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Muudatusettepanek 4
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Selleks et tagada tarbijate usaldus 
uue eCall-süsteemi vastu, tagavad 
liikmesriigid edastatud andmete 
asjakohase kasutamise.

Or. de

Muudatusettepanek 5
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kogemused teiste hädaabikõnede 
süsteemidega on näidanud, et käsitsi 
valitud eCall-kõnede hulgas on ka muid 
abikõnesid. Vajaduse korral võivad 
liikmesriigid rakendada kõiki asjakohaseid 
tehnilisi ja korralduslikke meetmeid selliste 
abikõnede filtreerimiseks, et tagada üksnes 
reaalsete hädaabikõnede jõudmine eCall-
häirekeskustesse.

(7) Kogemused teiste hädaabikõnede 
süsteemidega on näidanud, et käsitsi 
valitud eCall-kõnede hulgas on ka muid 
abikõnesid. Vajaduse korral võivad 
liikmesriigid rakendada asjakohaseid 
tehnilisi ja korralduslikke meetmeid selliste 
abikõnede filtreerimiseks, et tagada üksnes 
reaalsete hädaabikõnede jõudmine eCall-
häirekeskustesse.

Or. de

Muudatusettepanek 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) eCall teenuse osutamisele peaks 
eelnema komisjoni ja liikmesriikide 
korraldatud teadlikkuse tõstmise 
kampaania, et selgitada uue süsteemi 
eeliseid ja toimimist kodanikele. 
Kampaania peaks toimuma 
liikmesriikides koostöös riiklike ja 
piirkondlike ametiasutustega ning 
kampaania eesmärk peaks olema 
teavitada kasutajaid sellest, kuidas 
süsteemi asjakohaselt kasutada ja 
valekõnesid vältida. 

Or. en

Muudatusettepanek 7
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Komisjoni ja liikmesriikide 
korraldatavas teadlikkuse tõstmise 
kampaanias tuleks kodanikele tutvustada 
süsteemi eeliseid ja toimimist ning 
andmekaitseõiguse sätteid.

Or. de

Muudatusettepanek 8
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Selleks et tagada kõigile kodanikele 
võrdne juurdepääs 112- ja 
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hädaabiteenustele, peaks helistaja 
asukoha määramise täpsus ja 
usaldusväärsus GNSS-mobiilside 
terminali tehtud hädaabikõne 112 ja 
eCall-kõne puhul olema samaväärne. 
Direktiivi 2009/136/EÜ (Euroopa ühtse 
hädaabi numbri 112 kohta) artikli 26 
kohaselt kehtestavad pädevad 
reguleerivad asutused helistaja asukoha 
kohta antava teabe täpsuse ja 
usaldusväärsuse kriteeriumid, samas kui 
komisjon, olles konsulteerinud 
BERECiga, võib võtta tehnilisi 
rakendusmeetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Vastavalt artikli 29 alusel asutatud 
andmekaitse töörühma soovitustele, mis 
esitati 26. septembril 2006 vastu võetud 
töödokumendis eCall-algatuse mõju kohta 
andmekaitsele ja eraelu puutumatusele21a, 
peaksid liikmesriigid eCall-häirekeskuste 
taristut rakendades tagama, et 
isikuandmete töötlemine seoses eCall-
kõnede käsitlemisega vastaks täielikult 
isikuandmete kaitse nõuetele, mis 
sisalduvad Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta 
direktiivis 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta)21b ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 
2002. aasta direktiivis 2002/58/EÜ (milles 
käsitletakse isikuandmete töötlemist ja 
eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise 
side sektoris (eraelu puutumatust ja 
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elektroonilist sidet käsitlev direktiiv))21c.

__________________
21a 1609/06/EN – WP 125.
21b EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.
21c EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad hiljemalt 1. 
oktoobriks 2015 kasutusele eCall-
häirekeskuste taristu, mis on vajalik eCall-
kõnede nõuetekohaseks vastuvõtmiseks ja 
käsitlemiseks, eristades vajaduse korral 
muud abikõned, vastavalt 
spetsifikatsioonidele, mis on sätestatud 
delegeeritud määruses (EL) nr 305/2013, et 
tagada kogu ELi hõlmava eCall-teenuse 
ühilduvus, koostalitlusvõime ja pidevus.
See ei piira liikmesriikide õigust 
korraldada oma päästeteenuseid 
majanduslikult kõige tõhusamal ja riigi 
jaoks asjakohasel viisil, sealhulgas 
võimalus filtreerida kõnesid, mis ei ole 
hädaabikõned ning mida ei käsitleta eCall-
häirekeskustes, eelkõige käsitsi valitud 
eCall-kõnede puhul.

Liikmesriigid võivad kasutusele võtta
eCall-häirekeskuste taristu, mis on vajalik 
eCall-kõnede nõuetekohaseks 
vastuvõtmiseks ja käsitlemiseks, eristades 
vajaduse korral muud abikõned, vastavalt 
spetsifikatsioonidele, mis on sätestatud 
delegeeritud määruses (EL) nr 305/2013, et 
tagada kogu ELi hõlmava eCall-teenuse 
ühilduvus, koostalitlusvõime ja pidevus.
See ei piira liikmesriikide õigust 
korraldada oma päästeteenuseid 
majanduslikult kõige tõhusamal ja riigi 
jaoks asjakohasel viisil, sealhulgas 
võimalus filtreerida kõnesid, mis ei ole 
hädaabikõned ning mida ei käsitleta eCall-
häirekeskustes, eelkõige käsitsi valitud 
eCall-kõnede puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Wim van de Camp
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad hiljemalt 1. 
oktoobriks 2015 kasutusele eCall-
häirekeskuste taristu, mis on vajalik eCall-
kõnede nõuetekohaseks vastuvõtmiseks ja 
käsitlemiseks, eristades vajaduse korral 
muud abikõned, vastavalt 
spetsifikatsioonidele, mis on sätestatud 
delegeeritud määruses (EL) nr 305/2013, et 
tagada kogu ELi hõlmava eCall-teenuse 
ühilduvus, koostalitlusvõime ja pidevus.
See ei piira liikmesriikide õigust 
korraldada oma päästeteenuseid 
majanduslikult kõige tõhusamal ja riigi 
jaoks asjakohasel viisil, sealhulgas 
võimalus filtreerida kõnesid, mis ei ole 
hädaabikõned ning mida ei käsitleta eCall-
häirekeskustes, eelkõige käsitsi valitud 
eCall-kõnede puhul.

Liikmesriigid võtavad hiljemalt 1. 
oktoobriks 2015 kasutusele eCall-
häirekeskuste taristu, mis on vajalik eCall-
kõnede nõuetekohaseks vastuvõtmiseks ja 
käsitlemiseks, eristades vajaduse korral 
muud abikõned, vastavalt 
spetsifikatsioonidele, mis on sätestatud 
delegeeritud määruses (EL) nr 305/2013, et 
tagada kogu ELi hõlmava eCall-teenuse 
ühilduvus, koostalitlusvõime ja pidevus.
Liikmesriigid tagavad samuti, et helistaja 
asukoha määramise täpsus ja 
usaldusväärsus hädaabikõne 112 puhul 
GNSS-mobiilside terminali on võrdsed 
eCall-kõne omaga hiljemalt 1. oktoobriks 
2015. See ei piira liikmesriikide õigust 
korraldada oma päästeteenuseid 
majanduslikult kõige tõhusamal ja riigi 
jaoks asjakohasel viisil, sealhulgas 
võimalus filtreerida kõnesid, mis ei ole 
hädaabikõned ning mida ei käsitleta eCall-
häirekeskustes, eelkõige käsitsi valitud 
eCall-kõnede puhul.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament on korduvalt taotlenud, et tagataks helistaja asukoha määramise täpsus 
hädaabikõne 112 puhul. Kahjuks ei ole selles osas erilist edu saavutatud. eCall-süsteemi 
kasutuselevõtt kinnitab, et GNSS asukohaandmed on lihtsalt kättesaadavad ja neid saab 
tõhusalt mobiilivõrkude kaudu hädaabiteenistustele edastada. Kuigi eCall-süsteemi 
vajalikkuses ei ole kahtlustki, tuleb märkida, et eCall-kõned moodustavad vaid umbes 1,7% 
kõigist ELis tehtavatest hädaabikõnedest aastas. Praeguse komisjoni ettepaneku kohaselt 
tekiks olukord, kus määrata saab vaid sõidukitega liikuvate inimeste asukoha

Muudatusettepanek 12
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad tagama, et eCall-
teenuse kaudu edastatud andmeid 
kasutatakse vaid hädaabi osutamise 
eesmärgil.

Or. de


