
accidentele rutiere. Introducerea 
obligatorie a sistemului eCall și 
modernizarea obligatorie a operatorilor 
de telecomunicații pentru efectuarea de 
apeluri eCall și a PSAP pentru primirea 
de apeluri eCall ar pune serviciul la 
dispoziția tuturor cetățenilor și, prin 
urmare, ar contribui la reducerea suferinței 
umane și a asistenței medicale, precum și a 
altor costuri.

Or. en

Justificare

Instalarea obligatorie a unui operator de rețea mobilă și a unei infrastructuri PSAP 
compatibile care să acopere toate statele membre ale UE și SEE este o condiție prealabilă 
pentru solicitarea sistemelor încorporate la bordul vehiculelor.

Amendamentul 41
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Furnizarea de informații de poziționare 
exacte și fiabile reprezintă un element 
esențial pentru funcționarea eficientă a 
sistemului eCall încorporat la bordul 
autovehiculului. Prin urmare, este necesar 
să se solicite compatibilitatea acestuia cu 
serviciile furnizate de programele de 
navigație prin satelit, inclusiv sistemele 

(6) Furnizarea de informații de poziționare 
exacte și fiabile reprezintă un element 
esențial pentru funcționarea eficientă a 
sistemului eCall încorporat la bordul 
vehiculului. Prin urmare, este necesar să se 
solicite compatibilitatea acestuia cu 
serviciile furnizate de programele de 
navigație prin satelit disponibile la data 
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create în cadrul programelor Galileo și 
EGNOS menționate în Regulamentul (CE) 
nr. 683/2008 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 9 iulie 2008 privind 
punerea în aplicare în continuare a 
programelor europene de radionavigație 
prin satelit (EGNOS și Galileo)8.

intrării în vigoare a prezentului 
regulament și, de asemenea, ar trebui să 
fie prevăzut un avans rezonabil de timp 
pentru a observa sistemele create în cadrul 
programelor Galileo și EGNOS, astfel cum 
este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 
683/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 9 iulie 2008 privind 
punerea în aplicare în continuare a 
programelor europene de radionavigație 
prin satelit (EGNOS și Galileo)8.

__________________ __________________
8 JO L 196, 24.7.2008, p.1. 8 JO L 196, 24.7.2008, p. 1.

Or. en

Justificare

În cazul în care industria este obligată să asigure compatibilitatea cu programul Galileo 
înainte ca acesta să devină operațional și înainte de evaluarea completă a compatibilității pe 
sistemele eCall, există riscul ca acestea din urmă să trebuiască să fie modificate după 
introducerea pe piață, la un cost potențial semnificativ pentru producători. Odată ce Galileo 
este operațional și evaluat, poate fi solicitată compatibilitatea numai pentru noile tipuri de 
vehicule și cu un avans corespunzător de timp.

Amendamentul 42
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Furnizarea de informații de poziționare 
exacte și fiabile reprezintă un element 
esențial pentru funcționarea eficientă a 
sistemului eCall încorporat la bordul 
autovehiculului. Prin urmare, este necesar 
să se solicite compatibilitatea acestuia cu 
serviciile furnizate de programele de 
navigație prin satelit, inclusiv sistemele 
create în cadrul programelor Galileo și 
EGNOS menționate în Regulamentul (CE) 
nr. 683/2008 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 9 iulie 2008 privind 

(6) Furnizarea de informații de poziționare 
exacte și fiabile reprezintă un element 
esențial pentru funcționarea eficientă a 
sistemului eCall încorporat la bordul 
vehiculului. Prin urmare, este necesar să se 
solicite compatibilitatea acestuia cu 
serviciile furnizate de programele 
operaționale de navigație prin satelit, 
atunci când aceste servicii sunt 
operaționale, inclusiv sistemele create în 
cadrul programelor Galileo și EGNOS 
menționate în Regulamentul (CE) nr. 
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punerea în aplicare în continuare a 
programelor europene de radionavigație 
prin satelit (EGNOS și Galileo)8.

683/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 9 iulie 2008 privind 
punerea în aplicare în continuare a 
programelor europene de radionavigație 
prin satelit (EGNOS și Galileo)8.

__________________ __________________
8 JO L 196, 24.7.2008, p.1. 8 JO L 196, 24.7.2008, p. 1.

Or. en

Justificare

Serviciile nu sunt încă operaționale.

Amendamentul 43
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Furnizarea de informații de poziționare 
exacte și fiabile reprezintă un element 
esențial pentru funcționarea eficientă a 
sistemului eCall încorporat la bordul 
autovehiculului. Prin urmare, este necesar 
să se solicite compatibilitatea acestuia cu 
serviciile furnizate de programele de 
navigație prin satelit, inclusiv sistemele 
create în cadrul programelor Galileo și 
EGNOS menționate în Regulamentul (CE) 
nr. 683/2008 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 9 iulie 2008 privind 
punerea în aplicare în continuare a 
programelor europene de radionavigație 
prin satelit (EGNOS și Galileo)8.

(6) Furnizarea de informații de poziționare 
exacte și fiabile reprezintă un element 
esențial pentru funcționarea eficientă a 
sistemului eCall încorporat la bordul 
vehiculului. Prin urmare, este necesar să se 
solicite compatibilitatea acestuia cu 
serviciile operaționale furnizate de 
programele de navigație prin satelit, de 
exemplu, sistemele create în cadrul 
programelor Galileo și EGNOS menționate 
în Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare 
în continuare a programelor europene de 
radionavigație prin satelit (EGNOS și 
Galileo)8.

__________________ __________________
8 JO L 196, 24.7.2008, p. 1. 8 JO L 196, 24.7.2008, p. 1.

Or. fr
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Amendamentul 44
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Furnizarea de informații de poziționare 
exacte și fiabile reprezintă un element 
esențial pentru funcționarea eficientă a 
sistemului eCall încorporat la bordul 
autovehiculului. Prin urmare, este necesar 
să se solicite compatibilitatea acestuia cu 
serviciile furnizate de programele de 
navigație prin satelit, inclusiv sistemele 
create în cadrul programelor Galileo și 
EGNOS menționate în Regulamentul (CE) 
nr. 683/2008 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 9 iulie 2008 privind 
punerea în aplicare în continuare a 
programelor europene de radionavigație 
prin satelit (EGNOS și Galileo)8.

(6) Furnizarea de informații de poziționare 
exacte și fiabile în caz de urgențe
reprezintă un element esențial pentru 
funcționarea eficientă a sistemului eCall 
încorporat la bordul vehiculului. Prin 
urmare, este necesar să se solicite 
compatibilitatea acestuia cu serviciile 
furnizate de programele de navigație prin 
satelit, inclusiv sistemele create în cadrul 
programelor Galileo și EGNOS menționate 
în Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare 
în continuare a programelor europene de 
radionavigație prin satelit (EGNOS și 
Galileo)8.

__________________ __________________
8 JO L 196, 24.7.2008, p. 1. 8 JO L 196, 24.7.2008, p. 1.

Or. de

Amendamentul 45
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Echiparea obligatorie a vehiculelor cu 
dispozitivul eCall încorporat la bordul 
autovehiculului ar trebui să se aplice 
inițial doar la noile autoturisme și 
vehicule utilitare ușoare (categoriile M1 și 
N1) pentru care există deja mecanisme 
adecvate de activare.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 46
Adam Bielan

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Echiparea obligatorie a vehiculelor cu 
dispozitivul eCall încorporat la bordul 
autovehiculului ar trebui să se aplice inițial 
doar la noile autoturisme și vehicule 
utilitare ușoare (categoriile M1 și N1) 
pentru care există deja mecanisme adecvate 
de activare.

(7) Echiparea obligatorie a vehiculelor cu 
dispozitivul eCall încorporat la bordul 
autovehiculului ar trebui să se aplice doar 
la noile autoturisme și vehicule utilitare 
ușoare (categoriile M1 și N1) pentru care 
există deja mecanisme adecvate de 
activare. Numai după ce s-a stabilit că 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului funcționează corespunzător ar 
trebui să se ia în considerare extinderea 
gamei de vehicule pentru care este 
solicitată montarea sistemului.

Or. pl

Amendamentul 47
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Echiparea obligatorie a vehiculelor cu 
dispozitivul eCall încorporat la bordul 
autovehiculului ar trebui să se aplice 
inițial doar la noile autoturisme și vehicule 
utilitare ușoare (categoriile M1 și N1) 
pentru care există deja mecanisme adecvate 
de activare.

(7) Echiparea obligatorie a vehiculelor cu 
dispozitivul eCall încorporat la bordul 
vehiculului ar trebui să se aplice inițial 
doar la noile tipuri de autoturisme și 
vehicule utilitare ușoare (categoriile M1 și 
N1) pentru care există deja mecanisme 
adecvate de activare.

Or. en
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Justificare

Prezentul regulament vizează numai noile tipuri de vehicule.

Amendamentul 48
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Echiparea obligatorie a vehiculelor cu 
dispozitivul eCall încorporat la bordul 
autovehiculului ar trebui să se aplice 
inițial doar la noile autoturisme și vehicule 
utilitare ușoare (categoriile M1 și N1) 
pentru care există deja mecanisme adecvate 
de activare.

(7) Echiparea obligatorie a vehiculelor cu 
dispozitivul eCall încorporat la bordul 
vehiculului ar trebui să se aplice inițial 
doar la noile tipuri de autoturisme și 
vehicule utilitare ușoare (categoriile M1 și 
N1) pentru care există deja mecanisme 
adecvate de activare.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament vizează numai noile tipuri de vehicule.

Amendamentul 49
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Echiparea obligatorie a vehiculelor cu
sistemul eCall încorporat la bordul 
autovehiculului nu ar trebui să aducă 
atingere dreptului părților interesate, cum 
ar fi producătorii de automobile și 
operatorii independenți, de a oferi servicii 
de urgență suplimentare și/sau servicii cu 
valoare adăugată, în paralel cu sau pe baza 
sistemului eCall bazat pe numărul 112 
încorporat la bordul vehiculelor. Cu toate 
acestea, aceste servicii suplimentare ar 

(8) Echiparea opțională a vehiculelor cu 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului nu ar trebui să aducă atingere 
dreptului părților interesate, cum ar fi 
producătorii de automobile și operatorii 
independenți, de a oferi servicii de urgență 
suplimentare și/sau servicii cu valoare 
adăugată, în paralel cu sau pe baza 
sistemului eCall bazat pe numărul 112 
încorporat la bordul vehiculelor. Cu toate 
acestea, aceste servicii suplimentare ar 
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trebui să fie astfel concepute încât să nu 
sporească distragerea conducătorului auto.

trebui să fie astfel concepute încât să nu 
sporească distragerea conducătorului auto.

Or. en

Amendamentul 50
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Echiparea obligatorie a vehiculelor cu 
sistemul eCall încorporat la bordul 
autovehiculului nu ar trebui să aducă 
atingere dreptului părților interesate, cum 
ar fi producătorii de automobile și 
operatorii independenți, de a oferi servicii 
de urgență suplimentare și/sau servicii cu 
valoare adăugată, în paralel cu sau pe baza 
sistemului eCall bazat pe numărul 112 
încorporat la bordul vehiculelor. Cu toate 
acestea, aceste servicii suplimentare ar 
trebui să fie astfel concepute încât să nu 
sporească distragerea conducătorului auto.

(8) Echiparea obligatorie a vehiculelor cu 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului nu ar trebui să aducă atingere 
dreptului părților interesate, cum ar fi 
producătorii de automobile și operatorii 
independenți, de a oferi servicii de urgență 
suplimentare și/sau servicii cu valoare 
adăugată, în paralel cu sau pe baza 
sistemului eCall bazat pe numărul 112 
încorporat la bordul vehiculelor. Cu toate 
acestea, aceste servicii suplimentare ar 
trebui să fie astfel concepute încât să nu 
sporească distragerea conducătorului auto 
și ar trebui să respecte toate prevederile de 
siguranță, securitate și protecție a datelor.
Aceste servicii suplimentare trebuie să fie 
opționale pentru consumatori și să poată 
fi dezactivate în orice moment.

Or. de

Amendamentul 51
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a asigura libera opțiune a 
clienților și concurența loială, precum și 

(9) Sistemul eCall de apel la 112 
încorporat la bordul vehiculului este un 
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pentru a încuraja inovarea și stimularea 
competitivității industriei Uniunii de 
tehnologie a informației pe piața 
mondială, sistemul eCall încorporat la 
bordul vehiculului trebuie să fie accesibil 
gratuit și fără discriminare pentru toți 
operatorii independenți și să se bazeze pe 
o platformă interoperabilă și cu acces 
liber pentru posibile viitoare aplicații sau 
servicii încorporate la bordul vehiculelor.

serviciu public de interes general și, prin 
urmare, trebuie să fie liber accesibil, și 
anume, să fie oferit gratuit. Costurile 
sistemului eCall de apel la 112 nu trebuie 
să fie transferate consumatorilor.

Or. de

Amendamentul 52
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a asigura libera opțiune a 
clienților și concurența loială, precum și 
pentru a încuraja inovarea și stimularea 
competitivității industriei Uniunii de 
tehnologie a informației pe piața mondială, 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil gratuit 
și fără discriminare pentru toți operatorii 
independenți și să se bazeze pe o platformă 
interoperabilă și cu acces liber pentru 
posibile viitoare aplicații sau servicii 
încorporate la bordul vehiculelor.

(9) Pentru a asigura libera opțiune a 
clienților și concurența loială, precum și 
pentru a încuraja inovarea și stimularea 
competitivității industriei Uniunii de 
tehnologie a informației pe piața mondială, 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului ar trebui să fie accesibil gratuit 
și fără discriminare pentru toți operatorii 
independenți, cel puțin în vederea 
reparării și întreținerii.

Or. fr

Amendamentul 53
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a asigura libera opțiune a 
clienților și concurența loială, precum și 
pentru a încuraja inovarea și stimularea 
competitivității industriei Uniunii de 
tehnologie a informației pe piața mondială, 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil gratuit 
și fără discriminare pentru toți operatorii 
independenți și să se bazeze pe o platformă 
interoperabilă și cu acces liber pentru 
posibile viitoare aplicații sau servicii 
încorporate la bordul vehiculelor.

(9) Pentru a asigura libera opțiune a 
clienților și concurența loială, precum și 
pentru a încuraja inovarea și stimularea 
competitivității industriei Uniunii de 
tehnologie a informației pe piața mondială, 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului ar trebui să fie accesibil gratuit 
și fără discriminare pentru toți operatorii 
independenți.

Or. fr

Amendamentul 54
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a asigura libera opțiune a 
clienților și concurența loială, precum și 
pentru a încuraja inovarea și stimularea 
competitivității industriei Uniunii de 
tehnologie a informației pe piața mondială, 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil gratuit 
și fără discriminare pentru toți operatorii 
independenți și să se bazeze pe o platformă 
interoperabilă și cu acces liber pentru 
posibile viitoare aplicații sau servicii 
încorporate la bordul vehiculelor.

(9) Pentru a asigura libera opțiune a 
clienților și concurența loială, precum și 
pentru a încuraja inovarea și stimularea 
competitivității industriei Uniunii de 
tehnologie a informației pe piața mondială, 
sistemul încorporat la bordul vehiculului ar 
trebui să fie accesibil gratuit și fără 
discriminare pentru toți operatorii 
independenți și să se bazeze pe o platformă 
interoperabilă, standardizată și cu acces 
liber pentru posibile viitoare aplicații sau 
servicii încorporate la bordul vehiculelor.

Or. it

Justificare

Cu scopul de a asigura libertatea de alegere a consumatorilor și concurența loială, furnizorii 
terți ar trebui să aibă acces nu numai la funcția eCall, ci la întregul sistem încorporat la 
bordul vehiculului. În plus, este necesar ca platforma interoperabilă cu acces liber să fie 
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standardizată. În caz contrar, operatorii independenți care doresc să furnizeze servicii 
suplimentare sau opționale vor fi obligați să ofere versiuni diferite pentru mărci și modele 
diferite de vehicule.

Amendamentul 55
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a asigura libera opțiune a 
clienților și concurența loială, precum și 
pentru a încuraja inovarea și stimularea 
competitivității industriei Uniunii de 
tehnologie a informației pe piața mondială, 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil gratuit și 
fără discriminare pentru toți operatorii 
independenți și să se bazeze pe o platformă 
interoperabilă și cu acces liber pentru 
posibile viitoare aplicații sau servicii 
încorporate la bordul vehiculelor.

(9) Pentru a asigura libera opțiune a 
clienților și concurența loială, precum și 
pentru a încuraja inovarea și stimularea 
competitivității industriei Uniunii de 
tehnologie a informației pe piața mondială, 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil gratuit și 
fără discriminare pentru toți operatorii 
independenți și să se bazeze pe o platformă 
interoperabilă, standardizată și cu acces 
liber pentru posibile viitoare aplicații sau 
servicii încorporate la bordul vehiculelor.

Or. en

Justificare

In order to ensure free consumer choice and fair competition, third party providers need 
access not only to the limited eCall function but to the in-vehicle system as a whole. In 
addition, in order for third party providers to have access to the open-platform as well as to 
ensure fair competition, the interoperable and open-access platform must be standardised. 
Without standardisation, independent operators wishing to provide additional and optional 
services would have to adapt to each manufacturer and to each vehicle. This would not be 
economically viable for third party providers and would considerably restrict consumers’ 
choice.

Amendamentul 56
Adam Bielan

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a asigura libera opțiune a 
clienților și concurența loială, precum și 
pentru a încuraja inovarea și stimularea 
competitivității industriei Uniunii de 
tehnologie a informației pe piața mondială, 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil gratuit 
și fără discriminare pentru toți operatorii 
independenți și să se bazeze pe o platformă 
interoperabilă și cu acces liber pentru 
posibile viitoare aplicații sau servicii 
încorporate la bordul vehiculelor.

(9) Pentru a asigura libera opțiune a 
clienților și concurența loială, precum și 
pentru a încuraja inovarea și stimularea 
competitivității industriei Uniunii de 
tehnologie a informației pe piața mondială, 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului ar trebui să fie accesibil gratuit 
și fără discriminare pentru toți operatorii 
independenți și să se bazeze pe o platformă 
interoperabilă și cu acces liber, ținând 
seama în mod corespunzător de sistemele 
deja existente încorporate la bordul 
vehiculului, pentru posibile viitoare 
aplicații sau servicii încorporate la bordul 
vehiculelor.

Or. pl

Amendamentul 57
Olga Sehnalová

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Vehiculele cu destinație specială ar 
trebui să fie în conformitate cu cerințele 
eCall stabilite în acest regulament, cu 
excepția cazului în care autoritățile de 
omologare de tip iau în considerare, de la 
caz la caz, faptul că vehiculul nu poate 
îndeplini aceste condiții datorită 
destinației sale speciale.

eliminat

Or. en

Amendamentul 58
Josef Weidenholzer
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Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În conformitate cu recomandările 
făcute de articolul 29 ale grupului de lucru 
pentru protecția datelor și conținute în 
„Documentul de lucru referitor la protecția 
datelor și la implicațiile asupra vieții 
private în cadrul inițiativei privind eCall”, 
adoptat la 26 septembrie 20069, orice 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
prin intermediul sistemului eCall 
încorporat la bordul vehiculului trebuie să 
fie conformă cu normele de protecție a 
datelor 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 și 
libera circulație a acestor date10 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)11, în special pentru a garanta 
că vehiculele dotate cu sisteme eCall 
încorporate la bordul vehiculului, în starea 
normală de funcționare legate de un apel 
eCall 112, nu pot fi urmărite și nu fac 
obiectul unei urmăriri constante și că setul 
minim de date trimise de sistemul eCall 
include informațiile minime necesare 
pentru tratarea corespunzătoare a apelurilor 
de urgență.

(13) În conformitate cu recomandările 
făcute de articolul 29 ale grupului de lucru 
pentru protecția datelor și conținute în 
„Documentul de lucru referitor la protecția 
datelor și la implicațiile asupra vieții 
private în cadrul inițiativei privind eCall”, 
adoptat la 26 septembrie 20069, orice 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
prin intermediul sistemului eCall 
încorporat la bordul vehiculului trebuie să 
fie conformă cu normele de protecție a 
datelor prevăzute la articolul 8 din Carta 
drepturilor fundamentale9a, 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 și libera circulație a acestor date10

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)11, în special pentru a garanta 
că vehiculele dotate cu sisteme eCall 
încorporate la bordul vehiculului, în starea 
normală de funcționare legate de un apel 
eCall 112, nu pot fi urmărite și nu fac 
obiectul unei urmăriri constante și că setul 
minim de date trimise de sistemul eCall 
include informațiile minime necesare 
pentru tratarea corespunzătoare a apelurilor 
de urgență.

__________________ __________________
9 1609/06/EN – WP 125. 9 1609/06/EN – WP 125.

9a JO C 364/1, 18.12.2000.
10 JO L 281, 23.11.1995, p. 1. 10 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
11 JO L 201, 31.7.2002, p. 1. 11 JO L 201, 31.7.2002, p. 37.
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Or. de

Amendamentul 59
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a asigura aplicarea cerințelor 
tehnice comune în ceea ce privește 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește normele privind aplicarea 
standardelor relevante, privind testarea, 
asupra datelor cu caracter personal și 
protecția vieții private și privind scutirea 
anumitor vehicule sau clase de vehicule din 
categoriile M1 și N1. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure o transmitere simultană, în timp 
util și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și Consiliu.

(15) Pentru a asigura aplicarea cerințelor 
tehnice comune în ceea ce privește 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește normele privind aplicarea 
standardelor relevante, privind testarea, 
asupra datelor cu caracter personal și 
protecția vieții private sub forma 
respectării vieții private prin concepție 
(principiul „privacy by design”) și privind 
scutirea anumitor vehicule sau clase de 
vehicule din categoriile M1 și N1. Este 
deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Ar trebui consultate, 
îndeosebi, Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor și organizațiile pentru 
protecția consumatorilor. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia ar trebui să asigure o transmitere 
simultană, în timp util și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

Or. de

Amendamentul 60
Robert Rochefort
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Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Producătorilor de vehicule ar trebui să 
li se acorde suficient timp pentru a se 
adapta la cerințele tehnice ale prezentului 
regulament.

(16) Producătorilor de vehicule ar trebui să 
li se acorde 36 de luni de la data publicării 
prezentului regulament și a actelor sale 
delegate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, pentru a se adapta la cerințele 
tehnice ale prezentului regulament.

Or. fr

Amendamentul 61
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Producătorilor de vehicule ar trebui să 
li se acorde suficient timp pentru a se 
adapta la cerințele tehnice ale prezentului 
regulament.

(16) Producătorilor de vehicule ar trebui să 
li se acorde suficient timp pentru a se 
adapta la cerințele tehnice ale prezentului 
regulament și ale actelor delegate 
aferente.

Or. en

Justificare

Producătorii vor necesita, de asemenea, suficient timp în avans pentru a se adapta la actele 
delegate.

Amendamentul 62
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Producătorilor de vehicule ar trebui să (16) Producătorilor de vehicule ar trebui să 
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li se acorde suficient timp pentru a se 
adapta la cerințele tehnice ale prezentului 
regulament.

li se acorde suficient timp pentru a se 
adapta la cerințele tehnice ale prezentului 
regulament, inclusiv în ceea ce privește 
efectuarea studiilor și testelor necesare 
pentru a stabili fiabilitatea sistemului 
eCall. Acest lucru nu ar trebui să aducă 
atingere intervalului de timp stabilit 
pentru aplicarea regulamentului. Cu toate 
acestea, în cazul în care, ca urmare a 
problemelor de punere în aplicare, nu este 
posibil ca sistemul eCall să fie operațional 
până la data prevăzută la articolul 12 
alineatul (2), Comisia ar trebui să ia în 
considerare amânarea datei.

Or. fr

Amendamentul 63
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Până la 1 ianuarie 2015, Comisia ar 
trebui să prezinte un raport privind gradul 
de pregătire a telecomunicațiilor și a 
infrastructurii PSAP pentru eCall în toate 
statele membre. Acest raport ar trebui să 
includă o prezentare detaliată a măsurilor 
pe care statele membre ar trebui să le ia 
pentru a fi pregătite să primească apeluri 
eCall începând de la data prevăzută la 
articolul 12.

Or. en

Amendamentul 64
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește cerințele 
tehnice pentru omologarea CE de tip a 
vehiculelor cu privire la sistemul eCall 
încorporat la bordul vehiculului.

Prezentul regulament stabilește cerințele 
tehnice pentru omologarea CE de tip 
opțională a vehiculelor cu privire la 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului.

Or. en

Amendamentul 65
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește cerințele 
tehnice pentru omologarea CE de tip a 
vehiculelor cu privire la sistemul eCall 
încorporat la bordul vehiculului.

Prezentul regulament stabilește cerințele 
tehnice pentru omologarea CE de tip a 
vehiculelor cu privire la sistemul eCall 
încorporat la bordul vehiculului, precum și 
interoperabilitatea și accesul standardizat 
și liber în ceea ce privește sistemul 
încorporat.

Or. en

Justificare

Interoperabilitatea și accesul standardizat și liber în ceea ce privește sistemul încorporat la 
bordul vehiculului ar trebui să fie acoperite.

Amendamentul 66
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „sistem eCall încorporat la bordul 
autovehiculului” înseamnă un sistem 

1. „sistem eCall încorporat la bordul 
vehiculului” înseamnă un sistem care 
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activat fie automat prin intermediul unor 
senzori de la bordul autovehiculului, fie 
manual, care transmite, prin intermediul 
rețelelor de comunicare mobilă pe suport 
radio, un set minim de date standardizate și 
stabilește un canal audio bazat pe numărul 
112 între persoanele care se află la bordul 
vehiculului și un centru de preluare a 
apelurilor de urgență;

include echipament încorporat la bordul 
vehiculului, activat fie automat prin 
intermediul unor senzori de la bordul 
vehiculului, fie manual, care transmite 
semnale prin intermediul rețelelor de 
comunicare mobilă pe suport radio, pentru 
a permite transmiterea unui set minim de 
date standardizate și stabilirea unui canal 
audio bazat pe numărul 112 sau pe un 
sistem privat eCall între persoanele care se 
află la bordul vehiculului și un centru de 
preluare a apelurilor de urgență, în cazul în 
care există o infrastructură de rețea de 
comunicații fără fir și se află în raza de 
acoperire;

Or. en

Justificare

Cerința pentru un sistem încorporat la bordul vehiculului ar trebui să fie restricționată la 
verificarea emiterii unui semnal și/sau a unor date, și nu la stabilirea efectivă a unei 
conexiuni. În plus, serviciile private eCall ar trebui să aibă posibilitatea de a exista în 
continuare, nu doar în plus față de un sistem eCall public, ci și ca o alternativă (a se vedea 
articolul 5). Sunt sugerate, de asemenea, modificări ale formulării pentru a evita recurențele 
și pentru a îmbunătăți coerența între definițiile din standardele CEN în cauză.

Amendamentul 67
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „sistem eCall încorporat la bordul 
autovehiculului” înseamnă un sistem 
activat fie automat prin intermediul unor 
senzori de la bordul autovehiculului, fie 
manual, care transmite, prin intermediul 
rețelelor de comunicare mobilă pe suport 
radio, un set minim de date standardizate și 
stabilește un canal audio bazat pe numărul 
112 între persoanele care se află la bordul 
vehiculului și un centru de preluare a 
apelurilor de urgență;

1. „sistem eCall încorporat la bordul 
vehiculului” înseamnă un sistem activat fie 
automat prin intermediul unor senzori de la 
bordul autovehiculului, fie manual, care 
transmite, prin intermediul rețelelor de 
comunicare mobilă pe suport radio, un set 
minim de date standardizate și stabilește un 
canal audio bazat pe numărul 112 între 
persoanele care se află la bordul 
vehiculului și cel mai apropiat centru de 
preluare a apelurilor de urgență;
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Or. pl

Amendamentul 68
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „sistem încorporat la bordul vehiculului” 
înseamnă dispozitivul încorporat la bordul 
vehiculului împreună cu mijloacele 
necesare pentru a declanșa, gestiona și 
efectua transmisia eCall, prin intermediul 
unei rețele de comunicații mobile, publice, 
pe suport radio care oferă o legătură între 
vehicul și un mijloc de aplicare a 
serviciului eCall prin intermediul unei 
rețele de comunicații mobile, publice, pe 
suport radio.

2. „echipament încorporat la bordul 
vehiculului” înseamnă echipamentul
încorporat la bordul vehiculului care 
furnizează sau are acces la date de la 
bordul vehiculului necesare pentru setul 
minim de date („MSD”) și care oferă o 
legătură între vehicul și un mijloc de 
aplicare a serviciului eCall prin intermediul 
unei rețele de comunicații mobile, publice, 
pe suport radio.

Or. en

Justificare

Cerința pentru un sistem încorporat la bordul vehiculului ar trebui să fie restricționată la 
verificarea emiterii unui semnal și/sau a unor date, și nu la stabilirea efectivă a unei 
conexiuni. În plus, serviciile private eCall ar trebui să aibă posibilitatea de a exista în 
continuare, nu doar în plus față de un sistem eCall public, ci și ca o alternativă (a se vedea 
articolul 5). Sunt sugerate, de asemenea, modificări ale formulării pentru a evita recurențele 
și pentru a îmbunătăți coerența între definițiile din standardele CEN menționate.

Amendamentul 69
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „sistem încorporat la bordul vehiculului” 
înseamnă dispozitivul încorporat la bordul 
vehiculului împreună cu mijloacele 
necesare pentru a declanșa, gestiona și 
efectua transmisia eCall, prin intermediul 

2. „sistem încorporat la bordul vehiculului” 
înseamnă dispozitivul încorporat la bordul 
vehiculului împreună cu mijloacele 
necesare pentru a declanșa, gestiona și 
efectua transmisia eCall, prin intermediul 
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unei rețele de comunicații mobile, publice, 
pe suport radio care oferă o legătură între 
vehicul și un mijloc de aplicare a 
serviciului eCall prin intermediul unei 
rețele de comunicații mobile, publice, pe 
suport radio.

unei rețele de comunicații mobile, publice, 
pe suport radio care oferă o legătură între 
vehicul și un mijloc de aplicare a 
serviciului eCall sau a altor servicii prin 
intermediul unei rețele de comunicații 
mobile, publice, pe suport radio.

Or. en

Amendamentul 70
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „servicii eCall oferite de părți terțe 
(TPS-eCall)” înseamnă un sistem de apel 
de urgență în conformitate cu standardul 
EN16102 care include transmiterea de 
date unui terț furnizor de servicii (TPSP), 
precum și stabilirea unui apel de voce cu 
acest TPSP prin intermediul rețelelor de 
comunicații fără fir mobil. În cazul unui 
accident grav, TPSP stabilește o 
conexiune vocală cu centrul de preluare a 
apelurilor de urgență (PSAP) cel mai 
adecvat și îi transmite toate informațiile 
relevante referitoare la eveniment, 
inclusiv informațiile specificate de EN 
15722 (Sisteme de transport inteligente –
eSafety - Setul minim de date eCall).

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie permise serviciile TPS-eCall.

Amendamentul 71
Malcolm Harbour
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Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „servicii eCall oferite de părți terțe 
(TPS-eCall)” înseamnă un sistem de apel 
de urgență pe baza standardului EN16102 
care include transmiterea de date unui 
terț furnizor de servicii (TPSP), precum și 
stabilirea unui apel de voce cu acest TPSP 
prin intermediul rețelelor de comunicații 
fără fir mobil. În cazul activării 
sistemului eCall încorporat la bordul 
vehiculului, TPSP stabilește o conexiune 
vocală cu centrul de preluare a apelurilor 
de urgență (PSAP) cel mai adecvat și îi 
transmite toate informațiile relevante 
referitoare la eveniment, inclusiv 
informațiile specificate de EN 15722 
(Sisteme de transport inteligente – eSafety 
- Setul minim de date eCall).

Or. en

Justificare

Serviciile TPS-eCall ar trebui să fie, de asemenea, permise și definite în prezentul 
regulament.

Amendamentul 72
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii fac dovada faptului că toate 
noile tipuri de vehicule menționate la 
articolul 2 sunt echipate cu un sistem eCall 
încorporat la bordul vehiculului, în 
conformitate cu prezentul regulament și 
actele delegate adoptate în temeiul 
prezentului regulament.

Producătorii fac dovada faptului că toate 
noile tipuri de vehicule menționate la 
articolul 2 pot fi echipate cu un sistem 
eCall încorporat la bordul vehiculului, în 
conformitate cu prezentul regulament și 
actele delegate adoptate în temeiul 
prezentului regulament.
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Or. en

Amendamentul 73
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii fac dovada faptului că toate
noile tipuri de vehicule sunt construite 
astfel încât să asigure că, în cazul unui 
accident grav care se produce pe teritoriul 
Uniunii, este declanșat automat un apel 
eCall către numărul de urgență unic 
european 112.

Producătorii fac dovada faptului că noile 
tipuri de vehicule sunt construite astfel 
încât să asigure că, în cazul unui accident 
grav care se produce pe teritoriul Uniunii, 
este declanșat automat un apel eCall către 
numărul de urgență unic european 112 sau 
către un număr eCall privat. Sistemul 
TPS-eCall poate fi montat ca un serviciu 
opțional, caz în care trebuie să respecte 
cerințele generale ale prezentului 
regulament. În cazul în care producătorii 
oferă servicii TPS-eCall, utilizatorul 
vehiculului are posibilitatea de a alege 
sistemul preferat.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament este destinat noilor tipuri de vehicule și nu ar trebui să împiedice 
serviciile eCall private de la a continua să funcționeze ca o alternativă în plus față de un 
serviciu eCall public, cu condiția ca toate standardele minime de performanță să fie 
îndeplinite. În plus, acest amendament propune ca prezentul regulament să fie extins, de 
asemenea, la serviciile TPS-eCall.

Amendamentul 74
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii fac dovada faptului că toate 
noile tipuri de vehicule sunt construite 

Producătorii fac dovada faptului că toate 
noile tipuri de vehicule sunt construite 
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astfel încât să asigure că, în cazul unui 
accident grav care se produce pe teritoriul 
Uniunii, este declanșat automat un apel 
eCall către numărul de urgență unic 
european 112.

astfel încât să asigure că, în cazul unui 
accident grav care se produce pe teritoriul 
Uniunii, este declanșat automat un apel 
eCall către numărul de urgență unic 
european 112. TPS-eCall ar trebui să fie 
un serviciu opțional și să respecte 
cerințele generale ale prezentului 
regulament. În cazul în care producătorul 
oferă un serviciu TPS-eCall, 
consumatorul trebuie să aibă posibilitatea 
de a alege sistemul preferat.

Or. en

Amendamentul 75
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii fac dovada faptului că toate 
noile tipuri de vehicule sunt construite 
astfel încât să asigure că, în cazul unui 
accident grav care se produce pe teritoriul 
Uniunii, este declanșat automat un apel 
eCall către numărul de urgență unic 
european 112.

Producătorii fac dovada faptului că toate 
noile tipuri de vehicule echipate cu un 
sistem eCall încorporat la bordul 
vehiculului sunt construite astfel încât să 
asigure că, în cazul unui accident grav care 
se produce pe teritoriul Uniunii, este 
declanșat automat un apel eCall către 
numărul de urgență unic european 112.

Or. en

Amendamentul 76
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii trebuie să demonstreze că 
vehiculele noi sunt construite astfel încât 
să asigure că un apel eCall la numărul 

Producătorii trebuie să demonstreze că 
tipurile noi de vehicule sunt construite 
astfel încât să asigure că un apel eCall la 
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european unic de urgență 112 poate fi 
declanșat și manual.

numărul european unic de urgență 112 sau 
la un număr eCall privat, inclusiv prin 
TPS, poate fi declanșat și manual. 
Producătorii trebuie să demonstreze că 
noile tipuri de vehicule sunt construite 
astfel încât să asigure că apelul eCall la 
112 este declanșat automat în cazul în 
care sistemul TPS-eCall nu funcționează.

Or. en

Justificare

Prezentul regulament este destinat noilor tipuri de vehicule și nu ar trebui să împiedice 
serviciile eCall private de la a continua să funcționeze ca o alternativă în plus față de un 
serviciu eCall public, cu condiția ca toate standardele minime de performanță să fie 
îndeplinite. În plus, acest amendament propune ca prezentul regulament să fie extins, de 
asemenea, la serviciile TPS-eCall, și permite o protecție adecvată în caz de defecțiuni ale 
sistemului TPS.

Amendamentul 77
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii trebuie să demonstreze că 
vehiculele noi sunt construite astfel încât 
să asigure că un apel eCall la numărul 
european unic de urgență 112 poate fi 
declanșat și manual.

Producătorii trebuie să demonstreze că 
tipurile noi de vehicule sunt construite 
astfel încât să asigure că un apel eCall la 
numărul european unic de urgență 112 
poate fi declanșat și manual. Producătorii 
trebuie să demonstreze că noile tipuri de 
vehicule sunt construite astfel încât să 
asigure că apelul eCall la 112 este 
declanșat automat în cazul în care 
sistemul TPS-eCall nu funcționează, din 
orice motiv.

Or. en

Justificare

Sistemul TPS-eCall ar trebui să fie permis, iar regulamentul se aplică numai noilor tipuri de 
vehicule.
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Amendamentul 78
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii trebuie să demonstreze că 
vehiculele noi sunt construite astfel încât 
să asigure că un apel eCall la numărul 
european unic de urgență 112 poate fi 
declanșat și manual.

Producătorii trebuie să demonstreze că 
aceste vehicule noi sunt construite astfel 
încât să asigure că un apel eCall la numărul 
european unic de urgență 112 poate fi 
declanșat și manual.

Or. en

Amendamentul 79
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Producătorii se asigură că utilizarea 
serviciilor eCall include o marjă de timp 
suficientă pentru a permite 
conducătorului auto să anuleze apelul 
eCall.

Or. en

Justificare

Astfel cum se observă în evaluarea privind impactul, există în continuare prea multe apeluri 
eCall accidentale false. Pentru a preveni acest lucru, producătorii ar trebui să ofere o marjă 
de timp, astfel încât conducătorul auto să poată anula apelul eCall la timp. Acest lucru 
economisește timp și bani pentru serviciile de urgență, care pot fi utilizate, în schimb, pentru 
cazuri urgente reale.

Amendamentul 80
Toine Manders
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Producătorii oferă posibilitatea de a 
utiliza sistemele de telefonie mobilă 
pentru apelurile eCalls.

Or. en

Amendamentul 81
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Producătorii garantează că aparatele de 
recepție din sistemele încorporate la bordul 
autovehiculelor sunt compatibile cu 
serviciile de poziționare furnizate de 
sistemele de navigație prin satelit inclusiv 
sistemele Galileo și EGNOS.

(3) Producătorii garantează că aparatele de 
recepție din sistemele încorporate la bordul 
autovehiculelor sunt compatibile cu 
serviciile de poziționare furnizate de 
sistemele de navigație prin satelit existente, 
care sunt deja operaționale la data intrării 
în vigoare a prezentului regulamentului, 
de exemplu, GPS și sistemul 
Galileo/EGNOS.

Or. en

Justificare

În cazul în care industria este obligată să asigure compatibilitatea cu programul Galileo 
înainte ca acesta să devină operațional și înainte de evaluarea completă a compatibilității pe 
sistemele eCall, există riscul ca acestea din urmă să trebuiască să fie modificate după 
introducerea pe piață, la un cost potențial semnificativ pentru producători. Odată ce Galileo 
este operațional și evaluat, poate fi solicitată compatibilitatea numai pentru noile tipuri de 
vehicule și cu un avans corespunzător de timp.

Amendamentul 82
Robert Rochefort
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Producătorii garantează că aparatele de 
recepție din sistemele încorporate la bordul 
autovehiculelor sunt compatibile cu 
serviciile de poziționare furnizate de 
sistemele de navigație prin satelit inclusiv
sistemele Galileo și EGNOS.

(3) Producătorii garantează că aparatele de 
recepție din sistemele încorporate la bordul 
vehiculelor sunt compatibile cu serviciile 
de poziționare operaționale furnizate de 
sistemele de navigație prin satelit, de 
exemplu, sistemele Galileo și EGNOS.

Or. fr

Amendamentul 83
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil tuturor 
operatorilor independenți, în mod gratuit 
și fără discriminare, cel puțin pentru 
reparații și întreținere.

eliminat

Or. en

Justificare

Această cerință este prevăzută deja în Regulamentul (CE) nr. 715/2007 din 20 iunie 2007 
privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la 
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6), și 
anume dispozițiile privind accesul la informații referitoare la repararea și întreținerea 
vehiculelor prevăzute la articolul 3 punctul 14 și articolele 6 și 7, întrucât acestea nu se 
limitează la sistemele asociate de emisii, ci acoperă accesul la toate informațiile referitoare 
la repararea și întreținerea vehiculelor. Mai mult decât atât, articolul 7 din regulamentul 
menționat anterior permite perceperea unei taxe pentru accesul la informații referitoare la 
repararea și întreținerea vehiculelor.

Amendamentul 84
Matteo Salvini
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil tuturor 
operatorilor independenți, în mod gratuit și 
fără discriminare, cel puțin pentru 
reparații și întreținere.

(6) Sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului se bazează pe un sistem 
interoperabil standardizat, accesibil 
tuturor operatorilor independenți, în mod 
gratuit și fără discriminare, inclusiv în ceea 
ce privește aplicațiile sau serviciile
suplimentare ori opționale încorporate la 
bordul vehiculului. 

Or. it

Justificare

Accesibilitatea nu trebuie să se limiteze doar la funcțiile sistemului eCall încorporat la bordul 
vehiculelor și exclusiv în vederea reparării și întreținerii. Acest lucru ar putea restricționa 
accesul furnizorilor terți și, prin urmare, ar putea priva consumatorii de accesul la servicii 
suplimentare.

Amendamentul 85
Tiziano Motti

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil tuturor 
operatorilor independenți, în mod gratuit și 
fără discriminare, cel puțin pentru 
reparații și întreținere.

(6) Sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil tuturor 
operatorilor independenți, în mod gratuit și 
fără discriminare, pe baza cererii 
consumatorilor pentru servicii 
suplimentare și opționale.

Or. it

Amendamentul 86
Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil tuturor 
operatorilor independenți, în mod gratuit și 
fără discriminare, cel puțin pentru reparații
și întreținere.

(6) Toate elementele sistemului eCall 
încorporat la bordul vehiculului trebuie să 
fie accesibile tuturor operatorilor 
independenți, în mod gratuit și fără 
discriminare, cel puțin pentru repararea și 
întreținerea vehiculelor.

Or. en

Justificare

Este necesară modificarea alineatului (6) de la articolul 5, pentru a clarifica faptul că 
accesul acoperă toate elementele sistemului eCall încorporat la bordul vehiculului în scopul 
reparării și întreținerii vehiculului, și nu se limitează numai la repararea „cutiei eCall” în 
sine.

Amendamentul 87
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil tuturor 
operatorilor independenți, în mod gratuit și 
fără discriminare, cel puțin pentru reparații 
și întreținere.

(6) Sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil tuturor 
operatorilor independenți, în mod gratuit și 
fără discriminare, pentru reparații și 
întreținere.

Or. fr

Amendamentul 88
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) De la adoptarea prezentului 
regulament, Comisia începe să lucreze la 
cerințele tehnice pentru o platformă 
interoperabilă, standardizată, sigură și cu 
acces liber pe care se poate baza sistemul 
eCall încorporat la bordul vehiculului, în 
scopul reparării și întreținerii vehiculului, 
precum și pentru viitoare aplicații și 
servicii încorporate la bordul vehiculului.

Or. en

Justificare

Recital 9 stresses that the eCall in-vehicle system should be based on an interoperable and 
open-access platform  for possible future in-vehicle applications or services. Consequently, 
this concept should be mirrored in the corresponding Article 5(6). Moreover, to ensure real 
practical implementation, the in-vehicle system must be standardised in the future. In order to 
address the concerns that the interoperable platform could delay the implementation of eCall 
by 2015, the article clarifies that the Commission’s work on defining the technical 
requirements of the open platform will only start after the adoption of this Regulation and will 
not in any way impact on the swift introduction of eCall. It also provides a clear commitment 
for the Commission, in order to ensure an immediate start of the work and to avoid further 
distortions of competition and limitations of consumers’ freedom of choice.

Amendamentul 89
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Consumatorii au dreptul de a alege și 
de a schimba furnizorii serviciilor 
opționale și suplimentare. Producătorii se 
asigură că consumatorii sunt conștienți de 
acest drept și sunt capabili să îl exercite.

Or. it
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Justificare

Producătorii de vehicule ar trebui să aibă obligația de a permite consumatorilor să aleagă și 
să schimbe furnizorii terți, precum și să îi informeze că pot face acest lucru.

Amendamentul 90
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 9, de 
stabilire a cerințelor tehnice detaliate și a 
încercărilor pentru omologarea de tip a 
sistemelor eCall de la bordul vehiculelor și 
de modificare în consecință a Directivei 
2007/46/CE.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 9, de 
stabilire a cerințelor tehnice detaliate și a 
încercărilor pentru omologarea de tip a 
sistemelor eCall de la bordul vehiculelor și 
pentru platforma interoperabilă, 
standardizată și cu acces liber pentru 
servicii suplimentare și opționale 
furnizate de părți terțe, precum și de 
modificare în consecință a Directivei 
2007/46/CE.

Or. it

Justificare

Pentru a avea o platformă cu acces liber încorporată la bordul vehiculului, trebuie să fie 
posibil ca serviciile suplimentare și opționale oferite de furnizori terți să fie încorporate în 
platforma eCall încorporată la bordul vehiculului.

Amendamentul 91
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 9, de 
stabilire a cerințelor tehnice detaliate și a 
încercărilor pentru omologarea de tip a 

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 9, de 
stabilire a cerințelor tehnice detaliate și a 
încercărilor pentru omologarea de tip a 
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sistemelor eCall de la bordul vehiculelor și 
de modificare în consecință a Directivei 
2007/46/CE.

sistemelor eCall de la bordul vehiculelor și 
a platformei interoperabile, standardizate 
și cu acces liber încorporate la bordul 
vehiculului pentru servicii opționale și 
suplimentare furnizate de părți terțe, 
precum și de modificare în consecință a 
Directivei 2007/46/CE.

Or. en

Justificare

In order to achieve an open in-vehicle platform, necessary measures would need to be 
introduced to ensure that third party providers’ additional and optional services can be 
integrated into the open in-vehicle eCall platform such as (but not limited to) the 
identification of functional requirements and the definition and establishment of a 
standardisation process for an open-system architecture and open in-vehicle specifications. 
Developments in technology are giving rise to various services and new products for 
insurance clients. Should insurers, as third party providers, be foreclosed from the in-vehicle 
system, consumers would be deprived of the possibility to choose from a range of services and 
providers.

Amendamentul 92
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințele tehnice și încercările la care se 
face referire în primul paragraf se bazează 
pe cerințele stabilite la punctele 3, 4 și 6 și 
pe următoarele standarde, dacă este cazul:

Cerințele tehnice și încercările la care se 
face referire în primul paragraf sunt 
adoptate în urma consultării cu părțile 
interesate relevante și se bazează pe 
cerințele stabilite la punctele 3, 4 și 6 și pe 
următoarele standarde, dacă este cazul:

Or. en

Justificare

Având în vedere complexitatea problemelor legate de lansarea sistemului eCall, este 
important să se efectueze consultări cu părțile interesate relevante.
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Amendamentul 93
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) EN 15722 „Sisteme de transport 
inteligente – eSafety – Setul minim de 
date eCall”;

Or. en

Justificare

În combinație cu eliminarea literei (d) de la alineatul 7, ar trebui, de asemenea, făcută o 
trimitere suplimentară la standardul EN pentru setul minim de date (MSD).

Amendamentul 94
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 – paragraful 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) EN 16102 „Sisteme de transport 
inteligente – Cerințe operaționale pentru 
serviciile eCall ale furnizorilor privați”.

Or. en

Justificare

Pentru a sprijini utilizarea „serviciilor furnizorilor privați” astfel cum se descrie la 
articolul 5 alineatul (2), ar trebui pregătit, de asemenea, un act delegat pentru EN 16102.

Amendamentul 95
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7 – paragraful 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) orice alte standarde europene sau 
regulamente CEE-ONU suplimentare 
privind sistemele eCall.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest lucru ar crea incertitudine cu privire la specificațiile conform cărora sunt dezvoltate și 
testate sistemele eCall. În cazul în care un standard, inclusiv o referință de versiune specifică, 
nu este cunoscut la momentul adoptării prezentului regulament, acesta nu ar trebui să fie 
necesar.

Amendamentul 96
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Dispozițiile prezentului regulament 
nu aduc atingere Directivelor 95/46/CE și 
2002/58/CE.

Or. en

Justificare

Preambul orizontal.

Amendamentul 97
Tiziano Motti

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu cerințele 
Directivei 95/46/CE și ale Directivei
2002/58/CE, producătorii se asigură că 

În conformitate cu cerințele 
Directivei 95/46/CE și ale Directivei 
2002/58/CE, producătorii se asigură că 
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vehiculele echipate cu sistemul eCall 
încorporat la bordul vehiculului nu pot fi 
urmărite și nu fac obiectul unei urmăriri 
constante în starea normală de funcționare 
legată de sistemul eCall.

vehiculele echipate cu sistemul eCall 
încorporat la bordul vehiculului nu pot fi 
urmărite și nu fac obiectul unei urmăriri 
constante în starea normală de funcționare 
legată de sistemul eCall. Serviciile 
suplimentare și opționale se pot baza pe 
urmărirea constantă prin intermediul 
sistemului eCall, în cazul în care 
consumatorul își dă acordul pentru 
aceasta.

Or. it

Amendamentul 98
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care sunt furnizate servicii 
suplimentare, vehiculele echipate cu 
sistemul eCall încorporat la bord pot fi 
urmărite în cazul în care consumatorul își 
dă acordul în acest sens. Furnizorul 
serviciilor este obligat să respecte 
dispozițiile Directivei 95/46/CE.

Or. it

Justificare

Trebuie clarificat faptul că serviciile suplimentare și opționale la care subscriu consumatorii 
se pot baza pe urmărirea constantă prin intermediul sistemului eCall.

Amendamentul 99
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Orice prelucrare a datelor cu 
caracter personal prin intermediul 
sistemului eCall încorporat la bordul 
vehiculului ar trebui să respecte normele 
de protecție a datelor cu caracter personal 
prevăzute în Directiva 95/46/CE și 
Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului14a, îndeosebi 
pentru a garanta că vehiculele echipate 
cu sisteme eCall încorporate la bordul 
vehiculelor, în starea lor normală de 
funcționare legată de apelul eCall la 
numărul 112, nu fac obiectul unei 
urmăriri constante și că setul minim de 
date trimise de sistemul eCall încorporat 
la bordul vehiculului include informațiile 
minime necesare pentru tratarea 
corespunzătoare a apelurilor de urgență. 
Prin urmare, sistemul eCall trebuie să 
îndeplinească cel mai înalt nivel posibil de 
protecție a datelor.
_____________
14a 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) (JO L 201, 
31.7.2002, p. 37).

Or. en

Amendamentul 100
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul furnizării de servicii 
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adăugate, vehiculele echipate cu sisteme 
eCall încorporate la bord pot fi urmărite 
în cazul în care utilizatorul a consimțit în 
mod explicit acest lucru. Furnizorul 
serviciului intră sub incidența 
Directivei 95/46/CE.

Or. en

Justificare

Posibila incertitudine a actualei formulări a propunerii cu privire la serviciile suplimentare și 
opționale care pot fi solicitate de consumatori în vehicule este îngrijorătoare. În acest 
context, ar trebui clarificat la articolul 6 alineatul (1) al propunerii faptul că serviciile 
opționale și suplimentare se pot baza pe urmărirea constantă prin intermediul unui sistem 
eCall în cazul în care consumatorii au consimțit această urmărire. O astfel de clarificare ar 
garanta coerența cu articolul 5 și deschiderea platformei de date încorporate la bordul 
vehiculelor altor furnizori de servicii.

Amendamentul 101
Constance Le Grip

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cu excepția cazurilor în care 
proprietarul vehiculului echipat cu acest 
sistem a încheiat de bunăvoie un contract 
pentru furnizarea de servicii 
suplimentare, datele sunt transmise de 
serviciul eCall numai în cazul urgențelor 
menționate la articolul 5 alineatul (2).

Or. fr

Amendamentul 102
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Toate sistemele eCall sunt echipate 
cu un comutator fizic pornit-oprit, care să 
permită utilizatorului să oprească complet 
sistemul, manual.

Or. en

Amendamentul 103
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Setul minim de date trimise de către 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului conține informațiile minime 
necesare pentru tratarea corespunzătoare a 
apelurilor de urgență.

(2) Setul minim de date trimise de către 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului conține informațiile minime 
necesare pentru tratarea corespunzătoare a 
apelurilor de urgență. Acest set minim de 
date poate fi stocat doar atât timp cât este 
necesar pentru gestionarea 
corespunzătoare a apelurilor de urgență.

Or. de

Amendamentul 104
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Trebuie solicitat consimțământul 
prealabil activ al utilizatorului eCall cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal. Acest consimțământ nu va fi 
inclus în termenii generali și condițiile de 
vânzare.
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Or. en

Amendamentul 105
Heide Rühle, Toine Manders, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Producătorii se asigură că utilizatorii 
eCall pot dezactiva manual sistemul eCall 
încorporat la bordul vehiculului.

Or. en

Amendamentul 106
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Producătorii trebuie să se asigure că 
utilizatorii eCall știu ce date sunt stocate 
în ceea ce îi privește și au posibilitatea de 
a dispune ștergerea acestor date în orice 
moment.

Or. de

Amendamentul 107
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Datele cu caracter personal colectate 
în sensul prezentului regulament nu sunt 
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transferate către terți fără 
consimțământul prealabil activ din partea 
persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 108
Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 9, 
care trebuie să definească în continuare 
cerința privind absența posibilității de 
urmărire și de detectare, tehnologiile de 
protecție a vieții private menționate la 
alineatul (1), precum și modalitățile de 
prelucrare a datelor personale și de 
informare a utilizatorului menționate la 
alineatul (3).

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 9, 
care trebuie să definească în continuare 
cerința privind absența posibilității de 
urmărire și de detectare, tehnologiile de 
protecție a vieții private menționate la 
alineatul (1) cu privire la funcția eCall, 
precum și modalitățile de prelucrare a 
datelor personale și de informare a 
utilizatorului menționate la alineatul (3) cu 
privire la funcția eCall.
În cazul în care sunt furnizate servicii 
suplimentare, furnizorul acestora este 
obligat să respecte dispozițiile 
Directivei 95/46/CE.

Or. it

Justificare

Trebuie clarificat faptul că actele delegate adoptate în scopul protejării vieții private a 
utilizatorilor nu se vor aplica serviciilor suplimentare solicitate de utilizatori, care vor fi 
acoperite de legislația UE existentă privind protecția datelor cu caracter personal. Este 
important să se asigure că nu există nicio suprapunere între diferite seturi de norme, întrucât 
acest lucru ar putea submina certitudinea juridică.

Amendamentul 109
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 9, 
care trebuie să definească în continuare 
cerința privind absența posibilității de 
urmărire și de detectare, tehnologiile de 
protecție a vieții private menționate la 
alineatul (1), precum și modalitățile de 
prelucrare a datelor personale și de 
informare a utilizatorului menționate la 
alineatul (3).

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 9, 
care trebuie să definească în continuare 
cerința privind absența posibilității de 
urmărire și de detectare, tehnologiile de 
protecție a vieții private menționate la 
alineatul (1) pentru funcția eCall, precum 
și modalitățile de prelucrare a datelor 
personale și de informare a utilizatorului 
menționate la alineatul (3) pentru funcția 
eCall.
În cazul furnizării de servicii 
suplimentare, furnizorul de servicii intră 
sub incidența Directivei 95/46/CE.

Or. en

Justificare

Numeroase acte legislative diferite care se suprapun în domeniul protecției datelor sunt de 
natură să conducă la incertitudine juridică pentru toate sectoarele implicate, precum și 
pentru consumatori. Prin urmare, ar trebui clarificat faptul că aceste acte delegate specifice 
nu se referă la serviciile adăugate solicitate de consumatori.

Amendamentul 110
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu începere de la 1 octombrie 2015, 
autoritățile naționale nu acordă omologare 
CE de tip în ceea ce privește sistemul eCall 
încorporat la bordul vehiculului decât 
noilor tipuri de vehicule care sunt 
conforme cu prezentul regulament și actele 
delegate adoptate în temeiul prezentului 
regulament. 

Cu începere de la data menționată la 
articolul 12, autoritățile naționale nu 
acordă omologare CE de tip în ceea ce 
privește sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului decât noilor tipuri de vehicule 
care sunt conforme cu prezentul 
regulament și actele delegate adoptate în 
temeiul prezentului regulament.

Or. fr
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Amendamentul 111
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu începere de la 1 octombrie 2015, 
autoritățile naționale nu acordă omologare 
CE de tip în ceea ce privește sistemul eCall 
încorporat la bordul vehiculului decât 
noilor tipuri de vehicule care sunt 
conforme cu prezentul regulament și actele 
delegate adoptate în temeiul prezentului 
regulament.

La 36 de luni de la publicarea în Jurnalul 
Oficial al ultimului act delegat conex 
prezentului regulament, autoritățile 
naționale nu acordă omologare CE de tip în 
ceea ce privește sistemul eCall încorporat 
la bordul vehiculului decât noilor tipuri de 
vehicule care sunt conforme cu prezentul 
regulament și actele delegate adoptate în 
temeiul prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Înainte de a stabili specificațiile eCall finale, industria va avea nevoie de suficient timp în 
avans pentru a dezvolta și a testa sistemele eCall și va avea nevoie, de asemenea, să 
cunoască cerințele prevăzute în actele delegate conexe. În plus, este de preferat ca 
infrastructura necesară să existe înainte sau la momentul echipării obligatorii a sistemelor 
eCall în vehiculele care intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul 112
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu începere de la 1 octombrie 2015, 
autoritățile naționale nu acordă omologare 
CE de tip în ceea ce privește sistemul eCall 
încorporat la bordul vehiculului decât 
noilor tipuri de vehicule care sunt 
conforme cu prezentul regulament și actele 
delegate adoptate în temeiul prezentului 
regulament.

Cu începere de la 1 octombrie 2015, 
autoritățile naționale nu acordă omologare 
CE de tip în ceea ce privește sistemul eCall 
încorporat la bordul vehiculului și 
interoperabilitatea, accesul standardizat și 
liber legat de sistemul încorporat la 
bordul vehiculului decât noilor tipuri de 
vehicule care sunt conforme cu prezentul 
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regulament și actele delegate adoptate în 
temeiul prezentului regulament, cu 
condiția ca, până la 1 aprilie 2014:
(a) actele delegate și standardele 
menționate la articolul 5 alineatul (7) să fi 
intrat în vigoare; și
(b) serviciile de poziționare menționate la 
articolul 5 alineatul (3) să aibă 
capacitatea operațională inițială 
pregătită.

Or. en

Amendamentul 113
Olga Sehnalová
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Prezentul regulament nu se aplică 
vehiculelor în serii mici.

Or. en

(Aliniere cu considerentul 11 și punctul 3 litera (b) din anexă.)

Amendamentul 114
Olga Sehnalová

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate excepta anumite 
vehicule sau clase de vehicule măsuri 
privind scutirea anumitor vehicule sau 
clase de vehicule din categoriile M1 și N1 
de la obligația de a fi echipate cu un sistem 
eCall încorporat la bordul vehiculului 
prevăzută la articolul 4, atunci când, în 
urma unei analize cost-beneficii efectuate 
sau mandatate de către Comisie și, ținând 

(1) Comisia poate excepta anumite clase de 
vehicule măsuri privind scutirea anumitor 
vehicule sau clase de vehicule din 
categoriile M1 și N1 de la obligația de a fi 
echipate cu un sistem eCall încorporat la 
bordul vehiculului prevăzută la articolul 4, 
atunci când, în urma unei analize cost-
beneficii efectuate sau mandatate de către 
Comisie și, ținând seama de toate aspectele 
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seama de toate aspectele pertinente în 
materie de securitate, aplicarea acestui tip 
de sistem nu este adecvată pentru
vehiculul sau clasa de vehicule în cauză;

pertinente în materie de securitate, 
instalarea sistemului eCall încorporat la 
bordul vehiculului nu este indispensabilă 
pentru îmbunătățirea suplimentară a 
siguranței rutiere, întrucât clasa de 
vehicule în cauză este destinată în primul 
rând utilizării pe teren accidentat sau nu 
are un mecanism adecvat de declanșare. 
Derogările vor fi limitate ca număr.

Or. en

Amendamentul 115
Olga Sehnalová

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 9, 
pentru a stabili excepțiile menționate la 
alineatul (1). Aceste excepții se referă la 
vehicule, cum ar fi vehiculele cu 
destinație specială și vehiculele fără 
airbaguri, și sunt limitate ca număr.

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 9, 
pentru a stabili excepțiile menționate la 
alineatul (1). 

Or. en

Amendamentul 116
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 5 alineatul (7), articolul 6 
alineatul (4) și articolul 8 alineatul (2) intră 
în vigoare numai dacă Parlamentul 
European sau Consiliul nu a ridicat obiecții 
în termen de două luni de la data la care le-

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 5 alineatul (7), articolul 6 
alineatul (4) și articolul 8 alineatul (2) intră 
în vigoare numai dacă Parlamentul 
European sau Consiliul nu a ridicat obiecții 
în termen de trei luni de la data la care le-a 
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a fost notificat actul în cauză sau dacă, 
înainte de expirarea acestui termen, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor ridica obiecții. 
Respectivul termen se prelungește cu două 
luni la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

fost notificat actul în cauză sau dacă, 
înainte de expirarea acestui termen, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor ridica obiecții. 
Respectivul termen se prelungește cu două 
luni la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

Or. de

Amendamentul 117
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) încălcarea dispozițiilor prevăzute la 
articolul 6.

Or. de

Amendamentul 118
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Articolul 10a
Raportarea

Comisia prezintă Parlamentului și 
Consiliului un raport cu privire la gradul 
de pregătire a infrastructurii de 
telecomunicații și a infrastructurii PSAP 
necesare pentru sistemul eCall în toate 
statele membre. În cazul în care reiese 
clar din acest raport că infrastructura 
eCall nu va fi operațională în toate statele 
membre înainte de introducerea cerințelor 
obligatorii pentru omologarea de tip 
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eCall, Comisia prezintă un amendament 
la prezentul regulament pentru a revizui 
data de aplicare menționată la 
articolul 12.

Or. en

Justificare

Este de preferat ca infrastructura necesară să existe înainte sau la momentul echipării 
obligatorii a sistemelor eCall în vehiculele care intră în domeniul de aplicare a prezentului 
regulament.

Amendamentul 119
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10b
Reexaminare

Până la ...*, Comisia prezintă un raport 
Parlamentului și Consiliului, în urma 
unei consultări ample a părților interesate 
și a unei evaluări preliminare a 
impactului, cu privire la fezabilitatea 
introducerii unor cerințe tehnice pentru o 
platformă interoperabilă, standardizată, 
sigură și cu acces liber pe care poate fi 
bazat sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului, în vederea reparării și 
întreținerii vehiculului și pentru aplicații 
sau servicii viitoare încorporate la bordul 
vehiculului, după caz, însoțit de o 
propunere legislativă.
______________
* JO a se introduce data: doi ani de la
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en
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Amendamentul 120
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică de la 1 octombrie 2015. Se aplică la 36 de luni de la data publicării 
sale și a actelor delegate aferente în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. fr

Amendamentul 121
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică de la 1 octombrie 2015. Se aplică la 36 de luni de la publicarea în 
Jurnalul Oficial a ultimului act delegat 
conex prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Înainte de a stabili specificațiile eCall finale, industria va avea nevoie de suficient timp în 
avans pentru a dezvolta și a testa sisteme eCall și va avea nevoie, de asemenea, să cunoască 
cerințele prevăzute în actele delegate conexe prezentului regulament. 

Amendamentul 122
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se aplică de la 1 octombrie 2015. Se aplică de la 1 octombrie 2017.
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Or. de

Amendamentul 123
Olga Sehnalová
Propunere de regulament
Anexă - punctul 6
Directiva 46/CE
Anexa XI – apendicele 1 – punctul 71

Textul propus de Comisie

(6) În anexa XI apendicele 1, se adaugă în tabel următorul punct 71:
Eleme
nt

Subiect Referința 
actului de 
reglementare

M1 ≤
2 500 (1) kg

M1 >
2 500 (1) kg

M2 M3

71. sistemul 
eCall

Regulamentu
l (UE) nr. ...

A A N/A N/A

Amendamentul

eliminat

Or. en

(Aliniere cu amendamentele la considerentul 12 și la articolul 8.)


