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Tarkistus 4
Josef Weidenholzer

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Jotta taataan käyttäjien luottamus 
uuteen eCall-järjestelmään, 
jäsenvaltioiden on huolehdittava 
siirrettävien tietojen asianmukaisesta 
käytöstä.

Or. de

Tarkistus 5
Josef Weidenholzer

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Muista hätäpuhelujärjestelmistä 
saatujen kokemusten mukaan käyttäjien 
manuaalisesti aloittamiin eCall-puheluihin 
voi sisältyä neuvontapuheluita. Jäsenvaltiot 
voivat tarvittaessa toteuttaa kaikki
soveltuvat tekniset ja organisatoriset 
ratkaisut, joilla suodatetaan tällaiset 
neuvontapuhelut ja varmistetaan, että 
eCall-hätäkeskukset käsittelevät ainoastaan 
todellisia hätäpuheluita.

(7) Muista hätäpuhelujärjestelmistä 
saatujen kokemusten mukaan käyttäjien 
manuaalisesti aloittamiin eCall-puheluihin 
voi sisältyä neuvontapuheluita. Jäsenvaltiot 
voivat tarvittaessa toteuttaa soveltuvat 
tekniset ja organisatoriset ratkaisut, joilla 
suodatetaan tällaiset neuvontapuhelut ja 
varmistetaan, että eCall-hätäkeskukset 
käsittelevät ainoastaan todellisia 
hätäpuheluita.

Or. de

Tarkistus 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(7 a) Ennen eCall-palvelun tarjoamista 
olisi toteutettava komission ja 
jäsenvaltioiden valistuskampanja, jossa 
kansalaisille tiedotetaan uuden 
järjestelmän eduista ja toiminnoista. 
Kampanja olisi toteutettava 
jäsenvaltioissa yhteistyössä kansallisten ja 
alueellisten viranomaisten kanssa ja siinä 
olisi pyrittävä tiedottamaan järjestelmän 
asianmukaisesta käytöstä ja siten 
välttämään vääriä hälytyksiä.

Or. en

Tarkistus 7
Josef Weidenholzer

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Komission ja jäsenvaltioiden 
toteuttamassa tiedotuskampanjassa 
kansalaisille olisi tiedotettava hyödyistä ja 
toimintatavoista sekä tietosuojaa 
koskevista määräyksistä.

Or. de

Tarkistus 8
Wim van de Camp

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jotta voidaan varmistaa kaikkien 
kansalaisten yhdenvertainen 
mahdollisuus käyttää 112- ja
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hätäkeskuspalveluja, 
satelliittipaikannuksen mahdollistavasta 
matkaviestintäpäätteestä soitetun 112-
hätäpuhelun soittajan 
sijainninmäärityksen täsmällisyyden ja 
luotettavuuden olisi vastattava eCall-
puhelun soittajan sijainninmäärityksen 
täsmällisyys- ja luotettavuustasoa. 
Direktiivin 2009/136/EY 26 artiklassa, 
joka koskee hätäpalveluja ja 
eurooppalaista hätänumeroa, säädetään, 
että toimivaltaisten sääntelyviranomaisten 
on vahvistettava soittajan sijaintitietojen 
täsmällisyyttä ja luotettavuutta koskevat 
perusteet ja että komissio voi hyväksyä 
Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
kuultuaan teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
29 artiklalla perustetun 
tietosuojatyöryhmän suositusten 
mukaisesti, jotka sisältyvät 26 päivänä 
syyskuuta 2006 hyväksyttyyn 
valmisteluasiakirjaan eCall-aloitteen 
vaikutuksista tietosuojaan ja 
yksityisyyteen21a, että hätäkeskusten 
eCall-järjestelmän välityksellä 
tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä 
noudatetaan yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 95/46/EY21b sekä 
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henkilötietojen käsittelystä ja 
yksityisyyden suojasta sähköisen 
viestinnän alalla 12 päivänä heinäkuuta 
2002 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2002/58/EY 
(sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiivi)21c tarkoitettuja 
sääntöjä.
__________________
21a 1609/06/EN – WP 125.
21b EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
21c EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37.

Or. en

Tarkistus 10
Cornelis de Jong

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on viimeistään 1 päivänä 
lokakuuta 2015 otettava käyttöön eCall-
hätäkeskuksissa tarvittava infrastruktuuri, 
jota kaikkien sellaisten eCall-puheluiden, 
joista tarvittaessa on poistettu muut kuin 
hätäpuhelut, asianmukainen 
vastaanottaminen ja käsittely niiden 
alueella edellyttää, delegoidussa 
asetuksessa (EU) N:o 305/2013 
vahvistettujen määritysten mukaisesti, jotta 
voidaan varmistaa EU:n laajuisen eCall-
palvelun yhteensopivuus, yhteentoimivuus 
ja jatkuvuus. Tällä ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden oikeutta järjestää 
hätäkeskuspalvelunsa 
kustannustehokkaimmalla ja parhaiten sen 
tarpeisiin soveltuvalla tavalla, mihin 
sisältyy myös mahdollisuus suodattaa 
puhelut, jotka eivät ole hätäpuheluita ja 
joita eCall-hätäkeskukset eivät välttämättä 
käsittele, erityisesti silloin, kun kyseessä 

Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön eCall-
hätäkeskuksissa tarvittavan 
infrastruktuurin, jota kaikkien sellaisten 
eCall-puheluiden, joista tarvittaessa on 
poistettu muut kuin hätäpuhelut, 
asianmukainen vastaanottaminen ja 
käsittely niiden alueella edellyttävät, 
delegoidussa asetuksessa (EU) 
N:o 305/2013 vahvistettujen määritysten 
mukaisesti, jotta voidaan varmistaa EU:n 
laajuisen eCall-palvelun yhteensopivuus, 
yhteentoimivuus ja jatkuvuus. Tällä ei 
rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta järjestää 
hätäkeskuspalvelunsa 
kustannustehokkaimmalla ja parhaiten sen 
tarpeisiin soveltuvalla tavalla, mihin 
sisältyy myös mahdollisuus suodattaa 
puhelut, jotka eivät ole hätäpuheluita ja 
joita eCall-hätäkeskukset eivät välttämättä 
käsittele, erityisesti silloin, kun kyseessä 
ovat käyttäjän manuaalisesti aloittamat 
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ovat käyttäjän manuaalisesti aloittamat 
eCall-puhelut.

eCall-puhelut.

Or. en

Tarkistus 11
Wim van de Camp

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on viimeistään 1 päivänä 
lokakuuta 2015 otettava käyttöön eCall-
hätäkeskuksissa tarvittava infrastruktuuri, 
jota kaikkien sellaisten eCall-puheluiden, 
joista tarvittaessa on poistettu muut kuin 
hätäpuhelut, asianmukainen 
vastaanottaminen ja käsittely niiden 
alueella edellyttää, delegoidussa 
asetuksessa (EU) N:o 305/2013 
vahvistettujen määritysten mukaisesti, jotta 
voidaan varmistaa EU:n laajuisen eCall-
palvelun yhteensopivuus, yhteentoimivuus 
ja jatkuvuus. Tällä ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden oikeutta järjestää 
hätäkeskuspalvelunsa 
kustannustehokkaimmalla ja parhaiten sen 
tarpeisiin soveltuvalla tavalla, mihin 
sisältyy myös mahdollisuus suodattaa 
puhelut, jotka eivät ole hätäpuheluita ja 
joita eCall-hätäkeskukset eivät välttämättä 
käsittele, erityisesti silloin, kun kyseessä 
ovat käyttäjän manuaalisesti aloittamat 
eCall-puhelut.

Jäsenvaltioiden on viimeistään 1 päivänä 
lokakuuta 2015 otettava käyttöön eCall-
hätäkeskuksissa tarvittava infrastruktuuri, 
jota kaikkien sellaisten eCall-puheluiden, 
joista tarvittaessa on poistettu muut kuin 
hätäpuhelut, asianmukainen 
vastaanottaminen ja käsittely niiden 
alueella edellyttää, delegoidussa 
asetuksessa (EU) N:o 305/2013 
vahvistettujen määritysten mukaisesti, jotta 
voidaan varmistaa EU:n laajuisen eCall-
palvelun yhteensopivuus, yhteentoimivuus 
ja jatkuvuus. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että kaikilla kansalaisilla 
on yhdenvertainen mahdollisuus käyttää 
112- ja hätäkeskuspalveluja siten, että 
täsmällisyys ja luotettavuus vastaavat 
eCall-puhelun soittajan 
sijainninmäärityksen täsmällisyys- ja 
luotettavuustasoa viimeistään 1 päivänä 
lokakuuta 2015. Tällä ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden oikeutta järjestää 
hätäkeskuspalvelunsa 
kustannustehokkaimmalla ja parhaiten sen 
tarpeisiin soveltuvalla tavalla, mihin 
sisältyy myös mahdollisuus suodattaa 
puhelut, jotka eivät ole hätäpuheluita ja 
joita eCall-hätäkeskukset eivät välttämättä 
käsittele, erityisesti silloin, kun kyseessä 
ovat käyttäjän manuaalisesti aloittamat 
eCall-puhelut.

Or. en
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Perustelu

Euroopan parlamentti on toistuvasti pyytänyt, että 112 numeroon soittajien tarkka sijainti 
kyettäisiin määrittämään. Valitettavasti asiassa ei ole juurikaan edetty. eCall-järjestelmän 
käyttöönotto vahvistaa sen, että satelliittipaikantamisjärjestelmän sijaintitietoja voidaan 
tehokkaasti hakea ja siirtää matkaviestinverkoissa 112-palveluihin. Vaikka eCall-järjestelmän 
merkitystä ei pidä kyseenalaistaa, on kuitenkin syytä ottaa huomioon, että se vastaa vain noin 
1,7 prosenttia EU:ssa vuosittain soitettavista hätäpuheluista. Nykyinen ehdotus loisi tilanteen, 
jossa ainoastaan ajoneuvoissa olevat voitaisiin paikantaa.

Tarkistus 12
Josef Weidenholzer

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
eCall-palvelun kautta välitettyjä tietoja 
käytetään ainoastaan 
pelastustarkoituksiin hätätapauksissa.

Or. de


