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Amendamentul 4
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 6 din Directiva 2010/40/UE 
prevede obligația Comisiei de a adopta 
acte delegate în ceea ce privește 
specificațiile necesare pentru a asigura 
compatibilitatea, interoperabilitatea și 
continuitatea implementării și utilizării 
operaționale a sistemelor de transport 
inteligente (STI) pentru acțiunile
prioritare.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 5
Ivo Belet

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Regulamentul delegat (UE) nr. 
305/2013 al Comisiei din 26 noiembrie 
2012 de completare a Directivei 
2010/40/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului în ceea ce privește furnizarea în 
mod armonizat a unui sistem eCall 
interoperabil la nivelul UE21 stabilește 
specificațiile pentru modernizarea 
infrastructurii centrelor de preluare a 
apelurilor de urgență (Public Safety 
Answering Point — PSAP) necesară pentru 
preluarea și gestionarea adecvată a 
apelurilor eCall, pentru a asigura 
compatibilitatea, interoperabilitatea și 
continuitatea sistemului armonizat eCall în 
întreaga UE.

(3) Regulamentul delegat (UE) nr. 
305/2013 al Comisiei din 26 noiembrie 
2012 de completare a Directivei 
2010/40/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului în ceea ce privește furnizarea în 
mod armonizat a unui sistem eCall 
interoperabil la nivelul UE21 stabilește 
specificațiile pentru modernizarea 
infrastructurii centrelor de preluare a 
apelurilor de urgență (Public Safety 
Answering Point — PSAP) necesară pentru 
preluarea și gestionarea adecvată a 
apelurilor eCall, pentru a asigura 
compatibilitatea, interoperabilitatea și 
continuitatea sistemului armonizat eCall în 
întreaga UE și impune statelor membre să 
prezinte, până la data de 23 octombrie 
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2013, un raport privind stadiul punerii în 
aplicare, inclusiv un calendar pentru 
următorii doi ani.

__________________ __________________
21 JO L 91, 3.4.2013, p. 1. 21 JO L 91, 3.4.2013, p. 1.

Or. en

Amendamentul 6
Ivo Belet

Propunere de decizie
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Întrucât aproape toate statele 
membre au semnat sau au sprijinit 
memorandumul de înțelegere pentru 
elaborarea unui serviciu interoperabil 
eCall încorporat la bordul vehiculului;  

Or. en

Amendamentul 7
Evžen Tošenovský

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a asigura interoperabilitatea și 
continuitatea serviciului în întreaga Uniune 
și pentru a reduce costurile de 
implementare pentru Uniune în ansamblu, 
este necesar ca toate statele membre să 
implementeze acțiunea prioritară eCall în 
conformitate cu specificațiile comune 
stabilite în Regulamentul delegat (UE) nr. 
305/2013. Aceasta nu ar trebui să aducă 
atingere dreptului fiecărui stat membru de 
a implementa mijloace tehnice 

(6) Pentru a asigura funcționalitatea 
deplină, compatibilitatea,
interoperabilitatea și continuitatea 
serviciului în întreaga Uniune și pentru a 
reduce costurile de implementare pentru 
Uniune în ansamblu, este necesar ca toate 
statele membre să implementeze acțiunea 
prioritară eCall în conformitate cu 
specificațiile comune stabilite în 
Regulamentul delegat (UE) nr. 305/2013.
Aceasta nu ar trebui să aducă atingere 
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suplimentare pentru a gestiona alte apeluri 
de urgență.

dreptului fiecărui stat membru de a 
implementa mijloace tehnice suplimentare 
pentru a gestiona alte apeluri de urgență.

Or. en

Amendamentul 8
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La fel ca în cazul altor sisteme de 
apeluri de urgență, apelurile eCall activate 
manual pot include un anumit număr de 
cereri de asistență. Dacă este necesar, 
statele membre pot să pună în aplicare 
toate mijloacele tehnice și organizaționale 
adecvate pentru a filtra aceste cereri de 
asistență și a se asigura că doar apelurile de 
urgență reale sunt preluate de PSAP eCall.

(7) La fel ca în cazul altor sisteme de 
apeluri de urgență, apelurile eCall activate 
manual pot include un anumit număr de 
cereri de asistență. Dacă este necesar, 
statele membre pot să pună în aplicare 
toate mijloacele tehnice și organizaționale 
adecvate pentru a filtra aceste cereri de 
asistență și a se asigura că doar apelurile de 
urgență reale sunt preluate de PSAP eCall.
Astfel, statele membre ar trebui să se 
asigure că toate apelurile sunt tratate în 
cel mai eficace mod cu putință.

Or. ro

Amendamentul 9
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru a asigura un caracter 
puternic și competitiv al sectorului auto 
din întreaga Uniune Europeană, 
introducerea unor elemente electronice 
suplimentare la bordul vehiculelor se va 
efectua fără impunerea unor specificații 
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tehnice obligatorii și fără să crească 
costurile investigațiilor în temeiul 
dreptului concurenței pentru sectorul 
public.

Or. en

Amendamentul 10
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Nu toți cetățenii Uniunii sunt 
familiarizați cu utilizarea serviciului 
eCall. Statele membre ar trebui să 
organizeze campanii de informare, în 
cooperare cu Comisia. Prin respectivele 
campanii cetățenii ar trebui informați 
despre existența unui serviciu eCall 
gratuit și disponibil în mod public, care să 
sublinieze beneficiile și funcționalitățile 
sistemului.

Or. ro

Amendamentul 11
Evžen Tošenovský

Propunere de decizie
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Toate componentele serviciului eCall 
legate de informații de poziționare exacte 
și fiabile, inclusiv terminalele mobile 
dotate cu tehnologiile GNSS, ar trebui să 
garanteze compatibilitatea cu serviciile 
furnizate de programele europene de 
radionavigație prin satelit EGNOS și 
Galileo și să utilizeze pe deplin aceste 
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programe UE atunci când vor deveni 
operaționale.

Or. en

Amendamentul 12
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Dacă statele membre consideră că este de 
dorit, acestea pot implementa
infrastructura centrelor de preluare a 
apelurilor de urgență eCall (Public Safety 
Answering Point — PSAP).  Ar trebui 
subliniat faptul că statele membre dispun, 
inclusiv pe viitor, de dreptul de a-și 
organiza serviciile de urgență după cum 
consideră necesar.

Or. nl

Amendamentul 13
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de decizie
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre implementează cel târziu la 
1 iunie 2016 infrastructura centrelor de 
preluare a apelurilor de urgență eCall 
(Public Safety Answering Point - PSAP) 
necesară pentru preluarea și gestionarea 
adecvată a apelurilor eCall de pe teritoriul 
lor, dacă este cazul după filtrarea apelurilor 
care nu reprezintă urgențe, în conformitate 
cu specificațiile prevăzute de 
Regulamentul delegat (UE) nr. 305/2013, 
pentru a garanta compatibilitatea, 
interoperabilitatea și continuitatea 
sistemului eCall interoperabil la nivelul 
UE. Acest lucru nu aduce atingere 
dreptului fiecărui stat membru de a-și 
organiza serviciile de urgență în modul cel 
mai eficient din punct de vedere al 
costurilor și adecvat la nevoile sale, 
inclusiv posibilitatea de a filtra apelurile 
care nu sunt apeluri de urgență și care nu 
pot fi gestionate de centrele de preluare a 
apelurilor de urgență eCall, în special în 
cazul apelurilor eCall activate manual.

Or. ro

Amendamentul 14
Laurence J.A.J. Stassen

Propunere de decizie
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 În termen de cel mult 18 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei decizii, 
statele membre trebuie să transmită 
Comisiei rapoarte privind stadiul punerii 
în aplicare a prezentei decizii. Rapoartele 
trebuie să includă cel puțin lista 
autorităților competente pentru evaluarea 
conformității operațiunilor centrelor de 
preluare a apelurilor de urgență eCall cu 

eliminat
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cerințele enumerate la articolul 3 din 
Regulamentul delegat (UE) nr. 305/2013, 
lista și acoperirea geografică a centrelor 
de preluare a apelurilor de urgență eCall, 
descrierea testelor de conformitate și 
descrierea protocoalelor privind protecția 
vieții private și a datelor.

Or. nl

Amendamentul 15
Ivo Belet

Propunere de decizie
Articolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Statele membre asigură că, până la 1 
octombrie 2015, pot fi inițiate apeluri 
eCall de oriunde de pe teritoriul lor. 

Or. en


