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Amendement 4
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Om het vertrouwen van de 
gebruikers in het nieuwe eCall-systeem te 
garanderen, moeten de lidstaten erop 
toezien dat de verzonden gegevens 
doelmatig worden gebruikt.

Or. de

Amendement 5
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Uit ervaringen met andere 
noodoproepsystemen is gebleken dat 
manuele eCalls soms worden gebruikt om 
bijstand te vragen. Indien nodig mogen de 
lidstaten alle passende technische en 
organisatorische maatregelen nemen om 
deze bijstandoproepen te weren en ervoor 
te zorgen dat alleen reële noodoproepen 
door de alarmcentrales worden behandeld.

(7) Uit ervaringen met andere 
noodoproepsystemen is gebleken dat 
manuele eCalls soms worden gebruikt om 
bijstand te vragen. Indien nodig mogen de 
lidstaten passende technische en 
organisatorische maatregelen nemen om 
deze bijstandoproepen te weren en ervoor 
te zorgen dat alleen reële noodoproepen 
door de alarmcentrales worden behandeld.

Or. de

Amendement 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De verlening van de eCall-dienst 
moet worden voorafgegaan door een 
bewustmakingscampagne van de 
Commissie en de lidstaten om de 
voordelen en de functies van het nieuwe 
systeem aan de burgers uit te leggen. De 
campagne moet plaatsvinden in de 
lidstaten in samenwerking met de 
nationale en regionale autoriteiten en 
moet beogen de gebruikers uit te leggen 
hoe ze het systeem goed moeten 
gebruiken, om valse oproepen te 
voorkomen.

Or. en

Amendement 7
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) In het kader van een door de 
Commissie en de lidstaten gevoerde 
bewustmakingscampagne moeten de 
voordelen van het systeem, de wijze 
waarop het werkt en de regels betreffende 
gegevensbescherming aan de burgers 
worden uitgelegd.

Or. de

Amendement 8
Wim van de Camp

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Om te zorgen voor equivalente 
toegang tot de 112- en noodhulpdiensten 
voor alle burgers moet het niveau van 
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van 
de lokalisering van een oproep naar het 
112-nummer met een voor GNSS 
geschikte mobiele terminal equivalent zijn 
aan dat van een eCall. In artikel 26 van 
Richtlijn 2009/136/EG betreffende het 
uniforme Europese alarmnummer 112 is 
erin voorzien dat de bevoegde 
regelgevende instanties criteria voor de 
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van 
de verstrekte locatiegegevens over de 
beller vaststellen, terwijl de Commissie, na 
raadpleging van BEREC, technische 
uitvoeringsmaatregelen kan nemen.

Or. en

Amendement 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Overeenkomstig de aanbevelingen 
van de groep "gegevensbescherming 
artikel 29", die vervat zijn in het op 26 
september 2006 goedgekeurde 
werkdocument betreffende de gevolgen 
van het eCall-initiatief vanuit het oogpunt 
van bescherming van gegevens en van de 
persoonlijke levenssfeer21 bis moeten de 
lidstaten er bij de invoering van de 
infrastructuur voor eCall-alarmcentrales 
voor zorgen dat de verwerking van 
persoonsgegevens bij de afhandeling van 
eCalls volledig voldoet aan de regels 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens die zijn vastgesteld in
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Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 
1995 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens21 ter en Richtlijn 2002/58/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
12 juli 2002 betreffende de verwerking 
van persoonsgegevens en de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer in de 
sector elektronische communicatie 
(richtlijn betreffende privacy en 
elektronische communicatie)21 quater.
__________________
21 bis 1609/06/EN – WP 125.
21 ter PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
21 quater PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37.

Or. en

Amendement 10
Cornelis de Jong

Voorstel voor een besluit
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voorzien op hun grondgebied
uiterlijk op 1 oktober 2015 in de 
alarmcentrale-infrastructuur voor eCall die 
nodig is voor de correcte ontvangst en 
behandeling van alle eCalls, indien nodig 
gefilterd van niet-dringende oproepen, 
overeenkomstig de bij gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 305/2013 
vastgestelde specificaties teneinde de 
compatibiliteit, interoperabiliteit en 
continuïteit van de interoperabele EU-
wijde eCall-dienst te verzekeren. Dit doet 
geen afbreuk aan het recht van elke lidstaat 
om zijn eigen noodhulpdiensten te 
organiseren op de manier die het best is 

De lidstaten kunnen op hun grondgebied 
in de alarmcentrale-infrastructuur voor 
eCall voorzien die nodig is voor de 
correcte ontvangst en behandeling van alle 
eCalls, indien nodig gefilterd van niet-
dringende oproepen, overeenkomstig de bij 
gedelegeerde Verordening (EU) nr. 
305/2013 vastgestelde specificaties 
teneinde de compatibiliteit, 
interoperabiliteit en continuïteit van de 
interoperabele EU-wijde eCall-dienst te 
verzekeren. Dit doet geen afbreuk aan het 
recht van elke lidstaat om zijn eigen 
noodhulpdiensten te organiseren op de 
manier die het best is afgestemd op zijn 
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afgestemd op zijn behoeften, met inbegrip 
van de mogelijkheid om niet-dringende 
oproepen die niet door de alarmcentrale 
moeten worden behandeld, met name 
manueel geïnitieerde oproepen, te filteren.

behoeften, met inbegrip van de 
mogelijkheid om niet-dringende oproepen 
die niet door de alarmcentrale moeten 
worden behandeld, met name manueel 
geïnitieerde oproepen, te filteren.

Or. en

Amendement 11
Wim van de Camp

Voorstel voor een besluit
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voorzien op hun grondgebied 
uiterlijk op 1 oktober 2015 in de 
alarmcentrale-infrastructuur voor eCall die 
nodig is voor de correcte ontvangst en 
behandeling van alle eCalls, indien nodig 
gefilterd van niet-dringende oproepen, 
overeenkomstig de bij gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 305/2013 
vastgestelde specificaties teneinde de 
compatibiliteit, interoperabiliteit en 
continuïteit van de interoperabele EU-
wijde eCall-dienst te verzekeren. Dit doet 
geen afbreuk aan het recht van elke lidstaat 
om zijn eigen noodhulpdiensten te 
organiseren op de manier die het best is 
afgestemd op zijn behoeften, met inbegrip 
van de mogelijkheid om niet-dringende 
oproepen die niet door de alarmcentrale 
moeten worden behandeld, met name 
manueel geïnitieerde oproepen, te filteren.

De lidstaten voorzien op hun grondgebied 
uiterlijk op 1 oktober 2015 in de 
alarmcentrale-infrastructuur voor eCall die 
nodig is voor de correcte ontvangst en 
behandeling van alle eCalls, indien nodig 
gefilterd van niet-dringende oproepen, 
overeenkomstig de bij gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 305/2013 
vastgestelde specificaties teneinde de 
compatibiliteit, interoperabiliteit en 
continuïteit van de interoperabele EU-
wijde eCall-dienst te verzekeren. Uiterlijk 
op 1 oktober 2015 zorgen de lidstaten er 
ook voor dat het niveau van 
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van 
de lokalisering van een oproep naar het 
112-nummer met een voor GNSS 
geschikte mobiele terminal equivalent is 
aan dat van een eCall. Dit doet geen 
afbreuk aan het recht van elke lidstaat om 
zijn eigen noodhulpdiensten te organiseren 
op de manier die het best is afgestemd op 
zijn behoeften, met inbegrip van de 
mogelijkheid om niet-dringende oproepen 
die niet door de alarmcentrale moeten 
worden behandeld, met name manueel 
geïnitieerde oproepen, te filteren.

Or. en
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Motivering

Het Parlement heeft herhaaldelijk om een nauwkeurigere lokalisering van bellers van het 
112-nummer gevraagd. Helaas is er op dat punt weinig vooruitgang geboekt. De invoering 
van eCall bevestigt dat GNSS-plaatsbepalingsgegevens effectief kunnen worden opgeroepen 
en via mobiele netwerken naar 112 kunnen worden verzonden. Hoewel niet wordt 
aangevochten dat eCall belangrijk is, zij toch opgemerkt dat eCall slechts goed zal zijn voor 
ongeveer 1,7 % van het jaarlijkse aantal noodoproepen in de EU. Het huidige voorstel zou 
een situatie creëren waarin alleen die met voertuigen kunnen worden gelokaliseerd.

Amendement 12
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat gegevens 
die via de eCall-dienst worden verzonden, 
uitsluitend voor reddingsdoeleinden in 
noodgevallen worden gebruikt.

Or. de


