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Emenda 22
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Titolu

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. it

Emenda 23
Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Għad hemm il-ħtieġa li jitjieb l-
operat tas-servizz 112 madwar l-Unjoni 
Ewropea, sabiex jagħti assistenza fil-pront 
u b'mod effikaċi fl-emerġenzi.

Or. lv

Emenda 24
Amelia Andersdotter
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Is-sistema eCall tal-Unjoni mistennija 
tnaqqas l-għadd ta' fatalitajiet fl-Unjoni kif 
ukoll is-severità tal-ġrieħi kkawżati minn 
aċċidenti tat-traffiku. Bl-introduzzjoni 
obbligatorja tas-sistema eCall is-servizz 
ikun disponibbli għaċ-ċittadini kollha u 
għalhekk jikkontribwixxi biex inaqqas it-
tbatija umana, il-kura tas-saħħa u spejjeż 
oħra.

(5) Is-sistema eCall tal-Unjoni mistennija 
tnaqqas l-għadd ta' fatalitajiet fl-Unjoni kif 
ukoll is-severità tal-ġrieħi kkawżati minn 
aċċidenti tat-traffiku. Bil-possibbiltà 
offruta lill-utenti biex jagħżlu s-sistema
eCall is-servizz ikun disponibbli għaċ-
ċittadini kollha u għalhekk jikkontribwixxi 
biex inaqqas it-tbatija umana, il-kura tas-
saħħa u spejjeż oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li s-sistema eCall hija manifatturata minn produttur differenti mill-manifattur tal-
karozza, l-obbligu li manifattur iżid prodott mal-prodott tiegħu jikkostitwixxi ndħil fil-
mekkaniżmi tas-suq ħieles, tal-libertà tan-negozju u ta' relazzjoni "B to B" bbilanċjata, 
filwaqt li l-obbligu li jingħataw il-mezzi biex tiġi installata sistema bħal din huwa wieħed 
konformi ma' suq konkorrenzjali.

Emenda 25
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Is-sistema eCall se tirrappreżenta 
struttura importanti magħmula minn 
atturi differenti involuti fis-salvagwardja 
tal-ħajja umana. Għalhekk huwa 
fundamentali li dan ir-regolament jiżgura
l-aspett tar-responsabbiltà biex jippermetti 
l-fiduċja sħiħa tal-utenti u t-tħaddim 
mingħajr intoppi tas-sistema eCall.

Or. en

Emenda 26
Evžen Tošenovský
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Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-provvista ta' informazzjoni preċiża u 
affidabbli dwar il-pożizzjonament hija 
element essenzjali tat-tħaddim effettiv tas-
sistema eCall immuntata fil-vettura. 
Għalhekk, huwa xieraq li tiġi meħtieġa l-
kompatibbiltà tagħha mas-servizzi provduti 
bil-programmi ta' navigazzjoni bis-
satellita, li jinkludu s-sistemi stabbiliti 
skont il-programmi Galileo u EGNOS 
stipulati fir-Regolament (KE) 
Nru 683/2008 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 dwar 
implimentazzjoni ulterjuri tal-programmi 
Ewropej ta' navigazzjoni bis-satellita 
(EGNOS u Galileo)8.

(6) Il-provvista ta' informazzjoni preċiża u 
affidabbli dwar il-pożizzjonament hija 
element essenzjali tat-tħaddim effettiv tas-
sistema eCall immuntata fil-vettura. 
Għalhekk, huwa xieraq li tiġi meħtieġa l-
kompatibbiltà sħiħa tagħha mas-servizzi 
provduti mis-sistemi globali ta' 
navigazzjoni bis-satellita, u b'mod 
partikolari s-sistemi stabbiliti skont il-
programmi Galileo u EGNOS, ladarba 
jsiru operattivi kompletament, stipulati fir-
Regolament (KE) Nru 683/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' 
Lulju 2008 dwar implimentazzjoni ulterjuri 
tal-programmi Ewropej ta' navigazzjoni 
bis-satellita (EGNOS u Galileo)8.

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

Or. en

Emenda 27
Mario Pirillo

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-
pasiġġieri u l-vetturi kummerċjali ħfief il-
ġodda (il-kategoriji M1 u N1) li għalihom 
diġà jeżisti mekkaniżmu xieraq li jagħti 
bidu għall-eCall. Il-Kummissjoni 
għandha, madankollu, tivvaluta l-
possibilità li testendi s-sistema 
obbligatorja eCall immuntata fil-vettura 
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għal kategoriji oħrajn ta' vetturi mhux 
koperti minn dan ir-Regolament.

Or. it

Emenda 28
Amelia Andersdotter
f’isem il-Grupp Verts/ALE

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

Or. en

Emenda 29
Françoise Grossetête

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 

(8) It-tagħmir obbligatorju tal-vetturi bis-
sistema eCall immuntata fil-vettura għandu 
jkun mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-
partijiet interessati kollha li joffru servizzi 
addizzjonali ta' emerġenza, 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.
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jiġu mfassla b'tali mod li ma jtellfux lis-
sewwieq.

Or. fr

Emenda 30
Jean-Pierre Audy

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 ipprovduti minn 
fornituri privati, 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 ċċertifikati li 
ma jtellfux lis-sewwieq, minn awtorità 
kompetenti rikonoxxuta mill-awtoritajiet 
responsabbli mis-sikurezza fuq it-triq, u 
għandhom jiġu offruti lill-konsumaturi 
fuq bażi fakultattiva.

Or. fr

Emenda 31
Amelia Andersdotter
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) It-tagħmir obbligatorju tal-vetturi bis-
sistema eCall immuntata fil-vettura għandu 

(8) It-tagħmir fakultattiv tal-vetturi bis-
sistema eCall immuntata fil-vettura għandu 
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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.

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.

Or. en

Emenda 32
Françoise Grossetête

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 
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.

(9) Sabiex tiġi żgurata għażla miftuħa 
għall-klijenti u kompetizzjoni ġusta, kif 
ukoll titħeġġeġ l-innovazzjoni u tiġi 
xprunata l-kompetittività tal-industrija tat-
teknoloġija tal-informazzjoni tal-Unjoni 
fis-suq dinji, is-sistema eCall immuntata 
fil-vettura għandha tkun aċċessibbli għall-
operaturi kollha għal skopijiet ta' tiswija u 
manutenzjoni skont il-leġiżlazzjoni 
eżistenti.

Or. fr

Emenda 33
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Premessa 9
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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 
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.

(9) Sabiex tiġi żgurata għażla miftuħa 
għall-klijenti u kompetizzjoni ġusta, kif 
ukoll titħeġġeġ l-innovazzjoni u tiġi 
xprunata l-kompetittività tal-industrija tat-
teknoloġija tal-informazzjoni tal-Unjoni 
fis-suq dinji, l-elementi kollha tas-sistema
eCall immuntata fil-vettura għandhom 
ikunu aċċessibbli mingħajr ħlas u mingħajr 
diskriminazzjoni għall-operaturi kollha 
indipendenti u bbażati fuq pjattaforma 
interoperabbli, standardizzata u b'aċċess 
miftuħ għal applikazzjonijiet jew servizzi li 
fil-futur jistgħu possibbilment jiġu 
mmuntati fil-vettura.

Biex il-mod kif jinkiseb aċċess għall-
informazzjoni dwar it-tiswija u l-
manutenzjoni tal-vettura jiġi addattat 
għall-progress teknoloġiku, hemm bżonn 
urġenti ta' ħidma lejn ftehim dwar ir-
rekwiżiti tekniċi tas-sistema mmuntata fil-
vettura u ta' aġġornament tal-leġiżlazzjoni 
Ewropea eżistenti f'dan is-sens.

Or. en

Emenda 34
Mario Pirillo

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 
immuntata fil-vettura għandha tkun 
aċċessibbli mingħajr ħlas u mingħajr 
diskriminazzjoni għall-operaturi kollha 
indipendenti u bbażata fuq pjattaforma 

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

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-
possibilitajiet kollha biex tkun promossa u 
żgurata pjattaforma b'aċċess miftuħ u, 
jekk ikun xieraq, tressaq proposta 
leġiżlattiva f'dan is-sens.

Or. it

Emenda 35
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. it

Emenda 36
Amelia Andersdotter
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Sabiex tinżamm l-integrità tas-sistema 
dwar l-approvazzjoni tat-tip, dawk is-
sistemi eCall immuntati fil-vetturi li jistgħu 
jiġu ttestjati bis-sħiħ biss għandhom jiġu 
aċċettati għall-finijiet ta' dan ir-

(10) Sabiex tinżamm l-integrità tas-sistema 
dwar l-approvazzjoni tat-tip, dawk is-
sistemi eCall immuntati fil-vetturi li jistgħu 
jiġu ttestjati bis-sħiħ u li huma bbażati fuq 
sors miftuħ biss għandhom jiġu aċċettati 
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Regolament. għall-finijiet ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 37
Mario Pirillo

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. it

Emenda 38
Evžen Tošenovský

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.

(16) Il-manifatturi tal-vetturi u l-fornituri 
tas-servizz għandu jkollhom biżżejjed 
żmien biex jadattaw għar-rekwiżiti tekniċi 
ta' dan ir-Regolament bil-għan li tiġi 
żgurata l-funzjonalità sħiħa tas-sistema 
eCall madwar l-Unjoni.

Or. en

Emenda 39
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(16) Il-manifatturi tal-vetturi għandu 
jkollhom mill-inqas 36 xahar mill-
pubblikazzjoni ta' dan ir-Regolament u 
tal-atti delegati tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea biex jadattaw għar-
rekwiżiti tekniċi ta' dan ir-Regolament.

Or. fr

Emenda 40
Amelia Andersdotter
f’isem il-Grupp Verts/ALE

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 jistgħu jiġu mgħammra 
b'sistema eCall immuntata fil-vettura jekk 
l-utenti jagħżlu hekk, f'konformità mar-
Regolament u l-atti ddelegati adottati skont 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 41
Mario Pirillo

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 

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

Or. it

Emenda 42
Amelia Andersdotter
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sabiex ikun żgurat settur tal-karozzi 
b'saħħtu u kompetittiv għall-Unjoni 
Ewropea kollha, għandu jiġi osservat li l-
introduzzjoni ta' mezzi elettroniċi 
addizzjonali fil-karozzi għandha ssir 
mingħajr ma tinkludi implimentazzjonijiet 
tekniċi speċifiċi obbligatorji fil-karozzi u 
b'mod li ma jżidx l-ispejjeż tal-
investigazzjonijiet dwar il-liġi tal-
kompetizzjoni għas-settur pubbliku.

Or. en

Emenda 43
Amelia Andersdotter
f’isem il-Grupp Verts/ALE

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 li l-utenti jkunu 
għażlu li jinstallaw fihom is-sistema eCall 
immuntata fil-vettura 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.
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Or. en

Emenda 44
Amelia Andersdotter
f’isem il-Grupp Verts/ALE

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 l-vetturi l-
ġodda li tkun ġiet installata fihom is-
sistema eCall immuntata fil-vettura huma 
mibnija b'tali mod li jiżguraw li l-eCall lin-
numru uniku Ewropew tal-emerġenza 112 
jista' jsir ukoll b'mod manwali.

Or. en

Emenda 45
Ivo Belet

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 mmuntati fil-vetturi 
huma kompatibbli mas-servizzi ta' 
pożizzjonament provduti bis-sistemi ta' 
navigazzjoni bis-satellita li jinkludu s-
sistemi Galileo u EGNOS, 12-il xahar 
wara l-kapaċità operattiva inizjali 
tagħhom.

Or. en

Emenda 46
Evžen Tošenovský
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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 mmuntati fil-vetturi 
huma kompatibbli mas-servizzi ta' 
pożizzjonament provduti bis-sistemi 
globali ta' navigazzjoni bis-satellita li 
jinkludu s-sistemi operattivi Galileo u 
EGNOS.

Or. en

Emenda 47
Mario Pirillo

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

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

Or. it

Emenda 48
Paul Rübig

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. L-elementi kollha tas-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 u għall-fini 
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tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' 
servizzi addizzjonali bbażati fuq 
pjattaforma interoperabbli, standardizzata 
u miftuħa għal applikazzjonijiet jew 
servizzi li fil-futur jistgħu possibbilment 
jiġu mmuntati fil-vettura.

Or. de

Emenda 49
Ivo Belet

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. L-elementi kollha tas-sistema eCall 
immuntata fil-vettura għandhom ikunu
aċċessibbli għall-operaturi kollha 
indipendenti mingħajr ħlas u mingħajr 
diskriminazzjoni mill-inqas għall-għanijiet 
ta' tiswija u ta' manutenzjoni tal-vettura.

Or. en

Emenda 50
Konrad Szymański

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. L-elementi kollha tas-sistema eCall 
immuntata fil-vettura għandhom ikunu
aċċessibbli għall-operaturi kollha 
indipendenti mingħajr ħlas u mingħajr 
diskriminazzjoni mill-inqas għall-għanijiet 
ta' tiswija u ta' manutenzjoni tal-vettura.

Or. en
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Emenda 51
Mario Pirillo

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. it

Emenda 52
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Għall-finijiet ta' tiswija u 
manutenzjoni tal-vetturi u għal 
applikazzjonijiet jew servizzi mmuntati fil-
vettura fil-futur, il-manifatturi tal-vetturi 
u l-operaturi indipendenti taħt is-
superviżjoni tal-Kummissjoni Ewropea 
għandhom, sa Jannar 2017, jaslu għal 
ftehim dwar ir-rekwiżiti tekniċi għal 
pjattaforma interoperabbli, 
standardizzata, sigura, u b'aċċess miftuħ, 
li fuqha għandha tiġi bbażata s-sistema 
eCall immuntata fil-vettura.

Or. en

Emenda 53
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Mill-adozzjoni ta' dan ir-Regolament, 
il-Kummissjoni għandha tibda taħdem 
fuq ir-rekwiżiti tekniċi għal pjattaforma 
interoperabbli, standardizzata, sigura, u 
b'aċċess miftuħ, li fuqha tista' tkun 
ibbażata s-sistema eCall immuntata fil-
vettura, għal finijiet ta' tiswija u ta' 
manutenzjoni tal-vettura u għal 
applikazzjonijiet jew servizzi futuri 
mmuntati fil-vettura.

Or. en

Emenda 54
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Meta tadotta dawn l-atti legali, il-
Kummissjoni għandha toħloq il-
prekundizzjonijiet tekniċi għal 
pjattaforma interoperabbli, 
standardizzata, sigura u miftuħa. Din 
għandha tippermetti aċċess għal xogħol 
ta' tiswija u manutenzjoni għall-
parteċipanti kollha tas-suq mingħajr 
diskriminazzjoni.

Or. de

Emenda 55
Amelia Andersdotter
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'konformità mad-Direttiva 95/46/KE u 
d-Direttiva 2002/58/KE, il-manifatturi 
għandhom jiżguraw li l-vetturi 
mgħammra bis-sistema eCall immuntata 
fil-vettura ma jistgħux jiġu traċċati u 
mhumiex suġġetti għal kwalunkwe 
detezzjoni kostanti meta jkunu fl-istatus 
ta' operat normali tagħhom relatat mal-
eCall.

Il-varar tas-sistema għandu jiżgura l-
konformità mar-regoli eżistenti dwar il-
protezzjoni tad-dejta għal dawk li 
jirrisjedu fiż-żona tal-Unjoni Ewropea, 
speċjalment fir-rigward tal-kapaċitajiet ta' 
detezzjoni tal-apparat użat fis-sistema. L-
installazzjoni ta' dan l-apparat fil-karozza 
għandu jsir mill-manifatturi tal-karozzi 
abbażi ta' politika fejn l-għażla tkun tal-
utent finali biss.

Or. en

Emenda 56
Amelia Andersdotter
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'konformità mad-Direttiva 95/46/KE u 
d-Direttiva 2002/58/KE, il-manifatturi 
għandhom jiżguraw li l-vetturi 
mgħammra bis-sistema eCall immuntata 
fil-vettura ma jistgħux jiġu traċċati u 
mhumiex suġġetti għal kwalunkwe 
detezzjoni kostanti meta jkunu fl-istatus 
ta' operat normali tagħhom relatat mal-
eCall.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Imċaqlaq mill-pożizzjoni tal-bidu fl-Artikolu.

Emenda 57
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-dejta maħżuna fuq is-sistema 
mmuntata fil-vettura għandha tinżamm 
għall-perjodu statutorju nazzjonali ta' 
responsabbiltà kriminali;

Or. ro

Emenda 58
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Irid ikun possibbli li, meta s-sjieda tal-
vettura tiġi ttrasferita, tiġi risettjata s-
sistema u titħassar id-dejta reġistrata;

Or. ro

Emenda 59
Amelia Andersdotter
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-fatt li s-sistema eCall immuntata fil-
vettura tiġi attivata b'mod awtomatiku;

(b) kif tiġi attivata s-sistema eCall 
immuntata fil-vettura u l-fatt li mhijiex 
attiva b'mod awtomatiku;

Or. en



AM\1012279MT.doc 21/23 PE524.771v01-00

MT

Emenda 60
Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) il-modalitajiet għall-eżerċizzju tad-
drittijiet ta' dawk interessati;

(h) il-modalitajiet għall-eżerċizzju tad-
drittijiet ta' dawk interessati, inkluża l-
offerta ta' punt ta' kuntatt indipendenti 
għall-maniġġar tal-ilmenti;

Or. en

Emenda 61
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 B'effett mill-1 ta' Ottubru 2015, l-
awtoritajiet nazzjonali għandhom jagħtu l-
approvazzjoni tat-tip tal-KE fir-rigward 
tas-sistema eCall immuntata fil-vettura lit-
tipi ta' vetturi ġodda li jikkonformaw ma' 
dan ir-Regolament u mal-atti ddelegati 
adottati skont dan ir-Regolament.

B'effett mill-1 ta' Ottubru 2017, l-
awtoritajiet nazzjonali għandhom jagħtu l-
approvazzjoni tat-tip tal-KE fir-rigward 
tas-sistema eCall immuntata fil-vettura lit-
tipi ta' vetturi ġodda li jikkonformaw ma' 
dan ir-Regolament u mal-atti ddelegati 
adottati skont dan ir-Regolament.

Or. fr

Emenda 62
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 B'effett mill-1 ta' Ottubru 2015, l-
awtoritajiet nazzjonali għandhom jagħtu l-
approvazzjoni tat-tip tal-KE fir-rigward 

B'effett mid-data speċifikata fl-
Artikolu 12, l-awtoritajiet nazzjonali 
għandhom jagħtu l-approvazzjoni tat-tip 
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tas-sistema eCall immuntata fil-vettura lit-
tipi ta' vetturi ġodda li jikkonformaw ma' 
dan ir-Regolament u mal-atti ddelegati 
adottati skont dan ir-Regolament.

tal-KE fir-rigward tas-sistema eCall 
immuntata fil-vettura lit-tipi ta' vetturi 
ġodda li jikkonformaw ma' dan ir-
Regolament u mal-atti ddelegati adottati 
skont dan ir-Regolament.

Or. fr

Emenda 63
Amelia Andersdotter
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista' teżenta ċerti vetturi 
jew klassijiet ta' vetturi tal-kategoriji M1 u 
N1 mill-obbligu li jinstallaw is-sistemi 
eCall immuntati fil-vetturi stipulati fl-
Artikolu 4, jekk wara l-analiżi tal-
ispiża/tal-benefiċċju mwettqa jew meħtieġa 
mill-Kummissjoni, u wara li jitqiesu l-
aspetti rilevanti kollha tas-sikurezza, l-
applikazzjoni ta’ dawn is-sistemi turi li ma 
tkunx xierqa għall-vettura jew għall-klassi 
ta' vetturi kkonċernati.

1. Il-Kummissjoni tista' teżenta ċerti vetturi 
jew klassijiet ta' vetturi tal-kategoriji M1 u 
N1 mill-obbligu li jkollhom l-għażla li
jinstallaw is-sistemi eCall immuntati fil-
vetturi stipulati fl-Artikolu 4, jekk wara l-
analiżi tal-ispiża/tal-benefiċċju mwettqa 
jew meħtieġa mill-Kummissjoni, u wara li 
jitqiesu l-aspetti rilevanti kollha tas-
sikurezza, l-applikazzjoni ta’ dawn is-
sistemi turi li ma tkunx xierqa għall-vettura 
jew għall-klassi ta' vetturi kkonċernati.

Or. en

Emenda 64
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa li tadotta atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 5(7), fl-Artikolu 6(4) 
u fl-Artikolu 8(2) għandha tiġi konferita 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
indeterminat minn […](Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal 
id-data preċiża tad-dħul fis-seħħ).

2. Is-setgħa li tadotta atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 5(7), fl-Artikolu 6(4) 
u fl-Artikolu 8(2) għandha tiġi konferita 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ seba’ 
snin minn […](Uffiċċju tal-
Pubblikazzjonijiet, jekk jogħġbok daħħal 
id-data preċiża tad-dħul fis-seħħ). Il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-
rigward tas-setgħa delegata mhux aktar 
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tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-
perjodu ta' seba' xhur. Id-delega tas-
setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu 
għal perjodi ta' durata identika, sakemm 
ma jkunx hemm oppożizzjoni mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill għal 
tali estensjoni sa mhux inqas minn tliet 
xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Or. ro

Emenda 65
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu japplika mill-1 ta’ Ottubru 2015. Għandu japplika minn data tal-inqas 
36 xahar wara l-pubblikazzjoni tiegħu u 
tal-atti delegati tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea, bil-kundizzjoni li l-
Istati Membri kollha jkunu installaw l-
infrastruttura operazzjonali meħtieġa.

Or. fr

Emenda 66
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Għandu japplika mill-1 ta’ Ottubru 2015. Għandu japplika mill-1 ta’ Ottubru 2017.

Or. fr


