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Pakeitimas 4
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) siekdamos užtikrinti vartotojų 
pasitikėjimą naująja sistema „eCall“, 
valstybės narės pasirūpina, kad perduoti 
duomenys būtų naudojami tikslingai;

Or. de

Pakeitimas 5
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) kaip matyti iš kitų skubios pagalbos 
iškvietų sistemų naudojimo patirties, dalį 
rankiniu būdu renkamų skambučių „eCall“ 
gali sudaryti pagalbos skambučiai.
Prireikus valstybės narės gali įgyvendinti
visas tinkamas technines ir organizacines 
priemones šiems pagalbos skambučiams 
filtruoti, kad sudarytų sąlygas „eCall“ BPC 
tvarkyti tik tikrus skubios pagalbos 
iškvietos skambučius;

(7) kaip matyti iš kitų skubios pagalbos 
iškvietų sistemų naudojimo patirties, dalį 
rankiniu būdu renkamų skambučių „eCall“ 
gali sudaryti pagalbos skambučiai.
Prireikus valstybės narės gali įgyvendinti 
tinkamas technines ir organizacines 
priemones šiems pagalbos skambučiams 
filtruoti, kad sudarytų sąlygas „eCall“ BPC 
tvarkyti tik tikrus skubios pagalbos 
iškvietos skambučius;

Or. de

Pakeitimas 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) prieš teikiant „eCall“ paslaugą 
Komisija ir valstybės narės turėtų surengti 
informuotumo didinimo kampaniją 
siekiant paaiškinti piliečiams naujosios 
sistemos privalumus ir funkcijas. 
Kampanija valstybėse narėse turėtų vykti 
bendradarbiaujant su nacionalinėmis ir 
regioninėmis valdžios institucijomis ir ją 
vykdant turėtų būti siekiama informuoti 
naudotojus, kaip tinkamai naudotis 
sistema, ir tokiu būdu užkirsti kelią 
melagingoms iškvietoms;

Or. en

Pakeitimas 7
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) per informuotumo didinimo 
kampaniją, kurią vykdo Komisija ir 
valstybės narės, piliečiams turėtų būti 
išaiškinta sistemos nauda, veikimo būdas 
ir su duomenų apsauga susijusios teisės 
nuostatos;

Or. de

Pakeitimas 8
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) siekiant užtikrinti lygiavertes visų 
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piliečių galimybes naudotis numerio 
„112“ ir pagalbos tarnybų paslaugomis, 
skambutį numeriu 112 inicijavusio GNSS 
funkciją turinčio mobilaus terminalo 
vietos nustatymo tikslumas ir 
patikimumas turi būti to paties lygio, kaip 
ir iškvietos „eCall“. 
Direktyvos 2009/136/EB 26 straipsnyje dėl 
bendrojo Europos skubios pagalbos 
iškvietimo telefono ryšio numerio „112“ 
nustatyti skambinančiojo vietos nustatymo 
tikslumo ir patikimumo kriterijai, kuriuos 
turi nustatyti kompetentingos reguliavimo 
institucijos, o Komisija, pasikonsultavusi 
su EERRI, gali priimti technines 
įgyvendinimo priemones;

Or. en

Pakeitimas 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) laikantis rekomendacijų, kurias 
pateikė 29 straipsnio duomenų apsaugos 
darbo grupė ir kurios pateiktos 2006 m. 
rugsėjo 26 d. priimtame Darbiniame 
dokumente dėl pagalbos iškvietos 
paslaugos iniciatyvos poveikio duomenų 
apsaugai ir privatumui21a, valstybės narės, 
diegdamos „eCall“ BPC infrastruktūrą, 
užtikrina, kad asmens duomenų 
tvarkymas, kai tvarkomi pagalbos 
iškvietos „eCall“ skambučiai, visiškai 
atitiktų asmens duomenų apsaugos 
taisykles, nustatytas 1995 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo21b ir 
2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2002/58/EB dėl 
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asmens duomenų tvarkymo ir privatumo 
apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje 
(Direktyva dėl privatumo ir elektroninių 
ryšių)21c;
__________________
21a 1609/06/EN – WP 125.
21b OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
21c OL L 201, 2002 7 31, p. 37.

Or. en

Pakeitimas 10
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2015 m. 
spalio 1 d. įdiegia visą reikiamą „eCall“
BPC infrastruktūrą, reikalingą visoms 
pagalbos iškvietoms „eCalls“, jei reikia, iš 
jų išskyrus kitus nei skubios pagalbos 
skambučius, tinkamai gauti ir tvarkyti jų 
teritorijoje pagal specifikacijas, nustatytas 
Deleguotuoju reglamentu (ES) 
Nr. 305/2013, kad būtų užtikrintas 
sąveikios europinės pagalbos iškvietos
„eCall“ paslaugos suderinamumas, 
sąveikumas ir tęstinumas. Tai nedaro 
poveikio atskirų valstybių narių teisei 
organizuoti savo pagalbos tarnybų darbą 
pačiu veiksmingiausiu ir labiausiai jų 
poreikius atitinkančiu būdu, įskaitant 
galimybę filtruoti skambučius, kuriais 
nesikreipiama dėl skubios pagalbos ir kurių 
tvarkyti „eCall“ BPC negali, visų pirma 
rankiniu būdu renkamus skambučius
„eCall“.

Valstybės narės gali įdiegti visą reikiamą
„eCall“ BPC infrastruktūrą, reikalingą 
visoms pagalbos iškvietoms „eCalls“, jei 
reikia, iš jų išskyrus kitus nei skubios 
pagalbos skambučius, tinkamai gauti ir 
tvarkyti jų teritorijoje pagal specifikacijas, 
nustatytas Deleguotuoju reglamentu (ES) 
Nr. 305/2013, kad būtų užtikrintas 
sąveikios europinės pagalbos iškvietos
„eCall“ paslaugos suderinamumas, 
sąveikumas ir tęstinumas. Tai nedaro 
poveikio atskirų valstybių narių teisei 
organizuoti savo pagalbos tarnybų darbą 
pačiu veiksmingiausiu ir labiausiai jų 
poreikius atitinkančiu būdu, įskaitant 
galimybę filtruoti skambučius, kuriais 
nesikreipiama dėl skubios pagalbos ir kurių 
tvarkyti „eCall“ BPC negali, visų pirma 
rankiniu būdu renkamus skambučius
„eCall“.

Or. en
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Pakeitimas 11
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2015 m. 
spalio 1 d. įdiegia visą reikiamą „eCall“ 
BPC infrastruktūrą, reikalingą visoms 
pagalbos iškvietoms „eCalls“, jei reikia, iš 
jų išskyrus kitus nei skubios pagalbos 
skambučius, tinkamai gauti ir tvarkyti jų 
teritorijoje pagal specifikacijas, nustatytas 
Deleguotuoju reglamentu (ES) 
Nr. 305/2013, kad būtų užtikrintas 
sąveikios europinės pagalbos iškvietos 
„eCall“ paslaugos suderinamumas, 
sąveikumas ir tęstinumas. Tai nedaro 
poveikio atskirų valstybių narių teisei 
organizuoti savo pagalbos tarnybų darbą 
pačiu veiksmingiausiu ir labiausiai jų 
poreikius atitinkančiu būdu, įskaitant 
galimybę filtruoti skambučius, kuriais 
nesikreipiama dėl skubios pagalbos ir kurių 
tvarkyti „eCall“ BPC negali, visų pirma 
rankiniu būdu renkamus skambučius 
„eCall“.

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2015 m. 
spalio 1 d. įdiegia visą reikiamą „eCall“ 
BPC infrastruktūrą, reikalingą visoms 
pagalbos iškvietoms „eCalls“, jei reikia, iš 
jų išskyrus kitus nei skubios pagalbos 
skambučius, tinkamai gauti ir tvarkyti jų 
teritorijoje pagal specifikacijas, nustatytas 
Deleguotuoju reglamentu (ES) 
Nr. 305/2013, kad būtų užtikrintas 
sąveikios europinės pagalbos iškvietos 
„eCall“ paslaugos suderinamumas, 
sąveikumas ir tęstinumas. Valstybės narės 
ne vėliau kaip 2015 m. spalio 1 d. taip pat 
užtikrina, kad skambutį numeriu 112 
inicijavusio GNSS funkciją turinčio 
mobilaus terminalo vietos nustatymo 
tikslumas ir patikimumas būtų to paties 
lygio, kaip ir iškvietos „eCall“. Tai nedaro 
poveikio atskirų valstybių narių teisei 
organizuoti savo pagalbos tarnybų darbą 
pačiu veiksmingiausiu ir labiausiai jų 
poreikius atitinkančiu būdu, įskaitant 
galimybę filtruoti skambučius, kuriais 
nesikreipiama dėl skubios pagalbos ir kurių 
tvarkyti „eCall“ BPC negali, visų pirma 
rankiniu būdu renkamus skambučius 
„eCall“.

Or. en

Pagrindimas

Parlamentas keletą kartų prašė užtikrinti, kad būtų nustatoma tiksli numeriu 112 
skambinančiojo vieta. Deja, šiuo klausimu pažanga nedidelė. Sistemos „eCall“ diegimas 
patvirtina, kad GNSS vietos nustatymo duomenys gali būti iš tikrųjų nuskaitomi ir 
perduodami mobiliojo ryšio tinklais pagalbos numeriu 112. Nors dėl sistemos „eCall“ 
svarbos abejonių nekyla, reiktų pažymėti, kad ji sudarys tik apie 1,7 proc. viso metinių 
pagalbos iškvietos skambučių ES skaičiaus. Dėl dabartinio pasiūlymo susidarytų padėtis, 
kuriai esant galėtų būti nustatyta tik transporto priemones turinčių asmenų buvimo vieta.
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Pakeitimas 12
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės privalo užtikrinti, kad 
naudojantis sistema „eCall“ perduoti 
duomenys būtų naudojami tik esant 
būtinam reikalui gelbėjimo tikslais.

Or. de


