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Изменение 34
Патрисия ван дер Камен

Предложение за регламент
-

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. nl

Обосновка

Бордовата система eCall не следва да бъде задължителна, а напълно доброволна 
възможност за потребителите.

Изменение 35
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
-

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Изменение 36
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С цел по-нататъшно подобряване на 
пътната безопасност, съобщението 
„Въвеждане на системата eCall“6

предлага нови мерки за ускоряване на 
разгръщането на бордова услуга за 
спешни повиквания в Съюза. Една от 

(3) С цел по-нататъшно подобряване на 
пътната безопасност, съобщението 
„Въвеждане на системата eCall“6

предлага нови мерки за ускоряване на 
разгръщането на бордова услуга за 
спешни повиквания в Съюза.
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предложените мерки е да се направи 
задължително оборудването на 
всички нови превозни средства с 
бордови системи eCall, като се 
започне с превозни средства от 
категории M1 и N1, както са 
дефинирани в приложение II към 
Директива 2007/46/ЕО.
__________________ __________________
6 COM (2009) 434 окончателен. 6 COM (2009) 434 окончателен.

Or. en

Изменение 37
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) На 3 юли 2012 г. Европейският 
парламент одобри доклада относно 
eCall: нова услуга на номер 112 за 
граждани7 като призова Комисията 
да представи предложение в рамката 
на Директива 2007/46/ЕО, с цел да се 
осигури задължителното разгръщане 
до 2015 г. на публичната система 
eCall, основаваща се на номер 112.

заличава се

__________________
7 2012/2056(INI).

Or. en

Изменение 38
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Системата eCall на Съюза се очаква 
да намали броя на смъртните случаи в 
Съюза, както и тежестта на 
нараняванията, предизвикани от 
пътнотранспортни произшествия. 
Задължителното въвеждане на 
системата eCall би направило услугата 
налична за всички граждани и по този 
начин би допринесло за намаляване на 
човешкото страдание и на разходите за 
здравеопазване и други разходи.

(5) Системата eCall на Съюза се очаква 
да намали броя на смъртните случаи в 
Съюза, както и тежестта на 
нараняванията, предизвикани от 
пътнотранспортни произшествия. 
Незадължителното въвеждане на 
системата eCall би направило услугата 
налична за всички граждани и по този 
начин би допринесло за намаляване на 
човешкото страдание и на разходите за 
здравеопазване и други разходи.

Or. en

Изменение 39
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Системата eCall на Съюза се очаква 
да намали броя на смъртните случаи в 
Съюза, както и тежестта на 
нараняванията, предизвикани от 
пътнотранспортни произшествия. 
Задължителното въвеждане на 
системата eCall би направило услугата 
налична за всички граждани и по този 
начин би допринесло за намаляване на 
човешкото страдание и на разходите за 
здравеопазване и други разходи.

(5) Системата eCall на Съюза се очаква 
да намали броя на смъртните случаи в 
Съюза, както и тежестта на 
нараняванията, предизвикани от 
пътнотранспортни произшествия. 
Задължителното въвеждане на 
системата eCall, както и 
задължителното и координирано 
модернизиране на инфраструктурата 
за подаване на спешни повиквания и
PSAP за тяхното приемане, би 
направило услугата налична за всички 
граждани и по този начин би 
допринесло за намаляване на човешкото 
страдание и на разходите за 
здравеопазване и други разходи.

Or. en
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Обосновка

Задължителното въвеждане от телекомуникационните оператори на съвместима 
инфраструктура за опериране на мобилните мрежи и PSAP, обхващаща всички 
държави – членки на ЕС и ЕИП, е предпоставка за изискване на задължителни 
бордови системи.

Изменение 40
Вим ван де Камп

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Системата eCall на Съюза се очаква 
да намали броя на смъртните случаи в 
Съюза, както и тежестта на 
нараняванията, предизвикани от 
пътнотранспортни произшествия. 
Задължителното въвеждане на 
системата eCall би направило услугата 
налична за всички граждани и по този 
начин би допринесло за намаляване на 
човешкото страдание и на разходите за 
здравеопазване и други разходи.

(5) Системата eCall на Съюза се очаква 
да намали броя на смъртните случаи в 
Съюза, както и тежестта на 
нараняванията, предизвикани от 
пътнотранспортни произшествия. 
Задължителното въвеждане на 
системата eCall и задължителното 
модернизиране на 
телекомуникационните оператори за 
подаване на спешни повиквания и
PSAP за тяхното приемане би 
направило услугата налична за всички 
граждани и по този начин би 
допринесло за намаляване на човешкото 
страдание и на разходите за 
здравеопазване и други разходи.

Or. en

Обосновка

Задължителното въвеждане на съвместима инфраструктура за опериране на 
мобилните мрежи и PSAP, обхващаща цялата територия на ЕС, е предпоставка за 
изискване на задължителни бордови системи.

Изменение 41
Малкълм Харбър
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Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Предоставянето на точна и надеждна 
информация за местоположението е 
съществен елемент на ефективната 
работа на бордовата система eCall. 
Поради това е целесъобразно да се 
изисква нейната съвместимост с 
услугите, предоставяни от програмите
за спътникова навигация, включително
системите, създадени по програмите 
„Галилео“ и EGNOS, определени в 
Регламент (ЕО) № 683/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 
юли 2008 г. за продължаване на 
изпълнението на европейските програми 
за спътникова навигация (EGNOS и 
„Галилео“)8.

(6) Предоставянето на точна и надеждна 
информация за местоположението е 
съществен елемент на ефективната 
работа на бордовата система eCall. 
Поради това е целесъобразно да се 
изисква нейната съвместимост с 
услугите, предоставяни от наличните 
програми за спътникова навигация в 
момента на влизане в сила на 
настоящия регламент, и освен това 
следва да бъде предвиден разумен срок 
по отношение на системите, създадени 
по програмите „Галилео“ и EGNOS, 
определени в Регламент (ЕО) № 
683/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета от 9 юли 2008 г. за 
продължаване на изпълнението на 
европейските програми за спътникова 
навигация (EGNOS и „Галилео“)8.

__________________ __________________
8 ОВ L 196, 24.7.2008 г., стр.1. 8 ОВ L 196, 24.7.2008 г., стр.1.

Or. en

Обосновка

Ако секторът бъде принуден да осигури съвместимост с „Галилео“ преди „Галилео“ 
да функционира и преди пълна оценка на съвместимостта на системите eCall, 
съществува риск да се наложи системите eCall да бъдат модифицирани след 
въвеждането им на пазара, при значителни потенциални разходи за производителите. 
След като „Галилео“ започне да функционира и й бъде направена оценка, 
съвместимост може да се изисква само за нови типове превозни средства и с 
предвиден достатъчен срок.

Изменение 42
Вим ван де Камп, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Предоставянето на точна и надеждна 
информация за местоположението е 
съществен елемент на ефективната 
работа на бордовата система eCall. 
Поради това е целесъобразно да се 
изисква нейната съвместимост с 
услугите, предоставяни от програмите 
за спътникова навигация, включително 
системите, създадени по програмите 
„Галилео“ и EGNOS, определени в 
Регламент (ЕО) № 683/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 
юли 2008 г. за продължаване на 
изпълнението на европейските програми 
за спътникова навигация (EGNOS и 
„Галилео“)8 .

(6) Предоставянето на точна и надеждна 
информация за местоположението е 
съществен елемент на ефективната 
работа на бордовата система eCall. 
Поради това е целесъобразно да се 
изисква нейната съвместимост с 
услугите, предоставяни от програмите 
за спътникова навигация, когато тези 
услуги са оперативни, включително 
системите, създадени по програмите 
„Галилео“ и EGNOS, определени в 
Регламент (ЕО) № 683/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 
юли 2008 г. за продължаване на 
изпълнението на европейските програми 
за спътникова навигация (EGNOS и 
„Галилео“)8.

__________________ __________________
8 ОВ L 196, 24.7.2008 г., стр.1. 8 ОВ L 196, 24.7.2008 г., стр.1.

Or. en

Обосновка

Услугите все още не функционират.

Изменение 43
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Предоставянето на точна и надеждна 
информация за местоположението е 
съществен елемент на ефективната 
работа на бордовата система eCall. 
Поради това е целесъобразно да се 
изисква нейната съвместимост с 
услугите, предоставяни от програмите 
за спътникова навигация, включително

(6) Предоставянето на точна и надеждна 
информация за местоположението е 
съществен елемент на ефективната 
работа на бордовата система eCall. 
Поради това е целесъобразно да се 
изисква нейната съвместимост с 
оперативните услуги, предоставяни от 
програмите за спътникова навигация, 
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системите, създадени по програмите 
„Галилео“ и EGNOS, определени в 
Регламент (ЕО) № 683/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 
юли 2008 г. за продължаване на 
изпълнението на европейските програми 
за спътникова навигация (EGNOS и 
„Галилео“)8.

например системите, създадени по 
програмите „Галилео“ и EGNOS, 
определени в Регламент (ЕО) № 
683/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета от 9 юли 2008 г. за 
продължаване на изпълнението на 
европейските програми за спътникова 
навигация (EGNOS и „Галилео“)8.

__________________ __________________
8 ОВ L 196, 24.7.2008 г., стр.1. 8 ОВ L 196, 24.7.2008 г., стр.1.

Or. fr

Изменение 44
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Предоставянето на точна и надеждна 
информация за местоположението е 
съществен елемент на ефективната 
работа на бордовата система eCall. 
Поради това е целесъобразно да се 
изисква нейната съвместимост с 
услугите, предоставяни от програмите 
за спътникова навигация, включително 
системите, създадени по програмите 
„Галилео“ и EGNOS, определени в 
Регламент (ЕО) № 683/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 
юли 2008 г. за продължаване на 
изпълнението на европейските програми 
за спътникова навигация (EGNOS и 
„Галилео“)8.

(6) Предоставянето на точна и надеждна 
информация за местоположението при 
спешни ситуации е съществен елемент 
на ефективната работа на бордовата 
система eCall. Поради това е 
целесъобразно да се изисква нейната 
съвместимост с услугите, предоставяни 
от програмите за спътникова навигация, 
включително системите, създадени по 
програмите „Галилео“ и EGNOS, 
определени в Регламент (ЕО) № 
683/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета от 9 юли 2008 г. за 
продължаване на изпълнението на 
европейските програми за спътникова 
навигация (EGNOS и „Галилео“)8.

__________________ __________________
8 ОВ L 196, 24.7.2008 г., стр.1. 8 ОВ L 196, 24.7.2008 г., стр. 1.

Or. de
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Изменение 45
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Задължителното оборудване на 
превозни средства с бордова система 
eCall следва първоначално да се 
прилага само за нови пътнически леки 
автомобили и лекотоварни превозни 
средства (категории M1 и N1), за 
които вече съществува подходящ 
механизъм за задействане.

заличава се

Or. en

Изменение 46
Адам Белан

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Задължителното оборудване на 
превозни средства с бордова система 
eCall следва първоначално да се прилага 
само за нови пътнически леки 
автомобили и лекотоварни превозни 
средства (категории M1 и N1), за които 
вече съществува подходящ механизъм 
за задействане.

(7) Задължителното оборудване на 
превозни средства с бордова система 
eCall следва първоначално да се прилага 
само за нови пътнически леки 
автомобили и лекотоварни превозни 
средства (категории M1 и N1), за които 
вече съществува подходящ механизъм 
за задействане. Едва след като се 
установи, че бордовата система eCall 
работи добре, следва да се помисли за 
разширяване на кръга от превозни 
средства, на които да се изисква 
монтирането ѝ.

Or. pl



AM\1009763BG.doc 11/55 PE523.081v01-00

BG

Изменение 47
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Задължителното оборудване на 
превозни средства с бордова система
eCall следва първоначално да се прилага 
само за нови пътнически леки 
автомобили и лекотоварни превозни 
средства (категории M1 и N1), за които 
вече съществува подходящ механизъм 
за задействане.

(7) Задължителното оборудване на 
превозни средства с бордова система 
eCall следва първоначално да се прилага 
само за нови типове пътнически леки 
автомобили и лекотоварни превозни 
средства (категории M1 и N1), за които 
вече съществува подходящ механизъм 
за задействане.

Or. en

Обосновка

Настоящият регламент е предвиден само за нови типове превозни средства.

Изменение 48
Вим ван де Камп, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Задължителното оборудване на 
превозни средства с бордова система 
eCall следва първоначално да се прилага 
само за нови пътнически леки 
автомобили и лекотоварни превозни 
средства (категории M1 и N1), за които 
вече съществува подходящ механизъм 
за задействане.

(7) Задължителното оборудване на 
превозни средства с бордова система 
eCall следва първоначално да се прилага 
само за нови типове пътнически леки 
автомобили и лекотоварни превозни 
средства (категории M1 и N1), за които 
вече съществува подходящ механизъм 
за задействане.

Or. en

Обосновка

Регламентът се прилага само за нови типове превозни средства.



PE523.081v01-00 12/55 AM\1009763BG.doc

BG

Изменение 49
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Задължителното оборудване на 
превозни средства с бордова система 
eCall следва да не нарушава правото на 
всички заинтересовани страни, като 
производители на леки автомобили и 
независими оператори да предлагат 
допълнителни услуги при извънредни 
ситуации и/или услуги с добавена 
стойност, успоредно или като се гради 
върху бордовата система eCall, 
използваща номер 112. Въпреки това 
тези допълнителни услуги следва да 
бъдат проектирани така, че да не 
увеличават отвличането на вниманието 
на водача.

(8) Незадължителното оборудване на 
превозни средства с бордова система 
eCall следва да не нарушава правото на 
всички заинтересовани страни, като 
производители на леки автомобили и 
независими оператори да предлагат 
допълнителни услуги при извънредни 
ситуации и/или услуги с добавена 
стойност, успоредно или като се гради 
върху бордовата система eCall, 
използваща номер 112. Въпреки това 
тези допълнителни услуги следва да 
бъдат проектирани така, че да не 
увеличават отвличането на вниманието 
на водача.

Or. en

Изменение 50
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Задължителното оборудване на 
превозни средства с бордова система 
eCall следва да не нарушава правото на 
всички заинтересовани страни, като 
производители на леки автомобили и 
независими оператори да предлагат 
допълнителни услуги при извънредни 
ситуации и/или услуги с добавена 
стойност, успоредно или като се гради 
върху бордовата система eCall, 

(8) Задължителното оборудване на 
превозни средства с бордова система 
eCall следва да не нарушава правото на 
всички заинтересовани страни, като 
производители на леки автомобили и 
независими оператори да предлагат 
допълнителни услуги при извънредни 
ситуации и/или услуги с добавена 
стойност, успоредно или като се гради 
върху бордовата система eCall, 
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използваща номер 112. Въпреки това 
тези допълнителни услуги следва да 
бъдат проектирани така, че да не 
увеличават отвличането на вниманието 
на водача.

използваща номер 112. Въпреки това 
тези допълнителни услуги следва да 
бъдат проектирани така, че да не 
увеличават отвличането на вниманието 
на водача, и следва да съответстват 
на всички разпоредби за безопасност, 
сигурност и защита на данните. Тези 
допълнителни услуги трябва да бъдат 
по избор на потребителите и с 
възможност за деактивиране по всяко 
време.

Or. de

Изменение 51
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се осигури свободен избор 
на потребителите и лоялна 
конкуренция, както и да се насърчат 
иновациите и да се даде тласък на 
конкурентоспособността на 
промишлеността на Съюза на 
световния пазар в областта на 
информационните технологии, 
бордовата система eCall, следва да е 
достъпна безплатно и без 
дискриминация за всички независими 
оператори, и да е на основата на 
оперативно съвместима платформа с 
открит достъп за евентуални бъдещи 
бордови приложения или услуги.

(9) Бордовата система eCall, 
използваща номер 112, е обществена 
услуга от общ интерес и 
следователно трябва да е достъпна 
безплатно, т.е. да се предоставя 
безплатно. Разходите за бордовата 
система eCall, използваща номер 112, 
не трябва да се прехвърлят на 
потребителите.

Or. de

Изменение 52
Робер Рошфор
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Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се осигури свободен избор 
на потребителите и лоялна конкуренция, 
както и да се насърчат иновациите и да 
се даде тласък на 
конкурентоспособността на 
промишлеността на Съюза на световния 
пазар в областта на информационните 
технологии, бордовата система eCall, 
следва да е достъпна безплатно и без 
дискриминация за всички независими 
оператори, и да е на основата на 
оперативно съвместима платформа с 
открит достъп за евентуални бъдещи 
бордови приложения или услуги.

(9) С цел да се осигури свободен избор 
на потребителите и лоялна конкуренция, 
както и да се насърчат иновациите и да 
се даде тласък на 
конкурентоспособността на 
промишлеността на Съюза на световния 
пазар в областта на информационните 
технологии, бордовата система eCall, 
следва да е достъпна безплатно и без 
дискриминация за всички независими 
оператори, поне за целите на ремонта 
и поддръжката.

Or. fr

Изменение 53
Констанс Льо Грип

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се осигури свободен избор 
на потребителите и лоялна конкуренция, 
както и да се насърчат иновациите и да 
се даде тласък на 
конкурентоспособността на 
промишлеността на Съюза на световния 
пазар в областта на информационните 
технологии, бордовата система eCall, 
следва да е достъпна безплатно и без 
дискриминация за всички независими 
оператори, и да е на основата на 
оперативно съвместима платформа с 
открит достъп за евентуални бъдещи 
бордови приложения или услуги.

(9) С цел да се осигури свободен избор 
на потребителите и лоялна конкуренция, 
както и да се насърчат иновациите и да 
се даде тласък на 
конкурентоспособността на 
промишлеността на Съюза на световния 
пазар в областта на информационните 
технологии, бордовата система eCall, 
следва да е достъпна безплатно и без 
дискриминация за всички независими 
оператори.

Or. fr
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Изменение 54
Матео Салвини

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се осигури свободен избор 
на потребителите и лоялна конкуренция, 
както и да се насърчат иновациите и да 
се даде тласък на 
конкурентоспособността на 
промишлеността на Съюза на световния 
пазар в областта на информационните 
технологии, бордовата система eCall, 
следва да е достъпна безплатно и без 
дискриминация за всички независими 
оператори, и да е на основата на 
оперативно съвместима платформа с 
открит достъп за евентуални бъдещи 
бордови приложения или услуги.

(9) С цел да се осигури свободен избор 
на потребителите и лоялна конкуренция, 
както и да се насърчат иновациите и да 
се даде тласък на 
конкурентоспособността на 
промишлеността на Съюза на световния 
пазар в областта на информационните 
технологии, бордовата система, следва 
да е достъпна безплатно и без 
дискриминация за всички независими 
оператори, и да е на основата на 
оперативно съвместима, 
стандартизирана платформа с открит
достъп за евентуални бъдещи бордови 
приложения или услуги.

Or. it

Обосновка

С цел да се осигури свободен избор на потребителите и лоялна конкуренция, 
доставчици, които се явяват трета страна, следва да имат достъп не само до 
функцията eCall, но и до цялата бордова система. Освен това оперативно 
съвместимата платформа с открит достъп трябва да е стандартизирана. Ако не е, 
независимите оператори, които желаят да предоставят допълнителни или услуги по 
избор, ще бъдат задължени да предлагат различни версии за различни марки и модели 
превозни средства.

Изменение 55
Вим ван де Камп, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се осигури свободен избор 
на потребителите и лоялна конкуренция, 
както и да се насърчат иновациите и да 
се даде тласък на 
конкурентоспособността на 
промишлеността на Съюза на световния 
пазар в областта на информационните 
технологии, бордовата система eCall, 
следва да е достъпна безплатно и без 
дискриминация за всички независими 
оператори, и да е на основата на 
оперативно съвместима платформа с 
открит достъп за евентуални бъдещи 
бордови приложения или услуги.

(9) С цел да се осигури свободен избор 
на потребителите и лоялна конкуренция, 
както и да се насърчат иновациите и да 
се даде тласък на 
конкурентоспособността на 
промишлеността на Съюза на световния 
пазар в областта на информационните 
технологии, бордовата система eCall, 
следва да е достъпна безплатно и без 
дискриминация за всички независими 
оператори, и да е на основата на 
оперативно съвместима, 
стандартизирана платформа с открит 
достъп за евентуални бъдещи бордови 
приложения или услуги.

Or. en

Обосновка

In order to ensure free consumer choice and fair competition, third party providers need 
access not only to the limited eCall function but to the in-vehicle system as a whole. In 
addition, in order for third party providers to have access to the open-platform as well as to 
ensure fair competition, the interoperable and open-access platform must be standardised. 
Without standardisation, independent operators wishing to provide additional and optional 
services would have to adapt to each manufacturer and to each vehicle. This would not be 
economically viable for third party providers and would considerably restrict consumers’ 
choice.

Изменение 56
Адам Белан

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се осигури свободен избор 
на потребителите и лоялна конкуренция, 
както и да се насърчат иновациите и да 
се даде тласък на 
конкурентоспособността на 
промишлеността на Съюза на световния 

(9) С цел да се осигури свободен избор 
на потребителите и лоялна конкуренция, 
както и да се насърчат иновациите и да 
се даде тласък на 
конкурентоспособността на 
промишлеността на Съюза на световния 
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пазар в областта на информационните 
технологии, бордовата система eCall, 
следва да е достъпна безплатно и без 
дискриминация за всички независими 
оператори, и да е на основата на 
оперативно съвместима платформа с 
открит достъп за евентуални бъдещи 
бордови приложения или услуги.

пазар в областта на информационните 
технологии, бордовата система eCall, 
следва да е достъпна безплатно и без 
дискриминация за всички независими 
оператори, и да е на основата на 
оперативно съвместима платформа с 
открит достъп, надлежно отчитайки 
съществуващите бордови системи, за 
евентуални бъдещи бордови 
приложения или услуги.

Or. pl

Изменение 57
Олга Сехналова

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Превозните средства със 
специално предназначение следва да са 
обект на спазване на изискванията за 
eCall, определени в настоящия 
регламент, освен ако органите за 
одобрение на типа счетат въз основа 
на всеки отделен случай, че 
превозното средство не може да 
изпълни тези изисквания, поради 
своето специално предназначение.

заличава се

Or. en

Изменение 58
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) В съответствие с препоръките, 
направени от Работната група по член 

(13) В съответствие с препоръките, 
направени от Работната група по член 
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29 за защитата на данни, и съдържащи 
се в „Работния документ относно 
защитата на данни и последиците, 
свързани с правото на личен живот за 
инициативата eCall“, приет на 26 
септември 2006 г.9, всяко обработване 
на лични данни посредством бордовата 
система eCall следва да е в съответствие 
с правилата за защита на лични данни, 
предвидени в Директива 95/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение 
на тези данни10 и с 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)11, по-
специално с цел да се гарантира, че 
превозните средства, които са 
оборудвани с бордова система eCall, при 
нормален работен режим, свързан с 
eCall за номер 112, не са проследими и 
не са подложени на постоянно 
проследяване и че минималният набор 
от данни, изпратени от бордовата 
система eCall включва минималната 
информация, необходима за 
подходящото обработване на спешни 
повиквания.

29 за защитата на данни, и съдържащи 
се в „Работния документ относно 
защитата на данни и последиците, 
свързани с правото на личен живот за 
инициативата eCall“, приет на 26 
септември 2006 г.9, всяко обработване 
на лични данни посредством бордовата 
система eCall следва да е в съответствие 
с правилата за защита на лични данни, 
предвидени в член 8 от Хартата на 
основните права9a, Директива 95/46/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 24 октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването на 
лични данни и за свободното движение 
на тези данни10 и с 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)11, по-
специално с цел да се гарантира, че 
превозните средства, които са 
оборудвани с бордова система eCall, при 
нормален работен режим, свързан с 
eCall за номер 112, не са проследими и 
не са подложени на постоянно 
проследяване и че минималният набор 
от данни, изпратени от бордовата 
система eCall включва минималната 
информация, необходима за 
подходящото обработване на спешни 
повиквания.

__________________ __________________
9 1609/06/EN – WP 125. 9 1609/06/EN – WP 125.

9 a ОВ C 364/1, 18.12.2000 г.
10 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр.31. 10 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
11 ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр.37. 11 ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.

Or. de
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Изменение 59
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) С цел да осигури прилагането на 
общи технически изисквания за 
бордовата система eCall, правомощието 
да приема актове в съответствие с член 
290 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да бъде 
делегирано на Комисията по отношение 
на подробните правила за прилагането 
на съответните стандарти, за 
изпитването, за защитата на лични 
данни и правото на личен живот и за 
освобождаването за някои превозни 
средства или класове превозни средства 
от категории M1 и N1. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
навременното предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

(15) С цел да осигури прилагането на 
общи технически изисквания за 
бордовата система eCall, правомощието 
да приема актове в съответствие с член 
290 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да бъде 
делегирано на Комисията по отношение 
на подробните правила за прилагането 
на съответните стандарти, за 
изпитването, за защитата на лични 
данни и правото на личен живот под 
формата на „privacy by design“ 
(защита на личния живот още при 
проектирането) и за освобождаването 
за някои превозни средства или класове 
превозни средства от категории M1 и 
N1. От особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
По-специално следва да бъдат 
консултирани Европейският надзорен 
орган по защита на данните и 
организации за защита на 
потребителите. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното и навременното 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и Съвета. 

Or. de

Изменение 60
Робер Рошфор
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Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) На производителите на превозни 
средства следва да се предостави 
достатъчно време за адаптиране към 
техническите изисквания на настоящия 
регламент.

(16) На производителите на превозни 
средства следва да се предоставят 36 
месеца след датата на публикуване на 
настоящия регламент и делегираните 
актове към него в Официален вестник 
на Европейския съюз за адаптиране към 
техническите изисквания на настоящия 
регламент.

Or. fr

Изменение 61
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) На производителите на превозни 
средства следва да се предостави 
достатъчно време за адаптиране към 
техническите изисквания на настоящия 
регламент.

(16) На производителите на превозни 
средства следва да се предостави 
достатъчно време за адаптиране към 
техническите изисквания на настоящия 
регламент и делегираните актове към 
него.

Or. en

Обосновка

На производителите ще е необходимо и достатъчно време за адаптиране към 
делегираните актове.

Изменение 62
Констанс Льо Грип

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) На производителите на превозни 
средства следва да се предостави 
достатъчно време за адаптиране към 
техническите изисквания на настоящия 
регламент.

(16) На производителите на превозни 
средства следва да се предостави 
достатъчно време за адаптиране към 
техническите изисквания на настоящия 
регламент, включително по 
отношение на извършването на 
необходимите проучвания и 
изпитвания за установяване, че 
системата eCall е надеждна. Това 
следва да стане без да се нарушава 
графикът, определен за прилагането 
на регламента. Въпреки това, ако в 
резултат на проблеми с прилагането 
стане ясно, че е невъзможно 
системата eCall да бъде пусната в 
експлоатация до датата, предвидена 
в член 12, параграф 2, Комисията 
следва да обмисли отправянето на 
предложение за отлагане на тази 
дата.

Or. fr

Изменение 63
Вим ван де Камп, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) До 1 януари 2015 г. Комисията 
следва да представи доклад относно 
готовността на 
телекомуникационната 
инфраструктура и 
инфраструктурата на центровете за 
приемане на спешни повиквания за 
eCall системата във всички държави 
членки. Този доклад следва да включва 
подробен преглед на действията, 
които държавите членки следва да 
предприемат, за да бъдат готови да 
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получават повиквания от системата 
eCall към датата, предвидена в член 
12.

Or. en

Изменение 64
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент установява 
техническите изисквания за одобрение 
на типа на ЕО на превозни средства по 
отношение на бордовата система eCall.

Настоящият регламент установява 
техническите изисквания за 
незадължително одобрение на типа на 
ЕО на превозни средства по отношение 
на бордовата система eCall.

Or. en

Изменение 65
Вим ван де Камп, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент установява 
техническите изисквания за одобрение 
на типа на ЕО на превозни средства по 
отношение на бордовата система eCall.

Настоящият регламент установява 
техническите изисквания за одобрение 
на типа на ЕО на превозни средства по 
отношение на бордовата система eCall и 
оперативната съвместимост, 
стандартизирания и открит достъп 
на бордовата система.

Or. en

Обосновка

Следва да се включи оперативната съвместимост, стандартизираният и открит 
достъп на бордовата система.
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Изменение 66
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „бордова система e-Call“ означава 
система, задействана автоматично —
чрез монтирани в автомобила датчици, 
или ръчно, която предава, посредством 
мобилни безжични далекосъобщителни 
мрежи, стандартизиран минимален 
набор от данни и установява аудио 
канал на базата на номер 112 между 
пътуващите в превозното средство и 
обществения център за приемане на 
спешни повиквания;

(1) „бордова система e-Call“ означава 
система, съставена от монтирано в 
автомобила оборудване, задействана 
автоматично — чрез монтирани в 
автомобила датчици, или ръчно, която 
излъчва сигнали, посредством мобилни 
безжични далекосъобщителни мрежи, за 
предаване на стандартизиран 
минимален набор от данни и за 
установяване на аудио канал на базата 
на номер 112 или на частен, 
основаващ се на eCall системата 
аудио канал между пътуващите в 
превозното средство и обществения 
център за приемане на спешни 
повиквания, когато съществува и е в 
обхват безжична далекосъобщителна 
мрежа;

Or. en

Обосновка

Изискването за бордова система следва да бъде ограничено до удостоверяване 
излъчването на сигнал и/или данни, а не до реалното установяване на връзка. Освен 
това частните eCall услуги следва да могат да продължат да съществуват не само 
като допълнение към обществена eCall система, но и като алтернатива (вж. член 5). 
Предлагат се и други промени във формулировката, за да се избегне повторението и 
да се подобри съответствието между определенията в съответните стандарти 
CEN.

Изменение 67
Адам Белан

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „бордова система e-Call“ означава 
система, задействана автоматично —
чрез монтирани в автомобила датчици, 
или ръчно, която предава, посредством 
мобилни безжични далекосъобщителни 
мрежи, стандартизиран минимален 
набор от данни и установява аудио 
канал на базата на номер 112 между 
пътуващите в превозното средство и 
обществения център за приемане на 
спешни повиквания;

(1) „бордова система e-Call“ означава 
система, задействана автоматично —
чрез монтирани в автомобила датчици, 
или ръчно, която предава, посредством 
мобилни безжични далекосъобщителни 
мрежи, стандартизиран минимален 
набор от данни и установява аудио 
канал на базата на номер 112 между 
пътуващите в превозното средство и 
най-близкия обществен център за 
приемане на спешни повиквания;

Or. pl

Изменение 68
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Член 3 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „бордова система“ означава 
оборудване, монтирано в автомобила 
заедно със средствата, които да 
задействат, управляват и извършат 
предаването eCall посредством 
публична мобилна безжична 
далекосъобщителна мрежа, 
осигуряваща връзка между превозното 
средство и средство за изпълняване на 
услугата eCall посредством обществена 
мобилна безжична съобщителна мрежа.

(2) „бордово оборудване“ означава
оборудване, вградено в превозното 
средство, което предоставя или има 
достъп до записаните в автомобила 
данни, необходими за осигуряване на
минимален набор от данни (МНД) и 
на връзка между превозното средство и 
средство за изпълняване на услугата 
eCall посредством обществена мобилна 
безжична съобщителна мрежа.

Or. en

Обосновка

Изискването за бордова система следва да бъде ограничено до удостоверяване на 
излъчването на сигнал и/или данни, а не до реалното установяване на връзка. Освен 
това частните eCall услуги следва да могат да продължат да съществуват не само 
като допълнение към обществена eCall система, но и като алтернатива (вж. член 5). 
Предлагат се и други промени във формулировката, за да се избегне повторението и 
да се подобри съответствието между определенията в съответните стандарти 
CEN.
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Изменение 69
Вим ван де Камп, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 3 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „бордова система“ означава 
оборудване, монтирано в автомобила 
заедно със средствата, които да 
задействат, управляват и извършат 
предаването eCall посредством 
публична мобилна безжична 
далекосъобщителна мрежа, осигуряваща 
връзка между превозното средство и 
средство за изпълняване на услугата 
eCall посредством обществена мобилна 
безжична съобщителна мрежа.

(2) „бордова система“ означава 
оборудване, монтирано в автомобила 
заедно със средствата, които да 
задействат, управляват и извършат 
предаването eCall посредством 
публична мобилна безжична 
далекосъобщителна мрежа, осигуряваща 
връзка между превозното средство и 
средство за изпълняване на услугата 
eCall или други услуги посредством 
обществена мобилна безжична 
съобщителна мрежа.

Or. en

Изменение 70
Вим ван де Камп, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 3 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) „система eCall, поддържана от 
доставчици, които се явяват трета 
страна (TPS-eCall)“ означава система 
за спешни повиквания съгласно 
стандарт EN 16102, която включва 
предаването на данни до доставчик 
на услуги, който се явява трета 
страна, и установяването на гласово 
повикване към този доставчик на 
услуги, който се явява трета страна, 
посредством мобилни безжични 
съобщителни мрежи. В случай на 
тежко произшествие доставчикът 
на услуги, който се явява трета 
страна, установява гласова връзка с 
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най-подходящия обществен център за 
приемане на спешни повиквания 
(PSAP) и изпраща цялата необходима 
информация относно 
произшествието, включително 
информацията, посочена в EN 15722 
(Интелигентни транспортни 
системи — eSafety — Минимален 
набор от данни за системата eCall), 
към този най-подходящ център за 
приемане на спешни повиквания.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде разрешена TPS –eCall.

Изменение 71
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Член 3 – точка 2 a нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) „система eCall, поддържана от 
доставчици, които се явяват трета 
страна (TPS-eCall)“ означава система 
за спешни повиквания съгласно 
стандарт EN 16102, която включва 
предаването на данни до доставчик 
на услуги, който се явява трета 
страна, и установяването на гласово 
повикване към този доставчик на 
услуги, който се явява трета страна, 
посредством мобилни безжични 
съобщителни мрежи. В случай на 
задействане на бордовата система 
eCall доставчикът на услуги, който се 
явява трета страна, установява 
гласова връзка с най-подходящия 
обществен център за приемане на 
спешни повиквания (PSAP) и изпраща 
цялата необходима информация 
относно произшествието, 
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включително информацията, 
посочена в EN 15722 (Интелигентни 
транспортни системи — eSafety —
Минимален набор от данни за 
системата eCall), към този най-
подходящ център за приемане на 
спешни повиквания.

Or. en

Обосновка

TPS –eCall следва също да бъде разрешена и да ѝ се даде определение в настоящия 
регламент.

Изменение 72
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите демонстрират, че 
всички нови типове превозни средства, 
посочени в член 2, са оборудвани с 
бордова система eCall в съответствие с 
настоящия регламент и делегираните 
актове, приети по силата на настоящия 
регламент.

Производителите демонстрират, че 
всички нови типове превозни средства, 
посочени в член 2, могат да бъдат
оборудвани с бордова система eCall в 
съответствие с настоящия регламент и 
делегираните актове, приети по силата 
на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 73
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите демонстрират, че 
всички техни нови типове превозни 
средства, са конструирани така, че да се 

Производителите демонстрират, че 
новите типове превозни средства, са 
конструирани така, че да се осигури, че 
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осигури, че в случай на тежко 
произшествие, станало на територията 
на Съюза, автоматично се задейства 
eCall до единния европейски номер 112 
за спешни повиквания.

в случай на тежко произшествие, 
станало на територията на Съюза, 
автоматично се задейства eCall до 
единния европейски номер 112 за 
спешни повиквания или до частен 
eCall номер. TPS-eCall може да бъде 
монтирана като услуга по избор и в 
такъв случай трябва да отговаря на 
общите изисквания на настоящия 
регламент. Ако производителите 
предлагат TPS-eCall, потребителят 
има възможност да избира 
предпочитаната система.

Or. en

Обосновка

Настоящият регламент е предвиден за нови типове превозни средства и не следва да 
изключва частните eCall услуги да продължат да съществуват като алтернатива в 
допълнение към обществената eCall услуга, при условие че са спазени всички 
минимални стандарти. С настоящото изменение освен това се предлага регламентът 
да се разшири, за да обхване и TPS eCall.

Изменение 74
Вим ван де Камп

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите демонстрират, че 
всички техни нови типове превозни 
средства, са конструирани така, че да се 
осигури, че в случай на тежко 
произшествие, станало на територията 
на Съюза, автоматично се задейства 
eCall до единния европейски номер 112 
за спешни повиквания.

Производителите демонстрират, че 
всички техни нови типове превозни 
средства, са конструирани така, че да се 
осигури, че в случай на тежко 
произшествие, станало на територията 
на Съюза, автоматично се задейства 
eCall до единния европейски номер 112 
за спешни повиквания. TPS-eCall следва 
да бъде услуга по избор и да отговаря 
на общите изисквания на настоящия 
регламент. Ако производителите 
предлагат TPS-eCall, потребителят 
трябва да има възможността да 
избира предпочитаната система.

Or. en
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Изменение 75
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите демонстрират, че 
всички техни нови типове превозни 
средства, са конструирани така, че да се 
осигури, че в случай на тежко 
произшествие, станало на територията 
на Съюза, автоматично се задейства 
eCall до единния европейски номер 112 
за спешни повиквания.

Производителите демонстрират, че 
всички техни нови типове превозни 
средства, оборудвани с бордова 
система eCall, са конструирани така, че 
да се осигури, че в случай на тежко 
произшествие, станало на територията 
на Съюза, автоматично се задейства 
eCall до единния европейски номер 112 
за спешни повиквания.

Or. en

Изменение 76
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите демонстрират, че 
всички нови превозни средства, се 
конструирани така, че да се осигури, че 
eCall до единния европейски номер 112 
за спешни повиквания може да бъде 
задействана ръчно.

Производителите демонстрират, че 
всички нови типове превозни средства, 
се конструирани така, че да се осигури, 
че eCall до единния европейски номер 
112 за спешни повиквания или до 
частен eCall номер, включително чрез
TPS, може да бъде задействана ръчно. 
Производителите демонстрират, че 
новите типове превозни средства са 
конструирани така, че да се осигури, в 
случай че TPS-eCall не функционира, 
автоматично задействане на eCall за 
номер 112.

Or. en
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Обосновка

Настоящият регламент е предвиден за нови типове превозни средства и не следва да 
изключва частните eCall услуги да продължат да съществуват като алтернатива в 
допълнение към обществената eCall услуга, при условие че са спазени всички 
минимални стандарти. С настоящото изменение освен това се предлага регламентът 
да се разшири, за да обхване и TPS eCall, и дава възможност за подходяща предпазна 
мярка в случай на повреда на TPS.

Изменение 77
Вим ван де Камп

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите демонстрират, че 
всички нови превозни средства, се 
конструирани така, че да се осигури, че 
eCall до единния европейски номер 112 
за спешни повиквания може да бъде 
задействана ръчно.

Производителите демонстрират, че 
всички нови типове превозни средства, 
се конструирани така, че да се осигури, 
че eCall до единния европейски номер 
112 за спешни повиквания може да бъде 
задействана ръчно. Производителите 
демонстрират, че новите типове 
превозни средства са конструирани 
така, че да се осигури, в случай че по 
някаква причина TPS-eCall не работи,
автоматично задействане на eCall за 
номер 112.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде разрешена и TPS –eCall и регламентът се прилага само за нови типове 
превозни средства.

Изменение 78
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите демонстрират, че Производителите демонстрират, че 



AM\1009763BG.doc 31/55 PE523.081v01-00

BG

всички нови превозни средства, се
конструирани така, че да се осигури, че 
eCall до единния европейски номер 112 
за спешни повиквания може да бъде 
задействана ръчно.

всички тези нови превозни средства са 
конструирани така, че да се осигури, че 
eCall до единния европейски номер 112 
за спешни повиквания може да бъде 
задействана ръчно.

Or. en

Изменение 79
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Производителите гарантират, че 
при използването на eCall услугите 
има достатъчно забавяне, за да се 
даде възможност на водача да 
отмени повикването.

Or. en

Обосновка

Както беше отбелязано в оценката на въздействието, все още има прекалено много 
неволни фалшиви повиквания. За да предотвратят това, производителите следва да 
осигурят забавяне, така че водачът своевременно да може да отмени повикването. 
Това пести време и пари на службите за спешно реагиране, които вместо това могат 
да бъдат използвани за реални спешни случаи.

Изменение 80
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Производителите осигуряват 
възможност за използване на системи 
за мобилни телефони за eCall.
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Or. en

Изменение 81
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Производителите осигуряват, че 
приемниците от бордовите системи са 
съвместими с услугите за определяне на 
местоположението, предоставяни от 
системите за спътникова навигация, 
включително системите „Галилео“ и 
EGNOS.

3. Производителите осигуряват, че 
приемниците от бордовите системи са 
съвместими с услугите за определяне на 
местоположението, предоставяни от 
съществуващите системи за 
спътникова навигация, които вече са 
оперативни към датата на влизане в 
сила на настоящия регламент, 
например GPS и системата
„Галилео“/EGNOS.

Or. en

Обосновка

Ако секторът бъде принуден да осигури съвместимост с „Галилео“ преди „Галилео“ 
да функционира и преди пълна оценка на съвместимостта на системите eCall, 
съществува риск да се наложи системите eCall да бъдат модифицирани след 
въвеждането им на пазара при значителни потенциални разходи за производителите. 
След като „Галилео“ започне да функционира и ѝ бъде направена оценка, 
съвместимост може да се изисква само за нови типове превозни средства и с 
предвиден достатъчен срок.

Изменение 82
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Производителите осигуряват, че 
приемниците от бордовите системи са 
съвместими с услугите за определяне на 

3. Производителите осигуряват, че 
приемниците от бордовите системи са 
съвместими с оперативните услуги за 
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местоположението, предоставяни от 
системите за спътникова навигация, 
включително системите „Галилео“ и 
EGNOS.

определяне на местоположението, 
предоставяни от системите за 
спътникова навигация, например
системите „Галилео“ и EGNOS.

Or. fr

Изменение 83
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Бордовата система eCall е 
достъпна за всички независими 
оператори безплатно и без 
дискриминация, най-малкото за 
целите на ремонта и поддръжката.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изискване вече е включено в Регламент (ЕО) № 715/2007 от 20 юни 2007 г. за 
типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки 
превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6), а именно 
разпоредби относно достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на 
превозни средства в член 3.14 и членове 6 и 7, тъй като те не са ограничени за 
системите, свързани с емисиите, и обхващат достъпа до всяка информация за 
ремонт и техническо обслужване. Освен това Регламент (ЕО) № 715/2007, член 7 
позволява налагането на такси за достъп до такава информация.

Изменение 84
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Бордовата система eCall е достъпна за 
всички независими оператори безплатно 
и без дискриминация, най-малкото за 
целите на ремонта и поддръжката.

6. Бордовата система eCall е основана 
на стандартизирана оперативно 
съвместима система, достъпна за 
всички независими оператори безплатно 
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и без дискриминация, включително по 
отношение на допълнителни бордови 
приложения или услуги и такива по 
избор. 

Or. it

Обосновка

Достъпността не трябва да се ограничава само до функциите на бордовата система 
eCall и да бъде единствено за целите на ремонта и поддръжката. Това може да 
ограничи достъпа на доставчици, които се явяват трета страна, и по този начин да 
лиши потребителите от достъп до допълнителни услуги.

Изменение 85
Тициано Моти

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Бордовата система eCall е достъпна за 
всички независими оператори безплатно 
и без дискриминация, най-малкото за 
целите на ремонта и поддръжката.

6. Бордовата система eCall е достъпна за 
всички независими оператори безплатно 
и без дискриминация, въз основа на 
потребителското търсене на 
допълнителни услуги и услуги по 
избор.

Or. it

Изменение 86
Вим ван де Камп, Малгожата Хандзлик, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Бордовата система eCall е достъпна
за всички независими оператори 
безплатно и без дискриминация, най-
малкото за целите на ремонта и 
поддръжката.

6. Всички елементи на бордовата 
система eCall са достъпни за всички 
независими оператори безплатно и без 
дискриминация, най-малкото за целите 
на ремонта и поддръжката на 
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превозните средства.

Or. en

Обосновка

Член 5, параграф 6 трябва да бъде изменен, за да се поясни, че достъпът обхваща 
всички елементи на бордовата система eCall за целите на ремонта и поддръжката 
на превозните средства, а не е ограничен единствено до ремонта на самата „eCall 
кутия“.

Изменение 87
Констанс Льо Грип

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Бордовата система eCall е достъпна за 
всички независими оператори безплатно 
и без дискриминация, най-малкото за 
целите на ремонта и поддръжката.

6. Бордовата система eCall е достъпна за 
всички независими оператори безплатно 
и без дискриминация за целите на 
ремонта и поддръжката.

Or. fr

Изменение 88
Вим ван де Камп, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн, Малгожата Хандзлик

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. След приемането на настоящия 
регламент Комисията започва работа 
по техническите изисквания за 
оперативно съвместима, 
стандартизирана и сигурна
платформа с открит достъп, върху 
която може да се основава бордовата 
система eCall, за целите на ремонта 
и поддръжката на превозните 
средства и за бъдещи бордови 
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приложения или услуги.

Or. en

Обосновка

Recital 9 stresses that the eCall in-vehicle system should be based on an interoperable and 
open-access platform   for possible future in-vehicle applications or services. Consequently, 
this concept should be mirrored in the corresponding Article 5(6). Moreover, to ensure real 
practical implementation, the in-vehicle system must be standardised in the future. In order to 
address the concerns that  the interoperable platform could delay the implementation of eCall 
by 2015, the article clarifies that the Commission’s work on defining the technical 
requirements of the open platform will only start after the adoption of this Regulation  and 
will not  in any way impact on the swift introduction of eCall. It also provides a clear 
commitment for the Commission, in order to ensure an immediate start of the work and to 
avoid further distortions of competition and limitations of consumers’ freedom of choice.

Изменение 89
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Потребителите имат право да 
избират и сменят доставчиците на 
услуги по избор и допълнителни 
услуги. Производителите 
гарантират, че потребителите са 
информирани за това право и могат 
да го упражняват.

Or. it

Обосновка

Производителите на превозни средства следва да бъдат задължени да дават 
възможност на потребителите да избират и сменят доставчици, които се явяват 
трета страна, и да ги информират, че могат да направят това.

Изменение 90
Матео Салвини
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 9 за 
установяване на подробните технически 
изисквания и изпитванията за 
одобрението на типа на бордовите 
системи eCall, както и за съответното 
изменение на Директива 2007/46/ЕО.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 9 за 
установяване на подробните технически 
изисквания и изпитванията за 
одобрението на типа на бордовите 
системи eCall и за оперативно 
съвместимата, стандартизирана 
платформа с открит достъп за 
допълнителни услуги и услуги по 
избор, предоставяни от доставчици, 
които се явяват трета страна, както 
и за съответното изменение на 
Директива 2007/46/ЕО.

Or. it

Обосновка

За да има платформа с открит достъп, трябва да бъде възможно включването в 
бордовата система eCall на допълнителни услуги и услуги по избор, предоставяни от 
доставчици, които се явяват трета страна.

Изменение 91
Вим ван де Камп, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 9 за 
установяване на подробните технически 
изисквания и изпитванията за 
одобрението на типа на бордовите 
системи eCall, както и за съответното 
изменение на Директива 2007/46/ЕО.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 9 за 
установяване на подробните технически 
изисквания и изпитванията за 
одобрението на типа на бордовите
системи eCall и за оперативно 
съвместимата, стандартизирана 
платформа с открит достъп за 
допълнителни услуги и услуги по 
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избор, предоставяни от доставчици, 
които се явяват трета страна, както 
и за съответното изменение на 
Директива 2007/46/ЕО.

Or. en

Обосновка

In order to achieve an open in-vehicle platform, necessary measures would need to be 
introduced to ensure that third party providers’ additional and optional services can be 
integrated into the open in-vehicle eCall platform such as (but not limited to) the 
identification of functional requirements and the definition and establishment of a 
standardisation process for an open-system architecture and open in-vehicle specifications. 
Developments in technology are giving rise to various services and new products for 
insurance clients. Should insurers, as third party providers, be foreclosed from the in-vehicle 
system, consumers would be deprived of the possibility to choose from a range of services and 
providers.

Изменение 92
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Техническите изисквания и 
изпитванията, посочени в първа алинея, 
се основават на изискванията, 
определени в параграфи 3, 4 и 6, както и 
на следните стандарти, когато това е 
приложимо:

Техническите изисквания и 
изпитванията, посочени в първа алинея, 
се приемат след консултации със 
съответните заинтересовани страни 
и се основават на изискванията, 
определени в параграфи 3, 4 и 6, както и 
на следните стандарти, когато това е 
приложимо:

Or. en

Обосновка

Поради сложността на въпросите около разгръщането на системата eCall е важно 
да се проведат консултации със съответните заинтересовани страни.
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Изменение 93
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – алинея 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) EN 15722 „Интелигентни 
транспортни системи — eSafety —
Минимален набор от данни за 
системата eCall (МНД)“;

Or. en

Обосновка

В съчетание със заличаването на буква г) в параграф 7 следва да се направи 
допълнителна препратка и към EN стандарта за минималния набор от данни (МНД).

Изменение 94
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – алинея 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) EN 16102 „Интелигентни 
транспортни системи Оперативни 
изисквания за системата eCall за 
подкрепа от трети страни“;

Or. en

Обосновка

За да се подпомогне използването на услуги, предоставяни от трета страна, както е 
описано в член 5, параграф 2, следва да се изготви делегиран акт и за EN 16102.

Изменение 95
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – алинея 2 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) всякакви допълнителни стандарти 
или правила на ИКЕ на ООН, свързани 
със системите eCall.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това би създало несигурност относно спецификациите, съгласно които системите 
eCall се разработват и изпитват. Ако даден стандарт, включително позоваването на 
конкретна версия, не е известен в момента на приемане на настоящия регламент, той 
не следва да бъде изискван.

Изменение 96
Хайде Рюле

Предложение за регламент
Член 6 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Разпоредбите на настоящия 
регламент не засягат разпоредбите 
на Директива 95/46/ЕО и Директива 
2002/58/ЕО.

Or. en

Обосновка

Хоризонтален встъпителен текст

Изменение 97
Тициано Моти

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с разпоредбите на 
Директива 95/46/ЕО и Директива 

В съответствие с разпоредбите на 
Директива 95/46/ЕО и Директива 
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2002/58/ЕО, производителите 
осигуряват, че превозните средства, 
оборудвани с бордова система eCall не 
са проследими и не са обект на 
постоянно проследяване при нормалния 
им работен режим, свързан с eCall.

2002/58/ЕО, производителите 
осигуряват, че превозните средства, 
оборудвани с бордова система eCall не 
са проследими и не са обект на 
постоянно проследяване при нормалния 
им работен режим, свързан с eCall. 
Допълнителните услуги и услугите по 
избор може да се основават на 
постоянно проследяване чрез 
системата eCall, когато 
потребителят е съгласен.

Or. it

Изменение 98
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се предоставят допълнителни 
услуги, превозните средства, 
оборудвани с бордова система eCall, 
може да бъдат проследими, ако 
потребителят е дал изричното си 
съгласие за това. Доставчикът на 
услугите подлежи на разпоредбите на 
Директива 95/46/ЕО.

Or. it

Обосновка

Трябва да се поясни, че допълнителните услуги и услугите по избор, за които се е 
записал потребителят, може да се основават на постоянно проследяване чрез 
системата eCall.

Изменение 99
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Всяко обработване на лични данни 
посредством бордовата система eCall 
следва да бъде в съответствие с 
правилата за защита на личните 
данни, предвидени в Директива 
95/46/ЕО и в Директива 2002/58/ЕО на 
Европейския парламент и на 
Съвета14a, по-специално с цел да се 
гарантира, че превозните средства, 
които са оборудвани с бордова 
система eCall, при нормален работен 
режим, свързан с eCall за номер 112, не 
са подложени на постоянно 
проследяване и че минималният набор 
от данни, изпратени от бордовата 
система eCall, включва минималната 
информация, необходима за 
подходящото обработване на спешни 
повиквания. Следователно системата 
eCall трябва да отговаря на възможно 
най-високо равнище на защита на 
данните.
_____________
14a 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) 
(ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

Or. en

Изменение 100
Вим ван де Камп

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 a (нов)



AM\1009763BG.doc 43/55 PE523.081v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В случай на предоставяне на 
допълнителни услуги превозните 
средства, оборудвани с бордова 
система eCall, може да бъдат 
проследими, ако потребителят 
изрично се е съгласил с това. За 
доставчиците на услуги се прилага 
Директива 95/46/ЕО.

Or. en

Обосновка

Възможната несигурност на сегашната формулировка на предложението по 
отношение на допълнителните услуги и услугите по избор, които потребителите 
могат да поискат в превозните средства, е обезпокоителна. В тази връзка следва да 
се поясни в член 6, параграф 1 от предложението, че услугите по избор и 
допълнителните такива могат да разчитат на постоянно проследяване чрез 
системата eCall, ако потребителите са се съгласили с това проследяване. Подобно 
пояснение ще гарантира съгласуваност с член 5 и отварянето на бордовата 
платформа с данни за други доставчици на услуги.

Изменение 101
Констанс Льо Грип

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Освен в случаите, когато 
собственикът на превозното 
средство, оборудвано със системата, 
доброволно е сключил договор за 
предоставяне на допълнителни 
услуги, данни се изпращат от 
услугата eCall единствено при 
спешните ситуации, посочени в член 
5, параграф 2.

Or. fr
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Изменение 102
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Всички системи eCall са 
оборудвани с физически ключ за 
включване и изключване, който 
позволява на потребителя напълно да 
изключва системата ръчно.

Or. en

Изменение 103
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Минималният набор от данни, 
изпратен от бордовата система eCall, 
включва само минимално необходимата 
информация, изисквана за правилното 
обработване на спешните повиквания.

2. Минималният набор от данни, 
изпратен от бордовата система eCall, 
включва само минимално необходимата 
информация, изисквана за правилното 
обработване на спешните повиквания. 
Този минимален набор от данни може 
да се съхранява само за периода от 
време, необходим за правилното 
обработване на спешните 
повиквания.

Or. de

Изменение 104
Хайде Рюле

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. За обработването на лични данни 
трябва да се иска предварително 
активно съгласие от потребителя на 
системата eCall. Това съгласие не 
може да бъде под формата на 
включване в общите условия на 
продажба.

Or. en

Изменение 105
Хайде Рюле, Тоан Мандерс, Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Производителите гарантират, че 
потребителите на eCall могат ръчно 
да деактивират бордовата система 
eCall.

Or. en

Изменение 106
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Производителите трябва да 
гарантират, че на потребителите на 
eCall е известно какви данни се 
съхраняват за тях и им е дадена 
възможност по всяко време да 
заличават тези данни.

Or. de
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Изменение 107
Хайде Рюле

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Личните данни, събирани за 
целите на настоящия регламент, не 
трябва да се предават на трети лица 
без активно предварително съгласие 
на обекта на данните.

Or. en

Изменение 108
Матео Салвини

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 9, които 
допълнително определят изискването за 
отсъствие на проследимост и на 
проследяване и за технологиите за 
защитата на правото на личен живот, 
посочени в параграф 1, както и 
условията на частната обработка на 
данни и на информация за ползвателя, 
посочена в параграф 3.

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 9, които 
допълнително определят изискването за 
отсъствие на проследимост и на 
проследяване и за технологиите за 
защитата на правото на личен живот, 
посочени в параграф 1, по отношение 
на системата eCall, както и условията 
на частната обработка на данни и на 
информация за ползвателя, посочена в 
параграф 3, по отношение на 
системата eCall.
Ако се предоставят допълнителни 
услуги, доставчикът на тези услуги 
подлежи на разпоредбите на 
Директива 95/46/ЕО.

Or. it
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Обосновка

Необходимо е да се изясни, че делегираните актове, приети за целите на защитата на 
правото на личен живот на потребителите, няма да се прилагат за допълните услуги, 
поискани от потребителите, които ще се покриват от съществуващото 
законодателство на ЕС относно защитата на личните данни. Важно е да се 
гарантира, че няма припокриване между различните набори от правила, тъй като 
това ще навреди на правната сигурност.

Изменение 109
Вим ван де Камп, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 9, които 
допълнително определят изискването за 
отсъствие на проследимост и на 
проследяване и за технологиите за 
защитата на правото на личен живот, 
посочени в параграф 1, както и 
условията на частната обработка на 
данни и на информация за ползвателя, 
посочена в параграф 3.

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 9, които 
допълнително определят изискването за 
отсъствие на проследимост и на 
проследяване и за технологиите за 
защитата на правото на личен живот, 
посочени в параграф 1, за системата 
eCall, както и условията на частната 
обработка на данни и на информация за 
ползвателя, посочена в параграф 3, за 
системата eCall.
В случай на предоставяне на 
допълнителни услуги, за доставчика 
на услуги се прилага Директива 
95/46/ЕО.

Or. en

Обосновка

Множество различни припокриващи се разпоредби в областта на защитата на 
данните могат да доведат до правна несигурност за всички участващи сектори, 
както и за потребителите. Затова трябва да се изясни, че тези конкретни делегирани 
актове не се отнасят за допълнителни услуги, поискани от потребителите.

Изменение 110
Робер Рошфор
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Предложение за регламент
Член 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 октомври 2015 г., 
националните органи издават одобрение 
на типа на ЕО по отношение на 
бордовата система eCall само на нови 
типове превозни средства, които са в 
съответствие с настоящия регламент и 
делегираните актове, приети по силата 
на настоящия регламент. 

Считано от датата, посочена в член 
12, националните органи издават 
одобрение на типа на ЕО по отношение 
на бордовата система eCall само на нови 
типове превозни средства, които са в 
съответствие с настоящия регламент и 
делегираните актове, приети по силата 
на настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 111
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 октомври 2015 г., 
националните органи издават одобрение 
на типа на ЕО по отношение на 
бордовата система eCall само на нови 
типове превозни средства, които са в 
съответствие с настоящия регламент и 
делегираните актове, приети по силата 
на настоящия регламент.

След изтичането на 36 месеца от 
публикуването в Официален вестник 
на последния делегиран акт, свързан с 
настоящия регламент, националните 
органи издават одобрение на типа на ЕО 
по отношение на бордовата система 
eCall само на нови типове превозни 
средства, които са в съответствие с 
настоящия регламент и делегираните 
актове, приети по силата на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Преди определянето на окончателните спецификации на eCall системите секторът 
се нуждае от достатъчно време да ги разработи и тества, както и от информация 
за изискванията, посочени в делегираните актове, свързани с настоящия регламент. 
Освен това е препоръчително необходимата инфраструктура да бъде налице преди 
или по същото време като задължителното оборудване със системи eCall на 
превозните средства, попадащи в приложното поле на настоящия регламент.



AM\1009763BG.doc 49/55 PE523.081v01-00

BG

Изменение 112
Вим ван де Камп

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 октомври 2015 г., 
националните органи издават одобрение 
на типа на ЕО по отношение на 
бордовата система eCall само на нови 
типове превозни средства, които са в 
съответствие с настоящия регламент и 
делегираните актове, приети по силата 
на настоящия регламент.

Считано от 1 октомври 2015 г., 
националните органи издават одобрение 
на типа на ЕО по отношение на 
бордовата система eCall и оперативна 
съвместимост, стандартизиран и
открит достъп на бордовата 
система само на нови типове превозни 
средства, които са в съответствие с 
настоящия регламент и делегираните 
актове, приети по силата на настоящия 
регламент, при условие че до 1 април
2014 г.:
a) делегираните актове и 
стандартите, посочени в член 5, 
параграф 7, са влезли в сила; и
б) началният работен капацитет на 
услугите за определяне на 
местоположението, посочени в член 
5, параграф 3, е готов.

Or. en

Изменение 113
Олга Сехналова

Предложение за регламент
Член 8 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 1. Настоящият регламент не се 
прилага за малки серии превозни 
средства.

Or. en
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(Хармонизиране със съображение 11 и точка (3), буква б) от приложението.)

Изменение 114
Олга Сехналова

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да освободи 
определени превозни средства или
класове превозни средства от категории 
M1 и N1 от задължението за монтиране 
на бордова система eCall, определено в 
член 4, ако вследствие на анализ на 
разходите и ползите, извършен или 
възложен от Комисията, и като се 
вземат предвид всички съответни 
аспекти на безопасността, прилагането 
на тези системи се окаже 
неподходящо за засегнатото превозно 
средство или клас превозни средства.

1. Комисията може да освободи 
определени класове превозни средства 
от категории M1 и N1 от задължението 
за монтиране на бордова система eCall, 
определено в член 4, ако вследствие на 
анализ на разходите и ползите, 
извършен или възложен от Комисията, и 
като се вземат предвид всички 
съответни аспекти на безопасността, 
монтирането на бордовата система
eCall се окаже належащо за по-
нататъшно подобряване на пътната 
безопасност, поради факта, че 
засегнатият клас превозни средства е 
проектиран главно за използване 
извън пътя или не притежава 
подходящ задействащ механизъм. 
Тези освобождавания са ограничени на 
брой.

Or. en

Изменение 115
Олга Сехналова

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 9, които да 
определят освобождаванията, посочени 
в параграф 1. Тези освобождавания 

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 9, които да 
определят освобождаванията, посочени 
в параграф 1. 



AM\1009763BG.doc 51/55 PE523.081v01-00

BG

обхващат такива превозни средства 
като превозните средства със 
специално предназначение и 
превозните средства без въздушни 
възглавници, и са ограничени на брой.

Or. en

Изменение 116
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 5, 
параграф 7, член 6, параграф 4 и член 8, 
параграф 2, влиза в сила само ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
са повдигнали възражения в срок от два
месеца след нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и на Съвета или 
ако преди изтичането на този срок както 
Европейският парламент, така и 
Съветът са уведомили Комисията за 
намерението си да не повдигат 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 5, 
параграф 7, член 6, параграф 4 и член 8, 
параграф 2, влиза в сила само ако нито 
Европейският парламент, нито Съветът 
са повдигнали възражения в срок от 
три месеца след нотифицирането на 
акта на Европейския парламент и на 
Съвета или ако преди изтичането на 
този срок както Европейският 
парламент, така и Съветът са уведомили 
Комисията за намерението си да не 
повдигат възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. de

Изменение 117
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) нарушаване на разпоредбите, 
съдържащи се в член 6.
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Изменение 118
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Член 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a
Докладване

Комисията докладва на Парламента 
и Съвета относно готовността на 
телекомуникационната 
инфраструктура и 
инфраструктурата на центровете за 
приемане на спешни повиквания, 
необходима за системата eCall във
всички държави членки. Ако от 
доклада стане ясно, че 
инфраструктурата за eCall няма да 
бъде оперативна във всички държави 
членки преди въвеждането на 
задължителните изисквания за 
одобряване на типа на бордовите 
системи eCall, Комисията представя 
изменение на настоящия регламент 
за коригиране датата за прилагане, 
посочена в член 12.

Or. en

Обосновка

Препоръчително е необходимата инфраструктура да е налице преди или по същото 
време като задължителното оборудване със системи eCall на превозните средства, 
попадащи в приложното поле на настоящия регламент.

Изменение 119
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Член 10 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 б
Преглед

До...*, след широки консултации със 
заинтересованите страни и 
предварителна оценка на 
въздействието, Комисията докладва 
на Парламента и Съвета относно 
възможността за въвеждане на 
оперативно съвместима, 
стандартизирана и сигурна
платформа с открит достъп, върху 
която може да се базира бордовата 
система eCall, за целите на ремонта 
и поддръжката на превозните 
средства и за бъдещи бордови 
приложения или услуги, и ако е 
целесъобразно, прилага към този 
доклад законодателно предложение.
______________
*ОВ моля, въведете датата: две 
години след влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 120
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от 1 октомври 2015 г. Той се прилага 36 месеца след датата 
на публикуването му и това на 
делегираните актове към него в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Or. fr
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Изменение 121
Малкълм Харбър

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от 1 октомври 2015 г. Той се прилага 36 месеца след 
публикуването на последния 
делегиран акт, свързан с настоящия 
регламент, в Официален вестник.

Or. en

Обосновка

Преди определянето на окончателните спецификации на eCall системите секторът 
се нуждае от достатъчно време да ги разработи и тества, както и от информация 
за изискванията, посочени в делегираните актове, свързани с настоящия регламент. 

Изменение 122
Хайде Рюле

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Той се прилага от 1 октомври 2015 г. Той се прилага от 1 октомври 2017 г.

Or. de

Изменение 123
Олга Сехналова
Предложение за регламент
Приложение – точка 6
Директива /46/ЕО
Приложение XI – допълнение 1 – точка 71

Текст, предложен от Комисията

(6) В допълнение 1 към приложение XI, в таблицата се добавя следната точка 71.:
Позиц
ия

Предме
т

Регулаторен 
акт

M1 ≤
2 500 (1) kg

M1 >
2 500 (1) kg

M2 M3

71. Система 
eCall

Регламент 
(ЕС) № …..

A A — —
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Изменение

заличава се

Or. en

(Хармонизиране с измененията на съображение 12 и член 8)


