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Изменение 4
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за решение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) За да бъде гарантирано доверието 
на потребителите в новата система 
eCall, държавите членки полагат 
грижи за целесъобразното използване 
на предадените данни.

Or. de

Изменение 5
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) От опита с други системи за спешни 
повиквания е известно, че ръчно 
задействаните повиквания от системата 
eCall може да включват повиквания за 
пътна помощ. Ако е необходимо,
държавите членки могат да прилагат 
всички подходящи технически и 
организационни средства, за да 
филтрират повикванията за пътна 
помощ, за да се гарантира, че 
единствено действително спешните 
повиквания се обработват от центровете 
за приемане на спешни повиквания на 
системата eCall.

(7) От опита с други системи за спешни 
повиквания е известно, че ръчно 
задействаните повиквания от системата 
eCall може да включват повиквания за 
пътна помощ. Ако е необходимо, 
държавите членки могат да прилагат 
подходящи технически и 
организационни средства, за да 
филтрират повикванията за пътна 
помощ, за да се гарантира, че 
единствено действително спешните 
повиквания се обработват от центровете 
за приемане на спешни повиквания на 
системата eCall.

Or. de

Изменение 6
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн
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Предложение за решение
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Предоставянето на услугата 
eCall следва да бъде предшествано от 
кампания за повишаване на 
осведомеността, предприета от 
Комисията и държавите членки, с 
цел разясняване на ползите и 
функционалните характеристики на 
новата система на гражданите. 
Кампанията следва да се провежда в 
държавите членки в сътрудничество 
с национални и регионални органи и 
следва да има за цел да информира 
ползвателите как да използват 
правилно системата и по този начин 
да се избягват фалшиви повиквания.

Or. en

Изменение 7
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за решение
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) В рамките на компанията за 
повишаване на осведомеността, 
провеждана от Комисията и 
държавите членки, гражданите 
следва да бъдат запознавани по-
отблизо с ползите и с 
функционалните характеристики, а 
също така и с разпоредбите в 
областта на защитата на данните.

Or. de
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Изменение 8
Вим ван де Камп

Предложение за решение
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) За да се осигури равностоен 
достъп до номер 112 и службите за 
спешна помощ за всички граждани, 
степента на точност и надеждност 
за местоположението на лицето, 
набиращо номер 112 с основаващ се на 
ГНСС мобилен терминал, следва да 
бъде равностойна на тази на 
повикването, извършено с помощта 
на системата eCall. Член 26 от 
Директива 2009/136/ЕО относно 
единния европейски номер за спешни 
повиквания 112 предвижда критерии 
за точност и надеждност за 
установяване на местоположението 
на повикващия, установени от 
компетентните регулаторни органи, 
докато от Комисията, след като се 
консултира с ОЕРЕС, може да 
предприема технически мерки за 
изпълнение.

Or. en

Изменение 9
Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за решение
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) В съответствие с препоръките, 
направени от Работната група за 
защита на данните по член 29 и 
съдържащи се в „работния документ 
относно защитата на данните и 
последиците за неприкосновеността 
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на личния живот в инициативата 
eCall“, приет на 26 септември 2006 
г.21а, при внедряването на 
инфраструктурата на центровете за 
обслужване на повиквания eCall, 
държавите членки следва да 
гарантират, че обработката на 
лични данни в контекста на 
обработването на повикванията eCall 
е в пълно съответствие с правилата 
за защита на личните данни, 
предвидени в Директива 95/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 24 октомври 1995 г. относно 
защитата на лицата по отношение 
на обработката на лични данни и за 
свободното движение на тези 
данни21б и в Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 12 юли 2002 г. относно 
обработката на лични данни и 
защита на правото на 
неприкосновеност на личния живот в 
сектора на електронните 
комуникации (Директива за правото 
на неприкосновеност на личния 
живот и електронни комуникации)21в

.
__________________
21a 1609/06/EN – WP 125.
21бOВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
21вОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.

Or. en

Изменение 10
Корнелис де Йонг

Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат не по- Държавите членки могат да въведат
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късно от 1 октомври 2015 г.
необходимата инфраструктура за 
центровете за приемане на спешни 
повиквания от системата eCall, която се 
изисква за правилното приемане и 
обработване на повиквания от системата 
eCall, ако е необходимо с филтър за 
неспешни повиквания, на своя 
територия, в съответствие със 
спецификациите, определени в 
Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013, с 
цел гарантиране на съответствието, 
оперативната съвместимост и 
непрекъснатостта на оперативно 
съвместимата система eCall в целия ЕС. 
Това не засяга правото на всяка държава 
членка да организира своите служби за 
спешно реагиране икономически най-
ефективно и съобразно своите нужди, 
включително възможността за 
филтриране на повикванията, които не 
са спешни повиквания и не могат да 
бъдат обработени от центровете за 
приемане на спешни повиквания от 
системата eCall, по-специално в случай 
на ръчно задействани повиквания от 
системата eCall.

необходимата инфраструктура за 
центровете за приемане на спешни 
повиквания от системата eCall, която се 
изисква за правилното приемане и 
обработване на повиквания от системата 
eCall, ако е необходимо с филтър за 
неспешни повиквания, на своя 
територия, в съответствие със 
спецификациите, определени в 
Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013, с 
цел гарантиране на съответствието, 
оперативната съвместимост и 
непрекъснатостта на оперативно 
съвместимата система eCall в целия ЕС. 
Това не засяга правото на всяка държава 
членка да организира своите служби за 
спешно реагиране икономически най-
ефективно и съобразно своите нужди, 
включително възможността за 
филтриране на повикванията, които не 
са спешни повиквания и не могат да 
бъдат обработени от центровете за 
приемане на спешни повиквания от 
системата eCall, по-специално в случай 
на ръчно задействани повиквания от 
системата eCall.

Or. en

Изменение 11
Вим ван де Камп

Предложение за решение
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат не по-
късно от 1 октомври 2015 г. 
необходимата инфраструктура за 
центровете за приемане на спешни 
повиквания от системата eCall, която се 
изисква за правилното приемане и 
обработване на повиквания от системата 
eCall, ако е необходимо с филтър за 

Държавите членки въвеждат не по-
късно от 1 октомври 2015 г. 
необходимата инфраструктура за 
центровете за приемане на спешни 
повиквания от системата eCall, която се 
изисква за правилното приемане и 
обработване на повиквания от системата 
eCall, ако е необходимо с филтър за 
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неспешни повиквания, на своя 
територия, в съответствие със 
спецификациите, определени в 
Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013, с 
цел гарантиране на съответствието, 
оперативната съвместимост и 
непрекъснатостта на оперативно 
съвместимата система eCall в целия ЕС. 
Това не засяга правото на всяка държава 
членка да организира своите служби за 
спешно реагиране икономически най-
ефективно и съобразно своите нужди, 
включително възможността за 
филтриране на повикванията, които не 
са спешни повиквания и не могат да 
бъдат обработени от центровете за 
приемане на спешни повиквания от 
системата eCall, по-специално в случай 
на ръчно задействани повиквания от 
системата eCall.

неспешни повиквания, на своя 
територия, в съответствие със 
спецификациите, определени в 
Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013, с 
цел гарантиране на съответствието,
оперативната съвместимост и 
непрекъснатостта на оперативно 
съвместимата система eCall в целия ЕС. 
Не по-късно от 1 октомври 2015 г. 
държавите членки гарантират също 
така, че нивото на точност и 
надеждност за местоположението 
на повикването до номера за спешни 
повиквания 112 г. с основаващ се на 
ГНСС мобилен терминал е 
еквивалентно на това на системата 
eCall. Това не засяга правото на всяка 
държава членка да организира своите 
служби за спешно реагиране 
икономически най-ефективно и 
съобразно своите нужди, включително 
възможността за филтриране на 
повикванията, които не са спешни 
повиквания и не могат да бъдат 
обработени от центровете за приемане 
на спешни повиквания от системата 
eCall, по-специално в случай на ръчно 
задействани повиквания от системата 
eCall.

Or. en

Обосновка

Парламентът е изисквал нееднократно гарантирането на точно местонахождение  
на лицето, извършващо повикване на номер 112.  За съжаление в това отношение не е 
постигнат голям напредък . Въвеждането на системата eCall потвърждава, че 
данните за местоположението по ГНСС могат да бъдат ефективно възстановени и 
предадени чрез мобилните мрежи до номер 112.  Въпреки че  значението на 
системата eCall не се поставя под въпрос, следва да се отбележи, че тя ще 
представлява едва около 1.7 % от годишния брой на спешните повиквания в ЕС.  
Настоящото предложение би създало ситуация, при която може да бъде 
установявано местоположението единствено на лицата с превозни средства.

Изменение 12
Йозеф Вайденхолцер
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Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки трябва да 
гарантират, че предаваните чрез 
услугата eCall данни се използват 
изключително в спешни случаи за 
спасителни цели.

Or. de


