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Amendement 4
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 
2010/40/EU dient de Commissie 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de specificaties die 
noodzakelijk zijn om de compatibiliteit, 
interoperabiliteit en continuïteit te 
waarborgen bij de invoering en het 
operationele gebruik van ITS ten behoeve 
van de prioritaire acties.

Schrappen

Or. nl

Amendement 5
Ivo Belet

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Bij gedelegeerde Verordening (EU) nr. 
305/2013 van de Commissie van 26 
november 2012 tot aanvulling van Richtlijn 
2010/40/EU van het Europees Parlement 
en de Raad, wat de geharmoniseerde 
voorziening in de gehele Unie van een 
interoperabele eCall betreft21, zijn de 
specificaties vastgesteld voor het 
moderniseren van de alarmcentrale-
infrastructuur (PSAP) die nodig is voor een 
adequate ontvangst en behandeling van 
eCalls, met als doel de compatibiliteit, 
interoperabiliteit en continuïteit van de 
geharmoniseerde EU-wijde eCall-dienst te 
waarborgen.

(3) Bij gedelegeerde Verordening (EU) nr. 
305/2013 van de Commissie van 26 
november 2012 tot aanvulling van Richtlijn 
2010/40/EU van het Europees Parlement 
en de Raad, wat de geharmoniseerde 
voorziening in de gehele Unie van een 
interoperabele eCall betreft, zijn de 
specificaties vastgesteld voor het 
moderniseren van de alarmcentrale-
infrastructuur (PSAP) die nodig is voor een 
adequate ontvangst en behandeling van 
eCalls, met als doel de compatibiliteit, 
interoperabiliteit en continuïteit van de 
geharmoniseerde EU-wijde eCall-dienst te 
waarborgen. De lidstaten dienen uiterlijk 
op 23 oktober 2013 bij de Commissie 
verslag uit te brengen over de uitvoering 
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van deze verordening, vergezeld van een 
invoeringsschema voor de volgende twee 
jaar.

__________________ __________________
21 PB L 91 van 3.4.2013, blz. 1. 21 PB L 91 van 3.4.2013, blz. 1.

Or. en

Amendement 6
Ivo Belet

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Overwegende dat vrijwel alle 
lidstaten het Memorandum van 
Overeenstemming voor de 
totstandbrenging van een Europawijd in 
voertuigen ingebouwd interoperabel 
eCall-systeem hebben ondertekend of er 
hun steun voor hebben uitgesproken. 

Or. en

Amendement 7
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om de interoperabiliteit en continuïteit 
van de dienst in de hele Unie te 
waarborgen en de kosten voor de 
introductie voor de hele Unie te drukken, 
dienen alle lidstaten de prioritaire actie 
eCall uit te voeren overeenkomstig de bij 
gedelegeerde Verordening (EU) nr. 
305/2013 vastgestelde gemeenschappelijke 
specificaties. Dit doet geen afbreuk aan het 

(6) Om de volledige functionaliteit, 
compatibiliteit, interoperabiliteit en 
continuïteit van de dienst in de hele Unie te 
waarborgen en de kosten voor de 
introductie voor de hele Unie te drukken, 
dienen alle lidstaten de prioritaire actie 
eCall uit te voeren overeenkomstig de bij 
gedelegeerde Verordening (EU) nr. 
305/2013 vastgestelde gemeenschappelijke 
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recht van elke lidstaat om aanvullende 
technische middelen in te voeren voor de 
behandeling van andere noodoproepen.

specificaties. Dit doet geen afbreuk aan het 
recht van elke lidstaat om aanvullende 
technische middelen in te voeren voor de 
behandeling van andere noodoproepen.

Or. en

Amendement 8
Silvia-Adriana Ţicău

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 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. 
Daarbij moeten de lidstaten ervoor zorgen 
dat alle oproepen zo efficiënt mogelijk 
worden behandeld.

Or. ro

Amendement 9
Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Omwille van een sterke en 
concurrerende automobielindustrie voor 
de gehele Europese Unie mag de 
invoering van nieuwe elektronische 
uitrusting in auto's niet gepaard gaan met 
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verplichte specifieke technische 
implementaties en mag zulks niet leiden 
tot verhoging van de kosten van 
onderzoek op het vlak van het 
mededingingsrecht voor de publieke 
sector.

Or. en

Amendement 10
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Niet alle burgers van de Unie zijn 
vertrouwd met het gebruik van de eCall-
dienst. De lidstaten moeten in 
samenwerking met de Commissie 
bewustmakingscampagnes organiseren. 
Met die campagnes moeten de burgers 
bekend worden gemaakt met het bestaan 
van een kosteloze en publiekelijk 
beschikbare eCall-dienst en moeten de 
voordelen en de functies van het systeem 
worden benadrukt.

Or. ro

Amendement 11
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een besluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Alle componenten van de eCall-
dienst in verband met nauwkeurige en 
betrouwbare plaatsbepalingsinformatie, 
met inbegrip van voor GNSS geschikte 
mobiele terminals, moeten compatibel zijn 
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met de diensten van de Europese 
satellietnavigatieprogramma's Egnos en 
Galileo en maximaal gebruikmaken van 
deze EU-programma's zodra ze 
operationeel zijn.

Or. en

Amendement 12
Laurence J.A.J. Stassen

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.

Indien de lidstaten het wenselijk achten, 
kunnen zij in de alarmcentrale-
infrastructuur voor eCall voorzien.
Benadrukt dient te worden dat de lidstaten
het recht hebben én dienen te behouden 
om hun noodhulpdiensten naar eigen 
believen te organiseren.

Or. nl

Amendement 13
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Artikel 1
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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 juni 2016 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.

Or. ro

Amendement 14
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een besluit
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk 18 maanden na de 
inwerkingtreding van dit besluit brengen 
de lidstaten aan de Commissie verslag uit 
over de voortgang bij de tenuitvoerlegging 
van dit besluit. Dat verslag bevat op zijn 
minst de lijst van de autoriteiten die 
bevoegd zijn voor het beoordelen van de 
conformiteit van de werking van de eCall-
alarmcentrales met de in artikel 3 van 
gedelegeerde Verordening (EU) nr. 
305/2013 genoemde eisen, de lijst en de 
geografische dekking van de eCall-
alarmcentrales en de beschrijving van de 
conformiteitstests en van de protocollen 

Schrappen
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op het gebied van bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en bescherming 
van gegevens.

Or. nl

Amendement 15
Ivo Belet

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk op 
1 oktober 2015 vanaf elke plaats op hun 
grondgebied eCalls mogelijk zijn.

Or. en


