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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia Europeană a elaborat propuneri privind sistemul eCall încă din 2005, intenționând, 
inițial, să introducă sistemul numai pe bază voluntară. O astfel de abordare s-a dovedit a fi un 
eșec, având în vedere că astăzi doar aproximativ 0,7% dintre vehicule sunt dotate cu un sistem 
eCall.

Pentru a remedia această situație, Comisia se orientează acum către o abordare bazată pe 
reglementare, prin care sistemul eCall să devină obligatoriu pe toate noile vehicule. Sistemul 
se va baza pe instalarea pe toate vehiculele a unor echipamente omologate de tip pentru 
numărul unic european de urgență 112, precum și pe un cadru pentru gestionarea apelurilor 
eCall în rețelele de telecomunicații și în centrele de preluare a apelurilor de urgență (PSAP). 
Această abordare va pune sistemul eCall la dispoziția tuturor cetățenilor din Europa ca un 
serviciu disponibil în întreaga UE.

Servicii suplimentare de urgență și/sau servicii cu valoare adăugată (platforma cu acces 
liber)

Odată cu instalarea unui sistem eCall public disponibil la nivelul întregii Uniuni, viitoarele 
vehicule vor fi dotate la bord cu o platformă telematică, care va asocia componente tehnice 
(comunicare radio cu tehnologie de localizare precisă și o conectare la sistemele de comandă 
și de senzori ale vehiculului).  Cu toate acestea, raportoarea pentru aviz consideră că alte 
servicii oferite consumatorilor sunt deja examinate în cadrul unui regulament specific privind 
sistemele inteligente de transport și platformele telematice. Regulamentul eCall cu privire la 
cerințele omologării de tip ar trebui să se concentreze numai asupra serviciilor de urgență 
furnizate prin intermediul infrastructurii europene bazate pe numărul 112. Introducerea, în 
această etapă, a unei platforme cu acces liber ar putea conduce la un vid legislativ în ceea ce 
privește dreptul de proprietate și responsabilitatea, precum și la întârzieri suplimentare a 
punerii în funcțiune a sistemului eCall de urgență bazat pe numărul 112.  Comisia ar trebui să 
propună, până în aprilie 2014, un regulament privind serviciile cu valoare adăugată care ar 
putea oferi beneficii suplimentare consumatorilor.

Servicii private pentru apeluri de urgență (serviciile eCall oferite de furnizori privați)

Sistemului eCall bazat pe serviciile furnizorilor privați ar trebui să i se permită să coexiste cu 
sistemul eCall bazat pe numărul 112, fiind, astfel, necesară introducerea unei definiții. Mai 
mult decât atât, sistemelor eCall bazate pe serviciile oferite de furnizori privați ar trebui să li 
se permită să coexiste cu sistemul eCall încorporat la bord bazat pe numărul 112, cu condiția 
ca serviciul public eCall bazat pe numărul 112 să fie mereu disponibil cel puțin ca opțiune de 
rezervă. 

Alte clarificări

Pentru a aduce clarificări cu privire la diferitele procese și părți componente ale sistemului 
eCall încorporat la bordul autovehiculului, raportoarea pentru aviz a decis să detalieze 
definițiile în cazul apelului însuși, al echipamentului, precum și al rețelei care transportă 



PE522.901v01-00 4/16 PA\1009661RO.doc

RO

informația și al receptorului acestuia. Definițiile inițiale nu fac o distincție clară între acești 
diferiți termeni . 

În ceea ce privește compatibilitatea cu sistemele prin satelit Galileo și EGNOS, raportoarea 
pentru aviz consideră că finalizarea aparatelor de recepție pentru poziționare nu este fezabilă 
fără ca sateliții de poziționare să fie întrutotul disponibili. Până la realizarea acestui fapt, 
sistemul eCall nu ar trebui să fie o cerință obligatorie.

Pentru a decide asupra specificațiilor finale ale eCall, industria autovehiculelor trebuie să 
cunoască toate cerințele impuse de actele delegate și să dispună de timp suficient pentru a 
dezvolta și a evalua sistemul.  Din acest motiv, raportoarea pentru aviz propune ca intrarea în 
vigoare a acestui act legislativ să fie stabilită pentru luna iunie 2016.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Furnizarea de informații de poziționare 
exacte și fiabile reprezintă un element 
esențial pentru funcționarea eficientă a 
sistemului eCall încorporat la bordul 
autovehiculului. Prin urmare, este necesar 
să se solicite compatibilitatea acestuia cu 
serviciile furnizate de programele de 
navigație prin satelit, inclusiv sistemele 
create în cadrul programelor Galileo și 
EGNOS menționate în Regulamentul (CE) 
nr. 683/2008 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 9 iulie 2008 privind 
punerea în aplicare în continuare a 
programelor europene de radionavigație 
prin satelit (EGNOS și Galileo)8.

(6) Furnizarea de informații de poziționare 
exacte și fiabile reprezintă un element 
esențial pentru funcționarea eficientă a 
sistemului eCall încorporat la bordul 
autovehiculului. Prin urmare, este necesar 
să se solicite compatibilitatea acestuia cu 
serviciile furnizate de programele 
operaționale de navigație prin satelit, 
inclusiv sistemele create în cadrul 
programelor Galileo și EGNOS menționate 
în Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare 
în continuare a programelor europene de 
radionavigație prin satelit (EGNOS și 
Galileo)8.

__________________ __________________
8 JO L 196, 24.7.2008, p. 1 8 JO L 196, 24.7.2008, p.1.
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Amendamentul 2

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 inițial
doar la noile autoturisme și vehicule 
utilitare ușoare (categoriile M1 și 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 doar 
la noile autoturisme și vehicule utilitare 
ușoare (categoriile M1 și N1) pentru care 
există deja mecanisme adecvate de 
activare.

Or. en

Amendamentul 3

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 părților interesate, cum 
ar fi producătorii de automobile și 
operatorii independenți, de a oferi servicii 
de urgență suplimentare și/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 părților interesate, cum 
ar fi producătorii de automobile și 
operatorii independenți, de a oferi servicii 
de urgență suplimentare oferite de  
furnizori privați, în paralel cu sau pe baza 
sistemului eCall bazat pe numărul 112 
încorporat la bordul vehiculelor. Cu toate 
acestea, aceste servicii de urgență
suplimentare ar trebui să fie astfel 
concepute încât să nu sporească distragerea 
conducătorului auto și să facă obiectul 
alegerii consumatorului.

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a asigura libera opțiune a 
clienților și concurența loială, precum și 
pentru a încuraja inovarea și stimularea 
competitivității industriei Uniunii de 
tehnologie a informației pe piața mondială,
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil gratuit 
și fără discriminare pentru toți operatorii 
independenți și să se bazeze pe o platformă 
interoperabilă și cu acces liber pentru 
posibile viitoare aplicații sau servicii 
încorporate la bordul vehiculelor.

(9) Pentru a asigura libera opțiune a 
clienților și concurența loială, precum și 
pentru a încuraja inovarea și stimularea 
competitivității industriei Uniunii de 
tehnologie a informației pe piața mondială,
Comisia ar trebui, în urma consultării cu 
toate părțile interesate, să propună un 
nou regulament privind serviciile 
auxiliare și o platformă telematică 
standardizată și interoperabilă care ar 
putea fi elaborată pentru posibile viitoare 
aplicații sau servicii încorporate la bordul 
vehiculelor. În acest scop, Comisia ar 
trebui să prezinte specificații și să 
actualizeze lista de acțiuni prioritare 
incluse în Directiva2010/40 din 7 iulie 
2010 privind cadrul pentru 
implementarea sistemelor inteligente de 
transport  în domeniul transportului 
rutier și pentru interfețele cu alte moduri 
de transport până în aprilie 2014. Ar 
trebui să se clarifice, de asemenea, în ce 
condiții furnizorii privați care oferă 
servicii cu valoare adăugată pot avea 
acces la datele stocate în sistemul 
încorporat la bordul vehiculului.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În conformitate cu recomandările (13) În conformitate cu recomandările 
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făcute de articolul 29 ale grupului de lucru 
pentru protecția datelor și conținute în
„Documentul de lucru referitor la protecția 
datelor și la implicațiile asupra vieții 
private în cadrul inițiativei privind eCall”, 
adoptat la 26 septembrie 20069, orice 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
prin intermediul sistemului eCall 
încorporat la bordul vehiculului trebuie să 
fie conformă cu normele de protecție a 
datelor prevăzute în Directiva 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date10 și în 
Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 2002 
privind prelucrarea datelor personale și 
protejarea confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice)11, în special pentru a garanta 
că vehiculele dotate cu sisteme eCall 
încorporate la bordul vehiculului, în starea 
normală de funcționare legate de un apel 
eCall 112, nu pot fi urmărite și nu fac 
obiectul unei urmăriri constante și că 
setul minim de date trimise de sistemul 
eCall include informațiile minime necesare 
pentru tratarea corespunzătoare a apelurilor 
de urgență.

făcute de articolul 29 ale grupului de lucru 
pentru protecția datelor și conținute în
„Documentul de lucru referitor la protecția 
datelor și la implicațiile asupra vieții 
private în cadrul inițiativei privind eCall”, 
adoptat la 26 septembrie 20069, orice 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
prin intermediul sistemului eCall 
încorporat la bordul vehiculului trebuie să 
fie conformă cu normele de protecție a 
datelor prevăzute în Directiva 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date10 și în 
Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 2002 
privind prelucrarea datelor personale și 
protejarea confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice)11, în special pentru a garanta 
că datele colectate cu ajutorul sistemelor
eCall încorporate la bordul vehiculului, în 
starea normală de funcționare a unui apel 
eCall 112, nu vor fi utilizate în alte scopuri
și că setul minim de date trimise de 
sistemul eCall include informațiile minime 
necesare pentru tratarea corespunzătoare a 
apelurilor de urgență.

__________________ __________________
9 1609/06/EN – WP 125 9 1609/06/EN – WP 125.
10 JO L 281, 23.11.1995, p. 31 10 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
11 JO L 201, 31.07.02, p. 37 11 JO L 201, 31.7.2002, p. 37.

Or. en

Amendamentul 6

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 cerințele tehnice ale prezentului 
regulament.

(16) Producătorilor de vehicule ar trebui să 
li se acorde suficient timp pentru a se 
adapta la cerințele tehnice ale prezentului 
regulament, luând în considerare faptul că 
cerințele tehnice legate de testare, 
aplicarea standardelor relevante, datele 
cu caracter personal și protecția vieții 
private vor fi stabilite după intrarea în 
vigoare a regulamentului prin intermediul 
actelor delegate.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „sistem eCall încorporat la bordul 
autovehiculului” înseamnă un sistem 
activat fie automat prin intermediul unor 
senzori de la bordul autovehiculului, fie 
manual, care transmite, prin intermediul 
rețelelor de comunicare mobilă pe suport 
radio, un set minim de date standardizate și
stabilește un canal audio bazat pe numărul 
112 între persoanele care se află la bordul 
vehiculului și un centru de preluare a 
apelurilor de urgență;

(1) „sistem eCall încorporat la bordul 
autovehiculului” înseamnă un sistem de 
urgență, compus din echipamentul 
încorporat la bordul vehiculului și din 
mijloacele pentru a iniția, gestiona și 
efectua transmisia, care este activat fie 
automat prin intermediul unor senzori de la 
bordul autovehiculului, fie manual, și care
emite semnale prin intermediul rețelelor de 
comunicare mobilă pe suport radio,
permițând transmiterea unui set minim de 
date standardizate și stabilind un canal 
audio bazat pe numărul 112 sau pe 
serviciile eCall oferite de furnizori privați
între persoanele care se află la bordul 
vehiculului și un centru de preluare a 
apelurilor de urgență;

Or. en
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) „eCall” înseamnă un apel de urgență 
la numărul 112 efectuat de la bordul 
vehiculului, prin intermediul sistemului 
eCall încorporat la bordul vehiculului;

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) „serviciile eCall oferite de furnizori 
privați” înseamnă un sistem pentru 
apeluri de urgență conform standardului 
EN 16102: 2011 care include 
transmiterea de date către un furnizor de 
servicii independent (TPSP) și stabilirea 
unui apel vocal cu acest furnizor prin 
intermediul unei rețele de comunicații 
mobile pe suport radio. În cazul unui 
accident grav, TPSP stabilește o 
conexiune vocală cu centrul de preluare a 
apelurilor de urgență (PSAP) cel mai 
adecvat și îi transmite toate informațiile 
relevante referitoare la eveniment, 
inclusiv informațiile specificate de EN 
15722 (Sisteme inteligente de transport –
ESafety -  Setul minim de date eCall); 

Or. en
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) „centru de preluare a apelurilor de 
urgență” (PSAP) înseamnă o locație 
fizică unde se primesc apelurile de 
urgență, aflată sub răspunderea unei 
autorități publice sau a unei organizații 
private recunoscute de statul membru în 
cauză;

Or. en

Amendamentul <NumAm>10

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) „centru de preluare a apelurilor de 
urgență” (PSAP) înseamnă o locație 
fizică unde se primesc mai întâi apelurile 
de urgență, aflat sub răspunderea unei 
autorități publice sau a unei organizații 
private recunoscute de statul membru în 
cauză;

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) „set minim de date” înseamnă 
informațiile definite de standardul 
„Telematică pentru transportul și traficul 
rutier – ESafety – Setul minim de date 
eCall” (EN 15722), transmise centrului de 
preluare a apelurilor de urgență eCall;
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 2 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2e) „dispozitiv încorporat la bordul 
vehiculului” înseamnă dispozitivul din 
interiorul vehiculului care oferă sau are 
acces la datele vehiculului, necesare 
pentru efectuarea operațiunii eCall prin 
intermediul unei rețele publice de 
comunicații mobile pe suport radio;

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 2 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2f) „rețea publică de comunicații mobile 
pe suport radio" înseamnă o rețea de 
comunicații mobile pe suport radio aflată 
la dispoziția publicului în conformitate cu 
Directiva 2002/21/CE12a și cu Directiva 
2002/22/CE12b a Parlamentului European 
și a Consiliului;

__________________
12a Directiva 2002/21/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 
2002 privind un cadru de reglementare 
comun pentru rețelele și serviciile de 
comunicații electronice (Directivă-cadru) 
(JO L 108, 24.4.2002, p. 33).
12b Directiva 2002/22/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 martie 
2002 privind serviciul universal și 
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drepturile utilizatorilor cu privire la 
rețelele și serviciile electronice de 
comunicații (directiva privind serviciul 
universal) (JO L 108, 24.4.2002, p. 51).

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest fapt nu aduce atingere dreptului 
proprietarului vehiculului de a folosi alt 
sistem pentru apeluri de urgență instalat 
în vehicul și care furnizează un serviciu 
similar, în plus față de sistemul eCall 
încorporat la bordul vehiculului. În acest 
caz, celălalt sistem pentru apeluri de 
urgență respectă standardul EN 16102 
„Sistemele inteligente de transport  - eCall 
-  Cerințe operaționale pentru serviciile 
eCall (apel de urgență) oferite de 
furnizori privați”. Producătorii 
demonstrează că sistemul încorporat la 
bordul vehiculului include un 
întrerupător care să garanteze că la un 
anumit moment este activ doar un singur 
sistem și că sistemul eCall încorporat la 
bordul vehiculului intră automat în 
funcțiune în cazul în care celălalt sistem 
pentru apeluri de urgență nu este 
funcțional.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Producătorii garantează că aparatele de 
recepție din sistemele încorporate la bordul 
autovehiculelor sunt compatibile cu 
serviciile de poziționare furnizate de 
sistemele de navigație prin satelit inclusiv 
sistemele Galileo și EGNOS.

(3) Producătorii garantează că aparatele de 
recepție din sistemele încorporate la bordul 
autovehiculelor sunt compatibile cu 
serviciile de poziționare furnizate de 
sistemele operaționale de navigație prin 
satelit inclusiv sistemele Galileo și 
EGNOS.

Or. en

Amendamentul 16

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 independenți, în mod gratuit și 
fără discriminare, cel puțin pentru reparații 
și întreținere.

(6) Sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului trebuie să fie accesibil tuturor 
operatorilor independenți, în mod gratuit și 
fără discriminare, pentru reparații și 
întreținere, astfel cum este stabilit în 
Regulamentul (CE) NR. 715/2007 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului14a.
14aRegulamentul (CE) nr. 715/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2007 privind omologarea de 
tip a autovehiculelor în ceea ce privește 
emisiile provenind de la vehiculele ușoare 
pentru pasageri și de la vehiculele ușoare 
comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind 
accesul la informațiile referitoare la 
repararea și întreținerea vehiculelor (JO 
L 171, 29.6.2007, p. 1).

Or. en
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 9, 
de stabilire a cerințelor tehnice detaliate și 
a încercărilor pentru omologarea de tip a 
sistemelor eCall de la bordul vehiculelor și 
de modificare în consecință a Directivei 
2007/46/CE.

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 9, 
de stabilire a cerințelor tehnice detaliate și 
a încercărilor pentru omologarea de tip a 
sistemelor eCall de la bordul vehiculelor și 
de modificare în consecință a Directivei 
2007/46/CE.

Cerințele tehnice și încercările la care se 
face referire în primul paragraf se bazează 
pe cerințele stabilite la punctele 3, 4 și 6 și 
pe următoarele standarde, dacă este cazul:

Cerințele tehnice și încercările la care se 
face referire în primul paragraf sunt 
adoptate în urma consultării cu părțile 
interesate relevante și se bazează pe 
cerințele stabilite la punctele 3, 4 și 6 și pe 
următoarele standarde, dacă este cazul:

(a) EN 16072 „Sistemele de transport
inteligente - ESafety – Sistem eCall 
paneuropean - Cerințe de funcționare”;

(a) CEN EN 16072:2011 „Sistemele 
inteligente de transport  - ESafety – Sistem 
eCall paneuropean - Cerințe de 
funcționare”;

(b) EN 16062 „Sistemele de transport
inteligente – ESafety – Cerințe HLAP 
pentru eCall”;

(b) CEN EN 16062:2011 „Sistemele 
inteligente de transport – ESafety –
Cerințe HLAP pentru eCall”;

(c) EN 16454 „Sistemele de transport
inteligente - eSafety – Testarea 
conformității sistemului eCall de la un 
capăt la altul”, în ceea ce privește 
conformitatea sistemului eCall încorporat 
la bordul vehiculului la sistemul 
paneuropean eCall;

(c) CEN EN 16454:Versiunea „Sistemele 
inteligente de transport - eSafety –
Testarea conformității sistemului eCall de 
la un capăt la altul”, în ceea ce privește 
conformitatea sistemului eCall încorporat 
la bordul vehiculului la sistemul 
paneuropean eCall;

(ca) CEN EN 15722:2011 „Sistemele 
inteligente de transport  – ESafety – Setul 
minim de date eCall”;
(cb) Noul CEN 16102:2011 „Sistemele 
inteligente de transport – Cerințe 
operaționale pentru serviciile eCall oferite 
de furnizori privați”.

(d) Orice alte standarde europene sau 
regulamente CEE-ONU suplimentare 
privind sistemele eCall.



PA\1009661RO.doc 15/16 PE522.901v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În conformitate cu cerințele Directivei 
95/46/CE și ale Directivei 2002/58/CE, 
producătorii se asigură că datele colectate 
cu ajutorul sistemului eCall încorporat la 
bordul vehiculului  în starea normală de 
funcționare a sistemului eCall, nu vor fi 
utilizate în alte scopuri.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Setul minim de date trimise de către 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului conține informațiile minime 
necesare pentru tratarea corespunzătoare
a apelurilor de urgență.

(2) Setul minim de date trimise de către 
sistemul eCall încorporat la bordul 
vehiculului conține  doar informațiile
definite de standardul  „Telematică
pentru transportul și traficul rutier –
ESafety – Setul minim de date eCall” (EN 
15722), transmise centrului de preluare a 
apelurilor de urgență eCall.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Cu începere de la 01 iunie 2016, 
autoritățile naționale nu acordă omologare 
CE de tip în ceea ce privește sistemul eCall 
încorporat la bordul vehiculului decât 
noilor tipuri de vehicule care sunt 
conforme cu prezentul regulament și actele 
delegate adoptate în temeiul prezentului 
regulament.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Raportarea

Până la 1 octombrie 2018, Comisia 
evaluează rata de penetrare și impactul 
sistemului eCall incorporat la bordul 
vehiculului. Evaluarea este prezentată 
Parlamentului European și Consiliului. 
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