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Ændringsforslag 4
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I henhold til artikel 6 i direktiv 
2010/40/EU skal Kommissionen vedtage 
delegerede retsakter om de nødvendige 
specifikationer til sikring af 
kompatibilitet, interoperabilitet og 
kontinuitet med henblik på indførelse og 
praktisk anvendelse af intelligente 
transportsystemer (ITS) i forbindelse med 
de prioriterede foranstaltninger.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 5
Ivo Belet

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Ved Kommissionens delegerede 
forordning (EU) nr. 305/2013 af 26. 
november 2012 om supplering af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/40/EU for så vidt angår harmoniseret 
tilrådighedsstillelse af et interoperabelt 
EU-dækkende eCall-system indføres 
specifikationer for den opgradering af 
infrastrukturen af alarmcentraler, der er 
nødvendig for en korrekt modtagelse og 
håndtering af eCall, med henblik på at 
sikre kompatibilitet, interoperabilitet og 
kontinuitet i den harmoniserede EU-
dækkende eCall-tjeneste.

(3) Ved Kommissionens delegerede 
forordning (EU) nr. 305/2013 af 26. 
november 2012 om supplering af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/40/EU for så vidt angår harmoniseret 
tilrådighedsstillelse af et interoperabelt 
EU-dækkende eCall-system indføres 
specifikationer for den opgradering af 
infrastrukturen af alarmcentraler, der er 
nødvendig for en korrekt modtagelse og 
håndtering af eCall, med henblik på at 
sikre kompatibilitet, interoperabilitet og 
kontinuitet i den harmoniserede EU-
dækkende eCall-tjeneste, og det pålægges 
medlemsstaterne inden den 23. oktober 
2013 at rapportere om status for 
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gennemførelsen, herunder en tidsplan for 
indførelsen de følgende to år.

__________________ __________________
21EUT L 91 af 3.4.2013, s. 1. 21EUT L 91 af 3.4.2013, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 6
Ivo Belet

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Næsten alle medlemsstater har 
underskrevet eller støttet 
aftalememorandummet om iværksættelse 
af en interoperabel eCall-tjeneste. 

Or. en

Ændringsforslag 7
Evžen Tošenovský

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at sikre interoperabilitet og 
kontinuitet i tjenesten i hele Unionen og 
mindske omkostningerne ved indførelsen 
for Unionen som helhed bør alle 
medlemsstaterne indføre den prioriterede 
eCall-foranstaltning i overensstemmelse 
med de fælles specifikationer, som er 
fastlagt i den delegerede forordning (EU) 
nr. 305/2013. Dette berører ikke hver 
enkelt medlemsstats ret til at indføre 
yderligere tekniske midler til at håndtere 
andre alarmopkald. Erfaringerne med andre 
alarmopkaldssystemer har vist, at manuelt 

(6) For at sikre fuld funktionsdygtighed, 
kompatibilitet, interoperabilitet og 
kontinuitet i tjenesten i hele Unionen og 
mindske omkostningerne ved indførelsen
for Unionen som helhed bør alle 
medlemsstaterne indføre den prioriterede 
eCall-foranstaltning i overensstemmelse 
med de fælles specifikationer, som er 
fastlagt i den delegerede forordning (EU) 
nr. 305/2013. Dette berører ikke hver 
enkelt medlemsstats ret til at indføre 
yderligere tekniske midler til at håndtere 
andre alarmopkald. Erfaringerne med andre 
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udløste eCall-opkald kan omfatte en del 
autohjælpsopkald.

alarmopkaldssystemer har vist, at manuelt 
udløste eCall-opkald kan omfatte en del 
autohjælpsopkald.

Or. en

Ændringsforslag 8
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Såfremt det er nødvendigt, kan 
medlemsstaterne anvende alle nødvendige 
tekniske og organisatoriske midler for at 
filtrere disse autohjælpsopkald fra med 
henblik på at sikre, at kun alarmopkald 
bliver håndteret af eCall-alarmcentralerne. 
Målet med denne afgørelse, nemlig at sikre 
den koordinerede og sammenhængende 
indførelse af den interoperable EU-
dækkende eCall-tjeneste og en 
interoperabel og stabil tjeneste i hele 
Europa, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne og/eller den 
private sektor og kan derfor på grund af 
dens omfang og virkninger bedre nås på 
EU-plan;

(7) Såfremt det er nødvendigt, kan 
medlemsstaterne anvende alle nødvendige 
tekniske og organisatoriske midler for at 
filtrere disse autohjælpsopkald fra med 
henblik på at sikre, at kun alarmopkald 
bliver håndteret af eCall-alarmcentralerne. 
Målet med denne afgørelse, nemlig at sikre 
den koordinerede og sammenhængende 
indførelse af den interoperable EU-
dækkende eCall-tjeneste og en 
interoperabel og stabil tjeneste i hele 
Europa, kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne og/eller den 
private sektor og kan derfor på grund af 
dens omfang og virkninger bedre nås på 
EU-plan; Medlemsstaterne bør i den 
forbindelse sikre, at alle opkald bliver 
behandlet på den mest effektive måde. 

Or. ro

Ændringsforslag 9
Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

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

(7a) For at sikre hele Den Europæiske 
Union en stærk og konkurrencedygtig 
bilindustri bør det bemærkes, at indførelse 
af yderligere elektroniske funktioner i 
biler bør ske, uden at dette medfører 
obligatoriske specifikke tekniske 
implementeringer i biler, og på en måde, 
der ikke øger omkostningerne ved den 
offentlige sektors konkurrenceretlige 
undersøgelser.

Or. en

Ændringsforslag 10
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Ikke alle EU-borgere er bekendt med 
brugen af eCall-tjenesten. 
Medlemsstaterne bør organisere 
oplysningskampagner i samarbejde med 
Kommissionen. Disse kampagner bør 
oplyse borgerne om eksistensen af en fri 
og offentligt tilgængelig eCall-tjeneste, 
der understreger systemets fordele og 
funktioner. 

Or. ro

Ændringsforslag 11
Evžen Tošenovský

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Alle komponenter i eCall-tjenesten 
vedrørende nøjagtige og pålidelige 
positionsinformationer, herunder GNSS-
aktiverede mobilterminaler, bør sikre 
kompatibilitet med de europæiske 
satellitnavigationssystemer Egnos og 
Galileos tjenester og gøre fuld brug af 
disse EU-programmer, når de bliver 
operationelle.

Or. en

Ændringsforslag 12
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 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.

Hvis medlemsstaterne finder det ønskeligt, 
kan de indføre den infrastruktur af eCall-
alarmcentraler, der er nødvendig. Det bør 
understreges, at medlemsstaterne har og 
bør bevare retten til at organisere deres 
beredskabstjenester, som de ønsker.
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Or. nl

Ændringsforslag 13
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 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. juni 
2016 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. ro

Ændringsforslag 14
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest 18 måneder efter denne afgørelses 
ikrafttræden skal medlemsstaterne 
rapportere om gennemførelsen af denne 
afgørelse til Kommissionen. Denne 

udgår
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rapport skal som minimum indeholde 
listen over de myndigheder, der er 
ansvarlige for at vurdere, om af eCall-
alarmcentralerne fungerer i 
overensstemmelse med kravene i artikel 3 
i den delegerede forordning (EU) nr. 
305/2013, listen over eCall-
alarmcentralerne og deres geografiske 
dækning, en beskrivelse af 
overensstemmelsesprøvningen og en 
beskrivelse af protokollerne for 
beskyttelse af personoplysninger og 
databeskyttelse.

Or. nl

Ændringsforslag 15
Ivo Belet

Forslag til afgørelse
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 a
Medlemsstaterne sikrer, at eCall-opkald 
senest den 1. oktober 2015 kan foretages 
hvor som helst på deres område.

Or. en


