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Ændringsforslag 4
Josef Weidenholzer

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) For at sikre forbrugernes tillid til det 
nye eCall-system sikrer medlemsstaterne, 
at de overførte data anvendes korrekt.

Or. de

Ændringsforslag 5
Josef Weidenholzer

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Erfaringerne med andre 
alarmopkaldssystemer har vist, at manuelt 
udløste eCall-opkald kan omfatte en del 
autohjælpsopkald. Såfremt det er 
nødvendigt, kan medlemsstaterne anvende 
alle tekniske og organisatoriske midler for 
at filtrere disse autohjælpsopkald fra med 
henblik på at sikre, at kun alarmopkald 
bliver håndteret af eCall-alarmcentralerne.

(7) Erfaringerne med andre 
alarmopkaldssystemer har vist, at manuelt 
udløste eCall-opkald kan omfatte en del 
autohjælpsopkald. Såfremt det er 
nødvendigt, kan medlemsstaterne anvende 
egnede tekniske og organisatoriske midler 
for at filtrere disse autohjælpsopkald fra 
med henblik på at sikre, at kun 
alarmopkald bliver håndteret af eCall-
alarmcentralerne.

Or. de

Ændringsforslag 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Indførelsen af eCall-tjenesten bør 
ledsages af en forudgående 
oplysningskampagne, der gennemføres af 
Kommissionen og medlemsstaterne for at 
forklare borgerne fordele og funktioner 
ved det nye system. Denne kampagne bør 
finde sted i medlemsstaterne i samarbejde 
med nationale og regionale myndigheder 
og bør tage sigte på at informere brugere 
om, hvordan systemet anvendes korrekt 
og derved undgå forkerte opkald.

Or. en

Ændringsforslag 7
Josef Weidenholzer

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Inden for rammerne af en 
oplysningskampagne, der gennemføres af 
Kommissionen og medlemsstaterne, bør 
borgerne informeres nærmere om 
nytteværdier og funktioner samt om 
bestemmelserne om databeskyttelse.

Or. de

Ændringsforslag 8
Wim van de Camp

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) For at sikre lige adgang til 112-
tjenester og alarmtjenester for alle 
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borgere bør niveauet af nøjagtighed og 
pålidelighed ved lokalisering af 112-
opkald ved hjælp af en GNSS-styret 
mobilterminal svare til niveauet ved et 
eCall. Ifølge artikel 26 i direktiv 
2009/136/EF, som vedrører det 
fælleseuropæiske alarmnummer 112, skal 
de kompetente tilsynsmyndigheder 
fastsætte kriterier for nøjagtigheden og 
pålideligheden af 
opkaldslokaliseringsfaciliteterne, og 
Kommissionen kan vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger efter at 
have hørt BEREC.

Or. en

Ændringsforslag 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Ifølge de henstillinger fra artikel 29-
gruppen vedrørende databeskyttelse, der 
findes i arbejdsdokumentet om beskyttelse 
af personoplysninger i forbindelse med 
eCall-initiativet, som blev vedtaget den 26. 
september 200621a, bør medlemsstaterne 
ved ibrugtagningen af infrastrukturen for 
eCall-alarmcentraler sikre, at 
behandlingen af personoplysninger i 
forbindelse med håndtering af eCall-
opkald fuldt ud opfylder bestemmelserne 
om beskyttelse af personoplysninger, der 
er fastsat i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 
1995 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger21b og i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og 
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beskyttelse af privatlivets fred i den 
elektroniske kommunikationssektor 
(Direktiv om databeskyttelse inden for 
elektronisk kommunikation)21c.
__________________
21a1609/06/EN – WP 125.
21b EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
21c EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37

Or. en

Ændringsforslag 10
Cornelis de Jong

Forslag til afgørelse
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal senest den 1. 
oktober 2015 indføre den infrastruktur af 
eCall-alarmcentraler på deres område, der 
er nødvendig for en korrekt modtagelse og 
håndtering af eCall, om nødvendigt renset 
for opkald, der ikke er alarmopkald, i 
overensstemmelse med de specifikationer, 
der er fastlagt i den delegerede forordning 
(EU) nr. 305/2013, med henblik på at sikre 
kompatibilitet, interoperabilitet og 
kontinuitet i den harmoniserede EU-
dækkende eCall-tjeneste. Dette berører 
ikke den enkelte medlemsstats ret til at 
organisere sin beredskabstjeneste på den 
måde, der er mest omkostningseffektiv og 
svarer bedst til medlemsstatens behov, 
herunder også at filtrere de opkald, som 
ikke er alarmopkald, hvis de ikke skal 
håndteres af eCall-alarmcentraler, især når 
der er tale om manuelt udløste eCall-
opkald.

Medlemsstaterne kan indføre den 
infrastruktur af eCall-alarmcentraler på 
deres område, der er nødvendig for en 
korrekt modtagelse og håndtering af eCall, 
om nødvendigt renset for opkald, der ikke 
er alarmopkald, i overensstemmelse med 
de specifikationer, der er fastlagt i den 
delegerede forordning (EU) nr. 305/2013, 
med henblik på at sikre kompatibilitet, 
interoperabilitet og kontinuitet i den 
harmoniserede EU-dækkende eCall-
tjeneste. Dette berører ikke den enkelte 
medlemsstats ret til at organisere sin 
beredskabstjeneste på den måde, der er 
mest omkostningseffektiv og svarer bedst 
til medlemsstatens behov, herunder også at 
filtrere de opkald, som ikke er 
alarmopkald, hvis de ikke skal håndteres af 
eCall-alarmcentraler, især når der er tale 
om manuelt udløste eCall-opkald.

Or. en
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Ændringsforslag 11
Wim van de Camp

Forslag til afgørelse
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal senest den 1. oktober 
2015 indføre den infrastruktur af eCall-
alarmcentraler på deres område, der er 
nødvendig for en korrekt modtagelse og 
håndtering af eCall, om nødvendigt renset 
for opkald, der ikke er alarmopkald, i 
overensstemmelse med de specifikationer, 
der er fastlagt i den delegerede forordning 
(EU) nr. 305/2013, med henblik på at sikre 
kompatibilitet, interoperabilitet og 
kontinuitet i den harmoniserede EU-
dækkende eCall-tjeneste. Dette berører 
ikke den enkelte medlemsstats ret til at 
organisere sin beredskabstjeneste på den 
måde, der er mest omkostningseffektiv og 
svarer bedst til medlemsstatens behov, 
herunder også at filtrere de opkald, som 
ikke er alarmopkald, hvis de ikke skal 
håndteres af eCall-alarmcentraler, især når 
der er tale om manuelt udløste eCall-
opkald.

Medlemsstaterne skal senest den 1. oktober 
2015 indføre den infrastruktur af eCall-
alarmcentraler på deres område, der er 
nødvendig for en korrekt modtagelse og
håndtering af eCall, om nødvendigt renset 
for opkald, der ikke er alarmopkald, i 
overensstemmelse med de specifikationer, 
der er fastlagt i den delegerede forordning 
(EU) nr. 305/2013, med henblik på at sikre 
kompatibilitet, interoperabilitet og 
kontinuitet i den harmoniserede EU-
dækkende eCall-tjeneste. Medlemsstaterne 
skal desuden senest den 1. oktober 2015 
sikre, at niveauet af nøjagtighed og 
pålidelighed ved lokalisering af 112-
opkald ved hjælp af en GNSS-styret 
mobilterminal svarer til niveauet ved et
eCall. Dette berører ikke den enkelte 
medlemsstats ret til at organisere sin 
beredskabstjeneste på den måde, der er 
mest omkostningseffektiv og svarer bedst 
til medlemsstatens behov, herunder også at 
filtrere de opkald, som ikke er 
alarmopkald, hvis de ikke skal håndteres af 
eCall-alarmcentraler, især når der er tale 
om manuelt udløste eCall-opkald.

Or. en

Begrundelse

Parlamentet har gentagne gange anmodet om, at der sørges for præcis lokalisering af 112-
opkald. Desværre har der været meget få fremskridt på dette område. Indførelsen af eCall 
bekræfter, at GNSS-lokaliseringsdata effektivt kan fremfindes eller overføres via mobilnet til 
112-tjenester. Selv om der ikke sættes spørgsmålstegn ved vigtigheden af eCall, henledes 
opmærksomheden på, at systemet kun vil repræsentere ca. 1,7 % af det årlige antal 
alarmopkald i EU. Det nuværende forslag vil skabe en situation, hvor kun de, der har 
køretøjer, kan lokaliseres.
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Ændringsforslag 12
Josef Weidenholzer

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at de 
oplysninger, der formidles gennem eCall-
tjenesten, udelukkende anvendes til 
redningsformål i nødsituationer.

Or. de


