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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

eCall tappartjeni għall-applikazzjonijiet eSafety li jimmiraw b’mod partikolari lejn il-
mitigazzjoni tal-konsegwenzi ta’ inċidenti tat-traffiku. eCall hija mfassla biex b’mod 
awtomatiku tagħmel sejħa ta’ emerġenza f’każ ta’ inċident serju. Notifika immedjata tal-
inċident u l-identifikazzjoni xierqa tal-post eżatt inaqqas il-ħin meħtieġ biex tiġi pprovduta
għajnuna effettiva minħabba l-wasla aktar mgħaġġla tas-servizzi ta’ emerġenza fil-post tal-
inċident.

Ir-rapporteur tqis li l-benefiċċji ewlenin ta’ eCall huma l-identifikazzjoni faċli u aktar 
mgħaġġla tal-post tal-inċident, l-adozzjoni aktar mgħaġġla ta’ miżuri biex il-fluss tat-traffiku 
jiġi ddevjat (it-tnaqqis tal-konġestjoni riżultat ta’ inċidenti u l-evitar ta’ inċidenti sekondarji), 
informazzjoni f’waqtha u vvalidata (eliminazzjoni ta’ konsegwenzi serji għas-saħħa tal-utenti 
tat-triq involuti f'inċident), sett bażiku ta’ dejta teknika (li jippermettu lis-servizzi ta’ 
emerġenza biex jippreparaw bil-quddiem għall-intervent) u l-messaġġ kompatibbli
interoperabbli (eliminazzjoni ta’ ostakoli tal-lingwa bejn l-okkupanti tal-vettura u l-operatur
PSAP, li huwa importanti fl-ambjent multilingwi Ewropew).

Ir-rapporteur tilqa’ l-proposta għad-deċiżjoni dwar il-varar ta’ eCall interoperabbli fl-UE 
kollha u l-għan tagħha li tiżgura varar ikkoordinat u koerenti tas-servizz eCall interoperabbli
fl-UE kollha u biex tiggarantixxi l-interoperabilità u l-kontinwità tas-servizz madwar l-
Ewropa. Dan jirrifletti l-opinjoni tal-Parlament li esprima l-appoġġ tiegħu għall-introduzzjoni
ta’ eCall f’diversi okkażjonijiet, inkluż l-appoġġ għall-varar mandatorju tiegħu. Fir-
riżoluzzjoni tiegħu dwar eCall: servizz ġdid “112” għaċ-ċittadini, li ġie adottat f’Lulju 2012
b’maġġoranza kbira, il-Parlament wera dispjaċir għad-dewmien u n-nuqqas ta’ progress fl-
użu volontarju ta’ eCall u ħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tipproponi l-miżuri regolatorji 
meħtieġa biex jiġi evitat aktar dewmien.

L-Artikolu 1 jitlob lill-Istati Membri jvaraw l-infrastruttura tal-eCall tal-PSAP meħtieġa biex 
l-eCalls kollha jiġu riċevuti u ttrattati fit-territorju tagħhom mhux aktar tard mill-
1 ta’ Ottubru 2015. Ir-rapporteur temmen li l-posponiment ta’ din id-data tista’ tagħti viżjoni
negattiva għall-partijiet interessati involuti kollha u toħloq konfużjoni u dewmien addizzjonali 
tal-implimentazzjoni ta’ din it-teknoloġija ta’ salvataġġ.

L-infrastruttura tal-PSAP għandha tiġi aġġornata mill-Istati Membri b’mod iktar adatt għall-
arkitettura nazzjonali/lokali tagħhom, u b’hekk tirrispetta l-kwistjonijiet u ċ-ċirkostanzi
speċifiċi li japplikaw f’kull Stat Membru. L-Istati Membri kollha għandhom ikunu jistgħu
jorganizzaw is-servizzi ta’ emerġenza tagħhom bl-aktar mod ekonomiku u xieraq għall-
bżonnijiet tagħhom, inkluża l-possibbiltà li jiffiltraw is-sejħiet. Ir-rapporteur tilqa’ l-fatt li l-
Istati Membri kollha huma liberi li jinkludu ċentri li jiffiltraw is-sejħiet jew li jirċevuhom fl-
istess PSAPs li jirċievu eCall 112 jew kwalunkwe kombinazzjoni, u li l-Istati Membri ser 
ikunu liberi li jfasslu ir-riċezzjoni tal-eCalls fil-mod li jippreferu.

eCall hija mfassla bħala servizz pubbliku ta’ sejħiet ta’ emerġenza. Għalhekk ir-rapporteur
tagħkom temmen li l-eCall għandha tkun mingħajr ħlas, għall-benefiċċju tal-utenti kollha tat-
toroq fl-Ewropa.

Ir-rapporteur tagħkom hija konvinta li kemm mill-Kummissjoni kif ukoll l-Istati Membri 
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kollha għandhom jippromwovu kampanji ta’ sensibilizzazzjoni dwar is-sistema eCall u l-
benefiċċji, l-użu u l-funzjonalitajiet tagħha sabiex jiżdied il-fehim tal-pubbliku dwar l-eCall, u 
jispjegaw li d-domanda għal servizz ta’ emerġenza bħal dan huwa ta’ benefiċċju għas-soċjetà. 
L-għoti ta’ tagħrif prattiku permezz ta’ kampanja mmirata jista’ jgħin ukoll biex jitnaqqas ir-
riskju li dan is-servizz jintuża ħażin jew ma jinftiehemx. 

Lil hinn mill-obbligi tal-Istati Membri definiti f’din il-proposta, madankollu, eCall ma tistax
taħdem sewwa mingħajr l-involviment ta’ partijiet interessati oħrajn, partikolarment il-
manifatturi tal-karozzi u l-operaturi tan-netwerks mobbli. Ir-rapporteur tagħkom għalhekk 
titlob lill-partijiet interessati rilevanti u r-rappreżentanti tal-Istati Membri biex jikkoperaw
mill-qrib sabiex jiżguraw l-introduzzjoni armonizzata tas-servizz eCall u jinġiebu l-benefiċċji
tiegħu għaċ-ċittadini Ewropej.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u 
t-Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Proposta għal
DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar il-varar ta’ eCall interoperabbli fl-UE 
kollha

dwar il-varar ta’ eCall interoperabbli fl-UE 
kollha bbażata fuq is-servizz 112

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Or. en

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Il-forniment tas-servizz eCall għandu 
jkun akkumpanjat minn kampanja ta’ 
sensibilizzazzjoni mwettqa mill-
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Kummissjoni u l-Istati Membri biex 
jispjegaw il-benefiċċji u l-funzjonalitajiet
tas-sistema l-ġdida liċ-ċittadini. Il-
kampanja għandha jkollha wkoll l-għan li
tinforma lill-utenti kif jużaw is-sistema kif 
suppost u b’hekk jiġu evitati sejħiet foloz.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
servizz eCall ikun b’xejn għall-utenti tal-
eCall.

Or. en

Ġustifikazzjoni

eCall hija servizz pubbliku tal-emerġenza u l-ebda ħlas ma jista’ jintalab għall-użu tagħha.


