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Ändringsförslag 4
Josef Weidenholzer

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att säkerställa att konsumenterna 
har förtroende för det nya eCall-systemet 
ansvarar medlemsstaterna för att de 
överlämnade personuppgifterna hanteras 
på rätt sätt.

Or. de

Ändringsförslag 5
Josef Weidenholzer

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Erfarenheterna från andra system för 
nödsamtal visar att manuellt aktiverade 
eCall kan omfatta en del av nödsamtalen. 
Vid behov får medlemsstaterna använda 
alla lämpliga tekniska och organisatoriska 
system för att filtrera sådana nödsamtal för 
att se till att bara verkliga nödsamtal 
hanteras av larmcentralerna för eCall.

(7) Erfarenheterna från andra system för 
nödsamtal visar att manuellt aktiverade 
eCall kan omfatta en del av nödsamtalen. 
Vid behov får medlemsstaterna använda 
lämpliga tekniska och organisatoriska 
system för att filtrera sådana nödsamtal för 
att se till att bara verkliga nödsamtal 
hanteras av larmcentralerna för eCall.

Or. de

Ändringsförslag 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Tillhandahållandet av eCall-tjänsten 
bör föregås av en informationskampanj 
som genomförs av kommissionen och 
medlemsstaterna för att förklara det nya 
systemets positiva effekter och funktioner 
för medborgarna. Kampanjen bör 
genomföras i medlemsstaterna i 
samarbete med nationella och regionala 
myndigheter samt syfta till att upplysa 
användarna om hur systemet ska 
användas och därmed undvika falska 
alarm.

Or. en

Ändringsförslag 7
Josef Weidenholzer

Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Kommissionen och medlemsstaterna 
bör genomföra en informationskampanj 
för att ge allmänheten mer information 
om systemets fördelar och hur det 
fungerar samt om bestämmelserna 
rörande skydd av personuppgifter.

Or. de

Ändringsförslag 8
Wim van de Camp

Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att säkerställa att alla människor 
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har samma tillgång till 112- och 
larmtjänster bör informationen om 
varifrån ett 112-samtal från en GNSS-
anpassad mobil kommer ges med samma 
precision och tillförlitlighet som för ett 
eCall. Enligt artikel 26 i direktiv 
2009/136/EG om det gemensamma 
europeiska larmnumret 112 ska de 
behöriga regleringsmyndigheterna 
fastställa kriterier för precision och 
tillförlitlighet när det gäller 
informationen om varifrån ett samtal 
kommer, och kommissionen får, efter 
samråd med Berec, anta tekniska 
genomförandeåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till beslut
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) I enlighet med rekommendationerna 
från arbetsgruppen för skydd av enskilda 
med avseende på behandlingen av 
personuppgifter (artikel 29-gruppen) i 
arbetsdokumentet om uppgiftsskydd och 
personlig integritet i samband med eCall, 
som antogs den 26 september 200621a, bör 
medlemsstaterna, vid införandet av eCalls 
larmcentralsinfrastruktur, se till att all 
behandling av personuppgifter inom eCall 
följer reglerna för skydd av 
personuppgifter i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 95/46/EG av den 
24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter21b samt i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 
om behandling av personuppgifter och 
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integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk 
kommunikation)21c.
__________________
21a 1609/06/EN – WP 125.
21b EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
21c EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.

Or. en

Ändringsförslag 10
Cornelis de Jong

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den 1 oktober 
2015 införa den larmcentralinfrastruktur 
för eCall som är nödvändig för att kunna ta 
emot och hantera eCall på korrekt sätt, om 
nödvändigt rensade på icke-nödsamtal, på 
deras territorium, i enlighet med 
specifikationerna i den delegerade 
förordningen (EU) nr 305/2013, för att 
säkerställa kompatibilitet, interoperabilitet 
och kontinuitet för den interoperabla EU-
omfattande eCall-tjänsten. Detta påverkar 
inte varje medlemsstats rätt att organisera 
sina larmtjänster på det sätt som är mest 
kostnadseffektivt och lämpligt utifrån deras 
behov, inklusive möjligheten att filtrera 
samtal som inte är nödsamtal och som inte 
kan hanteras av larmcentralerna för eCall, 
särskilt när det gäller manuellt aktiverade 
eCall-samtal.

Medlemsstaterna får införa den 
larmcentralinfrastruktur för eCall som är 
nödvändig för att kunna ta emot och 
hantera eCall på korrekt sätt, om 
nödvändigt rensade på icke-nödsamtal, på 
deras territorium, i enlighet med 
specifikationerna i den delegerade 
förordningen (EU) nr 305/2013, för att 
säkerställa kompatibilitet, interoperabilitet 
och kontinuitet för den interoperabla EU-
omfattande eCall-tjänsten. Detta påverkar 
inte varje medlemsstats rätt att organisera 
sina larmtjänster på det sätt som är mest 
kostnadseffektivt och lämpligt utifrån deras 
behov, inklusive möjligheten att filtrera 
samtal som inte är nödsamtal och som inte 
kan hanteras av larmcentralerna för eCall, 
särskilt när det gäller manuellt aktiverade 
eCall-samtal.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Wim van de Camp

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den 1 oktober 
2015 införa den larmcentralinfrastruktur 
för eCall som är nödvändig för att kunna ta 
emot och hantera eCall på korrekt sätt, om 
nödvändigt rensade på icke-nödsamtal, på 
deras territorium, i enlighet med 
specifikationerna i den delegerade 
förordningen (EU) nr 305/2013, för att 
säkerställa kompatibilitet, interoperabilitet 
och kontinuitet för den interoperabla EU-
omfattande eCall-tjänsten. Detta påverkar 
inte varje medlemsstats rätt att organisera 
sina larmtjänster på det sätt som är mest 
kostnadseffektivt och lämpligt utifrån deras 
behov, inklusive möjligheten att filtrera 
samtal som inte är nödsamtal och som inte 
kan hanteras av larmcentralerna för eCall, 
särskilt när det gäller manuellt aktiverade 
eCall-samtal.

Medlemsstaterna ska senast den 1 oktober 
2015 införa den larmcentralinfrastruktur 
för eCall som är nödvändig för att kunna ta 
emot och hantera eCall på korrekt sätt, om 
nödvändigt rensade på icke-nödsamtal, på 
deras territorium, i enlighet med 
specifikationerna i den delegerade 
förordningen (EU) nr 305/2013, för att 
säkerställa kompatibilitet, interoperabilitet 
och kontinuitet för den interoperabla EU-
omfattande eCall-tjänsten. 
Medlemsstaterna ska senast den 1 oktober 
2015 också säkerställa att informationen 
om varifrån ett 112-samtal från en GNSS-
anpassad mobil kommer ges med samma 
precision och tillförlitlighet som för ett 
eCall. Detta påverkar inte varje 
medlemsstats rätt att organisera sina 
larmtjänster på det sätt som är mest 
kostnadseffektivt och lämpligt utifrån deras 
behov, inklusive möjligheten att filtrera 
samtal som inte är nödsamtal och som inte 
kan hanteras av larmcentralerna för eCall, 
särskilt när det gäller manuellt aktiverade 
eCall-samtal.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen begärt att det ska ges precis information om 
varifrån ett 112-samtal kommer. Dessvärre har det inte gjorts några större framsteg i detta 
hänseende. Införandet av eCall bekräftar att GNSS-baserade lokaliseringsdata effektivt kan 
hämtas upp och överföras via mobila nätverk till 112-tjänster. eCall är förvisso viktigt, men 
man måste komma ihåg att det endast kommer att utgöra omkring 1,7 procent av det årliga 
antalet larmsamtal i EU. Det nuvarande förslaget skulle kunna leda till en situation där man 
endast kan fastställa varifrån ett samtal kommer om den som ringer har ett fordon.
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Ändringsförslag 12
Josef Weidenholzer

Förslag till beslut
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna måste se till att de 
uppgifter som skickas över eCall-tjänsten 
endast används för räddningsinsatser i 
nödfall.

Or. de


