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Pakeitimas 4
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Direktyvos 2010/40/ES 6 straipsniu 
Komisija įpareigojama priimti 
deleguotuosius aktus dėl prioritetiniams 
veiksmams skirtų specifikacijų, būtinų 
intelektinių transporto sistemų (ITS) 
diegimo ir operacinio naudojimo 
suderinamumui, sąveikai ir tęstinumui 
užtikrinti;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 5
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos 
deleguotuoju reglamentu (ES) 
Nr. 305/2013, kuriuo dėl sąveikios 
europinės pagalbos iškvietos paslaugos 
suderinto teikimo papildoma Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2010/40/ES21, nustatytos bendrojo 
pagalbos centro (BPC) infrastruktūros 
modernizavimo, būtino siekiant tinkamai 
priimti ir tvarkyti pagalbos iškvietas
„eCall“, specifikacijos, kad būtų užtikrintas 
suderintos europinės pagalbos iškvietos 
paslaugos „eCall“ suderinamumas, 
sąveikumas ir tęstinumas;

(3) 2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos 
deleguotuoju reglamentu (ES) 
Nr. 305/2013, kuriuo dėl sąveikios 
europinės pagalbos iškvietos paslaugos 
suderinto teikimo papildoma Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2010/40/ES21, nustatytos bendrojo 
pagalbos centro (BPC) infrastruktūros 
modernizavimo, būtino siekiant tinkamai 
priimti ir tvarkyti pagalbos iškvietas
„eCall“, specifikacijos, kad būtų užtikrintas 
suderintos europinės pagalbos iškvietos 
paslaugos „eCall“ suderinamumas, 
sąveikumas ir tęstinumas, ir kuriame 
reikalaujama, kad valstybės narės iki 
2013 m. spalio 23 d. pateiktų 
įgyvendinimo ataskaitą, įskaitant kitų 
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dvejų metų diegimo tvarkaraštį ;
__________________ __________________
21 OL L 91, 2013 4 3, p. 1. 21 OL L 91, 2013 4 3, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 6
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) kadangi beveik visos valstybės narės 
pasirašė arba parėmė Susitarimo 
memorandumą dėl transporto priemonėse 
įrengiamos sąveikios pagalbos iškvietos 
sistemos „eCall“ diegimo; 

Or. en

Pakeitimas 7
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekdamos užtikrinti paslaugos 
sąveikumą ir tęstinumą visoje Sąjungoje 
bei sumažinti bendras jos įgyvendinimo 
Europos Sąjungoje išlaidas, visos valstybės 
narės privalo įgyvendinti „eCall“ 
prioritetinį veiksmą pagal Deleguotuoju 
reglamentu (ES) Nr. 305/2013 nustatytas 
bendrąsias specifikacijas. Tai nepažeidžia 
atskirų valstybių narių teisės diegti 
papildomas technines priemones skubios 
pagalbos iškvietoms tvarkyti;

(6) siekdamos užtikrinti visapusišką
paslaugos funkcionalumą, 
suderinamumą, sąveikumą ir tęstinumą 
visoje Sąjungoje bei sumažinti bendras jos 
įgyvendinimo Europos Sąjungoje išlaidas, 
visos valstybės narės privalo įgyvendinti
„eCall“ prioritetinį veiksmą pagal 
Deleguotuoju reglamentu (ES) 
Nr. 305/2013 nustatytas bendrąsias 
specifikacijas. Tai nepažeidžia atskirų 
valstybių narių teisės diegti papildomas 
technines priemones skubios pagalbos 
iškvietoms tvarkyti;
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Or. en

Pakeitimas 8
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 9
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) siekiant užtikrinti, kad visos Europos 
Sąjungos automobilių pramonės sektorius 
būtų stiprus ir konkurencingas, reikėtų 
pažymėti, kad papildoma elektroninė 
įranga automobiliuose turėtų būti 
diegiama nenustačius privalomų 
specifinių techninių įrengimo 
automobiliuose nuostatų ir tokiu būdu, 
kad nepadidėtų viešojo sektoriaus 
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sąnaudos, susijusios su konkurencijos 
teisės tyrimais;

Or. en

Pakeitimas 10
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) ne visi Sąjungos piliečiai žino, kaip 
naudotis „eCall“ paslauga. Valstybės 
narės, bendradarbiaudamos su Komisija, 
turėtų surengti informuotumo didinimo 
kampanijas. Per šias kampanijas reikėtų 
piliečius informuoti apie tai, kad 
egzistuoja nemokama ir viešai prieinama 
„eCall“ paslauga, atkreipiant dėmesį į 
sistemos privalumus ir funkcijas; 

Or. ro

Pakeitimas 11
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) visi paslaugos „eCall“ komponentai, 
susiję su tikslios ir patikimos informacijos 
apie buvimo vietą nustatymu, įskaitant 
GNSS funkciją turinčius mobilius 
terminalus, turėtų užtikrinti 
suderinamumą su paslaugomis, kurias 
teikia Europos palydovinės navigacijos 
programos EGNOS ir GALILEO, ir 
visapusiškai naudotis tomis ES 
programos, kai jos ims veikti;
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Or. en

Pakeitimas 12
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jei valstybės narės mano, kad 
pageidautina, jos gali įdiegti reikiamą
„eCall“ BPC infrastruktūrą.  Reikėtų 
pabrėžti, kad valstybės narės turi teisę
organizuoti savo pagalbos paslaugas kaip 
tinkamos ir turėtų šią teisę išlaikyti.

Or. nl

Pakeitimas 13
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2015 m. 
spalio 1 d. įdiegia visą reikiamą „eCall“ 

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2016 m. 
birželio 1 d. įdiegia visą reikiamą „eCall“ 
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BPC infrastruktūrą, reikalingą visoms 
pagalbos iškvietoms „eCalls“, jei reikia, iš 
jų išskyrus kitus nei skubios pagalbos 
skambučius, tinkamai gauti ir tvarkyti jų 
teritorijoje pagal specifikacijas, nustatytas 
Deleguotuoju reglamentu (ES) 
Nr. 305/2013, kad būtų užtikrintas 
sąveikios europinės pagalbos iškvietos
„eCall“ paslaugos suderinamumas, 
sąveikumas ir tęstinumas. Tai nedaro 
poveikio atskirų valstybių narių teisei 
organizuoti savo pagalbos tarnybų darbą 
pačiu veiksmingiausiu ir labiausiai jų 
poreikius atitinkančiu būdu, įskaitant 
galimybę filtruoti skambučius, kuriais 
nesikreipiama dėl skubios pagalbos ir kurių 
tvarkyti „eCall“ BPC negali, visų pirma 
rankiniu būdu renkamus skambučius
„eCall“.

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

Or. ro

Pakeitimas 14
Laurence J.A.J. Stassen

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės ne vėliau kaip per 18 
mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo 
praneša Komisijai apie šio sprendimo 
įgyvendinimo eigą. Šioje ataskaitoje 
pateikiamas bent kompetentingų 
institucijų, vertinančių „eCall“ BPC 
veiklos atitiktį Deleguotojo reglamento 
(ES) Nr. 305/2013 3 straipsnyje 
nustatytiems reikalavimams, sąrašas, 
„eCall“ BPC sąrašas ir geografinė 
aprėptis, atitikties bandymų aprašas ir 
privatumo bei duomenų apsaugos 
protokolų aprašas.

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 15
Ivo Belet
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 
kaip 2015 m. spalio 1 d. pagalbą „eCall“ 
būtų galima išsikviesti iš bet kurios jų 
teritorijos vietos.

Or. en


