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Amendamentul 22
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

privind cerinţele de omologare de tip 
pentru instalarea unui sistem eCall la 
bordul vehiculelor şi de modificare a 
Directivei 2007/46/CE

privind cerinţele de omologare de tip 
pentru instalarea unui sistem eCall la 
bordul vehiculelor bazat pe serviciul 112 şi 
de modificare a Directivei 2007/46/CE

(Text cu relevanţă pentru SEE) (Text cu relevanţă pentru SEE)

Or. it

Amendamentul 23
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Este încă necesar să se 
îmbunătăţească funcţionarea serviciului 
112 pe tot cuprinsul Uniunii Europene, 
astfel încât să furnizeze asistenţă în mod 
rapid şi eficace în situaţii de urgenţă.

Or. lv

Amendamentul 24
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Uniunea se aşteaptă ca sistemul eCall 
să reducă numărul deceselor în Uniune, 
precum şi gravitatea rănirilor cauzate de 
accidentele rutiere. Introducerea 
obligatorie a sistemului eCall ar pune 
serviciul la dispoziţia tuturor cetăţenilor şi, 
prin urmare, ar contribui la reducerea 
suferinţei umane şi a asistenţei medicale, 
precum şi a altor costuri.

(5) Uniunea se aşteaptă ca sistemul eCall 
să reducă numărul deceselor în Uniune, 
precum şi gravitatea rănirilor cauzate de 
accidentele rutiere. Oferirea utilizatorilor 
a posibilităţii de a opta pentru sistemul
eCall ar pune serviciul la dispoziţia tuturor 
cetăţenilor şi, prin urmare, ar contribui la 
reducerea suferinţei umane şi a asistenţei 
medicale, precum şi a altor costuri.

Or. en

Justificare

Întrucât sistemul eCall este fabricat de un alt producător decât producătorul autovehiculului, 
o obligaţie pentru un producător de a adăuga un produs la produsul său constituie o 
intruziune asupra mecanismelor pieţei libere, a libertăţii întreprinderilor şi a unei relaţii 
echilibrate între întreprinderi, în timp ce obligaţia de a asigura mijloacele pentru instalarea 
unui astfel de sistem este una care respectă o piaţă concurenţială.

Amendamentul 25
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Sistemul eCall va reprezenta o 
structură importantă alcătuită din actori 
multipli care se ocupă cu siguranţa vieţii. 
Prin urmare, este esenţial ca aspectul 
răspunderii să fie prevăzut de prezentul 
regulament pentru a asigura deplina 
conformitate a utilizatorilor şi buna 
funcţionare a sistemului eCall.

Or. en

Amendamentul 26
Evžen Tošenovský
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Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Furnizarea de informaţii de poziţionare 
exacte şi fiabile reprezintă un element 
esenţial pentru funcţionarea eficientă a 
sistemului eCall încorporat la bordul 
autovehiculului. Prin urmare, este necesar 
să se solicite compatibilitatea acestuia cu 
serviciile furnizate de programele de 
navigaţie prin satelit, inclusiv sistemele 
create în cadrul programelor Galileo şi 
EGNOS menţionate în Regulamentul (CE) 
nr. 683/2008 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 9 iulie 2008 privind 
punerea în aplicare în continuare a 
programelor europene de radionavigaţie 
prin satelit (EGNOS şi Galileo)8.

(6) Furnizarea de informaţii de poziţionare 
exacte şi fiabile reprezintă un element 
esenţial pentru funcţionarea eficientă a 
sistemului eCall încorporat la bordul 
autovehiculului. Prin urmare, este necesar 
să se solicite compatibilitatea deplină a
acestuia cu serviciile furnizate de sistemele 
globale de navigaţie prin satelit şi, în 
special, sistemele create în cadrul 
programelor Galileo şi EGNOS, odată 
devenite pe deplin operaţionale,
menţionate în Regulamentul (CE) nr. 
683/2008 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 9 iulie 2008 privind 
punerea în aplicare în continuare a 
programelor europene de radionavigaţie 
prin satelit (EGNOS şi Galileo)8.

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

Or. en

Amendamentul 27
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Echiparea obligatorie a vehiculelor cu 
dispozitivul eCall încorporat la bordul 
autovehiculului ar trebui să se aplice iniţial 
doar la noile autoturisme şi vehicule 
utilitare uşoare (categoriile M1 şi N1) 
pentru care există deja mecanisme adecvate 
de activare. Prin urmare, Comisia trebuie 
să realizeze o evaluare a posibilităţii de a 
extinde obligaţia sistemului eCall 
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încorporat la bordul autovehiculului la 
alte categorii de vehicule care nu sunt 
incluse în acest regulament.

Or. it

Amendamentul 28
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Opţiunea de echipare a vehiculelor cu 
dispozitivul eCall încorporat la bordul 
autovehiculului ar trebui să se aplice iniţial 
doar la noile autoturisme şi vehicule 
utilitare uşoare (categoriile M1 şi N1) 
pentru care există deja mecanisme adecvate 
de activare.

Or. en

Amendamentul 29
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Echiparea obligatorie a vehiculelor cu 
sistemul eCall încorporat la bordul 
autovehiculului nu ar trebui să aducă 
atingere dreptului părţilor interesate de a 
oferi servicii de urgenţă suplimentare, în 
paralel cu sau pe baza sistemului eCall 
bazat pe numărul 112 încorporat la bordul 
vehiculelor. Cu toate acestea, aceste 
servicii suplimentare ar trebui să fie astfel 
concepute încât să nu sporească distragerea 
conducătorului auto.
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trebui să fie astfel concepute încât să nu 
sporească distragerea conducătorului auto.

Or. fr

Amendamentul 30
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Echiparea obligatorie a vehiculelor cu 
sistemul eCall încorporat la bordul 
autovehiculului nu ar trebui să aducă 
atingere dreptului părţilor interesate, cum 
ar fi producătorii de automobile şi 
operatorii independenţi, de a oferi servicii 
de urgenţă suplimentare şi/sau servicii cu 
valoare adăugată, asigurate de furnizori 
privaţi, în paralel cu sau pe baza sistemului 
eCall bazat pe numărul 112 încorporat la 
bordul vehiculelor. Cu toate acestea, aceste 
servicii suplimentare ar trebui să fie astfel 
autorizate de către o autoritate 
competentă recunoscută de autorităţile 
responsabile cu siguranţa rutieră încât să 
nu sporească distragerea conducătorului 
auto şi ar trebui să constituie o opţiune 
pentru consumator.

Or. fr

Amendamentul 31
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 32
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a asigura libera opţiune a 
clienţilor şi concurenţa loială, precum şi 
pentru a încuraja inovarea şi stimularea 
competitivităţii industriei Uniunii de 
tehnologie a informaţiei pe piaţa mondială, 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil gratuit 
şi fără discriminare pentru toţi operatorii 
independenţi şi să se bazeze pe o platformă 
interoperabilă şi cu acces liber pentru 
posibile viitoare aplicaţii sau servicii 
încorporate la bordul vehiculelor.

(9) Pentru a asigura libera opţiune a 
clienţilor şi concurenţa loială, precum şi 
pentru a încuraja inovarea şi stimularea 
competitivităţii industriei Uniunii de 
tehnologie a informaţiei pe piaţa mondială, 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului ar trebui să fie accesibil pentru 
toţi operatorii independenţi în vederea 
reparării şi a întreţinerii în cadrul 
legislaţiei existente.

Or. fr

Amendamentul 33
Ivo Belet

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a asigura libera opţiune a 
clienţilor şi concurenţa loială, precum şi 
pentru a încuraja inovarea şi stimularea 
competitivităţii industriei Uniunii de 
tehnologie a informaţiei pe piaţa mondială,
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil gratuit 
şi fără discriminare pentru toţi operatorii 
independenţi şi să se bazeze pe o platformă 
interoperabilă şi cu acces liber pentru 
posibile viitoare aplicaţii sau servicii 
încorporate la bordul vehiculelor.

(9) Pentru a asigura libera opţiune a 
clienţilor şi concurenţa loială, precum şi 
pentru a încuraja inovarea şi stimularea 
competitivităţii industriei Uniunii de 
tehnologie a informaţiei pe piaţa mondială,
toate elementele sistemului eCall 
încorporat la bordul vehiculului ar trebui
să fie accesibile gratuit şi fără discriminare 
pentru toţi operatorii independenţi şi să se 
bazeze pe o platformă interoperabilă, 
standardizată şi cu acces liber pentru 
posibile viitoare aplicaţii sau servicii 
încorporate la bordul vehiculelor.

Pentru a adapta la progresul tehnic 
modalitatea de accesare a informaţiilor 
referitoare la repararea şi întreţinerea 
vehiculului, există o necesitate urgentă de 
a lucra la un acord privind cerinţele 
tehnice ale sistemului încorporat la 
bordul vehiculului şi de a actualiza 
legislaţia europeană actuală în mod 
corespunzător.

Or. en

Amendamentul 34
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a asigura libera opţiune a 
clienţilor şi concurenţa loială, precum şi 
pentru a încuraja inovarea şi stimularea 
competitivităţii industriei Uniunii de 
tehnologie a informaţiei pe piaţa mondială, 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil gratuit şi 
fără discriminare pentru toţi operatorii 
independenţi şi să se bazeze pe o platformă 
interoperabilă şi cu acces liber pentru 

(9) Pentru a asigura libera opţiune a 
clienţilor şi concurenţa loială, precum şi 
pentru a încuraja inovarea şi stimularea 
competitivităţii industriei Uniunii de 
tehnologie a informaţiei pe piaţa mondială, 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil gratuit şi 
fără discriminare pentru toţi operatorii 
independenţi şi să se bazeze pe o platformă 
interoperabilă şi cu acces liber pentru 
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posibile viitoare aplicaţii sau servicii 
încorporate la bordul vehiculelor.

posibile viitoare aplicaţii sau servicii 
încorporate la bordul vehiculelor. Dat fiind 
faptul că în acest scop este nevoie de 
susţinere tehnică şi legislativă, Comisia ar 
trebui să evalueze fără întârziere, pe baza 
consultărilor cu toate părţile implicate, 
toate posibilităţile de a promova şi de a 
asigura o platformă cu acces liber şi, dacă 
este cazul, să prezinte o propunere 
legislativă în acest sens.

Or. it

Amendamentul 35
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Introducerea oricărei aplicaţii sau a 
oricărui serviciu suplimentar încorporat 
la bordul vehiculului nu ar trebui să 
întârzie intrarea în vigoare şi aplicarea 
prezentului regulament.

Or. it

Amendamentul 36
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a menţine integritatea 
sistemului de omologare, numai acele 
sisteme eCall încorporate la bordul 
vehiculului care pot fi pe deplin testate ar 
trebui să fie acceptate în sensul prezentului 
regulament.

(10) Pentru a menţine integritatea 
sistemului de omologare, numai acele
sisteme eCall încorporate la bordul 
vehiculului care pot fi pe deplin testate şi 
bazate pe o sursă deschisă, ar trebui să fie 
acceptate în sensul prezentului regulament.
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Or. en

Amendamentul 37
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Amendamentul 38
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) Producătorilor de vehicule şi 
prestatorilor de servicii ar trebui să li se 
acorde suficient timp pentru a se adapta la 
cerinţele tehnice ale prezentului 
regulament pentru a garanta 
funcţionalitatea deplină a sistemului 
eCall pe întreg teritoriul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 39
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) Producătorilor de vehicule ar trebui să 
li se acorde un termen de cel puţin 36 de 
luni începând de la publicarea acestui 
regulament şi a actelor sale delegate în 
JOUE pentru a se adapta la cerinţele 
tehnice ale prezentului regulament.

Or. fr

Amendamentul 40
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Producătorii fac dovada faptului că toate 
noile tipuri de vehicule menţionate la 
articolul 2 au posibilitatea de a fi echipate 
cu un sistem eCall încorporat la bordul 
vehiculului, dacă utilizatorii optează 
pentru aceasta, în conformitate cu 
prezentul regulament şi actele delegate 
adoptate în temeiul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 41
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii fac dovada faptului că toate 
noile tipuri de vehicule menţionate la 
articolul 2 sunt echipate cu un sistem eCall 
încorporat la bordul vehiculului, în 

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

conformitate cu prezentul regulament şi 
actele delegate adoptate în temeiul 
prezentului regulament.

Or. it

Amendamentul 42
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a asigura un caracter 
puternic şi competitiv al sectorului auto 
din întreaga Uniune Europeană, 
introducerea unor elemente electronice 
suplimentare la bordul vehiculelor se va 
efectua fără impunerea unor specificaţii 
tehnice obligatorii şi fără să crească 
costurile investigaţiilor în temeiul 
dreptului concurenţei pentru sectorul 
public.

Or. en

Amendamentul 43
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Producătorii fac dovada faptului că toate 
noile tipuri de vehicule pentru care 
utilizatorii au optat în vederea instalării 
sistemului eCall încorporat la bordul 
vehiculului sunt construite astfel încât să 
asigure că, în cazul unui accident grav care 
se produce pe teritoriul Uniunii, este 
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declanşat automat un apel eCall către 
numărul de urgenţă unic european 112.

Or. en

Amendamentul 44
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Producătorii demonstrează că vehiculele 
noi care au instalat un sistem eCall 
încorporat la bordul vehiculului sunt 
construite astfel încât să asigure că un apel 
eCall la numărul european unic de urgenţă 
112 poate fi declanşat şi manual.

Or. en

Amendamentul 45
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Producătorii garantează că aparatele de 
recepţie din sistemele încorporate la bordul 
autovehiculelor sunt compatibile cu 
serviciile de poziţionare furnizate de 
sistemele de navigaţie prin satelit inclusiv 
sistemele Galileo şi EGNOS.

(3) Producătorii garantează că aparatele de 
recepţie din sistemele încorporate la bordul 
autovehiculelor sunt compatibile cu 
serviciile de poziţionare furnizate de 
sistemele de navigaţie prin satelit inclusiv 
sistemele Galileo şi EGNOS, la 12 luni de 
la capacitatea lor operaţională iniţială.

Or. en
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Amendamentul 46
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Producătorii garantează că aparatele de 
recepţie din sistemele încorporate la bordul 
autovehiculelor sunt compatibile cu 
serviciile de poziţionare furnizate de 
sistemele de navigaţie prin satelit inclusiv 
sistemele Galileo şi EGNOS.

(3) Producătorii garantează că aparatele de 
recepţie din sistemele încorporate la bordul 
autovehiculelor sunt compatibile cu 
serviciile de poziţionare furnizate de 
sistemele globale de navigaţie prin satelit 
inclusiv sistemele Galileo şi EGNOS
operaţionale.

Or. en

Amendamentul 47
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Numai acele sisteme eCall încorporate 
la bordul vehiculului care pot fi testate sunt 
acceptate în scopul omologării de tip.

(4) Numai acele sisteme eCall integrate
încorporate la bordul vehiculului, care pot 
fi testate, sunt acceptate în scopul 
omologării de tip.

Or. it

Amendamentul 48
Paul Rübig

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil tuturor 
operatorilor independenţi, în mod gratuit şi 

(6) Toate elementele sistemului eCall 
încorporat la bordul vehiculului trebuie să 
fie accesibil tuturor operatorilor 
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fără discriminare, cel puţin pentru reparaţii 
şi întreţinere.

independenţi, în mod gratuit şi fără 
discriminare, cel puţin pentru reparaţii şi 
întreţinere şi în scopul dezvoltării şi 
punerii în aplicare a serviciilor adiţionale 
bazate pe o platformă interoperabilă, 
standardizată şi deschisă pentru posibile 
viitoare aplicaţii sau servicii la bord.

Or. de

Amendamentul 49
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil tuturor 
operatorilor independenţi, în mod gratuit şi 
fără discriminare, cel puţin pentru reparaţii 
şi întreţinere.

(6) Toate elementele sistemului eCall 
încorporat la bordul vehiculului sunt 
accesibile tuturor operatorilor 
independenţi, în mod gratuit şi fără 
discriminare, cel puţin pentru repararea şi 
întreţinerea vehiculelor.

Or. en

Amendamentul 50
Konrad Szymański

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil tuturor 
operatorilor independenţi, în mod gratuit şi 
fără discriminare, cel puţin pentru reparaţii 
şi întreţinere.

(6) Toate elementele sistemului eCall 
încorporat la bordul vehiculului sunt 
accesibile tuturor operatorilor 
independenţi, în mod gratuit şi fără 
discriminare, cel puţin pentru repararea şi 
întreţinerea vehiculelor.

Or. en
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Amendamentul 51
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil tuturor 
operatorilor independenţi, în mod gratuit şi 
fără discriminare, cel puţin pentru reparaţii 
şi întreţinere.

(6) Sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului este accesibil tuturor 
operatorilor independenţi, în mod gratuit şi 
fără discriminare, pentru reparaţii şi 
întreţinere.

Or. it

Amendamentul 52
Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În scopuri de reparare şi întreţinere a 
vehiculelor, şi pentru aplicaţiile şi 
serviciile viitoare încorporate la bordul 
vehiculului, producătorii vehiculului şi 
operatorii independenţi încheie până în 
ianuarie 2017, sub supravegherea 
Comisiei Europene, un acord în ceea ce 
priveşte cerinţele tehnice privind o 
platformă interoperabilă, standardizată şi 
sigură şi cu acces liber, pe care se poate 
baza sistemul eCall de la bordul 
vehiculelor.

Or. en

Amendamentul 53
Konrad Szymański
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) De la adoptarea prezentului 
regulament, Comisia începe să lucreze la 
cerinţele tehnice privind o platformă 
interoperabilă, standardizată, sigură şi cu 
acces liber pe care se poate baza sistemul 
eCall încorporat la bordul vehiculului, în 
scopuri de reparare şi întreţinere a 
vehiculului, precum şi pentru viitoare 
aplicaţii şi servicii încorporate la bordul 
vehiculului.

Or. en

Amendamentul 54
Paul Rübig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În adoptarea acestor acte juridice, 
Comisia creează condiţii prealabile 
tehnice pentru o platformă interoperabilă, 
standardizată, sigură şi deschisă. Aceasta 
trebuie să permită accesul 
nediscriminatoriu la lucrări de reparaţii şi 
de întreţinere tuturor participanţilor la 
piaţă.

Or. de

Amendamentul 55
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Dezvoltarea unui sistem trebuie să asigure 
conformitatea cu normele existente 
privind protecţia datelor pentru 
persoanele care locuiesc în zona Uniunii 
Europene, în special în legătură cu 
capacităţile de urmărire ale dispozitivelor 
utilizate la sistem. Instalarea unor astfel 
de dispozitive în autovehicul ar trebui 
efectuată de producătorii autovehiculului 
doar pe baza unei politici de alegere a 
utilizatorului final.

Or. en

Amendamentul 56
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Mutat de la prima poziţie a articolului.

Amendamentul 57
Silvia-Adriana Ţicău
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Datele colectate în sistemul de la 
bordul vehiculului să fie păstrate pe 
durata termenelor naţionale legale de 
prescripţie privind responsabilitatea 
penală;

Or. ro

Amendamentul 58
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În caz de înstrăinare a vehiculului 
sistemul trebuie să permită resetarea 
acestuia şi ştergerea datelor deja 
înregistrate;

Or. ro

Amendamentul 59
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) faptul că sistemul eCall încorporat la 
bord este activat implicit;

(b) modul de activare a sistemului eCall 
încorporat la bord şi faptul că nu este activ 
în mod implicit;

Or. en
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Amendamentul 60
Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) modalităţile pentru exercitarea 
drepturilor persoanelor vizate;

(h) modalităţile pentru exercitarea 
drepturilor persoanelor vizate, inclusiv 
oferirea unui punct de contact 
independent pentru soluţionarea 
plângerilor;

Or. en

Amendamentul 61
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Cu începere de la 1 octombrie 2017, 
autorităţile naţionale nu acordă omologare 
CE de tip în ceea ce priveşte sistemul eCall 
încorporat la bordul vehiculului decât 
noilor tipuri de vehicule care sunt 
conforme cu prezentul regulament şi actele 
delegate adoptate în temeiul prezentului 
regulament.

Or. fr

Amendamentul 62
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu începere de la 1 octombrie 2015, Cu începere de la data prevăzută la 
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autorităţile naţionale nu acordă omologare 
CE de tip în ceea ce priveşte sistemul eCall 
încorporat la bordul vehiculului decât 
noilor tipuri de vehicule care sunt 
conforme cu prezentul regulament şi actele 
delegate adoptate în temeiul prezentului 
regulament.

articolul 12, autorităţile naţionale nu 
acordă omologare CE de tip în ceea ce 
priveşte sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului decât noilor tipuri de vehicule 
care sunt conforme cu prezentul 
regulament şi actele delegate adoptate în 
temeiul prezentului regulament.

Or. fr

Amendamentul 63
Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 64
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competenţa de a adopta acte delegate 
menţionată la articolul 5 alineatul (7), la 
articolul 6 alineatul (4) şi la articolul 8 
alineatul (2) se conferă Comisiei pe o 
perioadă nedeterminată, începând cu 
[…][Oficiul pentru publicaţii: vă rugăm să 
introduceţi data exactă a intrării în 
vigoare].

(2) Competenţa de a adopta acte delegate 
menţionată la articolul 5 alineatul (7), la 
articolul 6 alineatul (4) şi la articolul 8 
alineatul (2) se conferă Comisiei pe o 
perioadă de şapte ani, începând cu 
[…][Oficiul pentru publicaţii: vă rugăm să 
introduceţi data exactă a intrării în 
vigoare]. Comisia prezintă un raport 
privind delegarea de competenţe cel târziu 
cu noua luni înainte de încheierea 
perioadei de şapte ani. Delegarea de 
competenţe se prelungeşte tacit cu 
perioade de timp identice, cu excepţia 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opun prelungirii 
respective cel puţin cu trei luni înainte de 
încheierea fiecărei perioade.

Or. ro

Amendamentul 65
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Se aplică de la 1 octombrie 2015. Se aplică într-un termen de 36 de luni de 
la publicarea sa şi a actelor sale delegate 
în JOUE, cu condiţia ca toate statele 
membre să fi instalat infrastructura 
operaţională impusă.

Or. fr

Amendamentul 66
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2



PE524.771v01-00 24/24 AM\1012279RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr


