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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Emendi mill-Parlament stabbiliti f’żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat b’tipa grassa u korsiva fil-kolonna tan-naħa tax-
xellug. Is-sostituzzjonijiet huma indikati b’tipa grassa u korsiva fiż-żewġ 
kolonni.  Test ġdid huwa indikat b’tipa grassa u korsiva fil-kolonna tan-naħa 
tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestazzjoni ta’ kull emenda li tidentifika l-parti 
relevanti tal-abbozz ta’ att li qed ikun kunsidrat. Jekk emenda tappartjeni 
għal att eżistenti li l-abbozz ta’ att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura tal-
emenda jkun fiha t-tielet linja li tidentifika l-att eżistenti u r-raba’ linja 
tidentifika d-dispożizzjoni f’dak l-att li l-Parlament jixtieq jemenda .

Emendi mill-Parlament bħala test konsolidat

It-test il-ġdid hu enfasizzat b'tipa grassa u korsiva. It-tħassir huwa indikat 
jew bl-użu tas-simbolu ▌jew strikeout. Is-sostituzzjonijiet huma indikati billi 
t-test il-ġdid ikun enfasizzat b’tipa grassa u korsiva u t-test li ġie sostitwit 
jitħassar jew jinqata’. 
Permezz ta’ eċċezzjoni, tibdil purament tekniku li jsir mid-dipartimenti għall-
abbozzar waqt il-preparazzjoni tat-test finali ma jiġux enfasizzati.
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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jikkonċerna r-
rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-iskjerament tas-sistema eCall immuntata fil-
vettura u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE
(COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2013)0316),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7–0174/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-
19 ta' Settembru 20131,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u tal-Kumitat għat-
Trasport u t-Turiżmu (A7-0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-
ħsieb li temenda l-proposta b’mod sustanzjali jew li tibdilha b’test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

                                               
1 Għadha mhix ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

li jikkonċerna r-rekwiżiti tal-approvazzjoni 
tat-tip għall-iskjerament tas-sistema eCall 
mmuntata fil-vettura u li jemenda d-
Direttiva 2007/46/KE

li jikkonċerna r-rekwiżiti tal-approvazzjoni 
tat-tip għall-iskjerament tas-sistema eCall 
immuntata fil-vettura bbażata fuq is-
servizz 112 u li jemenda d-
Direttiva 2007/46/KE

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

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-iskjerament ta’ servizz eCall 
disponibbli fil-vetturi kollha u fl-Istati 
Membri kollha kienet waħda mill-
prijoritajiet ewlenin tal-Unjoni fil-qasam 
tas-sikurezza stradali sa mill-2003. Sabiex 
jintlaħaq dak il-għan, ġew imnedija 
sensiela ta’ inizjattivi bħala parti minn 
approċċ ta’ skjerament volontarju, però 
sal-lum ma kisbux biżżejjed progress.

Or. en
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) It-tagħmir obbligatorju tal-vetturi bis-
sistema eCall immuntata fil-vettura, għall-
bidu għandu japplika biss għall-karozzi tal-
pasiġġieri u l-vetturi kummerċjali ħfieħ il-
ġodda (il-kategoriji M1 u N1) li għalihom 
diġà jeżisti mekkaniżmu xieraq li jagħti 
bidu għall-eCall.

(7) It-tagħmir obbligatorju tal-vetturi bis-
sistema eCall immuntata fil-vettura, għall-
bidu għandu japplika biss għall-karozzi tal-
passiġġieri u l-vetturi kummerċjali ħfief il-
ġodda (il-kategoriji M1 u N1) li għalihom 
diġà jeżisti mekkaniżmu xieraq li jagħti 
bidu għall-eCall. Il-possibbiltà li, fil-futur 
qrib, l-applikazzjoni tar-rekwiżit għas-
sistema eCall immuntata fil-vettura tiġi 
estiża biex tinkludi kategoriji ta’ vetturi 
oħra, bħal vetturi tqal tal-merkanzija 
(HGVs), xarabanks u kowċis, u vetturi 
motorizzati b’żewġ roti (PTW) għandha 
tkun ivvalutata ulterjorment mill-
Kummissjoni bil-ħsieb li tippreżenta 
proposta leġiżlattiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalma ħareġ mill-Valutazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni, għalkemm hemm bżonn ta’ aktar 
riċerka, it-tagħmir mandatorju bis-sistema eCall immuntata fil-vettura jista’ jiġi estiż għall-
muturi fil-futur qrib. Trakkijiet u xarabanks jistgħu wkoll jibbenefikaw mill-implimentazzjoni 
tas-servizz eCall fl-Ewropa.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Servizz eCall interoperabbli pubbliku 
fl-Unjoni kollha bbażat fuq in-numru 
Ewropew tal-emerġenza 112 (“numru ta’ 
emerġenza 112”) u servizzi eCall privati 
(sistemi eCall appoġġjati minn servizz ta’ 
partijiet terzi) jistgħu jikkoeżistu sakemm 
jiġu adottati l-miżuri neċessarji biex tkun 
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żgurata l-kontinwità tal-provvista tas-
servizz lill-konsumatur. Sabiex tkun 
żgurata l-kontinwità tas-servizz pubbliku 
eCall ibbażat fuq numru 112 fl-Istati 
Membri kollha matul il-ħajja tal-vettura u 
jkun garantit li s-servizz pubbliku eCall 
ibbażat fuq numru 112 ikun dejjem 
disponibbli awtomatikament, il-vetturi 
kollha għandhom ikunu mgħammra bis-
servizz pubbliku eCall ibbażat fuq in-
numru 112, irrispettivament minn jekk ix-
xerrej tal-vettura jagħżilx soluzzjoni 
privata jew le.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistemi eCall appoġġjati minn servizz ta’ partijiet terzi jistgħu jikkoeżistu mas-sistema eCall 
immuntata fil-vettura bbażata fuq in-numru 112 bil-kundizzjoni li s-servizz pubbliku eCall 
ibbażat fuq in-numru 112 ikun dejjem disponibbli tal-anqas bħala għażla alternattiva.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) Il-konsumaturi għandhom ikunu 
provduti b’ħarsa ġenerali realistika tas-
sistema eCall immuntata fil-vettura u 
anke tas-sistema eCall privata, jekk il-
vettura tkun mgħammra b’waħda, kif 
ukoll informazzjoni komprensiva u 
affidabbli dwar kwalunkwe 
funzjonalitajiet addizzjonali jew servizzi 
marbuta mas-servizz privat ta’ emerġenza, 
applikazzjoniet ta’ sejħiet ta’ emerġenza 
jew assistenza mmuntati fil-vettura li 
jkunu offruti u dwar il-livell ta’ servizz 
mistenni bix-xiri ta’ applikazzjonijiet ta’ 
partijiet terzi u l-ispejjeż assoċjati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-konsumatur għandu jkun provdut b’informazzjoni ċara dwar id-differenzi bejn is-sistema 
eCall immuntata fil-vettura u sistema eCall ta’ servizz minn partijiet terzi, il-funzjonijiet ta’ 
sistemi privati, il-possibbiltà li fi kwalunkwe ħin ikun jista’ jaqleb għas-servizz eCall fl-UE 
kollha kif ukoll l-ipproċessar ta’ dejta mwettaq minn fornituri terzi.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) It-tagħmir obbligatorju tal-vetturi bis-
sistema eCall immuntata fil-vettura għandu 
jkun mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-
partijiet interessati kollha bħall-manifatturi 
tal-karozzi u l-operaturi indipendenti li 
joffru servizzi addizzjonali ta' emerġenza 
u/jew ta' valur miżjud, b'mod parallel ma' 
jew li jkomplu jibnu fuq is-sistema eCall
immuntata fil-vettura u bbażata fuq in-
numru 112. Madankollu, dawn is-servizzi 
addizzjonali għandhom jiġu mfassla b'tali 
mod li ma jtellfux lis-sewwieq.

(8) It-tagħmir obbligatorju tal-vetturi bis-
sistema eCall immuntata fil-vettura għandu 
jkun mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-
partijiet interessati kollha bħall-manifatturi 
tal-karozzi u l-operaturi indipendenti li 
joffru servizzi addizzjonali ta' emerġenza 
u/jew ta' valur miżjud, b'mod parallel ma' 
jew li jkomplu jibnu fuq is-sistema eCall 
immuntata fil-vettura u bbażata fuq in-
numru 112. Madankollu, kwalunkwe
servizz addizzjonali għandu jiġi mfassal 
b'tali mod li ma jtellifx lis-sewwieq u 
għandu jkun konformi ma’ standards ċari 
ta’ sikurezza, sigurtà, u protezzjoni tad-
dejta. Dawn is-servizzi għandhom dejjem 
jibqgħu fakultattivi għall-konsumaturi.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex tiġi żgurata għażla miftuħa 
għall-klijenti u kompetizzjoni ġusta, kif 
ukoll titħeġġeġ l-innovazzjoni u tiġi 
xprunata l-kompetittività tal-industrija 
teknoloġika tal-informazzjoni tal-Unjoni 
dwar is-suq dinji, is-sistema eCall 

(9) Sabiex tiġi żgurata għażla miftuħa 
għall-klijenti u kompetizzjoni ġusta, kif 
ukoll titħeġġeġ l-innovazzjoni u tiġi 
xprunata l-kompetittività tal-industrija 
teknoloġika tal-informazzjoni tal-Unjoni 
dwar is-suq dinji, is-sistema eCall 
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immuntata fil-vettura għandha tkun 
aċċessibbli mingħajr ħlas u mingħajr 
diskriminazzjoni għall-operaturi kollha 
indipendenti u bbażata fuq pjattaforma 
interoperabbli u b'aċċess miftuħ għal 
applikazzjonijiet jew servizzi li fil-futur 
jistgħu possibbilment jiġu mmuntati fil-
vettura.

immuntata fil-vettura għandha tkun 
aċċessibbli mingħajr ħlas u mingħajr 
diskriminazzjoni għall-operaturi kollha 
indipendenti u bbażata fuq pjattaforma 
interoperabbli u b'aċċess miftuħ għal 
applikazzjonijiet jew servizzi li fil-futur 
jistgħu possibbilment jiġu mmuntati fil-
vettura. Peress li dan jirrikjedi sostenn 
tekniku u legali, il-Kummissjoni għandha 
tevalwa mingħajr dewmien, abbażi ta’ 
konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati 
kollha involuti, il-possibiltajiet kollha biex 
tkun promossa u żgurata pjattaforma 
b’aċċess miftuħ u, jekk ikun xieraq, 
tressaq proposta leġiżlattiva f’dan is-sens.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li f’dan l-istadju tkun żgurata pjattaforma b’aċċess miftuħ jista’ jwassal għal aktar dewmien 
biex is-sistema ta’ emerġenza eCall ibbażata fuq in-numru 112 tkun operattiva sabiex il-
benefiċċji tagħha jaslu għand l-utenti tat-toroq fl-Unjoni kollha.    Madankollu, il-
Kummissjoni għandha tintensifika x-xogħol tagħha fuq is-servizzi ta’ valur miżjud li jistgħu 
jġibu aktar benefiċċji għall-konsumaturi. Għandu jkun iċċarat b’mod partikolari taħt liema 
kundizzjonijiet il-partijiet terzi li jipprovdu eCall privat jew servizzi ta’ valur miżjud jista’ 
jkollhom aċċess għad-dejta maħżuna fis-sistema mmuntata fil-vettura. 

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) L-introduzzjoni ta’ kwalunkwe 
applikazzjoni jew servizz addizzjonali 
mmuntati fil-vettura m’għandux idewwem 
id-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament u 
l-applikazzjoni tiegħu. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskjerament ta’ sistema eCall immuntata fil-vettura interoperabbli fl-UE kollha huwa 
progress importanti fis-sikurezza stradali u għaldaqstant m’għandux ikun imdewwem aktar.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) eCall, bħala sistema relatata mas-
sikurezza, teħtieġ l-għola livell possibbli 
ta’ affidabbiltà. L-akkuratezza tas-sett 
minimu ta’ dejta u tat-trażmissjoni tal-
vuċi u l-kwalità tagħha għandhom 
għalhekk ikunu żgurati u għandha tkun 
żviluppata sistema ta’ ttestjar uniformi 
biex tkun żgurata l-lonġevità u d-
durabilità tas-sistema eCall immuntata 
fil-vettura.  Dan jaqa’ fil-kompetenza tal-
ispezzjonijiet tekniċi perjodiċi mwettqa 
skont ir-Regolament (UE) Nru .../.... 1*. 
Dispożizzjonijiet dettaljati għall-ittestjar 
għandhom ikunu inklużi fl-Anness 
rilevanti tiegħu.
__________________
1 Ir-Regolament (UE) Nru .../... tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ ... 
dwar testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà 
stradali għal vetturi bil-mutur u t-trejlers 
tagħhom u li jħassar id-
Direttiva 2009/40/KE (ĠU L ...).  
*ĠU: Jekk jogħġbok daħħal in-numru, id-
data u r-referenza tal-pubblikazzjoni tad-
dokument 2012/0184(COD).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Vettura mgħammra b’sistema eCall immuntata fil-vettura tista' tkun operata b'mod intensiv 
għal bosta snin mingħajr ma ssirilha ħsara f'inċident serju tat-traffiku u għalhekk, matul dan 
iż-żmien, l-eCall fuq in-numru 112 tista’ ma tiġi attivata qatt.  Biex is-sistema eCall 
immuntata fil-vettura tkun tista’ fi kwalunkwe ħin b’mod awtomatiku tagħti bidu għal sejħa 
ta’ emerġenza fuq in-numru 112, is-sistema għandha tkun ittestjata perjodikament sabiex tkun 
żgurata l-funzjoni tagħha matul il-ħajja tal-vettura.
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Skont id-Direttiva 2007/46/KE, il-
vetturi ta’ serje żgħira huma esklużi mir-
rekwiżiti dwar il-protezzjoni tal-passiġġieri 
f'każ ta' impatt frontali u ta' impatt mill-
ġenb. Għalhekk, dawk il-vetturi ta' serje 
żgħira għandhom jiġu esklużi mill-obbligu 
li jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-eCall.

(11) Skont id-Direttiva 2007/46/KE, il-
vetturi ta' serje żgħira huma esklużi mir-
rekwiżiti dwar il-protezzjoni tal-passiġġieri 
f'każ ta' impatt frontali u ta' impatt mill-
ġenb. Għalhekk, dawk il-vetturi ta' serje 
żgħira għandhom jiġu esklużi mill-obbligu 
li jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-eCall 
stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-manifatturi tal-vetturi għandu 
jkollhom biżżejjed żmien biex jadattaw 
għar-rekwiżiti tekniċi ta' dan ir-
Regolament.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu japplika mill-1 ta’ Ottubru 2015 u l-manifatturi għandhom 
jadattaw għar-rekwiżiti tekniċi sa din id-data.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament u 
flimkien mad-definizzjonijiet stipulati fl-

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament u 
flimkien mad-definizzjonijiet stipulati fl-
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Artikolu 3 tad-Direttiva 2007/46/KE u fl-
Artikolu 2 tar-Regolament ta' Delega tal-
Kummissjoni (UE) Nru 305/201312, 
għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li 
ġejjin:

Artikolu 3 tad-Direttiva 2007/46/KE, 
għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li 
ġejjin:

__________________
ĠU L 91, 03.04.2013, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-prattika, ir-referenza għar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni 305/2013 tfisser li l-
Kummissjoni tista’ temenda d-definizzjonijiet fil-proposta attwali billi temenda d-definizzjoni 
rilevanti fir-Regolament ta’ Delega. Peress li d-definizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu 
huma kkunsidrati elementi importanti tar-Regolament, is-setgħa biex tkun definita t-tifsira 
tagħhom ma tistax tiġi ddelegata lill-Kummissjoni. 

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) 'sistema eCall immuntata fil-vettura'
tfisser sistema attivata b'mod awtomatiku 
permezz ta' sensuri mmuntati fil-vettura 
jew b'mod manwali, permezz ta' netwerks 
tal-komunikazzjoni mobbli mingħajr fili, li 
twassal sett minimu standardizzat ta' dejta 
u li tistabbilixxi kanal tal-awdjo bbażat fuq 
in-numru 112 bejn l-okkupanti tal-vettura u 
ċ-ċentru li jwieġeb għas-sejħiet marbutin 
mas-sikurezza pubblika;

(1) 'sistema eCall immuntata fil-vettura' 
tfisser sistema ta’ emerġenza, komposta 
minn tagħmir immuntat fil-vettura u l-
mezzi li jagħtu bidu, jimmaniġjaw u 
jaffettwaw it-trażmissjoni ta’ eCall, li hija 
attivata b'mod awtomatiku permezz ta' 
sensuri mmuntati fil-vettura jew b'mod 
manwali, permezz ta' netwerks pubbliċi
tal-komunikazzjoni mobbli mingħajr fili, li 
twassal sett minimu standardizzat ta' dejta 
u li tistabbilixxi kanal tal-awdjo bbażat fuq 
in-numru 112 bejn l-okkupanti tal-vettura u 
ċ-ċentru li jwieġeb għas-sejħiet marbutin 
mas-sikurezza pubblika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema eCall għandha  tkun sistema pubblika ta’ sejħiet ta’ emerġenza fl-UE kollha.
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) 'sistema mmuntata fil-vettura' tfisser 
it-tagħmir immuntat fil-vettura flimkien 
mal-mezzi li jagħtu bidu, jimmaniġġaw u 
jaffettwaw it-trażmissjoni ta' eCall 
permezz ta' netwerk pubbliku tal-
komunikazzjoni mobbli mingħajr fili li 
jipprovdi rabta bejn il-vettura u mezz li 
jimplimenta s-servizz ta' eCall permezz ta' 
netwerk pubbliku tal-komunikazzjoni 
mobbli mingħajr fili.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kombinazzjoni taż-żewġ definizzjonijiet kif propost f’dan l-Artikolu toħloq konfużjoni peress 
li t-termini jidhru simili jew tal-anqas marbuta, iżda d-definizzjonijiet jikkoinċidu u mhuma 
armonizzati xejn bl-użu ta’ terminoloġija differenti.  Sabiex tkun evitata l-konfużjoni, it-tieni 
definizzjoni tista’ titħassar u tkun applikata biss l-ewwel definizzjoni fit-test kollu.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) ‘eCall’ tfisser sejħa ta’ emerġenza 
fuq in-numru 112 mill-vettura li ssir 
permezz tas-sistema eCall immuntata fil-
vettura;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni hija element importanti għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament u għalhekk 
għandha tkun speċifikata fit-test tal-proposta nnifisha.
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) ‘ċentru li jwieġeb għas-sejħiet 
marbutin mas-sikurezza pubblika’ (PSAP) 
tfisser post fiżiku fejn is-sejħiet ta’ 
emerġenza jiġu rċevuti l-ewwel taħt ir-
responsabbiltà ta’ awtorità pubblika jew 
organizzazzjoni privata rikonoxxuta mill-
Istat Membru kkonċernat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni hija element importanti għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament u għalhekk 
għandha tkun speċifikata fit-test tal-proposta nnifisha.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) ‘sett minimu ta’ dejta’ (MSD) tfisser 
l-informazzjoni definita bl-istandard tat-
‘Telematika tat-trasport u t-traffiku bl-art 
— eSafety — sett minimu ta’ dejta (MSD) 
għall-eCall’ (EN 15722) li tintbagħat lill-
PSAP tal-eCall;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni hija element importanti għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament u għalhekk 
għandha tkun speċifikata fit-test tal-proposta nnifisha.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 2d (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2d) ‘tagħmir immuntat fil-vettura’ tfisser 
tagħmir fil-vettura li jipprovdi jew għandu 
aċċess għad-dejta  mmuntata fil-vettura 
meħtieġa biex issir it-tranżazzjoni tal-
eCall permezz ta’ netwerk pubbliku tal-
komunikazzjoni mobbli mingħajr fili;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni hija element importanti għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament u għalhekk 
għandha tkun speċifikata fit-test tal-proposta nnifisha.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt 2e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2e) ‘netwerk pubbliku tal-
komunikazzjoni mobbli mingħajr fili’ 
tfisser netwerk tal-komunikazzjoni mobbli 
mingħajr fili disponibbli għall-pubbliku 
f’konformità mad-Direttivi 2002/21/KE u 
2002/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill;
__________________
Id-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
7 ta' Marzu 2002 dwar kwadru 
regolatorju komuni għan-netwerks ta' 
komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi 
(Direttiva Kwadru) (ĠU L 108, 24.4.2002, 
p. 33).
Id-Direttiva 2002/22/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
7 ta' Marzu 2002 dwar servizz universali 
u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma’ 
networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet 
elettroniċi (Direttiva Servizz Universali) 
(ĠU L 108, 24.4.2002, p. 51).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni hija element importanti għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament u għalhekk 
għandha tkun speċifikata fit-test tal-proposta nnifisha.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-manifatturi għandhom juru li t-tipi l-
ġodda kollha ta' vetturi msemmija fl-
Artikolu 2 huma mgħammra b'sistema 
eCall immuntata fil-vettura, f'konformità 
mar-Regolament u l-atti ddelegati adottati 
skont dan ir-Regolament.

Il-manifatturi għandhom juru li t-tipi l-
ġodda kollha ta’ vetturi msemmija fl-
Artikolu 2 huma mgħammra b’sistema 
eCall immuntata fil-vettura inkorporata, 
f’konformità mar-Regolament u l-atti 
ddelegati adottati skont dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm il-provvista tal-funzjonalità tal-eCall tista’ tinkiseb sa ċertu punt bl-użu ta’ 
soluzzjonijiet nomadiċi (bħal mowbajls), l-introduzzjoni mandatorja għall-vetturi ġodda tat-
tip approvat għandha tkun ibbażata fuq tagħmir immuntat fil-vettura inkorporat peress li dan 
it-tagħmir nomadiku jista’ jitneħħa jew sempliċiment jintesa milli jiġi attivat.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-manifatturi għandhom juru li t-tipi l-
ġodda kollha ta' vetturi huma mibnija b'tali 
mod li jiżguraw li f'każ ta' aċċident gravi li 
jsir fit-territorju tal-Unjoni, ikunu kapaċi 
jagħtu bidu b'mod awtomatiku għal eCall 
lin-numru uniku Ewropew tal-
emerġenza 112.

Il-manifatturi għandhom juru li t-tipi l-
ġodda kollha ta’ vetturi huma mibnija 
b’tali mod li jiżguraw li f’każ ta’ inċident 
gravi, li jkun individwat bl-attivazzjoni ta’ 
senser jew ħafna sensers u/jew proċessuri 
fil-vettura, li jsir fit-territorju tal-Unjoni, 
ikunu kapaċi jagħtu bidu b’mod 
awtomatiku għal eCall lin-numru tal-
emerġenza 112.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li d-definizzjoni ta’ din l-obbligazzjoni kruċjali tal-manifatturi hija marbuta ma’ 
terminu inespliċitu ta’ inċident gravi, għaldaqstant għandu jkun speċifikat aktar li inċidenti 
gravi jseħħ meta tal-anqas senser u/jew proċessur wieħed fil-vettura jindividwa l-inċident 
bħala tali u jiġi attivat.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-manifatturi għandhom juru li l-vetturi l-
ġodda huma mibnija b'tali mod li jiżguraw 
li l-eCall lin-numru uniku Ewropew tal-
emerġenza 112 jista' jsir ukoll b'mod 
manwali.

Il-manifatturi għandhom juru li t-tipi l-
ġodda ta’ vetturi huma mibnija b'tali mod 
li jiżguraw li l-eCall lin-numru tal-
emerġenza 112 jista' jsir ukoll b'mod 
manwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tipi l-ġodda kollha ta’ vetturi għandhom ikunu mgħammra b’sistema eCall immuntata fil-
vettura.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel u t-tieni subparagrafu huma 
mingħajr ħsara għad-dritt li s-sid tal-
vettura juża sistema ta’ sejħa ta’ 
emerġenza oħra installata fil-vettura, li 
tipprovdi servizz simili minbarra s-sistema 
eCall immuntata fil-vettura. F’dak il-każ, 
is-sistema l-oħra ta’ sejħiet ta’ emerġenza 
għandha tkun konformi mal-istandard 
EN 16102 ‘Sistema ta’ Trasport 
Intelliġenti – eSafety – eCall Appoġġjata 
minn Servizzi ta’ Parti Terza  – Rekwiżiti 
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tal-Operat’, u l-manifatturi jew il-
fornituri tas-servizz għandhom juru li s-
sistema mmuntata fil-vettura tinkludi 
mekkaniżmu ta’ swiċċ li jiżgura li fl-istess 
ħin ikun hemm sistema waħda biss attiva 
u li, fl-eventwalità li s-sistema ta’ sejħa ta’ 
emerġenza  l-oħra ma tkunx qed taħdem, 
tidħol awtomatikament s-sistema eCall 
immuntata fil-vettura.   

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistemi eCall appoġġjati minn servizz ta’ partijiet terzi jistgħu jikkoeżistu mas-sistema eCall 
immuntata fil-vettura bbażata fuq in-numru 112 bil-kundizzjoni li s-servizz pubbliku eCall 
ibbażat fuq in-numru 112 huwa dejjem disponibbli tal-anqas bħala għażla alternattiva.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-manifatturi għandhom jiżguraw li r-
riċevituri fis-sistemi mmuntati fil-vetturi 
huma kompatibbli mas-servizzi ta' 
pożizzjonament provduti bis-sistemi ta' 
navigazzjoni bis-satellita li jinkludu s-
sistemi Galileo u EGNOS.

3. Il-manifatturi għandhom jiżguraw li r-
riċevituri fis-sistemi eCall immuntati fil-
vetturi huma kompatibbli mas-servizzi ta' 
pożizzjonament provduti bis-sistemi ta' 
navigazzjoni bis-satellita li jinkludu s-
sistemi Galileo u EGNOS.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda li tirrifletti t-tħassir tad-definizzjoni “sistema mmuntata fil-vettura”. 

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Dawk is-sistemi eCall immuntati fil-
vetturi li jistgħu jiġu ttestjati biss 

4. Dawk is-sistemi eCall immuntati fil-
vetturi inkorporati li jistgħu jiġu ttestjati 
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għandhom jiġu aċċettati għall-għanijiet tal-
approvazzjoni tat-tip.

biss għandhom jiġu aċċettati għall-
għanijiet tal-approvazzjoni tat-tip.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm il-provvista tal-funzjonalità tal-eCall tista’ tinkiseb sa ċertu punt bl-użu ta’ 
soluzzjonijiet nomadiċi (bħal mowbajls), l-introduzzjoni mandatorja għall-vetturi ġodda tat-
tip approvat għandha tkun ibbażata fuq tagħmir immuntat fil-vettura inkorporat minħabba li 
dan it-tagħmir nomadiku jista’ jitneħħa jew sempliċiment jintesa milli jiġi attivat.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-manifatturi għandhom juru li, fl-
eventwalità ta’ falliment kritiku tas-
sistema li jirriżulta fl-inabbiltà li tkun 
eżegwita eCall li tidħol waqt jew wara 
eżami mill-persuna nnifisha, tingħata 
twissija lill-okkupanti tal-vettura.

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Is-sistema eCall immuntata fil-vettura 
għandha tkun aċċessibbli għall-operaturi 
kollha indipendenti mingħajr ħlas u 
mingħajr diskriminazzjoni mill-inqas
għall-għanijiet ta' tiswija u ta' 
manutenzjoni.

6. Is-sistema eCall immuntata fil-vettura 
għandha tkun aċċessibbli għall-operaturi 
kollha indipendenti mingħajr ħlas u 
mingħajr diskriminazzjoni għall-għanijiet 
ta’ tiswija u ta’ manutenzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-allinjament mal-obbligazzjoni tal-manifatturi dwar l-aċċess għall-informazzjoni ta’ tiswija 
u manifattura tal-vettura huwa stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 715/2007 dwar l-
approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta’ vetturi ħfief għall-
passiġġieri u ta’ vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni 
dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati f'konformità mal-
Artikolu 9 li jistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi 
ddettaljati u t-testijiet tal-approvazzjoni tat-
tip tas-sistemi eCall mmuntati fil-vetturi u 
li jemendaw id-Direttiva 2007/46/KE 
skont dan.

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati f'konformità mal-
Artikolu 9 li jistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi 
ddettaljati u t-testijiet tal-approvazzjoni tat-
tip tas-sistemi eCall mmuntati fil-vetturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi għad-Direttiva 2007/46/KE huma diġà previsti fl-Artikolu 11 ta’ din il-proposta. 
Meta adottat, dan ir-regolament flimkien mal-atti delegati adottati abbażi tiegħu, isiru 
regolament separat fil-kuntest tal-proċedura ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE prevista minn 
dik id-Direttiva.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rekwiżiti tekniċi u t-testijiet msemmija
fl-ewwel subparagrafu għandhom ikunu 
bbażati fuq ir-rekwiżiti stipulati fil-
paragrafi 3, 4 u 6 u fuq l-istandards li 
ġejjin, kif meħtieġ:

Ir-rekwiżiti tekniċi u t-testijiet imsemmija
fl-ewwel subparagrafu għandhom ikunu 
bbażati fuq ir-rekwiżiti stipulati fil-
paragrafi 2, 3, 4 u 6 u fuq l-istandards li 
ġejjin, kif meħtieġ:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-tieni paragrafu jiddefinixxi rekwiżit importanti ħafna marbut mal-funzjonament tal-eCall, li 
għandu jitqies meta jkunu stabbiliti r-rekwiżiti u t-testijiet tekniċi dettaljati.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-limitu ta' żmien għaż-żamma tad-dejta 
fis-sistema mmuntata fil-vettura;

(f) il-limitu ta’ żmien għaż-żamma tad-
dejta fis-sistema eCall immuntata fil-
vettura;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda li tirrifletti t-tħassir tad-definizzjoni “sistema mmuntata fil-vettura”. 

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) kwalunkwe informazzjoni addizzjonali 
rigward l-ipproċessar ta' dejta personali 
b'rabta mal-forniment ta' servizz privat ta' 
eCall u/jew servizzi oħra ta' valur miżjud.

(i) kwalunkwe informazzjoni addizzjonali 
rigward l-ipproċessar ta’ dejta personali 
b’rabta mal-forniment ta’ servizz privat ta’ 
eCall u/jew servizzi oħra ta’ valur miżjud, 
filwaqt li jitqies il-fatt li jistgħu jeżistu 
differenzi bejn l-ipproċessar tad-dejta 
mwettaq permezz tas-sistema eCall 
immuntata fil-vettura u s-sistemi eCall 
privati jew servizzi oħra ta’ valur miżjud, 
speċjalment fir-rigward tal-monitoraġġ 
kostanti tal-vettura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumatur għandu jkun ipprovdut ukoll b'informazzjoni ċara dwar l-ipproċessar tad-dejta 
mwettaq minn fornituri terzi.
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Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-manifatturi għandhom jipprovdu l-
informazzjoni stabbilita f’paragrafu 3 
bħala parti mid-dokumentazzjoni teknika 
li tkun mgħoddija flimkien mal-vettura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-modalità tal-komunikazzjoni tal-informazzjoni lill-konsumatur dwar l-ipproċessar ta’ dejta 
personali għandha wkoll tkun iċċarata. 

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati f'konformità mal-
Artikolu 9 li għandu jiddefinixxi aktar ir-
rekwiżit tan-nuqqas ta' traċċabbiltà u ta' 
detezzjoni u t-teknoloġiji li jtejbu l-
privatezza msemmija fil-paragrafu 1 kif 
ukoll il-modalitajiet tal-ipproċessar ta' dejta 
privata u tal-informazzjoni tal-utent 
imsemmija fil-paragrafu 3.

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati f'konformità 
mal-Artikolu 9 li jiddefinixxu ulterjorment
ir-rekwiżit tan-nuqqas ta' traċċabbiltà u ta' 
detezzjoni u t-teknoloġiji li jtejbu l-
privatezza msemmija fil-paragrafu 1 kif 
ukoll il-modalitajiet tal-ipproċessar ta' dejta 
personali u tal-informazzjoni tal-utent 
imsemmija fil-paragrafu 3.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

Skont id-dejta miġbura mill-Kummissjoni, madwar 28 000 persuna mietu u aktar minn 
1,5 miljun ndarbu f’aktar minn miljun inċident tat-traffiku fit-toroq Ewropej fl-2012. 
Minbarra t-traġedja ta’ telf ta’ ħajjiet u korrimenti, dan jirrappreżenta wkoll piż ekonomiku ta’ 
madwar EUR 130 biljun fi spejjeż għas-soċjetà kull sena. 

L-UE hija impenjata bis-sħiħ li tnaqqas in-numru ta’ inċidenti stradali kif ukoll li tnaqqas il-
konsegwenzi tagħhom meta dawn iseħħu. Meta tiġi implimentata bis-sħiħ u tibda taħdem fl-
UE kollha u tkun disponibbli għal kull sewwieq, l-eCall se tikkontribwixxi b’mod sinifikanti 
sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet. L-akbar benefiċċju tal-eCall se jkun it-tnaqqis tal-għadd ta’ 
mwiet u l-mitigazzjoni tal-gravità tal-korrimenti kkawżati minn inċidenti tat-traffiku peress li 
s-servizzi tal-emerġenza se jaslu aktar malajr fuq il-post tal-inċident.

Wara li għal żmien twil kien wieħed mis-sostenituri l-kbar tal-introduzzjoni tal-eCall, fit-
12 ta’ Lulju 2012 il-Parlament Ewropew adotta, b’maġġoranza kbira, rapport komuni IMCO-
TRAN dwar l-eCall:  servizz ġdid “112” għaċ-ċittadini, li għalih ir-Rapporteur kellha l-pjaċir 
taqsam l-attività ta’ rapporteur ma’ Dieter-Lebrecht Koch. Filwaqt li wera dispjaċir għad-
dewmien u n-nuqqas ta’ progress fl-iskjerament volontarju tal-eCall sa dakinhar, dan ir-
rapport ħa nota tal-Valutazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni li turi li l-introduzzjoni 
mandatorja tal-eCall permezz ta’ azzjoni leġiżlattiva kienet l-unika għażla sabiex jinkisbu r-
riżultati pożittivi kollha. Il-Parlament imbagħad talab lill-Kummissjoni tressaq proposta fil-
qafas tad-Direttiva 2007/46/KE sabiex sal-2015 tiżgura l-użu mandatorju ta’ sistema pubblika 
ta’ eCall ibbażata fuq il-112 fil-karozzi l-ġodda kollha tat-tip approvat u fl-Istati Membri 
kollha.

Ir-Rapporteur, għaldaqstant, tilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li tintroduċi rekwiżit biex il-
vetturi jkunu mgħammra b’sistema eCall immuntata fil-vettura, li kienet ippreżentata flimkien 
mal-proposta dwar l-użu tal-eCall interoperabbli fl-UE kollha.  
Meta jkunu adottati, dawn iż-żewġ proposti jiffinalizzaw il-qafas regolatorju tal-eCall sabiex 
ikun żgurat li, minn Ottubru tal-2015, il-mudelli ġodda kollha ta’ karozzi tal-passiġġieri u 
vetturi ħfief ikunu mgħammra bl-eCall ibbażata fuq in-numru 112 u tinħoloq l-infrastruttura 
meħtieġa sabiex l-eCalls jiġu rċevuti u trattati b’mod xieraq fiċ-ċentri  li jwieġbu s-sejħiet ta’ 
emerġenza. 
 Dan jiżgura l-kompatibbiltà, l-interoperabbiltà u l-kontinwazzjoni tas-servizz eCall fl-UE 
kollha. 

Ir-Rapporteur tosserva li ż-żewġ proposti huma konformi sew ma’ dak li talab il-Parlament u 
tissuġġerixxi li l-elementi prinċipali tagħhom ikunu approvati. Billi jagħmel dan u billi 
jikkunsidra l-proposti tal-Kummissjoni b’mod rapidu, il-Parlament jibqa’ fuq quddiem fost is-
sostenituri tal-introduzzjoni tal-eCall, u b’hekk jikkontribwixxi s-sehem tiegħu biex l-eCall 
issir realtà sal-iskadenza miftiehma tal-2015.

Fir-rigward tal-proposta dwar ir-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-iskjerament tas-
sistema eCall immuntata fil-vettura, li huwa s-suġġett ta’ dan ir-rapport, ir-Rapporteur 
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tappoġġja b’mod partikolari l-proposta tal-Kummissjoni u l-għanijiet li qed tfittex li tilħaq. 
Madankollu, hemm aspetti speċifiċi fejn ir-Rapporteur tagħkom tikkunsidra li l-proposta tista’ 
tkun imsaħħa u kjarifikata aktar sabiex ikun żgurat li twassal il-benefiċċji pożittivi lill-partijiet 
kollha kkonċernati. 

Servizzi ta’ emerġenza u/jew ta’ valur miżjud addizzjonali (pjattaforma b’aċċess 
miftuħ)

Bl-iskjerament tas-servizz pubbliku tal-eCall madwar l-Ewropa, il-vetturi fil-futur se jkunu 
mgħammra bi pjattaforma bażika tat-telematika mmuntata fil-vettura li tlaqqa’ komponenti 
tekniċi (komunikazzjoni mingħajr fili b’teknoloġija li tindika l-pożizzjoni b’mod preċiż u 
konnessjoni ma’ sistemi ta’ kontroll u ta’ sensers tal-karozza) li tista’ tipprovdi l-bażi għal 
diversi applikazzjonijiet jew servizzi mmuntati fil-vettura. 

Sabiex tkun żgurata għażla ħielsa għall-konsumaturi, il-kompetizzjoni ġusta, kif ukoll tkun 
imħeġġa l-innovazzjoni u tiżdied il-kompetittività, il-Rapporteur temmen li s-sistema eCall 
immuntata fil-vettura għandha tkun miftuħa għal applikazzjonijiet u servizzi futuri possibbli 
mmuntati fil-vettura.   Madankollu, ir-Rapporteur temmen ukoll li l-enfasi, fl-ewwel istanza, 
għandha tkun fuq l-aspetti ta’ sikurezza. Għandu jkun żgurat li l-introduzzjoni ta’ kwalunkwe 
applikazzjonijiet jew servizzi mmuntati fil-vettura addizzjonali ma ddewwimx l-introduzzjoni 
tas-sistema eCall ibbażata fuq in-numru ta’ emerġenza 112. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni 
għandha tkun imħeġġa tintensifika aktar ix-xogħol tagħha fuq is-servizzi ta’ valur miżjud li 
jistgħu jġibu benefiċċji addizzjonali kemm lill-konsumaturi kif ukoll lill-industrija, 
speċjalment fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta personali. 

Servizzi privati ta’ sejħiet ta’ emerġenza  (sistemi eCall appoġġjati minn partijiet terzi)

Servizzi privati ta’ sejħiet ta’ emerġenza ġew introdotti għall-ewwel darba fl-aħħar tad-
disgħinijiet, u llum huma offruti minn fergħat differenti ta’ karozzi u fornituri ta’ servizzi. 
Madankollu, madwar 0,7 % biss tal-karozzi huma attwalment mgħammra b’sistemi ta’ sejħiet 
ta’ emerġenza privati fl-UE, u n-numru ftit li xejn qed jikber. Barra minn hekk, dawn is-
sistemi propjetarji ma joffrux interoperabbiltà jew kontinwità madwar l-UE kollha. 
Normalment dan is-servizz huwa disponibbli biss għall-aqwa karozzi u f’pajjiżi fejn hemm 
lok ċar ta’ negozju.

Bħal fil-każ tal-offerta ta’ kwalunkwe applikazzjoni jew servizz addizzjonali, ir-Rapporteur 
temmen li s-servizz privat tal-eCall ibbażat fuq in-numru ta’ emerġenza 112 fl-UE kollha u 
servizzi privati ta’ sejħiet ta’ emerġenza jistgħu jikkoeżistu sakemm jiġu adottati l-miżuri 
neċessarji biex tkun żgurata l-kontinwità fil-provvista tas-servizz għall-konsumatur u jiġu 
mwettqa l-miżuri neċessarji għall-protezzjoni tad-dejta personali. 

eCall għandha tkun servizz pubbliku ta’ sejħiet ta’ emerġenza, mingħajr ħlas, għall-benefiċċju 
ta’ kull sewwieq fl-Ewropa indipendentement mill-marka tal-karozza tiegħu. Il-vetturi kollha 
għandhom ikunu mgħammra bis-sistema pubblika tal-eCall ibbażata fuq in-numru 112 
immuntata fil-vettura, li għandha tibqa’ dejjem disponibbli, tal-anqas bħala għażla 
alternattiva. Barra minn hekk, il-konsumaturi għandhom ikunu provvduti b’informazzjoni 
ċara dwar id-differenzi bejn sistema eCall immuntata fil-vettura u sistemi ta' emerġenza 
appoġġjati minn partijiet terzi, u għandhom ikollhom il-possibbiltà li fi kwalunkwe ħin jistgħu 
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jaqilbu għas-servizz eCall fl-UE kollha. 

Kjarifiki oħra

Minbarra l-aspetti deskritti hawn fuq, ir-Rapporteur tikkunsidra importanti li fil-proposta 
kollha jkun żgurat li l-introduzzjoni mandatorja tas-sistema eCall immuntata fil-vettura tkun 
ibbażata fuq tagħmir immuntat fil-vettura inkorporat aktar milli tagħmir nomadiku (bħal 
mowbajls) minħabba li dawn jistgħu jitneħħew jew sempliċiment jintesew milli jiġu attivati. 

Barra minn hekk, il-proposta tal-Kummissjoni biex ikun introdott tagħmir mandatorju tal-
vetturi bis-sistema eCall immuntata fil-vettura, fl-ewwel fażi għandhom ikunu appoġġjati biss 
il-kategoriji ta’ vetturi li diġà fihom mekkaniżmi li jagħtu bidu għal sejħa. Madankollu, fuq il-
bażi tax-xogħol li għaddej, il-Kummissjoni għandha tkun imħeġġa tagħmel pass ’il quddiem u 
tippreżenta proposti sabiex il-provvista tas-servizz eCall tkun estiża mill-aktar fis possibbli 
anke għall-muturi kif ukoll għall-vetturi tqal tal-merkanzija, il-kowċis u x-xarabanks.

Ir-Rapporteur temmen ukoll li s-sistema eCall għandha tkun ittestjata perjodikament sabiex 
tkun żgurata l-funzjonalità tagħha matul il-ħajja tal-vettura. Peress li dan l-aspett imur lil hinn 
mil-leġiżlazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip u ma jistgħux jiġu introdotti obbligi fil-proposta 
attwali, il-koleġiżlaturi għandhom ikunu mħeġġa jżommu f’moħħhom l-introduzzjoni tas-
sistema eCall waqt li jirrevedu d-Direttiva 2009/40/KE dwar testijiet perjodiċi tal-kondizzjoni 
ta’ vetturi.  

Fl-aħħar nett, sabiex tkun żgurata ċ-ċarezza ta’ dan l-att leġiżlattiv, ir-Rapporteur tipproponi 
modifiki għad-definizzjonijiet użati għall-finijiet tiegħu, kif ukoll għall-għotjiet ta’ setgħa li 
għandhom ikunu delegati lill-Kummissjoni fir-rigward tal-adozzjoni ta’ atti delegati.
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ANNESS - LISTA TA' KONTRIBUTI MILL-PARTIJIET IKKONĊERNATI

Dikjarazzjoni ta’ ċaħda tar-responsabbiltà

Il-lista sussegwenti ta’ partijiet interessati nġabret abbażi tal-laqgħat, il-korrispondenza u d-
dokumenti ta’ pożizzjoni minn meta ġiet maħtura bħala r-Rapporteur sal-iskadenza għal dan l-
abbozz ta’ rapport f’Ottubru 2013.

Għandu jiġi nnutat li din il-lista mhijiex eżawrjenti, peress li huwa diffiċli li jiġu elenkati l-
kontributi impliċiti kollha u l-ħidma ta’ promozzjoni li kienu ta’ ispirazzjoni għar-rapport. 
Għandu jiġi nnutat ukoll li dan l-abbozz ta’ rapport huwa biss l-istadju inizjali għall-ħidma 
leġiżlattiva fil-Parlament, bid-diskussjonijiet u l-ħidma leġiżlattiva jkomplu sal-adozzjoni 
finali ta’ din il-leġiżlazzjoni. Il-partijiet interessati jagħtu l-kontribut tagħhom anki fi stadji 
ulterjuri; għaldaqstant, din il-lista ma tistax titqies kompluta.

Minkejja dan, l-ambizzjoni ta’ din il-lista hija li r-Rapporteur turi b’mod miftuħ minn fejn 
toriġina l-ispirazzjoni ta’ dan l-abbozz ta’ rapport.

Lista ta’ partijiet interessati

 ACEA - L-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Manifatturi tal-Karozzi
 AFCAR – L-Alleanza għal-Libertà tat-Tiswija tal-Karozzi 
 BMW
 BOSCH
 CLEPA – L-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Fornituri ta’ Komponenti tal-Karozzi
 EENA
 ERTICO
 ETSC – Il-Kunsill Ewropew għas-Sikurezza fit-Trasport
 L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea
 FIA – Il-Federazzjoni Internazzjonali tal-Karozzi
 FIGIEFA – Il-Federazzjoni Internazzjonali tad-Distributuri tal-Partijiet tal-Karozzi
 GDV – L-Assoċjazzjoni tal-Assikurazzjoni Ġermaniża
 Hyundai
 IMA - Inter Mutuelles Assistance
 Insurance Europe
 JAMA
 PSA
 SNSA - Syndicat National des Sociétés d’Assistance
 Toyota Motor Europe
 VDA – l-Assoċjazzjoni Ġermaniża tal-Industrija tal-Karozzi

Fl-aħħar nett, ir-Rapporteur ħadmet fuq dan is-suġġett għal numru ta’ snin, inkluż fil-kapaċità 
tagħha bħal ko-rapporteur għar-rapport fuq inizjattiva proprja fl-2012. Għal sottomissjonijiet 
ta’ partijiet interessati qabel ma nbeda x-xogħol fuq dan ir-rapport, jekk jogħġobkom 
ikkuntattjaw l-uffiċċju tar-Rapporteur.


