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Pakeitimas 34
Patricia van der Kammen

Pasiūlymas dėl reglamento
-

Pasiūlymas dėl atmetimo

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. nl

Pagrindimas

„eCall“ sistemos montavimas transporto priemonėje negali būti privalomas, tai turi būti 
savanoriškas vartotojo pasirinkimas.

Pakeitimas 35
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
-

Pasiūlymas dėl atmetimo

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 36
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant toliau gerinti kelių eismo 
saugą, Komunikate „Metas diegti pagalbos 
iškvietos sistemą“ siūlomos naujos 
priemonės, kad Sąjungoje būtų sparčiau 

(3) siekiant toliau gerinti kelių eismo 
saugą, Komunikate „Metas diegti pagalbos 
iškvietos sistemą“ siūlomos naujos 
priemonės, kad Sąjungoje būtų sparčiau 
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diegiama transporto priemonėse 
montuojamos pagalbos iškvietos sistemos 
paslauga. Viena iš siūlomų priemonių yra 
nustatyti privalomą pagalbos iškvietos 
sistemos „eCall“ montavimą visose 
naujose transporto priemonėse pradedant 
M1 ir N1 kategorijomis, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2007/46/EB II priede;

diegiama transporto priemonėse 
montuojamos pagalbos iškvietos sistemos 
paslauga;

__________________ __________________
6 COM(2009) 434 galutinis. 6 COM(2009) 434 galutinis.

Or. en

Pakeitimas 37
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2012 m. liepos 3 d. Europos 
Parlamentas patvirtino Ataskaitą dėl 
pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ –
nauja pagalbos telefono 112 paslauga 
piliečiams, kuria Komisija raginama 
pateikti pasiūlymą pagal Direktyvą 
2007/46/EB, kad būtų užtikrintas 
privalomas telefono numeriu 112 
grindžiamos viešos sistemos 
„eCall“ įdiegimas iki 2015 m.;

Išbraukta.

__________________
7 2012/2056(INI).

Or. en

Pakeitimas 38
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Sąjungos sistema „eCall“ turėtų 
sumažinti eismo įvykių sukeltų mirčių 
skaičių Sąjungoje, be to, patiriami 
sužalojimai turėtų būti lengvesni. 
Privalomai įdiegus sistemą 
„eCall“ paslauga turėtų tapti prieinama 
visiems piliečiams, taigi palengvinti 
žmonių kančias ir sumažinti sveikatos 
priežiūros bei kitas išlaidas;

(5) Sąjungos sistema „eCall“ turėtų 
sumažinti eismo įvykių sukeltų mirčių 
skaičių Sąjungoje, be to, patiriami 
sužalojimai turėtų būti lengvesni. 
Savanoriškai įdiegus sistemą 
„eCall“ paslauga turėtų tapti prieinama 
visiems piliečiams, taigi palengvinti 
žmonių kančias ir sumažinti sveikatos 
priežiūros bei kitas išlaidas;

Or. en

Pakeitimas 39
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Sąjungos sistema „eCall“ turėtų 
sumažinti eismo įvykių sukeltų mirčių 
skaičių Sąjungoje, be to, patiriami 
sužalojimai turėtų būti lengvesni. 
Privalomai įdiegus sistemą 
„eCall“ paslauga turėtų tapti prieinama 
visiems piliečiams, taigi palengvinti 
žmonių kančias ir sumažinti sveikatos 
priežiūros bei kitas išlaidas;

(5) Sąjungos sistema „eCall“ turėtų 
sumažinti eismo įvykių sukeltų mirčių 
skaičių Sąjungoje, be to, patiriami 
sužalojimai turėtų būti lengvesni. 
Privalomai įdiegus sistemą „eCall“, taip 
pat privalomai ir suderintai patobulinus 
pagalbos iškvietos „eCalls“ skambučiams 
siųsti ir jiems priimti bendruosiuose 
pagalbos centruose (BPC) skirtą 
infrastruktūrą, paslauga turėtų tapti 
prieinama visiems piliečiams, taigi 
palengvinti žmonių kančias ir sumažinti 
sveikatos priežiūros bei kitas išlaidas;

Or. en

Pagrindimas

Telekomunikacijų operatoriams privalomas suderinamo judriojo ryšio tinklo ir BPC 
infrastruktūros, apimančių visas ES valstybes nares ir EEE, įdiegimas yra būtina privalomo 
sistemų diegimo transporto priemonėse sąlyga.
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Pakeitimas 40
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Sąjungos sistema „eCall“ turėtų 
sumažinti eismo įvykių sukeltų mirčių 
skaičių Sąjungoje, be to, patiriami 
sužalojimai turėtų būti lengvesni. 
Privalomai įdiegus sistemą 
„eCall“ paslauga turėtų tapti prieinama 
visiems piliečiams, taigi palengvinti 
žmonių kančias ir sumažinti sveikatos 
priežiūros bei kitas išlaidas;

(5) Sąjungos sistema „eCall“ turėtų 
sumažinti eismo įvykių sukeltų mirčių 
skaičių Sąjungoje, be to, patiriami 
sužalojimai turėtų būti lengvesni. 
Privalomai įdiegus sistemą „eCall“ ir 
telekomunikacijų operatoriams privaloma 
tvarka įdiegus patobulinimus pagalbos 
iškvietos skambučių („eCalls“) siuntimo 
ir jų priėmimo bendruosiuose pagalbos 
centruose (BPC) tikslu, paslauga turėtų 
tapti prieinama visiems piliečiams, taigi 
palengvinti žmonių kančias ir sumažinti 
sveikatos priežiūros bei kitas išlaidas;

Or. en

Pagrindimas

Privalomas suderinamo judriojo ryšio tinklo ir BPC infrastruktūros, apimančių visas ES 
valstybes nares ir EEE, įdiegimas yra būtina privalomo sistemų diegimo transporto 
priemonėse sąlyga.

Pakeitimas 41
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) tikslios ir patikimos padėties nustatymo 
informacijos teikimas yra esminis 
veiksmingo transporto priemonėje 
montuojamos sistemos „eCall“ veikimo 
elementas. Todėl tikslinga reikalauti, kad ji 
būtų suderinama su paslaugomis, kurios 
teikiamos pagal palydovinės navigacijos 
programas, įskaitant sistemas, kurios 

(6) tikslios ir patikimos padėties nustatymo 
informacijos teikimas yra esminis 
veiksmingo transporto priemonėje 
montuojamos sistemos „eCall“ veikimo 
elementas. Todėl tikslinga reikalauti, kad ji 
būtų suderinama su paslaugomis, kurios 
teikiamos pagal palydovinės navigacijos 
programas, įgyvendinamas šio reglamento 
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sukurtos pagal GALILEO ir EGNOS 
programas, nurodytas 2008 m. liepos 9 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos 
palydovinės navigacijos programų 
(EGNOS ir Galileo) įgyvendinimo;

įsigaliojimo dieną, be to, turėtų būti 
nustatytas pagrįstas terminas sistemų, 
kurios sukurtos pagal GALILEO ir 
EGNOS programas, atžvilgiu, kaip 
nustatyta 2008 m. liepos 9 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos 
palydovinės navigacijos programų 
(EGNOS ir GALILEO) įgyvendinimo;

__________________ __________________
8 OL L 196, 2008 7 24, p. 1. 8 OL L 196, 2008 7 24, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu pramonė bus priversta užtikrinti GALILEO sistemos suderinamumą dar nepradėjus jos 
taikyti ir neatlikus visapusiško jos suderinamumo su pagalbos iškvietos „eCall“ sistemomis 
vertinimo, kils pavojus, kad jau pateiktas rinkai sistemas teks modifikuoti ir dėl to gamintojai 
galės patirti didelių išlaidų. Pradėjus taikyti GALILEO sistemą ir atlikus jos įvertinimą, galės 
būti reikalaujama užtikrinti tik naujų tipų transporto priemonėse montuojamų sistemų 
suderinamumą, nustatant atitinkamus terminus.

Pakeitimas 42
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) tikslios ir patikimos padėties nustatymo 
informacijos teikimas yra esminis 
veiksmingo transporto priemonėje 
montuojamos sistemos „eCall“ veikimo 
elementas. Todėl tikslinga reikalauti, kad ji 
būtų suderinama su paslaugomis, kurios
teikiamos pagal palydovinės navigacijos 
programas, įskaitant sistemas, kurios 
sukurtos pagal GALILEO ir EGNOS 
programas, nurodytas 2008 m. liepos 9 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos 
palydovinės navigacijos programų 
(EGNOS ir Galileo) įgyvendinimo;

(6) tikslios ir patikimos padėties nustatymo 
informacijos teikimas yra esminis 
veiksmingo transporto priemonėje 
montuojamos sistemos „eCall“ veikimo 
elementas. Todėl tikslinga reikalauti, kad ji 
būtų suderinama su paslaugomis, kurios 
teikiamos pagal palydovinės navigacijos 
programas, įskaitant sistemas, kurios 
sukurtos pagal GALILEO ir EGNOS 
programas, nurodytas 2008 m. liepos 9 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos 
palydovinės navigacijos programų 
(EGNOS ir GALILEO) įgyvendinimo, kai 
šios paslaugos pradės veikti;
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__________________ __________________
8 OL L 196, 2008 7 24, p. 1. 8 OL L 196, 2008 7 24, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Paslaugos dar nepradėjo veikti.

Pakeitimas 43
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) tikslios ir patikimos padėties nustatymo 
informacijos teikimas yra esminis 
veiksmingo transporto priemonėje 
montuojamos sistemos „eCall“ veikimo 
elementas. Todėl tikslinga reikalauti, kad ji 
būtų suderinama su paslaugomis, kurios 
teikiamos pagal palydovinės navigacijos 
programas, įskaitant sistemas, kurios 
sukurtos pagal GALILEO ir EGNOS 
programas, nurodytas 2008 m. liepos 9 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos 
palydovinės navigacijos programų 
(EGNOS ir Galileo) įgyvendinimo8;

(6) tikslios ir patikimos padėties nustatymo 
informacijos teikimas yra esminis 
veiksmingo transporto priemonėje 
montuojamos sistemos „eCall“ veikimo 
elementas. Todėl tikslinga reikalauti, kad ji 
būtų suderinama su praktinėmis
paslaugomis, kurios teikiamos pagal 
veikiančias palydovinės navigacijos 
programas, pavyzdžiui, sistemas, kurios 
sukurtos pagal GALILEO ir EGNOS 
programas, nurodytas 2008 m. liepos 9 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos 
palydovinės navigacijos programų 
(EGNOS ir Galileo) įgyvendinimo8;

__________________ __________________
8 OL L 196, 2008 7 24, p. 1. 8 OL L 196, 2008 7 24, p. 1.

Or. fr

Pakeitimas 44
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis



AM\1009763LT.doc 9/52 PE523.081v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) tikslios ir patikimos padėties nustatymo 
informacijos teikimas yra esminis 
veiksmingo transporto priemonėje 
montuojamos sistemos „eCall“ veikimo 
elementas. Todėl tikslinga reikalauti, kad ji 
būtų suderinama su paslaugomis, kurios 
teikiamos pagal palydovinės navigacijos 
programas, įskaitant sistemas, kurios 
sukurtos pagal GALILEO ir EGNOS 
programas, nurodytas 2008 m. liepos 9 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos 
palydovinės navigacijos programų 
(EGNOS ir Galileo) įgyvendinimo8;

(6) tikslios ir patikimos padėties nustatymo 
informacijos teikimas skubios pagalbos 
atveju yra esminis veiksmingo transporto 
priemonėje montuojamos sistemos 
„eCall“ veikimo elementas. Todėl tikslinga 
reikalauti, kad ji būtų suderinama su 
paslaugomis, kurios teikiamos pagal 
palydovinės navigacijos programas, 
įskaitant sistemas, kurios sukurtos pagal 
GALILEO ir EGNOS programas, 
nurodytas 2008 m. liepos 9 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
683/2008 dėl tolesnio Europos palydovinės 
navigacijos programų (EGNOS ir Galileo) 
įgyvendinimo8;

__________________ __________________
8 OL L 196, 2008 7 24, p. 1. 8 OL L 196, 2008 7 24, p. 1.

Or. de

Pakeitimas 45
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) privalomas sistemos 
„eCall“ montavimas transporto 
priemonėse pirmiausia turėtų būti 
taikomas tik naujiems (M1 ir N1 
kategorijų) lengviesiems automobiliams ir 
mažos keliamosios galios krovininėms 
transporto priemonėms, kurioms jau 
egzistuoja tinkamas aktyvavimo 
mechanizmas;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 46
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) privalomas sistemos 
„eCall“ montavimas transporto priemonėse 
pirmiausia turėtų būti taikomas tik 
naujiems (M1 ir N1 kategorijų) 
lengviesiems automobiliams ir mažos 
keliamosios galios krovininėms transporto 
priemonėms, kurioms jau egzistuoja 
tinkamas aktyvavimo mechanizmas;

(7) privalomas sistemos 
„eCall“ montavimas transporto priemonėse 
pirmiausia turėtų būti taikomas tik 
naujiems (M1 ir N1 kategorijų) 
lengviesiems automobiliams ir mažos 
keliamosios galios krovininėms transporto 
priemonėms, kurioms jau egzistuoja 
tinkamas aktyvavimo mechanizmas; tiktai 
patvirtinus reikiamą pagalbos iškvietos 
sistemos „eCall“ veiksmingumą galima 
svarstyti galimybę išplėsti transporto 
priemonių, kuriose būtų privaloma 
montuoti šią sistemą, sąrašą;

Or. pl

Pakeitimas 47
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) privalomas sistemos 
„eCall“ montavimas transporto priemonėse 
pirmiausia turėtų būti taikomas tik 
naujiems (M1 ir N1 kategorijų) 
lengviesiems automobiliams ir mažos 
keliamosios galios krovininėms transporto 
priemonėms, kurioms jau egzistuoja 
tinkamas aktyvavimo mechanizmas;

(7) privalomas sistemos 
„eCall“ montavimas transporto priemonėse 
pirmiausia turėtų būti taikomas tik naujų 
tipų (M1 ir N1 kategorijų) lengviesiems 
automobiliams ir mažos keliamosios galios 
krovininėms transporto priemonėms, 
kurioms jau egzistuoja tinkamas 
aktyvavimo mechanizmas;

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas skirtas tik naujų tipų transporto priemonėms.



AM\1009763LT.doc 11/52 PE523.081v01-00

LT

Pakeitimas 48
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) privalomas sistemos 
„eCall“ montavimas transporto priemonėse 
pirmiausia turėtų būti taikomas tik 
naujiems (M1 ir N1 kategorijų) 
lengviesiems automobiliams ir mažos 
keliamosios galios krovininėms transporto 
priemonėms, kurioms jau egzistuoja 
tinkamas aktyvavimo mechanizmas;

(7) privalomas sistemos 
„eCall“ montavimas transporto priemonėse
pirmiausia turėtų būti taikomas tik naujų 
tipų (M1 ir N1 kategorijų) lengviesiems 
automobiliams ir mažos keliamosios galios 
krovininėms transporto priemonėms, 
kurioms jau egzistuoja tinkamas 
aktyvavimo mechanizmas;

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas taikomas tik naujų tipų transporto priemonėms.

Pakeitimas 49
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) privalomas sistemos 
„eCall“ montavimas transporto priemonėse 
turėtų nepažeisti visų suinteresuotųjų 
subjektų, pavyzdžiui, automobilių 
gamintojų ir nepriklausomų veiklos 
vykdytojų, teisės siūlyti papildomas 
skubios pagalbos ir (ar) pridėtinę vertę 
turinčias paslaugas, teikiamas atskirai nuo 
transporto priemonėse montuojamos 
telefono numeriu 112 grindžiamos 
sistemos „eCall“ arba remiantis šia 
sistema. Tačiau šios papildomos paslaugos 
neturėtų labiau blaškyti vairuotojo 

(8) savanoriškas sistemos 
„eCall“ montavimas transporto priemonėse 
turėtų nepažeisti visų suinteresuotųjų 
subjektų, pavyzdžiui, automobilių 
gamintojų ir nepriklausomų veiklos 
vykdytojų, teisės siūlyti papildomas 
skubios pagalbos ir (ar) pridėtinę vertę 
turinčias paslaugas, teikiamas atskirai nuo 
transporto priemonėse montuojamos 
telefono numeriu 112 grindžiamos 
sistemos „eCall“ arba remiantis šia 
sistema. Tačiau šios papildomos paslaugos 
neturėtų labiau blaškyti vairuotojo 
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dėmesio; dėmesio;

Or. en

Pakeitimas 50
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) privalomas sistemos 
„eCall“ montavimas transporto priemonėse 
turėtų nepažeisti visų suinteresuotųjų 
subjektų, pavyzdžiui, automobilių 
gamintojų ir nepriklausomų veiklos 
vykdytojų, teisės siūlyti papildomas 
skubios pagalbos ir (ar) pridėtinę vertę 
turinčias paslaugas, teikiamas atskirai nuo 
transporto priemonėse montuojamos 
telefono numeriu 112 grindžiamos 
sistemos „eCall“ arba remiantis šia 
sistema. Tačiau šios papildomos paslaugos 
neturėtų labiau blaškyti vairuotojo 
dėmesio;

(8) privalomas sistemos 
„eCall“ montavimas transporto priemonėse 
turėtų nepažeisti visų suinteresuotųjų 
subjektų, pavyzdžiui, automobilių 
gamintojų ir nepriklausomų veiklos 
vykdytojų, teisės siūlyti papildomas 
skubios pagalbos ir (ar) pridėtinę vertę 
turinčias paslaugas, teikiamas atskirai nuo 
transporto priemonėse montuojamos 
telefono numeriu 112 grindžiamos 
sistemos „eCall“ arba remiantis šia 
sistema. Tačiau šios papildomos paslaugos 
neturėtų labiau blaškyti vairuotojo dėmesio
ir turėtų atitikti visus saugos ir duomenų 
apsaugos reikalavimus. Šios papildomos 
paslaugos vartotojams turi būti 
neprivalomos ir turi būti galimybė jas bet 
kada deaktyvuoti;

Or. de

Pakeitimas 51
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant užtikrinti laisvą pasirinkimą
vartotojams ir sąžiningą konkurenciją, 
taip pat skatinti naujoves ir didinti 

(9) transporto priemonėse montuojama 
telefono numeriu 112 grindžiama sistema 
„eCall“ yra visuotinės svarbos viešoji 
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Sąjungos informacinių technologijų 
pramonės konkurencingumą pasaulinėje 
rinkoje, transporto priemonėse 
montuojama sistema „eCall“ turėtų būti
prieinama nemokamai ir 
nediskriminuojant jokių nepriklausomų 
veiklos vykdytojų bei pagrįsta sąveikia ir 
atviros prieigos platforma, tinkama 
galimoms būsimoms transporto 
priemonėse naudojamoms taikomosioms 
programoms arba paslaugoms;

paslauga, todėl turi būti laisvai prieinama, 
t. y. nemokama. Telefono numeriu 112 
grindžiamos sistemos „eCall“ išlaidos 
neturi būti perkeliamos vartotojams;

Or. de

Pakeitimas 52
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant užtikrinti laisvą pasirinkimą 
vartotojams ir sąžiningą konkurenciją, taip 
pat skatinti naujoves ir didinti Sąjungos 
informacinių technologijų pramonės 
konkurencingumą pasaulinėje rinkoje, 
transporto priemonėse montuojama sistema 
„eCall“ turėtų būti prieinama nemokamai ir 
nediskriminuojant jokių nepriklausomų 
veiklos vykdytojų bei pagrįsta sąveikia ir 
atviros prieigos platforma, tinkama 
galimoms būsimoms transporto 
priemonėse naudojamoms taikomosioms 
programoms arba paslaugoms;

(9) siekiant užtikrinti laisvą pasirinkimą 
vartotojams ir sąžiningą konkurenciją, taip 
pat skatinti naujoves ir didinti Sąjungos 
informacinių technologijų pramonės 
konkurencingumą pasaulinėje rinkoje, 
transporto priemonėse montuojama sistema 
„eCall“ turėtų būti prieinama nemokamai ir 
nediskriminuojant jokių nepriklausomų 
veiklos vykdytojų ir bent jau 
nediskriminuojant dėl remonto ir 
priežiūros;

Or. fr

Pakeitimas 53
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis



PE523.081v01-00 14/52 AM\1009763LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant užtikrinti laisvą pasirinkimą 
vartotojams ir sąžiningą konkurenciją, taip 
pat skatinti naujoves ir didinti Sąjungos 
informacinių technologijų pramonės 
konkurencingumą pasaulinėje rinkoje, 
transporto priemonėse montuojama sistema 
„eCall“ turėtų būti prieinama nemokamai ir 
nediskriminuojant jokių nepriklausomų 
veiklos vykdytojų bei pagrįsta sąveikia ir 
atviros prieigos platforma, tinkama 
galimoms būsimoms transporto 
priemonėse naudojamoms taikomosioms 
programoms arba paslaugoms;

(9) siekiant užtikrinti laisvą pasirinkimą 
vartotojams ir sąžiningą konkurenciją, taip 
pat skatinti naujoves ir didinti Sąjungos 
informacinių technologijų pramonės 
konkurencingumą pasaulinėje rinkoje, 
transporto priemonėse montuojama sistema 
„eCall“ turėtų būti prieinama nemokamai ir 
nediskriminuojant jokių nepriklausomų 
veiklos vykdytojų;

Or. fr

Pakeitimas 54
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant užtikrinti laisvą pasirinkimą 
vartotojams ir sąžiningą konkurenciją, taip 
pat skatinti naujoves ir didinti Sąjungos 
informacinių technologijų pramonės 
konkurencingumą pasaulinėje rinkoje, 
transporto priemonėse montuojama sistema 
„eCall“ turėtų būti prieinama nemokamai 
ir nediskriminuojant jokių nepriklausomų 
veiklos vykdytojų bei pagrįsta sąveikia ir 
atviros prieigos platforma, tinkama 
galimoms būsimoms transporto priemonėse 
naudojamoms taikomosioms programoms 
arba paslaugoms;

(9) siekiant užtikrinti laisvą pasirinkimą 
vartotojams ir sąžiningą konkurenciją, taip 
pat skatinti naujoves ir didinti Sąjungos 
informacinių technologijų pramonės 
konkurencingumą pasaulinėje rinkoje, 
transporto priemonėse montuojama sistema 
turėtų būti prieinama nemokamai ir 
nediskriminuojant jokių nepriklausomų 
veiklos vykdytojų bei pagrįsta sąveikia, 
standartizuota ir atviros prieigos 
platforma, tinkama galimoms būsimoms 
transporto priemonėse naudojamoms 
taikomosioms programoms arba 
paslaugoms;

Or. it
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti laisvą vartotojo pasirinkimą ir konkurenciją, tretieji tiekėjai turi turėti 
galimybę naudotis ne tik ribota funkcija „eCall“, bet ir visa transporto priemonės įrenginių 
sistema. Be to, sąveikioji atviros prieigos platforma turi būti ir standartizuota. Jos 
nestandartizavus nepriklausomi veiklos vykdytojai, norintys teikti papildomas ir 
pasirenkamas paslaugas, turėtų prisitaikyti prie kiekvieno gamintojo ir kiekvienos transporto 
priemonės.

Pakeitimas 55
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant užtikrinti laisvą pasirinkimą 
vartotojams ir sąžiningą konkurenciją, taip 
pat skatinti naujoves ir didinti Sąjungos 
informacinių technologijų pramonės 
konkurencingumą pasaulinėje rinkoje, 
transporto priemonėse montuojama sistema 
„eCall“ turėtų būti prieinama nemokamai ir 
nediskriminuojant jokių nepriklausomų 
veiklos vykdytojų bei pagrįsta sąveikia ir 
atviros prieigos platforma, tinkama 
galimoms būsimoms transporto priemonėse 
naudojamoms taikomosioms programoms 
arba paslaugoms;

(9) siekiant užtikrinti laisvą pasirinkimą 
vartotojams ir sąžiningą konkurenciją, taip 
pat skatinti naujoves ir didinti Sąjungos 
informacinių technologijų pramonės 
konkurencingumą pasaulinėje rinkoje, 
transporto priemonėse montuojama sistema 
„eCall“ turėtų būti prieinama nemokamai ir 
nediskriminuojant jokių nepriklausomų 
veiklos vykdytojų bei pagrįsta sąveikia, 
standartizuota ir atviros prieigos 
platforma, tinkama galimoms būsimoms 
transporto priemonėse naudojamoms 
taikomosioms programoms arba 
paslaugoms;

Or. en

Pagrindimas

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.
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Pakeitimas 56
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant užtikrinti laisvą pasirinkimą 
vartotojams ir sąžiningą konkurenciją, taip 
pat skatinti naujoves ir didinti Sąjungos 
informacinių technologijų pramonės 
konkurencingumą pasaulinėje rinkoje, 
transporto priemonėse montuojama sistema 
„eCall“ turėtų būti prieinama nemokamai ir 
nediskriminuojant jokių nepriklausomų 
veiklos vykdytojų bei pagrįsta sąveikia ir 
atviros prieigos platforma, tinkama 
galimoms būsimoms transporto priemonėse 
naudojamoms taikomosioms programoms 
arba paslaugoms;

(9) siekiant užtikrinti laisvą pasirinkimą 
vartotojams ir sąžiningą konkurenciją, taip 
pat skatinti naujoves ir didinti Sąjungos 
informacinių technologijų pramonės 
konkurencingumą pasaulinėje rinkoje, 
transporto priemonėse montuojama sistema 
„eCall“ turėtų būti prieinama nemokamai ir 
nediskriminuojant jokių nepriklausomų 
veiklos vykdytojų bei pagrįsta sąveikia ir 
atviros prieigos platforma, kuri,
atsižvelgiant į jau sukurtas transporto 
priemonėse montuojamas pagalbos 
iškvietos sistemas, būtų tinkama galimoms 
būsimoms transporto priemonėse 
naudojamoms taikomosioms programoms 
arba paslaugoms;

Or. pl

Pakeitimas 57
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) specialios paskirties transporto 
priemonėms turėtų būti taikomi šiame 
reglamente išdėstyti „eCall“ reikalavimai, 
išskyrus atvejus, kai tipo patvirtinimo 
institucijos kiekvienu konkrečiu atveju 
nusprendžia, kad šių reikalavimų 
transporto priemonė negali atitikti dėl 
savo specialios paskirties;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 58
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pagal rekomendacijas, kurias pateikė 
29 straipsnio duomenų apsaugos darbo 
grupė ir kurios pateiktos 2006 m. rugsėjo 
26 d. priimtame Darbiniame dokumente 
dėl pagalbos iškvietos paslaugos 
iniciatyvos poveikio duomenų apsaugai ir 
privatumui9, bet koks asmens duomenų 
tvarkymas naudojantis transporto 
priemonėje montuojama sistema 
„eCall“ turėtų atitikti asmens duomenų 
apsaugos taisykles, nustatytas 1995 m. 
spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir 2002 m. liepos 
12 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2002/58/EB dėl asmens 
duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl 
privatumo ir elektroninių ryšių)11, visų 
pirma siekiant užtikrinti, kad transporto 
priemonių, kuriose įrengtos sistemos 
„eCall“, įprastai jas naudojant, kiek tai 
susiję su „eCall“ pagalbos iškvieta telefono 
numeriu 112, nebūtų galima atsekti ir jos 
nebūtų nuolat sekamos ir kad būtiniausių 
duomenų rinkinyje, kurį siunčia transporto 
priemonėje sumontuota sistema „eCall“, 
būtų tik būtiniausia informacija, kurios 
reikia, kad būtų galima tinkamai reaguoti į 
pagalbos skambučius;

(13) pagal rekomendacijas, kurias pateikė 
29 straipsnio duomenų apsaugos darbo 
grupė ir kurios pateiktos 2006 m. rugsėjo 
26 d. priimtame Darbiniame dokumente 
dėl pagalbos iškvietos paslaugos 
iniciatyvos poveikio duomenų apsaugai ir 
privatumui9, bet koks asmens duomenų 
tvarkymas naudojantis transporto 
priemonėje montuojama sistema 
„eCall“ turėtų atitikti asmens duomenų 
apsaugos taisykles, nustatytas Pagrindinių 
teisių chartijos9a 8 straipsnyje, 1995 m. 
spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir 2002 m. liepos 
12 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2002/58/EB dėl asmens 
duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl 
privatumo ir elektroninių ryšių)11, visų 
pirma siekiant užtikrinti, kad transporto 
priemonių, kuriose įrengtos sistemos 
„eCall“, įprastai jas naudojant, kiek tai 
susiję su „eCall“ pagalbos iškvieta telefono 
numeriu 112, nebūtų galima atsekti ir jos 
nebūtų nuolat sekamos ir kad būtiniausių 
duomenų rinkinyje, kurį siunčia transporto 
priemonėje sumontuota sistema „eCall“, 
būtų tik būtiniausia informacija, kurios 
reikia, kad būtų galima tinkamai reaguoti į 
pagalbos skambučius;

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

9a OL C 364/1, 2000 12 18.
10 OL L 281, 1995 11 23, p. 31. 10 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
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11 OL L 201, 2002 7 31, p. 37. 11 OL L 201, 2002 7 31, p. 37.

Or. de

Pakeitimas 59
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti, kad sistemos 
„eCall“ įrengimui transporto priemonėse 
būtų taikomi bendrieji techniniai 
reikalavimai, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti perduoti įgaliojimai priimti 
teisės aktus dėl išsamių taisyklių, susijusių 
su atitinkamų standartų taikymu, 
bandymais, asmens duomenų ir privatumo 
apsauga bei išimtimis, kurios taikomos tam 
tikroms M1 ir N1 kategorijų transporto 
priemonėms ar jų klasėms. Ypač svarbu, 
kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir 
su ekspertais. Ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų 
vienu metu, tinkamai ir laiku persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

(15) siekiant užtikrinti, kad sistemos 
„eCall“ įrengimui transporto priemonėse 
būtų taikomi bendrieji techniniai 
reikalavimai, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti perduoti įgaliojimai priimti 
teisės aktus dėl išsamių taisyklių, susijusių 
su atitinkamų standartų taikymu, 
bandymais, asmens duomenų ir 
pritaikytąja privatumo apsauga bei 
išimtimis, kurios taikomos tam tikroms M1 
ir N1 kategorijų transporto priemonėms ar 
jų klasėms. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais.
Visų pirma turi būti konsultuojamasi su 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnu ir vartotojų organizacijomis.
Ruošdama ir rengdama deleguotuosius 
aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję 
dokumentai būtų vienu metu, tinkamai ir 
laiku persiųsti Europos Parlamentui ir 
Tarybai;

Or. de

Pakeitimas 60
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) transporto priemonių gamintojams 
turėtų būti suteikta pakankamai laiko
prisitaikyti prie šio reglamento techninių 
reikalavimų;

(16) transporto priemonių gamintojams 
turėtų būti suteiktas 36 mėn. laikotarpis, 
skaičiuojamas nuo šio reglamento ir jo 
deleguotųjų aktų paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, 
prisitaikyti prie šio reglamento techninių 
reikalavimų;

Or. fr

Pakeitimas 61
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) transporto priemonių gamintojams 
turėtų būti suteikta pakankamai laiko 
prisitaikyti prie šio reglamento techninių 
reikalavimų;

(16) transporto priemonių gamintojams 
turėtų būti suteikta pakankamai laiko 
prisitaikyti prie šio reglamento ir pagal jį 
priimamų deleguotųjų aktų techninių 
reikalavimų;

Or. en

Pagrindimas

Gamintojams taip pat reikės turėti pakankamai laiko prisitaikyti prie deleguotųjų aktų 
reikalavimų.

Pakeitimas 62
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) transporto priemonių gamintojams 
turėtų būti suteikta pakankamai laiko 

(16) transporto priemonių gamintojams 
turėtų būti suteikta pakankamai laiko 
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prisitaikyti prie šio reglamento techninių 
reikalavimų;

prisitaikyti prie šio reglamento techninių 
reikalavimų, įskaitant tai, kad reikia atlikti 
reikalingus tyrimus ir testus, kad būtų 
užtikrinamas sistemos 
„eCall“ patikimumas. Tai turėtų būti 
atlikta nepažeidžiant tikslų, susijusių su 
reglamento taikymo terminais. Tačiau, 
jeigu susiduriama su įgyvendinimo 
sunkumais ir atrodo neįmanoma 
5gyvendinti sistemos „eCall“ sąlygų iki 12 
straipsnio antroje pastraipoje nurodytos 
datos, Komisija turėtų apsvarstyti 
galimybę pasiūlyti šią datą perkelti;

Or. fr

Pakeitimas 63
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Komisija iki 2015 m. sausio 1 d. 
turėtų pateikti ataskaitą dėl 
telekomunikacijų ir BPC infrastruktūros 
parengties diegti „eCall“ sistemą visose 
valstybėse narėse. Ši ataskaita turėtų 
apimti išsamią priemonių, kurių valstybės 
narės turėtų imtis, kad nuo 12 straipsnyje 
nurodytos datos būtų pasirengusios 
priimti pagalbos iškvietos („eCall“) 
skambučius, apžvalgą; 

Or. en

Pakeitimas 64
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente nustatomi transporto 
priemonių EB tipo patvirtinimo techniniai 
reikalavimai dėl transporto priemonėje 
montuojamos pagalbos iškvietos sistemos 
„eCall“.

Šiame reglamente nustatomi savanoriško 
transporto priemonių EB tipo patvirtinimo 
techniniai reikalavimai dėl transporto 
priemonėje montuojamos pagalbos 
iškvietos sistemos „eCall“.

Or. en

Pakeitimas 65
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente nustatomi transporto 
priemonių EB tipo patvirtinimo techniniai 
reikalavimai dėl transporto priemonėje 
montuojamos pagalbos iškvietos sistemos 
„eCall“.

Šiame reglamente nustatomi transporto 
priemonių EB tipo patvirtinimo techniniai 
reikalavimai dėl transporto priemonėje 
montuojamos pagalbos iškvietos sistemos 
„eCall“, taip pat dėl transporto priemonėje 
montuojamos sistemos sąveikumo ir 
standartizuotos ir atviros prieigos jos.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų įtraukti reikalavimus dėl transporto priemonėje montuojamos sistemos sąveikumo ir 
standartizuotos ir atviros prieigos jos.

Pakeitimas 66
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) transporto priemonėje montuojama 
pagalbos iškvietos sistema „e-Call“ − 

1) transporto priemonėje montuojama 
pagalbos iškvietos sistema „eCall“ − 
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sistema, aktyvuojama automatiškai, 
naudojant transporto priemonėje 
sumontuotus jutiklius, arba rankiniu būdu, 
kuri belaidžio judriojo ryšio tinklais siunčia 
standartizuotą būtiniausių duomenų rinkinį 
ir telefono numeriu 112 sukuria garso ryšį 
tarp transporto priemonės keleivių ir 
bendrosios pagalbos centro;

sistema, kurią sudaro transporto 
priemonėje montuojama įranga, 
aktyvuojama automatiškai, naudojant 
transporto priemonėje sumontuotus 
jutiklius, arba rankiniu būdu, kuri belaidžio 
judriojo ryšio tinklais skleidžia signalus, 
suteikiančius galimybę siųsti 
standartizuotą būtiniausių duomenų rinkinį 
ir telefono numeriu 112 arba naudojant 
privačią „eCall“ paslaugą sukurti garso 
ryšį tarp transporto priemonės keleivių ir 
bendrosios pagalbos centro, jei belaidžio 
ryšio tinklo infrastruktūra yra įdiegta ir 
pasiekiama;

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas dėl transporto priemonėje montuojamos sistemos turėtų būti apribotas 
reikalavimu patikrinti signalo ir (arba) duomenų siuntimo funkciją, o ne faktiškai sukurti ryšį. 
Be to, turėtų būti suteikta galimybė toliau naudoti privačias „eCall“ paslaugas ne tik kaip 
papildomas paslaugas, teikiamas naudojant viešąją „eCall“ paslaugą, bet ir kaip alternatyvą 
(žr. 5 straipsnį). Taip pat siūlomi papildomi teksto pakeitimai siekiant išvengti kartojimo ir 
labiau suderinti nurodomuose CEN standartuose pateiktas apibrėžtis.

Pakeitimas 67
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) transporto priemonėje montuojama 
pagalbos iškvietos sistema „e-Call“ − 
sistema, aktyvuojama automatiškai, 
naudojant transporto priemonėje 
sumontuotus jutiklius, arba rankiniu būdu, 
kuri belaidžio judriojo ryšio tinklais siunčia 
standartizuotą būtiniausių duomenų rinkinį 
ir telefono numeriu 112 sukuria garso ryšį 
tarp transporto priemonės keleivių ir 
bendrosios pagalbos centro;

1) transporto priemonėje montuojama 
pagalbos iškvietos sistema „e-Call“ − 
sistema, aktyvuojama automatiškai, 
naudojant transporto priemonėje 
sumontuotus jutiklius, arba rankiniu būdu, 
kuri belaidžio judriojo ryšio tinklais siunčia 
standartizuotą būtiniausių duomenų rinkinį 
ir telefono numeriu 112 sukuria garso ryšį 
tarp transporto priemonės keleivių ir 
artimiausio bendrosios pagalbos centro;

Or. pl
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Pakeitimas 68
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) transporto priemonėje sumontuota 
sistema − transporto priemonėje 
montuojama įranga kartu su priemonėmis, 
skirtomis aktyvuoti, valdyti ir įvykdyti 
„eCall“ duomenų perdavimą viešuoju 
belaidžiu judriojo ryšio tinklu, sukuriant
sąsają tarp transporto priemonės ir 
priemonės, kuria naudojantis 
„eCall“ paslauga įvykdoma viešuoju 
belaidžiu judriojo ryšio tinklu.

2) transporto priemonėje sumontuota 
įranga − transporto priemonėje įrengta 
įranga, kuri teikia transporto priemonės 
duomenis, reikalingus būtiniausių 
duomenų rinkiniui, arba turi prieigą prie 
šių duomenų ir sukuria sąsają tarp 
transporto priemonės ir priemonės, kuria 
naudojantis „eCall“ paslauga įvykdoma 
viešuoju belaidžiu judriojo ryšio tinklu.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas dėl transporto priemonėje montuojamos sistemos turėtų būti apribotas 
reikalavimu patikrinti signalo ir (arba) duomenų siuntimo funkciją, o ne faktiškai sukurti ryšį. 
Be to, turėtų būti suteikta galimybė toliau naudoti privačias „eCall“ paslaugas ne tik kaip 
papildomas paslaugas, teikiamas naudojant viešąją „eCall“ paslaugą, bet ir kaip alternatyvą 
(žr. 5 straipsnį). Taip pat siūlomi papildomi teksto pakeitimai siekiant išvengti kartojimo ir 
labiau suderinti nurodomuose CEN standartuose pateiktas apibrėžtis.

Pakeitimas 69
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) transporto priemonėje sumontuota 
sistema − transporto priemonėje 
montuojama įranga kartu su priemonėmis, 
skirtomis aktyvuoti, valdyti ir įvykdyti 
„eCall“ duomenų perdavimą viešuoju 
belaidžiu judriojo ryšio tinklu, sukuriant 

2) transporto priemonėje sumontuota 
sistema − transporto priemonėje 
montuojama įranga kartu su priemonėmis, 
skirtomis aktyvuoti, valdyti ir įvykdyti 
„eCall“ duomenų perdavimą viešuoju 
belaidžiu judriojo ryšio tinklu, sukuriant 
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sąsają tarp transporto priemonės ir 
priemonės, kuria naudojantis 
„eCall“ paslauga įvykdoma viešuoju 
belaidžiu judriojo ryšio tinklu.

sąsają tarp transporto priemonės ir 
priemonės, kuria naudojantis 
„eCall“ paslauga arba kitos paslaugos 
įvykdomos viešuoju belaidžiu judriojo 
ryšio tinklu.

Or. en

Pakeitimas 70
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) trečiųjų šalių paslaugomis grindžiama 
sistema „eCall“ – skubios pagalbos 
iškvietos sistema pagal standartą EN 
16102, kuria belaidžio judriojo ryšio 
tinklu perduodami duomenys trečiųjų 
šalių paslaugų teikėjui ir atliekamas balso 
skambutis su šiuo trečiųjų šalių paslaugų 
teikėju. Didelio eismo įvykio atveju 
trečiųjų šalių paslaugų teikėjas sukuria 
balso ryšį su tinkamiausiu bendrosios 
pagalbos centru ir perduoda jam visą 
reikiamą informaciją apie įvykį, įskaitant 
pagal standartą EN 15722 (Intelektinės 
transporto sistemos. El. sauga. 
Elektroninės iškvietos mažiausias 
duomenų rinkinys) apibrėžtą informaciją;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti leidžiama naudoti trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamą sistemą „eCall“.

Pakeitimas 71
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) trečiųjų šalių paslaugomis grindžiama 
sistema „eCall“ – skubios pagalbos 
iškvietos sistema pagal standartą EN 
16102, kuria belaidžio judriojo ryšio 
tinklu perduodami duomenys trečiųjų 
šalių paslaugų teikėjui ir atliekamas balso 
skambutis su šiuo trečiųjų šalių paslaugų 
teikėju. Transporto priemonėje 
sumontuotos pagalbos iškvietos sistemos 
„eCall“ suveikimo atveju trečiųjų šalių 
paslaugų teikėjas sukuria balso ryšį su 
tinkamiausiu bendrosios pagalbos centru 
(BPC) ir perduoda jam visą reikiamą 
informaciją apie įvykį, įskaitant pagal 
standartą EN 15722 (Intelektinės 
transporto sistemos. El. sauga. 
Elektroninės iškvietos mažiausias 
duomenų rinkinys) apibrėžtą informaciją;

Or. en

Pagrindimas

Trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamą sistemą „eCall“ taip pat reikėtų leisti naudoti ir 
apibrėžti šiame reglamente.

Pakeitimas 72
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai įrodo, kad visose naujų tipų 
transporto priemonėse, nurodytose 2 
straipsnyje, yra sumontuota pagalbos 
iškvietos sistema „eCall“, laikantis šio 
reglamento ir pagal šį reglamentą priimtų 
deleguotųjų aktų.

Gamintojai įrodo, kad visose naujų tipų 
transporto priemonėse, nurodytose 2 
straipsnyje, gali būti sumontuota pagalbos 
iškvietos sistema „eCall“, laikantis šio 
reglamento ir pagal šį reglamentą priimtų 
deleguotųjų aktų.

Or. en



PE523.081v01-00 26/52 AM\1009763LT.doc

LT

Pakeitimas 73
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai įrodo, kad visos jų naujų tipų 
transporto priemonės yra sukonstruotos 
taip, kad sunkias pasekmes sukėlusio 
eismo įvykio Sąjungos teritorijoje atveju 
būtų automatiškai aktyvuojama iškvieta 
„eCall“ Europos bendruoju pagalbos 
numeriu 112.

Gamintojai įrodo, kad naujų tipų transporto 
priemonės yra sukonstruotos taip, kad 
sunkias pasekmes sukėlusio eismo įvykio 
Sąjungos teritorijoje atveju būtų 
automatiškai aktyvuojama iškvieta 
„eCall“ Europos bendruoju pagalbos 
numeriu 112 arba privačios 
„eCall“ paslaugos numeriu. Trečiųjų 
šalių paslaugomis grindžiama sistema 
„eCall“ gali būti įrengta kaip 
pasirenkama paslauga ir tokiu atveju ji 
turi atitikti šio reglamento bendruosius 
reikalavimus. Kai gamintojai siūlo 
trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamą 
sistemą „eCall“, transporto priemonių 
naudotojams turi būti suteikta galimybė 
pasirinkti pageidaujamą sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas skirtas naujų tipų transporto priemonėms ir juo neturėtų būti sudaroma 
kliūčių toliau naudoti privačias „eCall“ paslaugas kaip papildomą alternatyvą viešajai 
„eCall“ paslaugai, jeigu jos atitinka visus minimalius naudojimo charakteristikų standartus. 
Be to, šiuo pakeitimu siūloma šį reglamentą taikyti ir trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamai 
sistemai „eCall“.

Pakeitimas 74
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai įrodo, kad visos jų naujų tipų 
transporto priemonės yra sukonstruotos 

Gamintojai įrodo, kad visos jų naujų tipų 
transporto priemonės yra sukonstruotos 
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taip, kad sunkias pasekmes sukėlusio 
eismo įvykio Sąjungos teritorijoje atveju 
būtų automatiškai aktyvuojama iškvieta 
„eCall“ Europos bendruoju pagalbos 
numeriu 112.

taip, kad sunkias pasekmes sukėlusio 
eismo įvykio Sąjungos teritorijoje atveju 
būtų automatiškai aktyvuojama iškvieta 
„eCall“ Europos bendruoju pagalbos 
numeriu 112. Trečiųjų šalių paslaugomis 
grindžiama sistema „eCall“ turėtų būti 
įrengiama kaip pasirenkama paslauga ir 
ji turėtų atitikti šio reglamento 
bendruosius reikalavimus. Jeigu 
gamintojai siūlo trečiųjų šalių 
paslaugomis grindžiamą sistemą „eCall“, 
vartotojai turi turėti galimybę pasirinkti 
pageidaujamą sistemą. 

Or. en

Pakeitimas 75
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai įrodo, kad visos jų naujų tipų 
transporto priemonės yra sukonstruotos 
taip, kad sunkias pasekmes sukėlusio 
eismo įvykio Sąjungos teritorijoje atveju 
būtų automatiškai aktyvuojama iškvieta 
„eCall“ Europos bendruoju pagalbos 
numeriu 112.

Gamintojai įrodo, kad visos jų naujų tipų 
transporto priemonės, kuriose įrengta 
transporto priemonėje montuojama 
pagalbos iškvietos („eCall“) sistema, yra 
sukonstruotos taip, kad sunkias pasekmes 
sukėlusio eismo įvykio Sąjungos 
teritorijoje atveju būtų automatiškai 
aktyvuojama iškvieta „eCall“ Europos 
bendruoju pagalbos numeriu 112.

Or. en

Pakeitimas 76
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai įrodo, kad naujos transporto 
priemonės yra sukonstruotos taip, kad 
iškvietą „eCall“ Europos bendruoju 
pagalbos numeriu 112 būtų galima 
aktyvuoti ir rankiniu būdu.

Gamintojai įrodo, kad naujų tipų
transporto priemonės yra sukonstruotos 
taip, kad iškvietą „eCall“ Europos 
bendruoju pagalbos numeriu 112 arba 
privačios „eCall“ paslaugos, įskaitant 
trečiųjų šalių paslaugas, numeriu būtų 
galima aktyvuoti ir rankiniu būdu. 
Gamintojai įrodo, kad naujo tipo 
transporto priemonės yra sukonstruotos 
taip, kad trečiųjų šalių paslaugomis 
grindžiamos sistemos 
„eCall“ nesuveikimo atveju iškvieta 
„eCall“ numeriu 112 būtų aktyvuojama 
automatiškai.

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas skirtas naujų tipų transporto priemonėms ir juo neturėtų būti sudaroma 
kliūčių toliau naudoti privačias „eCall“ paslaugas kaip papildomą alternatyvą viešajai 
„eCall“ paslaugai, jeigu jos atitinka visus minimalius naudojimo charakteristikų standartus. 
Be to, šiuo pakeitimu siūloma šį reglamentą taikyti ir trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamai 
sistemai „eCall“, pagal jį taip pat numatoma atitinkama apsauga trečiųjų šalių paslaugų 
veikimo sutrikimo atveju. 

Pakeitimas 77
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai įrodo, kad naujos transporto 
priemonės yra sukonstruotos taip, kad 
iškvietą „eCall“ Europos bendruoju 
pagalbos numeriu 112 būtų galima 
aktyvuoti ir rankiniu būdu.

Gamintojai įrodo, kad naujų tipų
transporto priemonės yra sukonstruotos 
taip, kad iškvietą „eCall“ pagalbos numeriu 
112 būtų galima aktyvuoti ir rankiniu būdu. 
Gamintojai įrodo, kad naujo tipo 
transporto priemonės yra sukonstruotos 
taip, kad tuo atveju, kai trečiųjų šalių 
paslaugomis grindžiama sistema 
„eCall“ dėl kokių nors priežasčių 
neveikia, iškvieta „eCall“ numeriu 112 
būtų aktyvuojama automatiškai.
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Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti leista naudoti trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamą sistemą „eCall“ ir 
reglamentas taikomas tik naujų tipų transporto priemonėms.

Pakeitimas 78
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai įrodo, kad naujos transporto 
priemonės yra sukonstruotos taip, kad 
iškvietą „eCall“ Europos bendruoju 
pagalbos numeriu 112 būtų galima 
aktyvuoti ir rankiniu būdu.

Gamintojai įrodo, kad šios naujos 
transporto priemonės yra sukonstruotos 
taip, kad iškvietą „eCall“ Europos 
bendruoju pagalbos numeriu 112 būtų 
galima aktyvuoti ir rankiniu būdu.

Or. en

Pakeitimas 79
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Gamintojai užtikrina pakankamą 
delsos laiką naudojantis 
„eCall“ paslaugomis, kad vairuotojas 
turėtų galimybę atšaukti iškvietą „eCall“.

Or. en

Pagrindimas

Kaip pastebėta atliekant poveikio vertinimą, atsitiktinių klaidingų pagalbos iškvietos 
„eCall“ skambučių skaičius tebėra per didelis. Siekiant užkirsti tam kelią, gamintojai turėtų 
užtikrinti delsos laiką, kad vairuotojas galėtų laiku atšaukti iškvietą. Taip pagalbos tarnybos 
sutaupys laiko ir lėšų, kurios galės būti panaudotos tais atvejais, kai pagalbos tikrai reikia.
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Pakeitimas 80
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Gamintojai numato galimybę vykdyti 
iškvietą „eCall“ naudojantis judriojo ryšio 
telefono sistemomis.

Or. en

Pakeitimas 81
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamintojai užtikrina, kad transporto
priemonėje sumontuotų sistemų imtuvai 
būtų suderinami su padėties nustatymo 
paslaugomis, kurios teikiamos naudojant 
palydovinės navigacijos sistemas, tarp jų − 
GALILEO ir EGNOS sistemas.

3. Gamintojai užtikrina, kad transporto 
priemonėje sumontuotų sistemų imtuvai 
būtų suderinami su padėties nustatymo 
paslaugomis, kurios teikiamos naudojant 
palydovinės navigacijos sistemas, kurios 
šio reglamento įsigaliojimo dieną jau 
veikia, pvz., GPS ir GALILEO arba
EGNOS sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu pramonė bus priversta užtikrinti GALILEO programos suderinamumą dar nepradėjus 
jos taikyti ir neatlikus visapusiško jos suderinamumo su pagalbos iškvietos 
„eCall“ sistemomis vertinimo, kils pavojus, kad jau pateiktas rinkai sistemas teks modifikuoti 
ir dėl to gamintojai galės patirti didelių išlaidų. Pradėjus taikyti GALILEO sistemą ir atlikus 
jos įvertinimą, galės būti reikalaujama užtikrinti tik naujų tipų transporto priemonėse 
montuojamų sistemų suderinamumą, nustatant atitinkamus terminus.
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Pakeitimas 82
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamintojai užtikrina, kad transporto 
priemonėje sumontuotų sistemų imtuvai 
būtų suderinami su padėties nustatymo 
paslaugomis, kurios teikiamos naudojant 
palydovinės navigacijos sistemas, tarp jų −
GALILEO ir EGNOS sistemas.

3. Gamintojai užtikrina, kad transporto 
priemonėje sumontuotų sistemų imtuvai 
būtų suderinami su praktinėmis padėties 
nustatymo paslaugomis, kurios teikiamos 
naudojant palydovinės navigacijos 
sistemas, pavyzdžiui, GALILEO ir EGNOS 
sistemas.

Or. fr

Pakeitimas 83
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Transporto priemonėje montuojama 
pagalbos iškvietos sistema „e-Call“ turi 
būti prieinama visiems nepriklausomiems 
veiklos vykdytojams nemokamai ir 
nediskriminuojant bent jau dėl remonto 
ar priežiūros.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis reikalavimas jau nurodomas 2007 m. birželio 20 d. Reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl 
variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš 
lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6), būtent jo 3 
straipsnio 14 punkto bei 6 ir 7 straipsnių nuostatose dėl transporto priemonių remonto ir 
priežiūros informacijos prieigos, nes jos neapsiriboja su išmetamaisiais teršalais susijusiomis 
sistemomis, o apima visą transporto priemonių remonto ir priežiūros informaciją. Be to, 
pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2007 7 straipsnį leidžiama imti mokestį už prieigą prie 
transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos.
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Pakeitimas 84
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Transporto priemonėje montuojama 
pagalbos iškvietos sistema „e-Call“ turi 
būti prieinama visiems nepriklausomiems 
veiklos vykdytojams nemokamai ir 
nediskriminuojant bent jau dėl remonto ar 
priežiūros.

6. Transporto priemonėje montuojama 
sistema turi būti grindžiama 
standartizuota sąveikiąja sistema, kuri, 
įskaitant papildomas ir pasirenkamas 
transporto priemonėse naudojamas 
taikomąsias programas bei paslaugas,
prieinama visiems nepriklausomiems 
veiklos vykdytojams nemokamai ir 
nediskriminuojant. 

Or. it

Pagrindimas

Turi būti užtikrintas ne tik transporto priemonėse montuojamos pagalbos iškvietos sistemos 
„eCall“ atliekamos funkcijos prieinamumas ir ne vien remonto bei priežiūros tikslams. Dėl to 
galėtų būti apribotas prieinamumas tretiesiems tiekėjams, o vartotojai netektų galimybės 
naudotis papildomomis paslaugomis.

Pakeitimas 85
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Transporto priemonėje montuojama 
pagalbos iškvietos sistema „e-Call“ turi 
būti prieinama visiems nepriklausomiems 
veiklos vykdytojams nemokamai ir 
nediskriminuojant bent jau dėl remonto ar 
priežiūros.

6. Transporto priemonėje montuojama 
pagalbos iškvietos sistema „e-Call“, 
įskaitant papildomas ir pasirenkamas 
paslaugas, turi būti prieinama visiems 
nepriklausomiems veiklos vykdytojams 
nemokamai ir nediskriminuojant, 
atsižvelgiant į vartotojo pasirinkimą.

Or. it
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Pakeitimas 86
Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Transporto priemonėje montuojama
pagalbos iškvietos sistema „e-Call“ turi 
būti prieinama visiems nepriklausomiems 
veiklos vykdytojams nemokamai ir 
nediskriminuojant bent jau dėl remonto ar 
priežiūros.

6. Visi transporto priemonėje 
montuojamos pagalbos iškvietos sistemos
„eCall“ elementai turi būti prieinami
visiems nepriklausomiems veiklos 
vykdytojams nemokamai ir 
nediskriminuojant bent jau dėl transporto 
priemonės remonto ar priežiūros.

Or. en

Pagrindimas

5 straipsnio 6 dalį reikia iš dalies pakeisti, kad būtų aiškiau nurodyta, jog prieiga suteikiama 
prie visų transporto priemonėje montuojamos pagalbos iškvietos „eCall“ sistemos elementų 
transporto priemonės remonto ir priežiūros tikslais, o ne apsiribojama tik pačios pagalbos 
iškvietos „eCall“ sistemos „dėžutės“ remontu.

Pakeitimas 87
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Transporto priemonėje montuojama 
pagalbos iškvietos sistema „e-Call“ turi 
būti prieinama visiems nepriklausomiems 
veiklos vykdytojams nemokamai ir 
nediskriminuojant bent jau dėl remonto ar 
priežiūros.

6. Transporto priemonėje montuojama 
pagalbos iškvietos sistema „e-Call“ turi 
būti prieinama visiems nepriklausomiems 
veiklos vykdytojams nemokamai ir 
nediskriminuojant dėl remonto ar 
priežiūros.

Or. fr

Pakeitimas 88
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Nuo šio reglamento patvirtinimo 
dienos Komisija pradeda rengti techninius 
reikalavimus, taikytinus sąveikiai, 
standartizuotai, saugiai ir atviros prieigos 
transporto priemonės remonto ir 
priežiūros tikslais bei tinkamai galimoms 
būsimoms transporto priemonėse 
naudojamoms taikomosioms programoms 
arba paslaugoms platformai, kuria 
transporto sistemoje montuojama 
pagalbos iškvietos sistema „eCall“ gali 
būti grindžiama.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 89
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Vartotojai turi teisę rinktis ir keisti 
trečiuosius pasirenkamų ir papildomų 
paslaugų teikėjus. Gamintojai užtikrina 
galimybę įgyvendinti šią teisę ir tinkamai 
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informuoja apie ją vartotojus.

Or. it

Pagrindimas

Automobilių gamintojai privalo numatyti vartotojams galimybę rinktis ir keisti trečiuosius 
tiekėjus bei tinkamai informuoti vartotojus apie šią galimybę.

Pakeitimas 90
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 9 
straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose nustatomi išsamūs 
transporto priemonėse montuojamų 
sistemų „e-Call“ tipo patvirtinimo 
techniniai reikalavimai ir kuriais 
atitinkamai iš dalies keičiama Direktyva 
2007/46/EB.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 9 
straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose nustatomi išsamūs 
transporto priemonėse montuojamų 
sistemų „e-Call“ tipo patvirtinimo 
techniniai reikalavimai, kurie taikomi 
transporto priemonėse montuojamai 
sąveikiai, standartizuotai ir atvirą prieigą 
prie papildomų bei pasirenkamų trečiųjų 
paslaugų suteikiančiai platformai, ir 
kuriais atitinkamai iš dalies keičiama 
Direktyva 2007/46/EB.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant sukurti atviros prieigos platformą, reikia diegti priemones, reikalingas siekiant 
užtikrinti, kad papildomos ir pasirenkamos trečiųjų tiekėjų paslaugos galėtų būti įtrauktos į 
transporto priemonėse įrengiamą atviros prieigos platformą eCall.

Pakeitimas 91
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 9 
straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose nustatomi išsamūs 
transporto priemonėse montuojamų 
sistemų „e-Call“ tipo patvirtinimo 
techniniai reikalavimai ir kuriais 
atitinkamai iš dalies keičiama Direktyva 
2007/46/EB.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 9 
straipsnį priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose nustatomi išsamūs 
transporto priemonėse montuojamų 
sistemų „eCall“ tipo patvirtinimo ir 
pasirenkamoms ir papildomoms trečiųjų 
šalių paslaugoms skirtos sąveikios, 
standartizuotos ir atviros prieigos 
transporto priemonėje montuojamos 
sistemos platformos techniniai 
reikalavimai ir kuriais atitinkamai iš dalies 
keičiama Direktyva 2007/46/EB.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 92
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje minimi techniniai 
reikalavimai ir bandymai grindžiami 3, 4 ir 
6 dalyse išdėstytais reikalavimais ir, kai 
tinkama, šiais standartais:

Pirmoje pastraipoje minimi techniniai 
reikalavimai ir bandymai priimami 
pasikonsultavus su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais ir grindžiami 
3, 4 ir 6 dalyse išdėstytais reikalavimais ir, 
kai tinkama, šiais standartais:

Or. en
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Pagrindimas

Su sistemos „eCall“ diegimu susiję klausimai yra sudėtingi, todėl svarbu, kad būtų 
konsultuojamasi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais.

Pakeitimas 93
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) CEN EN 15722:2011 „Intelektinės 
transporto sistemos. El. sauga. 
Elektroninės iškvietos mažiausias 
duomenų rinkinys“;

Or. en

Pagrindimas

Išbraukus 7 dalies d punktą, taip pat reikėtų įtraukti papildomą nuorodą į EN standartą, 
taikomą būtiniausių duomenų rinkiniui (BDR).

Pakeitimas 94
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies antros pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) EN 16102 „Intelektinės transporto 
sistemos. Avarinė iškvieta. Veikimo 
reikalavimai, keliami trečiosios šalies 
įrangai“;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paremti trečiosios šalies įrangos naudojimą, kaip apibrėžta 5 straipsnio 2 dalyje, 
taip pat turėtų būti parengtas deleguotasis aktas, skirtas EN 16102 standartui.
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Pakeitimas 95
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) bet kuriais papildomais Europos 
standartais arba JT EEK taisyklėmis dėl 
„eCall“ sistemų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Taip atsirastų neaiškumo dėl specifikacijų, pagal kurias „eCall“ sistemos kuriamos ir 
bandomos. Jeigu šio reglamento priėmimo metu standartas, įskaitant konkrečios versijos 
nuorodą, nėra žinomas, šio reikalavimo nereikėtų taikyti.

Pakeitimas 96
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Šio reglamento nuostatos nepažeidžia 
Direktyvų 95/46/EB ir 2002/58/EB.

Or. en

Pagrindimas

Horizontali įžanginė dalis.

Pakeitimas 97
Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Direktyvą 95/46/EB ir Direktyvą 
2002/58/EB gamintojai užtikrina, kad 
transporto priemonių, kuriose įrengta 
pagalbos iškvietos sistema „eCall“, įprastai 
jas naudojant, kiek tai susiję su sistema 
„eCall“, nebūtų galima atsekti ir jos nebūtų 
nuolat sekamos.

Pagal Direktyvą 95/46/EB ir Direktyvą 
2002/58/EB gamintojai užtikrina, kad 
transporto priemonių, kuriose įrengta 
pagalbos iškvietos sistema „eCall“, įprastai 
jas naudojant, kiek tai susiję su sistema 
„eCall“, nebūtų galima atsekti ir jos nebūtų 
nuolat sekamos. Papildomos ir 
pasirenkamos paslaugos gali būti 
teikiamos vykdant tęstinę stebėseną (angl. 
„tracking“) sistema „eCall“, jeigu 
vartotojas su tuo sutinka.

Or. it

Pakeitimas 98
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tais atvejais, kai teikiamos papildomos 
paslaugos, transporto priemonių, kuriose 
įrengiama sistema „eCall“, atsekamumas 
gali būti užtikrinamas, jeigu naudotojas 
aiškiai nurodo su tuo sutinkąs. Paslaugų 
teikėjui taikoma Direktyva 95/46/EB.

Or. it

Pagrindimas

Reikia išaiškinti, kad papildomos ir vartotojo savanoriškai pasirinktos paslaugos gali būti 
teikiamos vykdant nuolatinę kontrolę sistema „eCall“.

Pakeitimas 99
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)



PE523.081v01-00 40/52 AM\1009763LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. bet koks asmens duomenų tvarkymas 
naudojantis transporto priemonėje 
montuojama sistema „eCall“ turėtų 
atitikti asmens duomenų apsaugos 
taisykles, nustatytas Europos Parlamento 
ir Tarybos Direktyvoje 95/46/EB ir 
Direktyvoje 2002/58/EB14a, visų pirma 
siekiant užtikrinti, kad transporto 
priemonių, kuriose įrengtos sistemos 
„eCall“, įprastai jas naudojant, kiek tai 
susiję su „eCall“ pagalbos iškvieta 
telefono numeriu 112, nebūtų galima 
atsekti ir jos nebūtų nuolat sekamos ir kad 
būtiniausių duomenų rinkinyje, kurį 
siunčia transporto priemonėje 
sumontuota sistema „eCall“, būtų tik 
būtiniausia informacija, kurios reikia, 
kad būtų galima tinkamai reaguoti į 
pagalbos skambučius. Todėl sistema 
„eCall“ turi atitikti kuo aukštesnio lygio 
duomenų apsaugos reikalavimus.
_____________
14a 2002 m. liepos 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/58/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva 
dėl privatumo ir elektroninių ryšių) 
(OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

Or. en

Pakeitimas 100
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Papildomų paslaugų teikimo atveju 
transporto priemonės, kuriose 
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sumontuota sistema „eCall“, gali būti 
atsekamos, jeigu naudotojas davė aiškų 
sutikimą. Paslaugos teikėjui taikomi 
Direktyvos 95/46/EB reikalavimai. 

Or. en

Pagrindimas

Galimas dabartinės redakcijos pasiūlymo neaiškumas dėl papildomų ir pasirenkamų 
paslaugų, kurių vartotojai gali prašyti, kelia susirūpinimą. Todėl pasiūlyto reglamento 6 
straipsnio 1 dalyje reikėtų aiškiai nurodyti, kad pasirenkamos ir papildomos paslaugos gali 
būti grindžiamos nuolatiniu sekimu naudojant sistemą „eCall“, jeigu vartotojai su tuo sutinka. 
Tokiu paaiškinimu būtų užtikrintas suderintumas su 5 straipsniu ir transporto priemonėje 
įrengtos duomenų platformos atvėrimas kitiems paslaugų teikėjams.

Pakeitimas 101
Constance Le Grip

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Išskyrus atvejus, kai transporto 
priemonių su montuojama sistema 
savininkai laisvai įsigyja papildomas 
paslaugas, naudojant sistemą 
„eCall“ neperduodama jokia skubi 
informacija, nurodyta 5 straipsnio 2 
dalyje.

Or. fr

Pakeitimas 102
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Visose pagalbos iškvietos sistemose 
„eCall“ įrengiamas fizinis jungiklis, 
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suteikiantis naudotojui galimybę rankiniu 
būdu visiškai išjungti sistemą.

Or. en

Pakeitimas 103
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Transporto priemonėje montuojama 
sistema „eCall“ siunčiamas būtiniausių 
duomenų rinkinys apima tik būtiniausią 
informaciją, kurios reikia norint tinkamai 
administruoti pagalbos skambučius.

2. Transporto priemonėje montuojama 
sistema „eCall“ siunčiamas būtiniausių 
duomenų rinkinys apima tik būtiniausią 
informaciją, kurios reikia norint tinkamai 
administruoti pagalbos skambučius. Šis 
būtiniausių duomenų rinkinys saugomas 
tik tol, kol tai reikalinga norint tinkamai 
administruoti pagalbos skambučius.

Or. de

Pakeitimas 104
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Būtina gauti išankstinį galiojantį 
sistemos „eCall“ naudotojo sutikimą dėl 
asmens duomenų tvarkymo. Šis sutikimas 
nėra gaunamas iš anksto įtraukus jį į 
bendrąsias pardavimo sutarties nuostatas 
ir sąlygas.

Or. en
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Pakeitimas 105
Heide Rühle, Toine Manders, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Gamintojai užtikrina, kad pagalbos 
iškvietos sistemos „eCall“ naudotojai 
galėtų rankiniu būdu išjungti transporto 
priemonėje sumontuotą „eCall“ sistemą.

Or. en

Pakeitimas 106
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Gamintojai turi užtikrinti, kad 
sistemos „eCall“ naudotojai turėtų 
galimybę susipažinti su saugomais 
duomenimis apie juos ir bet kada 
pareikalauti juos ištrinti.

Or. de

Pakeitimas 107
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Šio reglamento tikslais renkami 
duomenys negali būti perduodami 
trečiosioms šalims prieš tai negavus tikro 
sutikimo iš duomenų subjekto.
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Or. en

Pakeitimas 108
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 9 
straipsnį, kuriais tiksliau apibrėžiamas 
atsekamumo ir sekimo draudimas bei 1 
dalyje nurodytos privatumo užtikrinimo 
technologijos, taip pat 3 dalyje nurodytos 
asmens duomenų ir naudotojo informacijos 
tvarkymo sąlygos.

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 9 
straipsnį, kuriais tiksliau apibrėžiamas 
atsekamumo ir sekimo draudimas bei 1 
dalyje nurodytos funkcijos 
„eCall“ privatumo užtikrinimo 
technologijos, taip pat 3 dalyje nurodytos 
funkcijos „eCall“ asmens duomenų ir 
naudotojo informacijos tvarkymo sąlygos.

Jeigu teikiamos papildomos paslaugos, jų 
teikėjui taikoma Direktyva 95/46/EB.

Or. it

Pagrindimas

Reikia išaiškinti, kad atsižvelgiant į jau galiojančius ES asmens duomenų apsaugos teisės 
aktus, papildomų paslaugų teikimo atveju specialieji deleguotieji asmens duomenų apsaugos 
teisės aktai nėra taikomi vartotojų užsakomoms papildomoms paslaugoms. Reikia stengtis 
išvengti skirtingų reglamentavimo sistemų kartojimosi, nes taip gali būti sukeltas teisinis 
netikrumas.

Pakeitimas 109
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 9 
straipsnį, kuriais tiksliau apibrėžiamas 
atsekamumo ir sekimo draudimas bei 1 

4. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 9 
straipsnį, kuriais tiksliau apibrėžiamas 
atsekamumo ir sekimo draudimas bei 1 
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dalyje nurodytos privatumo užtikrinimo 
technologijos, taip pat 3 dalyje nurodytos 
asmens duomenų ir naudotojo informacijos 
tvarkymo sąlygos.

dalyje nurodytos privatumo užtikrinimo 
technologijos, taikomi „eCall“ funkcijai, 
taip pat 3 dalyje nurodytos asmens 
duomenų ir naudotojo informacijos 
tvarkymo sąlygos, taikomos 
„eCall“ funkcijai.
Papildomų paslaugų teikimo atveju 
paslaugų teikėjui taikomi Direktyvos
95/46/EB reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Dėl daugybės skirtingų sutampančių teisės aktų duomenų apsaugos srityje visiems susijusiems 
sektoriams ir vartotojams gali kilti teisinių neaiškumų. Todėl turėtų būti aiškiai nurodyta, kad 
šie konkretūs deleguotieji aktai nėra susiję su vartotojų prašymu teikiamomis papildomomis 
paslaugomis.

Pakeitimas 110
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2015 m. spalio 1 d., EB tipo 
patvirtinimą atsižvelgiant į transporto 
priemonėje montuojamą pagalbos iškvietos 
„eCall“ sistemą nacionalinės institucijos 
suteikia tik tiems naujiems transporto 
priemonių tipams, kurie atitinka šį 
reglamentą ir pagal šį reglamentą priimtus 
deleguotuosius aktus. 

Nuo 12 straipsnyje nurodytos datos EB 
tipo patvirtinimą atsižvelgiant į transporto 
priemonėje montuojamą pagalbos iškvietos 
„eCall“ sistemą nacionalinės institucijos 
suteikia tik tiems naujiems transporto 
priemonių tipams, kurie atitinka šį 
reglamentą ir pagal šį reglamentą priimtus 
deleguotuosius aktus.

Or. fr

Pakeitimas 111
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2015 m. spalio 1 d., EB tipo 
patvirtinimą atsižvelgiant į transporto 
priemonėje montuojamą pagalbos iškvietos 
„eCall“ sistemą nacionalinės institucijos 
suteikia tik tiems naujiems transporto 
priemonių tipams, kurie atitinka šį 
reglamentą ir pagal šį reglamentą priimtus 
deleguotuosius aktus.

Praėjus 36 mėnesiams nuo su šiuo 
reglamentu susijusio paskutinio 
deleguotojo akto paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos,
EB tipo patvirtinimą atsižvelgiant į 
transporto priemonėje montuojamą 
pagalbos iškvietos „eCall“ sistemą 
nacionalinės institucijos suteikia tik tiems 
naujiems transporto priemonių tipams, 
kurie atitinka šį reglamentą ir pagal šį 
reglamentą priimtus deleguotuosius aktus.

Or. en

Pagrindimas

Prieš parengiant galutines pagalbos iškvietos „eCall“ sistemos specifikacijas, pramonei 
reikės pakankamai laiko „eCall“ sistemai sukurti ir išbandyti, taip pat jai reikės žinoti pagal 
šį reglamentą priimamuose deleguotuosiuose aktuose nustatytus reikalavimus. Būtų ypač 
pageidautina, jeigu būtinoji infrastruktūra būtų įdiegta prieš privalomą „eCall“ sistemos 
įrengimą transporto priemonėse, kurioms taikomas šis reglamentas, arba tai būtų padaryta 
vienu metu.

Pakeitimas 112
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2015 m. spalio 1 d., EB tipo 
patvirtinimą atsižvelgiant į transporto 
priemonėje montuojamą pagalbos iškvietos 
„eCall“ sistemą nacionalinės institucijos 
suteikia tik tiems naujiems transporto 
priemonių tipams, kurie atitinka šį 
reglamentą ir pagal šį reglamentą priimtus 
deleguotuosius aktus.

Nuo 2015 m. spalio 1 d., EB tipo 
patvirtinimą atsižvelgiant į transporto 
priemonėje montuojamą pagalbos iškvietos 
„eCall“ sistemą ir transporto priemonėje 
montuojamos sistemos sąveikumą bei 
standartizuotą ir atvirą prieigą prie jos 
nacionalinės institucijos suteikia tik tiems 
naujiems transporto priemonių tipams, 
kurie atitinka šį reglamentą ir pagal šį 
reglamentą priimtus deleguotuosius aktus, 
jeigu iki 2014 m. balandžio 1 d.:
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a) įsigalioja 5 straipsnio 7 dalyje 
nurodomi deleguotieji aktai ir standartai 
ir
b) yra parengtas 5 straipsnio 3 dalyje 
nurodomų padėties nustatymo paslaugų 
pradinis operacinis pajėgumas.

Or. en

Pakeitimas 113
Olga Sehnalová
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- 1. Šis reglamentas netaikomas mažų 
serijų transporto priemonėms.

Or. en

(Pakeitimas pateiktas siekiant suderinti tekstą su 11 konstatuojamąja dalimi ir priedo 3 
punkto b papunkčiu.)

Pakeitimas 114
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tam tikrų transporto priemonių ar 
transporto priemonių klasių, priklausančių 
M1 ir N1 kategorijoms, atžvilgiu Komisija 
gali netaikyti 4 straipsnyje nurodyto 
įpareigojimo transporto priemonėse 
sumontuoti pagalbos iškvietos 
„eCall“ sistemą, jeigu Komisijai atlikus ar 
įgaliojus atlikti sąnaudų ir naudos analizę ir 
atsižvelgus į visus reikšmingus saugos 
aspektus, šių sistemų taikymas atitinkamai 
transporto priemonei ar transporto 
priemonių klasei pasirodo esąs

1. Tam tikrų transporto priemonių ar 
transporto priemonių klasių, priklausančių 
M1 ir N1 kategorijoms, atžvilgiu Komisija 
gali netaikyti 4 straipsnyje nurodyto 
įpareigojimo transporto priemonėse 
sumontuoti pagalbos iškvietos 
„eCall“ sistemą, jeigu Komisijai atlikus ar 
įgaliojus atlikti sąnaudų ir naudos analizę ir 
atsižvelgus į visus reikšmingus saugos
aspektus, transporto priemonėse 
montuojama pagalbos iškvietos 
„eCall“ sistema pasirodo esanti nebūtina 
toliau didinat kelių eismo saugą, nes 
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netikslingas. atitinkamos klasės transporto priemonės
pirmiausia skirtos naudoti ne keliuose 
arba jose nėra įrengtas tinkamas 
aktyvavimo mechanizmas. Tų išimčių 
skaičius ribojamas.

Or. en

Pakeitimas 115
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 9 
straipsnį, kuriuose nustatomos 1 dalyje 
nurodytos išimtys. Tos išimtys taikomos 
tam tikroms transporto priemonėms, pvz., 
specialios paskirties transporto 
priemonėms bei transporto priemonėms 
be oro pagalvių, ir jų skaičius yra ribotas.

2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 9 
straipsnį, kuriuose nustatomos 1 dalyje
nurodytos išimtys. 

Or. en

Pakeitimas 116
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 5 straipsnio 7 dalį, 6 straipsnio 4 
dalį ir 8 straipsnio 2 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba neišreiškia prieštaravimų arba jeigu 
dar nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša 

5. Pagal 5 straipsnio 7 dalį, 6 straipsnio 4 
dalį ir 8 straipsnio 2 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba neišreiškia prieštaravimų arba jeigu 
dar nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša 
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Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. de

Pakeitimas 117
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) 6 straipsnio nuostatų pažeidimą.

Or. de

Pakeitimas 118
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Pranešimų teikimas

Komisija pateikia Parlamentui ir Tarybai 
pranešimą dėl sistemai „eCall“ būtinos 
telekomunikacijų ir BPC infrastruktūros 
parengties visose valstybėse narėse. Jeigu 
iš šio pranešimo yra aišku, kad pagalbos 
iškvietos „eCall“ infrastruktūra nepradės 
veikti visose valstybėse narėse iki to laiko, 
kai bus nustatyti privalomi pagalbos 
iškvietos sistemos „eCall“ tipo 
patvirtinimo reikalavimai, Komisija 
pateikia šio reglamento pakeitimą, kuriuo 
patikslinama 12 straipsnyje nurodyta 
taikymo data.

Or. en
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Pagrindimas

Pageidautina, kad būtinoji infrastruktūra būtų įdiegta prieš privalomą „eCall“ sistemos 
įrengimą transporto priemonėse, kurioms taikomas šis reglamentas, arba tai būtų padaryta 
vienu metu.

Pakeitimas 119
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
10 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b straipsnis
Peržiūra

Komisija, plačiai pasikonsultavusi su 
suinteresuotaisiais subjektais ir atlikusi 
preliminarų poveikio vertinimą, iki ...* 
pateikia Parlamentui ir Tarybai 
pranešimą dėl galimybės nustatyti 
techninius reikalavimus, taikytinus 
sąveikiai, standartizuotai, saugiai ir 
atviros prieigos transporto priemonės 
remonto ir priežiūros tikslais bei tinkamai 
galimoms būsimoms transporto 
priemonėse naudojamoms taikomosioms 
programoms arba paslaugoms platformai, 
kuria transporto sistemoje montuojama 
pagalbos iškvietos sistema „eCall“ gali 
būti grindžiama, kartu, jeigu būtina, su 
pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra 
priimamo teisės akto.
______________
*OL prašom įrašyti datą – dveji metai po 
šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 120
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas nuo 2015 m. 
spalio 1 d.

Šis reglamentas taikomas 36 mėn.,
skaičiuojant nuo šio reglamento ir jo 
deleguotųjų aktų paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Or. fr

Pakeitimas 121
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas nuo 2015 m. 
spalio 1 d.

Šis reglamentas taikomas praėjus 36 
mėnesiams nuo su šiuo reglamentu 
susijusio paskutinio deleguotojo akto 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje dienos.

Or. en

Pagrindimas

Prieš parengiant galutines pagalbos iškvietos „eCall“ sistemos specifikacijas, pramonei 
reikės pakankamai laiko „eCall“ sistemai sukurti ir išbandyti, taip pat jai reikės žinoti pagal 
šį reglamentą priimamuose deleguotuosiuose aktuose nustatytus reikalavimus. 

Pakeitimas 122
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas nuo 2015 m. 
spalio 1 d.

Šis reglamentas taikomas nuo 2017 m. 
spalio 1 d.

Or. de
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Pakeitimas 123
Olga Sehnalová
Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 6 punktas
Direktyva 2007/46/EB
XI priedo 1 priedėlio 71 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

6) XI priedo 1 priedėlyje lentelė papildoma šiuo 71 punktu:
Punkt
as

Dalykas Norminio 
teisės akto 
nuoroda

M1 ≤
2 500 (1) kg

M1 >
2 500 (1) kg

M2 M3

71. Pagalbos 
iškvietos 
sistema 
„eCall“

Reglamentas 
(ES) Nr. […]

A A Netai
koma

Neta
iko
ma

Pakeitimas

Išbraukta.

Or. en

(Pakeitimas pateiktas siekiant suderinti tekstą su 12 konstatuojamosios dalies ir 8 straipsnio 
pakeitimais.)


