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Изменение 4
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В член 6 от Директива 2010/40/ЕС 
се изисква Комисията да приема 
делегирани актове по отношение на 
спецификациите, необходими за 
гарантиране на съответствието, 
оперативната съвместимост и 
непрекъснатостта за внедряването и 
експлоатацията на интелигентните 
транспортни системи (ИТС) за 
приоритетните действия.

заличава се

Or. nl

Изменение 5
Иво Белет

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В Делегиран регламент (ЕС) 
№ 305/2013 на Комисията за допълване 
на Директива 2010/40/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 ноември 2012 г. по отношение на 
хармонизираното предоставяне на 
оперативно съвместима система eCall21

в целия ЕС се установяват 
спецификации за модернизиране на 
инфраструктурата на центровете за 
приемане на спешни повиквания, 
необходима за правилното приемане и 
обработване на повиквания от системата 
eCall, с цел гарантиране на 
съответствието, оперативната 
съвместимост и непрекъснатостта на 

 В Делегиран регламент (ЕС) 
№ 305/2013 на Комисията за допълване 
на Директива 2010/40/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 ноември 2012 г. по отношение на 
хармонизираното предоставяне на 
оперативно съвместима система eCall21

в целия ЕС се установяват 
спецификации за модернизиране на 
инфраструктурата на центровете за 
приемане на спешни повиквания, 
необходима за правилното приемане и 
обработване на повиквания от системата 
eCall, с цел гарантиране на 
съответствието, оперативната 
съвместимост и непрекъснатостта на 
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хармонизираната услуга eCall в целия 
ЕС.

хармонизираната услуга eCall в целия 
ЕС и се изисква от държавите членки 
в срок до 23 октомври 2013 г. да 
докладват относно състоянието на 
прилагането, включително график за 
разгръщането през следващите две 
години.

__________________ __________________
21 ОВ L 91, 3.4.2013 г., стр. 1. 21 ОВ L 91, 3.4.2013 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 6
Иво Белет

Предложение за решение
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) като има предвид, че почти 
всички държави членки са подписали 
или са подкрепили Меморандума за 
разбирателство за разгръщането на 
оперативно съвместимата бордова 
система eCall; 

Or. en

Изменение 7
Евжен Тошеновски

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се гарантира оперативната 
съвместимост и непрекъснатостта
на услугата на цялата територия на 
Европейския съюз и да се намалят 
разходите по нейното внедряване за ЕС 
като цяло, е необходимо всички 

(6) С цел да се гарантира цялостната 
функционалност, съвместимост, 
оперативна съвместимост и 
непрекъснатост на услугата на цялата 
територия на Европейския съюз и да се 
намалят разходите по нейното 
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държави членки да изпълнят 
приоритетното действие за системата 
eCall в съответствие с общите 
спецификации, установени в Делегиран 
регламент (ЕС) № 305/2013. Това не 
следва да засяга правото на всяка 
държава членка да въвежда 
допълнителни технически средства за 
обработване на други спешни 
повиквания.

внедряване за ЕС като цяло, е 
необходимо всички държави членки да 
изпълнят приоритетното действие за 
системата eCall в съответствие с общите 
спецификации, установени в Делегиран 
регламент (ЕС) № 305/2013. Това не 
следва да засяга правото на всяка 
държава членка да въвежда 
допълнителни технически средства за 
обработване на други спешни 
повиквания.

Or. en

Изменение 8
Силвия-Адриана Цикъу

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 
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. Когато правят това, 
държавите членки следва да 
гарантират, че всички повиквания се 
третират по възможно най-
ефективния начин. 

Or. ro
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Изменение 9
Амелия Андерсдотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за решение
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) За да се осигури силна и 
конкурентоспособна автомобилна 
промишленост за целия Европейски 
съюз, следва да бъде отбелязано, че 
въвеждането на допълнителни 
електронни характеристики в 
автомобилите следва да бъде 
извършвано, без да бъдат включвани 
задължителни специфични 
технически приложения в 
автомобилите, и по начин, който да 
не води до увеличаване на разходите за 
изследвания на законодателството  в 
областта на конкуренцията за 
публичния сектор.

Or. en

Изменение 10
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за решение
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Не всички граждани на Съюза са 
запознати с използването на услугата 
eCall. Държавите членки следва да 
организират в сътрудничество с 
Комисията кампании за повишаване 
на осведомеността. Тези кампании 
следва да информират гражданите за 
съществуването на свободна и 
обществено достъпна услуга eCall, 
като се подчертават ползите и 
функционалните възможности на 
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системата. 

Or. ro

Изменение 11
Евжен Тошеновски

Предложение за решение
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Всички компоненти на услугата 
eCall, свързани с точна и надеждна 
информация за местоположението, 
включително мобилните терминали, 
основаващи се на ГНСС, следва да 
гарантират съвместимост с 
услугите, предоставяни от 
европейските програми за спътникова 
навигация EGNOS и „Галилео", и да се 
възползват в пълна степен от тези 
програми на ЕС, когато започнат да 
функционират.

Or. en

Изменение 12
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за решение
Член 1 - параграф 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 неспешни повиквания, на 

Ако държавите членки счетат за 
желателно, те могат да въведат
необходимата инфраструктура за 
центровете за приемане на спешни 
повиквания от системата eCall.  Следва 
да бъде подчертано, че държавите 
членки разполагат и следва да 
продължават да имат правото да 
организират своите служби за спешна 
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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.

помощ по целесъобразен за тях начин.

Or. nl

Изменение 13
Силвия-Адриана Цикъу

Предложение за решение
Член 1 - параграф 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 
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 

Държавите членки въвеждат не по-
късно от 1 юни 2016 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 
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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.

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. ro

Изменение 14
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Предложение за решение
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Най-късно 18 месеца след влизане в 
сила на настоящото решение 
държавите членки докладват на 
Комисията относно изпълнението на 
настоящото решение. Посоченият 
доклад включва най-малко списък на 
компетентните органи за оценяване 
на съответствието на действията 
на центровете за приемане на спешни 
повиквания от системата eCall с 
изискванията по член 3 от Делегиран 
регламент (ЕС) № 305/2013, списъка и 
географския обхват на центровете, 
описанието на изпитванията за 
съответствие и описанието на 
протоколите относно 
неприкосновеността на личния 
живот и защитата на личните 
данни.

заличава се

Or. nl

Изменение 15
Иво Белет
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Предложение за решение
Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2а
В срок до 1 октомври 2015 г. 
държавите членки гарантират, че 
повикванията от системата eCall 
могат да бъдат осъществявани от 
всяка точка на тяхната територия.

Or. en


