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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-varar tas-servizz eCall interoperabbli fl-UE kollha fil-vetturi li jinsabu fil-pajjiżi kollha tal-
UE huwa wieħed mill-prijoritajiet ewlenin tal-Unjoni u huwa parti mill-Programm ta' Azzjoni 
għas-Sikurezza tat-Toroq 2011-2020. Fl-2012 inqatlu madwar 28 000 persuna u aktar minn 
1.5 miljun indarbu f'1.1 miljun inċident tat-traffiku fit-toroq tal-UE.

L-għan tas-sistema eCall fil-vetturi hu li tavża lis-servizzi tal-emerġenza u tiżgura l-wasla 
bikrija ta' assistenza kkwalifikata u ekwipaġġata f'każ ta' inċident serju, f'ħin li ma jissuperax 
limitu ta' madwar 10 minuti. 

Attwalment, 0.7 % biss tal-vetturi huma ekwipaġġati b'sistemi privati eCall fl-UE; manifatturi 
differenti tal-karozzi Ewropew diġà jipprovduha flimkien ma' servizzi oħra (eż. assistenza 
f'każ ta' ħsarat, navigazzjoni dinamika...). 

Ir-rapporteur tilqa' l-proposta għal deċiżjoni dwar il-varar tal-eCall interoperabbli fl-UE 
kollha f'konformitá mal-Programm ta' Azzjoni dwar is-Sikurezza tat-Toroq fl-UE 2011-2020 
u mar-riżoluzzjoni preċedenti tiegħu adottat fit-3 ta' Lulju 2012 (P7_TA (2012) 0274).

Madanakollu, sabiex l-Istati Membri jitħallew jistabbilixxu l-infrastruttura PSAP rispettiva u 
biex l-industrija tal-karozzi titħalla timplimenta l-adattamenti tekniċi, li għandhom jiġu 
ddefiniti f'nofs l-2014 permezz ta' atti ddelegati, fil-karozzi kollha ġodda, id-data fil-mira tal-
1 ta' Ottubru 2015 tidher ambizzjuża ħafna. Għalhekk ir-rapporteur tirrakkomanda l-
posponiment tagħha għal Ġunju 2016.

Barra minn hekk, ir-rapporteur qiegħda tintroduċu l-obbligu għall-Istati Membri li jiżguraw 
ukoll il-livell ekwivalenti ta' preċiżjoni u affidabbiltà rigward il-post fejn tkun saret telefonata 
112 li tkun saret minn teminal mobbli. 

Il-varar tal-eCall tikkonferma li d-dejta GNSS dwar il-post tista' tinġabar u tiġi trażmessa 
b'mod effettiv fuq netwerks mobbli lil servizzi 112.1tan-numru annwali tat-telefonati ta' 
emerġenza fl-UE. Il-proposta attwali tal-Kummissjoni toħloq sitwazzjoni inġustifikabbli u 
konsegwenzjali li fiha ċ-ċittadini se jinstabu biss b'mod preċiż minn servizzi 112 wara li jkun 
seħħ xi inċident stradali. Dan l-obbligu jippermetti liċ-ċittadini u lis-servizzi ta' emerġenza 
jimmassimizzaw il-benefiċċju soċjetali li jintużaw teknoloġiji dwar il-pożizzjoni ġeografika 
GNSS, peress li huwa stmat li se jsiru 5.5 miljun telefonata eCall kull sena meta mqabbla 
mal-istima ta' 320 miljun telefonata ta' emerġenza kull sena fl-UE.

Din l-emenda biħsiebha tiżgura li ċ-ċittadini kollha, u mhux biss dawk ekwipaġġati b'vetturi 
mgħammra b'sistema eCall, jistgħu jibbenefikaw minn teknoloġiji dwar il-pożizzjoni 
ġeografika GNSS, diġà mifruxin.

                                               
1 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252
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EMENDI

Il-Kumitat dwar l-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija tistieden lill-Kumitat dwar it-Trasport u t-
Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Parlament Ewropew talab li l-pożizzjoni 
preċiża u affidabbli tat-telefonati 112 tiġi 
pprovduta fl-2007, l-2011, u l-2013, fid-
Dikjarazzjoni bil-Miktub tiegħu 
0044/2007, ir-Riżoluzzjoni tiegħu 
P7_TA(2011)0306, il-mistoqsija 
parlamentari tiegħu għal tweġiba orali 
tal-31 ta' Mejju 2013 u s'issa, ftit li xejn 
sar progress;

Or. en

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi żgurat aċċess ekwivalenti liċ-
ċittadini kollha għal servizzi 112 u servizzi 
ta' emerġenza, il-livell ta' preċiżjoni u 
affidabbiltà tal-pożizzjoni ġeografika ta' 
telefonata 112 b'terminal mobbli 
funzjonali GNSS għandu jkun 
ekwivalenti għal dak ta' eCall. L-
Artikolu 26 tad-Direttiva 2009/136/KE 
dwar in-numru uniku ta' emerġenza 
Ewropew 112 jipprevedi kriterji ta' 
preċiżjoni u affidabbiltà dwar il-pożizzjoni 
ġeografika ta' min iċempel li għandhom 
jiġu stabbiliti mill-awtoritajiet regolatorji 
kompetenti filwaqt li l-Kummissjoni, wara 
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konsultazzjoni mal-BEREC, tista' tieħu 
miżuri ta' implimentazzjoni tekniċi; 

Or. en

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom ivaraw mhux 
iktar tard mill-1 ta’ Ottubru 2015 l-
infrastruttura tal-eCall tal-PSAP meħtieġa 
riċevuti u ttrattati kif suppost ta’ eCalls 
kollha, jekk meħtieġ mnaddfa mis-sejħiet li 
mhumiex ta’ emerġenza, fit-territorju 
tagħhom, skont l-ispeċifikazzjonijiet 
stabbiliti b’Regolament ta' Delega (UE) 
Nru 305/2013, sabiex jiġu żgurati l-
kompatibbiltà, l-interoperabilità u l-
kontinwità ta’ servizz ta’ eCall 
interoperabbli fl-UE kollha. Dan huwa 
mingħajr preġudizzju għad-dritt ta' kull 
Stat Membru se jkun kapaċi jorganizza s-
servizzi ta’ emerġenza tiegħu bil-mod li 
huwa l-aktar kosteffikaċi u xieraq għall-
bżonnijiet tiegħu, inkluża l-possibbiltà li 
jiffiltraw sejħiet li mhumiex ta’ emerġenza 
u ma jistgħux ikunu indirizzati mill-PSAPs 
tal-eCall, b’mod partikolari fil-każ ta’ 
eCalls attivati manwalment.

L-Istati Membri għandhom ivaraw mhux 
iktar tard mill-1 ta’ Ġunju 2016 l-
infrastruttura tal-eCall tal-PSAP meħtieġa 
riċevuti u ttrattati kif suppost ta’ eCalls 
kollha, jekk meħtieġ mnaddfa mis-sejħiet li 
mhumiex ta’ emerġenza, fit-territorju 
tagħhom, skont l-ispeċifikazzjonijiet 
stabbiliti b’Regolament ta' Delega (UE) 
Nru 305/2013, sabiex jiġu żgurati l-
kompatibbiltà, l-interoperabilità u l-
kontinwità ta’ servizz ta’ eCall 
interoperabbli fl-UE kollha. L-Istati 
Membri għandhom ukoll jiżguraw li l-
livell ta' preċiżjoni u affidabbiltà tal-
pożizzjoni ġeografika ta' telefonata 112 
b'terminal mobbli GNSS funzjonali huwa 
ekwivalenti għal dak ta' eCall, skont id-
Direttiva 95/46/KE dwar il-protezzjoni 
tad-data, u dan mhux aktar tard mill-
1 ta' Ġunju 2016. Dan huwa mingħajr 
preġudizzju għad-dritt ta' kull Stat Membru 
se jkun kapaċi jorganizza s-servizzi ta’ 
emerġenza tiegħu bil-mod li huwa l-aktar 
kosteffikaċi u xieraq għall-bżonnijiet 
tiegħu, inkluża l-possibbiltà li jiffiltraw 
sejħiet li mhumiex ta’ emerġenza u ma 
jistgħux ikunu indirizzati mill-PSAPs tal-
eCall, b’mod partikolari fil-każ ta’ eCalls 
attivati manwalment.

Jew. en
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