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Tarkistus 4
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Direktiivin 2010/40/EU 6 artiklassa 
edellytetään, että komissio hyväksyy 
delegoiduilla säädöksillä määritykset, 
jotka ovat tarpeen älykkäiden 
liikennejärjestelmien (ITS) käyttöönoton 
ja operatiivisen käytön yhteensopivuuden, 
yhteentoimivuuden ja jatkuvuuden 
varmistamiseksi ensisijaisten toimien 
osalta.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 5
Ivo Belet

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä 
yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-
hätäpuhelujärjestelmän yhtenäisen 
tarjonnan osalta 26 päivänä marraskuuta 
2012 annetussa komission delegoidussa 
asetuksessa (EU) N:o 305/201321

vahvistetaan eCall-puhelujen asianomaisen 
vastaanottamisen ja käsittelemisen sekä 
yhdenmukaistetun EU:n laajuisen eCall-
palvelun yhteensopivuuden, 
yhteentoimivuuden ja jatkuvuuden 
edellyttämät määritykset hätäkeskusten
(Public Safety Answering Point, PSAP) 
ajanmukaistamista varten.

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä 
yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-
hätäpuhelujärjestelmän yhtenäisen 
tarjonnan osalta 26 päivänä marraskuuta 
2012 annetussa komission delegoidussa 
asetuksessa (EU) N:o 305/201321

vahvistetaan eCall-puhelujen asianomaisen 
vastaanottamisen ja käsittelemisen sekä 
yhdenmukaistetun EU:n laajuisen eCall-
palvelun yhteensopivuuden, 
yhteentoimivuuden ja jatkuvuuden 
edellyttämät määritykset hätäkeskusten
(Public Safety Answering Point, PSAP) 
ajanmukaistamista varten ja edellytetään, 
että jäsenvaltiot antavat 23. lokakuuta 
2013 mennessä täytäntöönpanotilanteesta 
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kertomuksen, johon sisältyy 
käyttöönottoaikataulu seuraaviksi 
kahdeksi vuodeksi.

__________________ __________________
21 EUVL L 91, 3.4.2013, s. 1. 21 EUVL L 91, 3.4.2013, s. 1.

Or. en

Tarkistus 6
Ivo Belet

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) ottaa huomioon, että lähes kaikki 
jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet 
yhteisymmärryspöytäkirjan 
yhteentoimivan yleiseurooppalaisen 
eCall-palvelun toteuttamiseksi 
Euroopassa tai tukeneet sitä;

Or. en

Tarkistus 7
Evžen Tošenovský

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta voidaan varmistaa palvelun 
yhteentoimivuus ja jatkuvuus koko 
unionissa sekä alentaa unionille koituvia 
toteuttamiskustannuksia, on tarpeen, että 
kaikki jäsenvaltiot ottavat käyttöön 
ensisijaisen eCall-toimen delegoidussa 
asetuksessa (EU) N:o 305/2013 
vahvistettujen yhteisten määritysten 
mukaisesti. Tämä ei saisi rajoittaa 
jäsenvaltioiden oikeutta ottaa käyttöön 

(6) Jotta voidaan varmistaa palvelun täysi 
toimintakunto, yhteensopivuus,
yhteentoimivuus ja jatkuvuus koko 
unionissa sekä alentaa unionille koituvia 
toteuttamiskustannuksia, on tarpeen, että 
kaikki jäsenvaltiot ottavat käyttöön 
ensisijaisen eCall-toimen delegoidussa 
asetuksessa (EU) N:o 305/2013 
vahvistettujen yhteisten määritysten 
mukaisesti. Tämä ei saisi rajoittaa 
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teknisiä lisävälineitä muiden 
hätäpuheluiden hoitamiseen.

jäsenvaltioiden oikeutta ottaa käyttöön 
teknisiä lisävälineitä muiden 
hätäpuheluiden hoitamiseen.

Or. en

Tarkistus 8
Silvia-Adriana Ţicău

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 kaikki 
soveltuvat tekniset ja organisatoriset 
ratkaisut, joilla suodatetaan tällaiset 
neuvontapuhelut ja varmistetaan, että 
eCall-hätäkeskukset käsittelevät ainoastaan 
todellisia hätäpuheluita. Näin tehdessään 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
kaikkia puheluita käsitellään 
mahdollisimman tehokkaasti. 

Or. ro

Tarkistus 9
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jotta turvataan vahva ja 
kilpailukykyinen autoteollisuus koko 
Euroopan unionissa, olisi syytä panna 
merkille, että sähköisten 
lisäominaisuuksien käyttöönotto autoissa 
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olisi tehtävä liittämättä autoihin pakollisia 
teknisiä erityissovelluksia ja tavalla, jolla 
ei lisätä kilpailuoikeudellisista 
tutkimuksista julkiselle sektorille 
aiheutuvia kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 10
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Kaikki unionin kansalaiset eivät ole 
perehtyneitä eCall-palvelun käyttöön. 
Jäsenvaltioiden olisi järjestettävä asiaa 
koskevia valistuskampanjoita yhteistyössä 
komission kanssa. Kampanjoissa olisi
tiedotettava kansalaisille ilmaisesta ja 
yleisesti käytettävissä olevasta eCall-
palvelusta ja korostettava järjestelmän 
etuja ja toimintoja. 

Or. ro

Tarkistus 11
Evžen Tošenovský

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Kaikkien eCall-palvelun osien, jotka 
liittyvät täsmällisiin ja luotettaviin 
paikannustietoihin, mukaan lukien 
satelliittipaikannuksen mahdollistavat 
matkaviestintäpäätteet, olisi taattava 
yhteensopivuus Euroopan 
satelliittinavigointiohjelmien EGNOS ja 
Galileo kanssa ja hyödynnettävä täysin 



AM\1009069FI.doc 7/9 PE522.980v01-00

FI

näitä EU-ohjelmia, kun ne aloittavat 
toimintansa. 

Or. en

Tarkistus 12
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta

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.

Jäsenvaltiot voivat halutessaan ottaa
käyttöön eCall-hätäkeskuksissa tarvittavan 
infrastruktuurin. On syytä korostaa, että 
jäsenvaltioilla on ja niiden olisi 
säilytettävä oikeus järjestää omat 
hätäpalvelunsa sopivaksi katsomallaan 
tavalla.

Or. nl

Tarkistus 13
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus päätökseksi
1 artikla – 1 kohta
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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
kesäkuuta 2016 otettava käyttöön eCall-
hätäkeskuksissa tarvittava infrastruktuuri, 
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 
eCall-puhelut.

Or. ro

Tarkistus 14
Laurence J.A.J. Stassen

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle tämän päätöksen 
täytäntöönpanotilannetta koskeva 
kertomus viimeistään 18 kuukauden 
kuluttua tämän päätöksen 
voimaantulosta. Kertomukseen on 
sisällyttävä ainakin luettelo 
toimivaltaisista viranomaisista, jotka 
arvioivat eCall-hätäkeskusten toiminnan 
vaatimustenmukaisuuden delegoidun 
asetuksen (EU) N:o 305/2013 3 artiklassa 

Poistetaan.
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lueteltuihin vaatimuksiin nähden, luettelo 
eCall-hätäkeskuksista ja niiden 
maantieteellisestä kattavuudesta, 
kuvaukset vaatimustenmukaisuustesteistä, 
yksityisyyden suojasta ja tietosuojasta.

Or. nl

Tarkistus 15
Ivo Belet

Ehdotus päätökseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava 
viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2015, 
että eCall-puheluita voidaan tehdä mistä 
tahansa niiden alueelta. 

Or. en


