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Muudatusettepanek 4
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Direktiivi 2010/40/EL artiklis 6 on 
nõutud, et komisjon peab vastu võtma 
spetsifikatsioonid, et tagada ühilduvus, 
koostalitlusvõime ja pidevus 
intelligentsete transpordisüsteemide 
kasutuselevõtmiseks ja tööks 
kasutamiseks prioriteetsete meetmete 
puhul.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 5
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Komisjoni 26. novembri 2012. aasta 
delegeeritud määruses (EL) nr 305/2013 
(millega täiendatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses 
koostalitlusvõimelise automaatse 
hädaabikõne (eCall) ühtlustatud 
kasutuselevõtuga kogu ELis)21 kehtestati 
spetsifikatsioonid, et uuendada 
häirekeskuste taristut, mis on vajalik eCall-
kõnede nõuetekohaseks vastuvõtmiseks ja 
käsitlemiseks, tagamaks kogu ELi hõlmava 
eCall-teenuse ühilduvust, 
koostalitlusvõimet ja pidevust.

(3) Komisjoni 26. novembri 2012. aasta 
delegeeritud määruses (EL) nr 305/2013 
(millega täiendatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses 
koostalitlusvõimelise automaatse 
hädaabikõne (eCall) ühtlustatud 
kasutuselevõtuga kogu ELis)21 kehtestati 
spetsifikatsioonid, et uuendada 
häirekeskuste taristut, mis on vajalik eCall-
kõnede nõuetekohaseks vastuvõtmiseks ja 
käsitlemiseks, tagamaks kogu ELi hõlmava 
eCall-teenuse ühilduvust, 
koostalitlusvõimet ja pidevust, ning 
kohustati liikmesriike esitama 
23. oktoobriks 2013 aruande rakendamise 
olukorra kohta, sealhulgas rakendamise 
ajakava kaheks järgnevaks aastaks.

__________________ __________________
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21 ELT L 91, 3.4.2013, lk 1. 21 ELT L 91, 3.4.2013, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Peaaegu kõik liikmesriigid on 
koostalitlusvõimelise sõidukisisese eCall-
süsteemi teostust käsitlevale vastastikuse 
mõistmise memorandumile alla 
kirjutanud või sellele toetust avaldanud. 

Or. en

Muudatusettepanek 7
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et tagada teenuse 
koostalitlusvõime ja pidevus kogu ELis 
ning vähendada rakenduskulusid Euroopa 
Liidu jaoks tervikuna, on vaja, et kõik 
liikmesriigid võtavad eCalli prioriteetse 
meetme kasutusele kooskõlas delegeeritud 
määruses (EL) nr 305/2013 sätestatud 
ühiste spetsifikatsioonidega. See ei tohiks 
piirata liikmesriikide õigust võtta 
kasutusele täiendavad tehnilised vahendid 
teiste hädaabikõnede käsitlemiseks.

(6) Selleks et tagada teenuse täielik 
funktsionaalsus, ühilduvus,
koostalitlusvõime ja pidevus kogu ELis 
ning vähendada rakenduskulusid Euroopa 
Liidu jaoks tervikuna, on vaja, et kõik 
liikmesriigid võtavad eCalli prioriteetse 
meetme kasutusele kooskõlas delegeeritud 
määruses (EL) nr 305/2013 sätestatud 
ühiste spetsifikatsioonidega. See ei tohiks 
piirata liikmesriikide õigust võtta 
kasutusele täiendavad tehnilised vahendid 
teiste hädaabikõnede käsitlemiseks.

Or. en



AM\1009069ET.doc 5/8 PE522.980v01-00

ET

Muudatusettepanek 8
Silvia-Adriana Ţicău

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 kõiki asjakohaseid 
tehnilisi ja korralduslikke meetmeid selliste 
abikõnede filtreerimiseks, et tagada üksnes 
reaalsete hädaabikõnede jõudmine eCall-
häirekeskustesse. Seda tehes peaksid 
liikmesriigid tagama, et kõiki kõnesid 
käsitletakse kõige tõhusamal viisil. 

Or. ro

Muudatusettepanek 9
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Kogu Euroopa Liidule tugeva ja 
konkurentsivõimelise autotööstuse 
tagamiseks tuleks märkida, et autodele 
elektrooniliste lisaelementide 
paigaldamine peaks toimuma nii, et 
sellega ei kaasneks sõidukitele 
kohustuslikke tehnilisi erikriteeriume ja 
nii, et see ei suurendaks avaliku sektori 
jaoks konkurentsiõigusest lähtuvate 
uurimiste kulusid.

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Mitte kõik liidu kodanikud ei ole 
eCall-teenuse kasutamisega tuttavad. 
Liikmesriigid peaksid korraldama 
koostöös komisjoniga teadlikkuse 
suurendamise kampaaniaid. Nende 
kampaaniatega tuleks kodanikke 
teavitada sellest, et on olemas tasuta ja 
avalikkusele kättesaadav eCall-teenus, 
ning rõhutada, miks see süsteem on 
kasulik ja kuidas seda kasutada. 

Or. ro

Muudatusettepanek 11
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Kõik eCall-teenuse osad, mis on 
seotud täpse ja usaldusväärse 
positsioneerimisteabega, sealhulgas 
GNSSiga seotud mobiilsideterminalid, 
peaksid tagama ühilduvuse Euroopa 
satelliitnavigatsiooniprogrammide 
EGNOS ja Galileo teenustega ning neid 
ELi programme täiel määral ära 
kasutama, kui need tööle hakkavad.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Laurence J.A.J. Stassen
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 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.

Kui liikmesriigid seda soovivad, võivad 
nad võtta kasutusele vajaliku eCall-
häirekeskuste taristu. Tuleks rõhutada, et 
liikmesriikidel on ja neile peaks alles 
jääma õigus korraldada oma 
päästeteenuseid nii, nagu nad seda 
sobilikuks peavad.

Or. nl

Muudatusettepanek 13
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 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 

Liikmesriigid võtavad hiljemalt 1. juuniks
2016 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 
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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.

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. ro

Muudatusettepanek 14
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Hiljemalt 18 kuud pärast käesoleva 
otsuse jõustumist esitavad liikmesriigid 
komisjonile aruande käesoleva otsuse 
rakendamise kohta. Kõnealune aruanne 
peab hõlmama vähemalt nende pädevate 
asutuste loetelu, kes hindavad eCall-
häirekeskuste toimingute vastavust 
delegeeritud määruse (EL) nr 305/2013 
artiklis 3 sätestatud nõuetele, eCall-
häirekeskuste loetelu ja nende tegevuse 
geograafilist ulatust, vastavuskatsete 
kirjeldusi ning eraelu puutumatuse ja 
andmekaitse eeskirjade kirjeldust.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 15
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Liikmesriigid tagavad hiljemalt 
1. oktoobriks 2015, et eCall-kõnesid saab 
nende territooriumil teha igalt poolt.

Or. en


