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Grozījums Nr. 34
Patricia van der Kammen

Regulas priekšlikums
-

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. nl

Pamatojums

Autotransporta līdzekļos eCall sistēmai vajadzētu būt pēc patērētāju tīri brīvprātīgas izvēles, 
nevis obligātai.

Grozījums Nr. 35
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
-

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai vēl vairāk uzlabotu ceļu satiksmes 
drošību, paziņojumā "eCall: Laiks ieviest"6

ierosināti jauni pasākumi, kas paātrinātu 

(3) Lai vēl vairāk uzlabotu ceļu satiksmes 
drošību, paziņojumā "eCall: Laiks ieviest"6

ierosināti jauni pasākumi, kas paātrinātu 
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ārkārtas izsaukumu no transportlīdzekļa 
izveidošanu Savienībā. Viens no 
ierosinātajiem pasākumiem ir padarīt 
obligātu visu jauno transportlīdzekļu 
aprīkošanu ar eCall transportlīdzekļa 
sistēmām, sākot ar M1 un N1 kategoriju 
transportlīdzekļiem, kā noteikts 
Direktīvas 2007/46/EK II pielikumā.

ārkārtas izsaukumu no transportlīdzekļa 
izveidošanu Savienībā.

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

Or. en

Grozījums Nr. 37
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Eiropas Parlaments 2012. gada 
3. jūlijā apstiprināja ziņojumu "Par 
eCall: jaunu tālruņa līnijas 112 
pakalpojumu iedzīvotājiem", kurā aicināja 
Komisiju iesniegt priekšlikumu 
Direktīvas 2007/46/EK kontekstā, lai līdz 
2015. gadam nodrošinātu publiskās tālruņa 
līnijas 112 eCall sistēmas obligāto 
izveidošanu.

svītrots

__________________
7 2012/2056(INI).

Or. en

Grozījums Nr. 38
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Paredzams, ka Savienības eCall sistēma (5) Paredzams, ka Savienības eCall sistēma 
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samazinās bojāgājušo skaitu Savienībā, kā 
arī ceļu satiksmes negadījumu traumu 
smagumu. eCall sistēmas obligāta
ieviešana varētu nodrošināt pakalpojumus, 
kas pieejami visiem iedzīvotājiem, un 
tādējādi mazināt cilvēku ciešanas un 
veselības aprūpes un citas izmaksas.

samazinās bojāgājušo skaitu Savienībā, kā 
arī ceļu satiksmes negadījumu traumu 
smagumu. eCall sistēmas neobligāta
ieviešana varētu nodrošināt pakalpojumus, 
kas pieejami visiem iedzīvotājiem, un 
tādējādi mazināt cilvēku ciešanas un 
veselības aprūpes un citas izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Paredzams, ka Savienības eCall sistēma 
samazinās bojāgājušo skaitu Savienībā, kā 
arī ceļu satiksmes negadījumu traumu 
smagumu. eCall sistēmas obligāta 
ieviešana varētu nodrošināt pakalpojumus, 
kas pieejami visiem iedzīvotājiem, un 
tādējādi mazināt cilvēku ciešanas un 
veselības aprūpes un citas izmaksas.

(5) Paredzams, ka Savienības eCall sistēma 
samazinās bojāgājušo skaitu Savienībā, kā 
arī ceļu satiksmes negadījumu traumu 
smagumu. eCall sistēmas obligāta 
ieviešana, kā arī obligāta un koordinēta 
infrastruktūras modernizācija eCall 
nosūtīšanai un PSAP eCall saņemšanai
varētu nodrošināt pakalpojumus, kas 
pieejami visiem iedzīvotājiem, un tādējādi 
mazināt cilvēku ciešanas un veselības 
aprūpes un citas izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Obligāta savietojama mobilo sakaru tīkla un PSAP infrastruktūras uzstādīšana visās ES 
dalībvalstīs un EEZ valstīs, kas jāveic telesakaru operatoriem, ir priekšnosacījums sistēmas 
obligātai uzstādīšanai transporta līdzekļos. 

Grozījums Nr. 40
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
5. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Paredzams, ka Savienības eCall sistēma 
samazinās bojāgājušo skaitu Savienībā, kā 
arī ceļu satiksmes negadījumu traumu 
smagumu. eCall sistēmas obligāta 
ieviešana varētu nodrošināt pakalpojumus, 
kas pieejami visiem iedzīvotājiem, un 
tādējādi mazināt cilvēku ciešanas un 
veselības aprūpes un citas izmaksas.

(5) Paredzams, ka Savienības eCall sistēma 
samazinās bojāgājušo skaitu Savienībā, kā 
arī ceļu satiksmes negadījumu traumu 
smagumu. eCall sistēmas obligāta 
ieviešana, kā arī tālsakaru operatoriem 
obligāta infrastruktūras modernizācija 
eCall nosūtīšanai un PSAP eCall 
saņemšanai varētu nodrošināt 
pakalpojumus, kas pieejami visiem 
iedzīvotājiem, un tādējādi mazināt cilvēku 
ciešanas un veselības aprūpes un citas 
izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Obligāta savietojama mobilo sakaru tīkla un PSAP infrastruktūras uzstādīšana visā ES 
teritorijā, ir priekšnosacījums sistēmas obligātai uzstādīšanai autotransporta līdzekļos.

Grozījums Nr. 41
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Precīzas un uzticamas pozicionēšanas 
informācijas sniegšana ir eCall 
transportlīdzekļa sistēmas efektīvas 
darbības būtisks elements. Tādēļ ir 
lietderīgi pieprasīt tā savietojamību ar 
pakalpojumiem, ko sniedz satelītu 
navigācijas programmas, tostarp sistēmas, 
kas izveidotas saskaņā ar Galileo un 
EGNOS programmām, kas minētas Eiropas 
Parlamenta 2008. gada 9. jūlija 
Regulā (EK) Nr. 683/2008 par Eiropas 
satelītu radionavigācijas programmu
(EGNOS un Galileo)8 turpmāku 
īstenošanu.

(6) Precīzas un uzticamas pozicionēšanas 
informācijas sniegšana ir transportlīdzekļa 
eCall sistēmas efektīvas darbības būtisks 
elements. Tādēļ ir lietderīgi pieprasīt tā 
savietojamību ar pakalpojumiem, ko sniedz
pieejamās satelītu navigācijas programmas
šīs regulas spēkā stāšanās dienā, un bez 
tam būtu jāparedz pietiekams laiks, lai 
ņemtu vērā sistēmas, kas izveidotas 
saskaņā ar Galileo un EGNOS 
programmām, kas minētas Eiropas 
Parlamenta 2008. gada 9. jūlija 
Regulā (EK) Nr. 683/2008 par Eiropas 
satelītu radionavigācijas programmu
(EGNOS un Galileo)8 turpmāku 
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īstenošanu.
__________________ __________________
8 OV L 196, 24.7.2008., 1. lpp. 8 OV L 196, 24.7.2008., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Ja nozare ir spiesta nodrošināt savietojamību ar Galileo sistēmu, pirms Galileo darbojas un 
pirms tās savietojamības pilnīgas novērtēšanas ar eCall sistēmām, jo iespējams, ka pirms 
laišanas tirgū eCall sistēmas būs jāmodificē, kas ražotājiem var radīt ievērojamas izmaksas.  
Tiklīdz Galileo darbojas un ir novērtēta, savietojamību var pieprasīt tikai jauniem 
transportlīdzekļu tipiem, tam paredzot pietiekamu laiku.

Grozījums Nr. 42
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Precīzas un uzticamas pozicionēšanas 
informācijas sniegšana ir eCall 
transportlīdzekļa sistēmas efektīvas 
darbības būtisks elements. Tādēļ ir 
lietderīgi pieprasīt tā savietojamību ar 
pakalpojumiem, ko sniedz satelītu 
navigācijas programmas, tostarp sistēmas, 
kas izveidotas saskaņā ar Galileo un 
EGNOS programmām, kas minētas Eiropas 
Parlamenta 2008. gada 9. jūlija 
Regulā (EK) Nr. 683/2008 par Eiropas 
satelītu radionavigācijas programmu
(EGNOS un Galileo)8 turpmāku 
īstenošanu.

(6) Precīzas un uzticamas pozicionēšanas 
informācijas sniegšana ir transportlīdzekļa 
eCall sistēmas efektīvas darbības būtisks 
elements. Tādēļ ir lietderīgi pieprasīt tā 
savietojamību ar pakalpojumiem, ko sniedz 
satelītu navigācijas programmas, kad šie 
pakalpojumi darbojas, tostarp sistēmas, 
kas izveidotas saskaņā ar Galileo un 
EGNOS programmām, kas minētas Eiropas 
Parlamenta 2008. gada 9. jūlija 
Regulā (EK) Nr. 683/2008 par Eiropas 
satelītu radionavigācijas programmu
(EGNOS un Galileo)8 turpmāku 
īstenošanu.

__________________ __________________
8 OV L 196, 24.7.2008., 1. lpp. 8 OV L 196, 24.7.2008., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

The services are not yet operational
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Grozījums Nr. 43
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Precīzas un uzticamas pozicionēšanas 
informācijas sniegšana ir eCall 
transportlīdzekļa sistēmas efektīvas 
darbības būtisks elements. Tādēļ ir 
lietderīgi pieprasīt tā savietojamību ar 
pakalpojumiem, ko sniedz satelītu 
navigācijas programmas, tostarp sistēmas, 
kas izveidotas saskaņā ar Galileo un 
EGNOS programmām, kas minētas Eiropas 
Parlamenta 2008. gada 9. jūlija 
Regulā (EK) Nr. 683/2008 par Eiropas 
satelītu radionavigācijas programmu
(EGNOS un Galileo)8 turpmāku 
īstenošanu.

(6) Precīzas un uzticamas pozicionēšanas 
informācijas sniegšana ir transportlīdzekļa 
eCall sistēmas efektīvas darbības būtisks 
elements. Tādēļ ir lietderīgi pieprasīt tā 
savietojamību ar pakalpojumiem, ko sniedz
darbojošās satelītu navigācijas 
programmas, piemēram, sistēmas, kas 
izveidotas saskaņā ar Galileo un EGNOS 
programmām, kas minētas Eiropas 
Parlamenta 2008. gada 9. jūlija 
Regulā (EK) Nr. 683/2008 par Eiropas 
satelītu radionavigācijas programmu
(EGNOS un Galileo)8 turpmāku 
īstenošanu.

__________________ __________________
8 OV L 196, 24.7.2008., 1. lpp. 8 OV L 196, 24.7.2008., 1. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Precīzas un uzticamas pozicionēšanas 
informācijas sniegšana ir eCall 
transportlīdzekļa sistēmas efektīvas 
darbības būtisks elements. Tādēļ ir 
lietderīgi pieprasīt tā savietojamību ar 
pakalpojumiem, ko sniedz satelītu 
navigācijas programmas, tostarp sistēmas, 
kas izveidotas saskaņā ar Galileo un 
EGNOS programmām, kas minētas Eiropas 
Parlamenta 2008. gada 9. jūlija 

(6) Precīzas un uzticamas pozicionēšanas 
informācijas sniegšana ārkārtas situācijās
ir transportlīdzekļa eCall sistēmas efektīvas 
darbības būtisks elements. Tādēļ ir 
lietderīgi pieprasīt tā savietojamību ar 
pakalpojumiem, ko sniedz satelītu 
navigācijas programmas, tostarp sistēmas, 
kas izveidotas saskaņā ar Galileo un 
EGNOS programmām, kas minētas Eiropas 
Parlamenta 2008. gada 9. jūlija 
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Regulā (EK) Nr. 683/2008 par Eiropas 
satelītu radionavigācijas programmu
(EGNOS un Galileo)8 turpmāku 
īstenošanu.

Regulā (EK) Nr. 683/2008 par Eiropas 
satelītu radionavigācijas programmu
(EGNOS un Galileo)8 turpmāku 
īstenošanu.

__________________ __________________
8 OV L 196, 24.7.2008., 1. lpp. 8 OV L 196, 24.7.2008., 1. lpp.

Or. de

Grozījums Nr. 45
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Transportlīdzekļu obligātai 
aprīkošanai ar eCall transportlīdzekļa 
sistēmu sākotnēji būtu jāattiecas tikai uz 
jauniem pasažieru automobiļiem un 
vieglajiem kravas automobiļiem (M1 un 
N1 kategoriju), kuriem jau ir piemērots 
aktivēšanas mehānisms.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 46
Adam Bielan

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Transportlīdzekļu obligātai aprīkošanai 
ar eCall transportlīdzekļa sistēmu sākotnēji 
būtu jāattiecas tikai uz jauniem pasažieru 
automobiļiem un vieglajiem kravas 
automobiļiem (M1 un N1 kategoriju), 
kuriem jau ir piemērots aktivēšanas 
mehānisms.

(7) Transportlīdzekļu obligātai aprīkošanai 
ar transportlīdzekļa eCall sistēmu būtu 
jāattiecas tikai uz jauniem pasažieru 
automobiļiem un vieglajiem kravas 
automobiļiem (M1 un N1 kategoriju), 
kuriem jau ir piemērots aktivēšanas 
mehānisms. Tikai pēc tam, kad 
noskaidrots, ka eCall sistēma pienācīgi 
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darbojas, varētu apsvērt transportlīdzekļu 
tvēruma paplašināšanu, kuri jāaprīko ar 
šo sistēmu. 

Or. pl

Grozījums Nr. 47
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Transportlīdzekļu obligātai aprīkošanai 
ar eCall transportlīdzekļa sistēmu sākotnēji 
būtu jāattiecas tikai uz jauniem pasažieru
automobiļiem un vieglajiem kravas
automobiļiem (M1 un N1 kategoriju), 
kuriem jau ir piemērots aktivēšanas 
mehānisms.

(7) Transportlīdzekļu obligātai aprīkošanai 
ar transportlīdzekļa eCall sistēmu sākotnēji 
būtu jāattiecas tikai uz pasažieru
automobiļu un vieglo kravas automobiļu
jauniem tipiem (M1 un N1 kategoriju), 
kuriem jau ir piemērots aktivēšanas 
mehānisms.

Or. en

Pamatojums

Regula paredzēta tikai jauniem transportlīdzekļu tipiem.

Grozījums Nr. 48
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Transportlīdzekļu obligātai aprīkošanai 
ar eCall transportlīdzekļa sistēmu sākotnēji 
būtu jāattiecas tikai uz jauniem pasažieru
automobiļiem un vieglajiem kravas
automobiļiem (M1 un N1 kategoriju), 
kuriem jau ir piemērots aktivēšanas 
mehānisms.

(7) Transportlīdzekļu obligātai aprīkošanai 
ar  transportlīdzekļa eCall sistēmu 
sākotnēji būtu jāattiecas tikai uz pasažieru
automobiļu un vieglo kravas automobiļu
jauniem tipiem (M1 un N1 kategoriju), 
kuriem jau ir piemērots aktivēšanas 
mehānisms.
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Or. en

Pamatojums

Regula attiecas tikai uz jauniem transportlīdzekļu tipiem.

Grozījums Nr. 49
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Transportlīdzekļu obligātai aprīkošanai 
ar eCall transportlīdzekļa sistēmu 
nevajadzētu skart visu ieinteresēto personu, 
piemēram, automašīnu ražotāju un 
neatkarīgo uzņēmumu, tiesības piedāvāt 
papildu ārkārtas situāciju un/vai 
pievienotas vērtības pakalpojumus paralēli 
vai pamatojoties uz tālruņa līnijas 112 
eCall transportlīdzekļa sistēmu. Tomēr 
šiem papildu pakalpojumiem jābūt tā 
izveidotiem, lai vēl vairāk nenovērstu 
transportlīdzekļa vadītāja uzmanību.

(8) Transportlīdzekļu neobligātai
aprīkošanai ar transportlīdzekļa eCall 
sistēmu nevajadzētu skart visu ieinteresēto 
personu, piemēram, automašīnu ražotāju 
un neatkarīgo uzņēmumu, tiesības piedāvāt 
papildu ārkārtas situāciju un/vai 
pievienotas vērtības pakalpojumus paralēli 
vai pamatojoties uz tālruņa līnijas 112 
transportlīdzekļa eCall sistēmu. Tomēr 
šiem papildu pakalpojumiem jābūt tā 
izveidotiem, lai vēl vairāk nenovērstu 
transportlīdzekļa vadītāja uzmanību.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Transportlīdzekļu obligātai aprīkošanai 
ar eCall transportlīdzekļa sistēmu 
nevajadzētu skart visu ieinteresēto personu, 
piemēram, automašīnu ražotāju un 
neatkarīgo uzņēmumu, tiesības piedāvāt 
papildu ārkārtas situāciju un/vai 
pievienotas vērtības pakalpojumus paralēli 
vai pamatojoties uz tālruņa līnijas 112 

(8) Transportlīdzekļu obligātai aprīkošanai 
ar transportlīdzekļa eCall sistēmu 
nevajadzētu skart visu ieinteresēto personu, 
piemēram, automašīnu ražotāju un 
neatkarīgo uzņēmumu, tiesības piedāvāt 
papildu ārkārtas situāciju un/vai 
pievienotas vērtības pakalpojumus paralēli 
vai pamatojoties uz tālruņa līnijas 112 
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eCall transportlīdzekļa sistēmu. Tomēr
šiem papildu pakalpojumiem jābūt tā 
izveidotiem, lai vēl vairāk nenovērstu 
transportlīdzekļa vadītāja uzmanību.

transportlīdzekļa eCall sistēmu. Tomēr 
šiem papildu pakalpojumiem jābūt tā 
izveidotiem, lai vēl vairāk nenovērstu 
transportlīdzekļa vadītāja uzmanību, un 
tiem būtu jāatbilst visiem drošības, 
drošuma un personas datu aizsardzības 
noteikumiem. Šiem papildu 
pakalpojumiem jābūt patērētājiem 
neobligātiem, un jābūt iespējām tos 
jebkurā laikā padarīt neaktīvus.

Or. de

Grozījums Nr. 51
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu patērētājiem atvērtu 
izvēli un godīgu konkurenci, kā arī 
veicinātu inovāciju un paaugstinātu 
Savienības informācijas tehnoloģiju 
nozares konkurētspēju pasaules tirgū,
eCall transportlīdzekļa sistēmai jābūt
pieejamai bez maksas un bez 
diskriminācijas visiem neatkarīgajiem 
tirgus dalībniekiem un jāpamatojas uz 
savstarpēji izmantojamu un publiski 
piekļūstamu platformu — iespējamajām 
nākotnes transportlīdzekļa lietotnēm vai 
pakalpojumiem.

(9) 112  transportlīdzekļa eCall sistēma ir 
vispārējas intereses publisks pakalpojums, 
un tāpēc tam jābūt brīvi pieejamam, t. i., 
tas jāsniedz bez maksas. Nedrīkst pieļaut, 
ka 112 eCall sistēmas izmaksas ir jāsedz 
patērētājiem.

Or. de

Grozījums Nr. 52
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu patērētājiem atvērtu 
izvēli un godīgu konkurenci, kā arī 
veicinātu inovāciju un paaugstinātu 
Savienības informācijas tehnoloģiju 
nozares konkurētspēju pasaules tirgū, eCall 
transportlīdzekļa sistēmai jābūt pieejamai 
bez maksas un bez diskriminācijas visiem 
neatkarīgajiem tirgus dalībniekiem un 
jāpamatojas uz savstarpēji izmantojamu 
un publiski piekļūstamu platformu —
iespējamajām nākotnes transportlīdzekļa 
lietotnēm vai pakalpojumiem.

(9) Lai nodrošinātu patērētājiem atvērtu 
izvēli un godīgu konkurenci, kā arī 
veicinātu inovāciju un paaugstinātu 
Savienības informācijas tehnoloģiju 
nozares konkurētspēju pasaules tirgū, 
transportlīdzekļa eCall sistēmai jābūt 
pieejamai bez maksas un bez 
diskriminācijas visiem neatkarīgajiem 
tirgus dalībniekiem vismaz remonta un
uzturēšanas vajadzībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu patērētājiem atvērtu 
izvēli un godīgu konkurenci, kā arī 
veicinātu inovāciju un paaugstinātu 
Savienības informācijas tehnoloģiju 
nozares konkurētspēju pasaules tirgū, eCall 
transportlīdzekļa sistēmai jābūt pieejamai 
bez maksas un bez diskriminācijas visiem 
neatkarīgajiem tirgus dalībniekiem un 
jāpamatojas uz savstarpēji izmantojamu 
un publiski piekļūstamu platformu —
iespējamajām nākotnes transportlīdzekļa 
lietotnēm vai pakalpojumiem.

(9) Lai nodrošinātu patērētājiem atvērtu 
izvēli un godīgu konkurenci, kā arī 
veicinātu inovāciju un paaugstinātu 
Savienības informācijas tehnoloģiju 
nozares konkurētspēju pasaules tirgū, 
transportlīdzekļa eCall sistēmai jābūt 
pieejamai bez maksas un bez 
diskriminācijas visiem neatkarīgajiem 
tirgus dalībniekiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 54
Matteo Salvini
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Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu patērētājiem atvērtu 
izvēli un godīgu konkurenci, kā arī 
veicinātu inovāciju un paaugstinātu 
Savienības informācijas tehnoloģiju 
nozares konkurētspēju pasaules tirgū, eCall
transportlīdzekļa sistēmai jābūt pieejamai 
bez maksas un bez diskriminācijas visiem 
neatkarīgajiem tirgus dalībniekiem un 
jāpamatojas uz savstarpēji izmantojamu un 
publiski piekļūstamu platformu —
iespējamajām nākotnes transportlīdzekļa 
lietotnēm vai pakalpojumiem.

(9) Lai nodrošinātu patērētājiem atvērtu 
izvēli un godīgu konkurenci, kā arī 
veicinātu inovāciju un paaugstinātu 
Savienības informācijas tehnoloģiju
nozares konkurētspēju pasaules tirgū, 
transportlīdzekļa sistēmai jābūt pieejamai 
bez maksas un bez diskriminācijas visiem 
neatkarīgajiem tirgus dalībniekiem un 
jāpamatojas uz savstarpēji izmantojamu, 
standartizētu un publiski piekļūstamu 
platformu — iespējamajām nākotnes 
transportlīdzekļa lietotnēm vai 
pakalpojumiem.

Or. it

Pamatojums

Lai patērētājiem nodrošinātu izvēles brīvību un godīgu konkurenci, trešās puses pakalpojumu 
sniedzējiem jābūt pieejai ne tikai eCall funkcijai, bet visai transportlīdzekļa sistēmai. Turklāt 
savstarpēji izmantojamajai platformai jābūt standartizētai. Ja tā nav, neatkarīgiem 
operatoriem, kas vēlas sniegt papildu vai neobligātus pakalpojumus, dažādiem 
transportlīdzekļa modeļiem un modifikācijām būs jāpiedāvā atšķirīgas versijas.

Grozījums Nr. 55
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu patērētājiem atvērtu 
izvēli un godīgu konkurenci, kā arī 
veicinātu inovāciju un paaugstinātu 
Savienības informācijas tehnoloģiju 
nozares konkurētspēju pasaules tirgū, eCall 
transportlīdzekļa sistēmai jābūt pieejamai 
bez maksas un bez diskriminācijas visiem 
neatkarīgajiem tirgus dalībniekiem un 
jāpamatojas uz savstarpēji izmantojamu un 

(9) Lai nodrošinātu patērētājiem atvērtu 
izvēli un godīgu konkurenci, kā arī 
veicinātu inovāciju un paaugstinātu 
Savienības informācijas tehnoloģiju 
nozares konkurētspēju pasaules tirgū, 
transportlīdzekļa eCall sistēmai jābūt 
pieejamai bez maksas un bez 
diskriminācijas visiem neatkarīgajiem 
tirgus dalībniekiem un jāpamatojas uz 
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publiski piekļūstamu platformu —
iespējamajām nākotnes transportlīdzekļa 
lietotnēm vai pakalpojumiem.

savstarpēji izmantojamu, standartizētu un 
publiski piekļūstamu platformu —
iespējamajām nākotnes transportlīdzekļa 
lietotnēm vai pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 56
Adam Bielan

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu patērētājiem atvērtu 
izvēli un godīgu konkurenci, kā arī 
veicinātu inovāciju un paaugstinātu 
Savienības informācijas tehnoloģiju 
nozares konkurētspēju pasaules tirgū, eCall 
transportlīdzekļa sistēmai jābūt pieejamai 
bez maksas un bez diskriminācijas visiem 
neatkarīgajiem tirgus dalībniekiem un 
jāpamatojas uz savstarpēji izmantojamu un 
publiski piekļūstamu platformu —
iespējamajām nākotnes transportlīdzekļa 
lietotnēm vai pakalpojumiem.

(9) Lai nodrošinātu patērētājiem atvērtu 
izvēli un godīgu konkurenci, kā arī 
veicinātu inovāciju un paaugstinātu 
Savienības informācijas tehnoloģiju 
nozares konkurētspēju pasaules tirgū, 
transportlīdzekļa eCall sistēmai jābūt 
pieejamai bez maksas un bez 
diskriminācijas visiem neatkarīgajiem 
tirgus dalībniekiem un jāpamatojas uz 
savstarpēji izmantojamu un publiski 
piekļūstamu platformu, pienācīgi vērā 
ņemot esošās transportlīdzeklī iebūvētās 
sistēmas iespējamajām nākotnes 
transportlīdzekļa lietotnēm vai 
pakalpojumiem.

Or. pl
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Grozījums Nr. 57
Olga Sehnalová

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Speciālajiem transportlīdzekļiem 
būtu jāatbilst šajā regulā noteiktajām 
eCall prasībām, izņemot ja tipa 
apstiprinājuma iestādes, pamatojoties uz 
katru atsevišķu gadījumu, uzskata, ka šo 
prasību nevar izpildīt transportlīdzekļa 
īpašo funkciju dēļ.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 58
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Saskaņā ar ieteikumiem, ko sniegusi 
29. panta datu aizsardzības darba grupa un 
kas ietverti 2006. gada 26. septembrī 
pieņemtajā darba dokumentā "Par eCall 
iniciatīvas datu aizsardzības un privātuma 
aspektiem"9, par personas datu apstrādi, 
izmantojot eCall transportlīdzekļa sistēmu, 
būtu jāievēro personas datu aizsardzības 
noteikumi, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1995. gada 
24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti10 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 12. jūlija Direktīvā 2002/58/EK 
par personas datu apstrādi un privātās 
dzīves aizsardzību elektronisko 
komunikāciju nozarē (direktīva par privāto 
dzīvi un elektronisko komunikāciju)11, jo 
īpaši, lai garantētu, ka transportlīdzekļi, kas 

(13) Saskaņā ar ieteikumiem, ko sniegusi 
29. panta datu aizsardzības darba grupa un 
kas ietverti 2006. gada 26. septembrī 
pieņemtajā darba dokumentā "Par eCall 
iniciatīvas datu aizsardzības un privātuma 
aspektiem"9, par personas datu apstrādi, 
izmantojot transportlīdzekļa eCall sistēmu, 
būtu jāievēro personas datu aizsardzības 
noteikumi, kas paredzēti Pamattiesību 
Hartas 8. pantā9a, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1995. gada 24. oktobra 
Direktīvā 95/46/EK par personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti10 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 12. jūlija Direktīvā 2002/58/EK 
par personas datu apstrādi un privātās 
dzīves aizsardzību elektronisko 
komunikāciju nozarē (direktīva par privāto 
dzīvi un elektronisko komunikāciju)11, jo 
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aprīkoti ar eCall transportlīdzekļa sistēmu, 
savas parastās darbības laikā saistībā ar 
112 līnijas eCall nav izsekojami, tiem 
neveic nekādu pastāvīgu uzraudzību un ka 
minimālais datu kopums, ko nosūta eCall 
transportlīdzekļa sistēma, ietver 
informācijas minimumu, kas vajadzīgs 
neatliekamās palīdzības izsaukumu 
pienācīgai apstrādei.

īpaši, lai garantētu, ka transportlīdzekļi, kas 
aprīkoti ar transportlīdzekļa eCall sistēmu, 
savas parastās darbības laikā saistībā ar 
112 līnijas eCall nav izsekojami, tiem 
neveic nekādu pastāvīgu uzraudzību un ka 
minimālais datu kopums, ko nosūta
transportlīdzekļa eCall sistēma, ietver 
informācijas minimumu, kas vajadzīgs 
neatliekamās palīdzības izsaukumu 
pienācīgai apstrādei.

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

9 a OV C 364/1, 18.12.2000.
10 OV L 281, 23.11.1995., 1. lpp. 10 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
11 OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp. 11 OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.

Or. de

Grozījums Nr. 59
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu kopīgo tehnisko 
prasību piemērošanu attiecībā uz eCall 
transportlīdzekļa sistēmu, pilnvaras 
pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz sīki 
izstrādātiem noteikumiem par to, kā 
piemērot attiecīgos standartus, par 
testēšanu, par personas datu un privātuma 
aizsardzību un izņēmumiem attiecībā uz 
dažiem M1 un N1 kategorijas 
transportlīdzekļiem vai to klasēm. Ir īpaši 
būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas 
darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, 
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 

(15) Lai nodrošinātu kopīgo tehnisko 
prasību piemērošanu attiecībā uz 
transportlīdzekļa eCall sistēmu, pilnvaras 
pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz sīki 
izstrādātiem noteikumiem par to, kā 
piemērot attiecīgos standartus, par 
testēšanu, par personas datu un privātuma 
aizsardzību „integrēta privātuma” veidā 
un izņēmumiem attiecībā uz dažiem M1 un 
N1 kategorijas transportlīdzekļiem vai to 
klasēm. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Jo 
īpaši būtu jāapspriežas ar Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāju un patērētāju 
aizsardzības organizācijām. Komisijai, 
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Eiropas Parlamentam un Padomei. sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 
atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. de

Grozījums Nr. 60
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Būtu jādod pietiekami daudz laika 
transportlīdzekļu ražotājiem, lai tie varētu 
pielāgoties šīs regulas tehniskajām 
prasībām.

(16) Transportlīdzekļu ražotājiem būtu 
jādod 36 mēneši no šīs regulas un tās 
deleģēto aktu publicēšanas dienas Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, lai tie 
varētu pielāgoties šīs regulas tehniskajām 
prasībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 61
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Būtu jādod pietiekami daudz laika 
transportlīdzekļu ražotājiem, lai tie varētu 
pielāgoties šīs regulas tehniskajām 
prasībām.

(16) Būtu jādod pietiekami daudz laika 
transportlīdzekļu ražotājiem, lai tie varētu 
pielāgoties šīs regulas un tās deleģēto aktu
tehniskajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Ražotājiem vajadzīgs pietiekams laiks, arī lai pielāgotos deleģētajiem aktiem.
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Grozījums Nr. 62
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Būtu jādod pietiekami daudz laika 
transportlīdzekļu ražotājiem, lai tie varētu 
pielāgoties šīs regulas tehniskajām 
prasībām.

(16) Būtu jādod pietiekami daudz laika 
transportlīdzekļu ražotājiem, lai tie varētu 
pielāgoties šīs regulas tehniskajām 
prasībām, tostarp attiecībā uz izpēti un 
testiem, kas jāveic, lai noteiktu, ka eCall 
sistēma darbojas bez atteicēm. Tam 
vajadzētu notikt, neskarot regulas 
piemērošanai noteikto termiņu. Tomēr, ja 
īstenošanas problēmu dēļ līdz 12. panta 
2. punktā noteiktajam termiņam sistēmu 
nodot ekspluatācijā nav iespējams, 
Komisijai būtu jāierosina vēlāks termiņš.

Or. fr

Grozījums Nr. 63
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Komisijai līdz 2015.gada 
1. janvārim būtu jāiesniedz ziņojums par 
eCall telesakaru un PSAP infrastruktūras 
gatavību visās dalībvalstīs. Šajā ziņojumā 
būtu jāiekļauj sīks pārskats par darbībām, 
kas dalībvalstīm jāveic, lai no 12. pantā 
noteiktā datuma būtu gatavas saņemt 
eCall.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Cornelis de Jong
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Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā noteiktas tehniskās prasības 
transportlīdzekļu EK tipa apstiprināšanai 
attiecībā uz eCall transportlīdzekļa
sistēmu.

Šajā regulā noteiktas neobligātas tehniskās 
prasības transportlīdzekļu EK tipa 
apstiprināšanai attiecībā uz 
transportlīdzekļa eCall sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā noteiktas tehniskās prasības 
transportlīdzekļu EK tipa apstiprināšanai 
attiecībā uz eCall transportlīdzekļa sistēmu.

Šajā regulā noteiktas tehniskās prasības 
transportlīdzekļu EK tipa apstiprināšanai 
attiecībā uz transportlīdzekļa eCall sistēmu
un tās sadarbspēju, standartizētu un brīvu 
piekļuvi transportlīdzekļa sistēmai.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāiekļauj sadarbspēja, standartizēta un brīva piekļuve transportlīdzekļa sistēmai.

Grozījums Nr. 66
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) "eCall transportlīdzekļa sistēma" ir 
automātiski ar transportlīdzeklī iebūvētiem 
sensoriem vai manuāli iedarbināma 

(1) "transportlīdzekļa eCall sistēma" ir
sistēma, kas sastāv no transportlīdzekļa 
iekārtas, ko iedarbina automātiski ar 
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sistēma, kura, izmantojot mobilo bezvadu 
sakaru tīklu, nosūta standarta minimālo 
datu kopumu un izveido tālruņa līnijas 112 
audiokanālu starp transportlīdzeklī 
esošajiem pasažieriem un ārkārtas 
izsaukumu centrāli;

transportlīdzeklī iebūvētiem sensoriem vai 
manuāli, kura, izmantojot mobilo bezvadu 
sakaru tīklu, sūta signālus, lai varētu 
nosūtīt  standarta minimālo datu kopumu 
un izveidot tālruņa līnijas 112 vai privāta 
eCall audiokanālu  starp transportlīdzeklī 
esošajiem pasažieriem un ārkārtas 
izsaukumu centrāli, vietās, kur ir bezvadu 
sakaru tīkla infrastruktūra un tās 
sniedzamības zona;

Or. en

Pamatojums

Transportlīdzekļa sistēmas prasība jāierobežo ar signāla un/vai datu emisijas verifikāciju un 
nevis savienojuma faktisko izveidošanu. Turklāt jābūt iespējām turpināt pastāvēt privātiem 
eCall pakalpojumiem ne tikai papildus publiskajam eCall, bet arī kā alternatīvai (sk. 
5. pantu). Papildus formulējuma maiņai tiek ierosināts novērst atkārtošanos un uzlabot 
saskaņotību ar definīcijām norādītajos CEN standartos.

Grozījums Nr. 67
Adam Bielan

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) "eCall transportlīdzekļa sistēma" ir 
automātiski ar transportlīdzeklī iebūvētiem 
sensoriem vai manuāli iedarbināma 
sistēma, kura, izmantojot mobilo bezvadu 
sakaru tīklu, nosūta standarta minimālo 
datu kopumu un izveido tālruņa līnijas 112 
audiokanālu starp transportlīdzeklī 
esošajiem pasažieriem un ārkārtas 
izsaukumu centrāli;

(1) "transportlīdzekļa eCall sistēma" ir 
automātiski ar transportlīdzeklī iebūvētiem 
sensoriem vai manuāli iedarbināma 
sistēma, kura, izmantojot mobilo bezvadu 
sakaru tīklu, nosūta standarta minimālo 
datu kopumu un izveido tālruņa līnijas 112 
audiokanālu starp transportlīdzeklī 
esošajiem pasažieriem un tuvāko ārkārtas 
izsaukumu centrāli;

Or. pl

Grozījums Nr. 68
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) "transportlīdzekļa sistēma" ir 
transportlīdzekļa iekārtas kopā ar 
līdzekļiem eCall aktivizēšanai, 
pārvaldīšanai un veikšanai, izmantojot 
publisko mobilo bezvadu sakaru tīklu, kas 
rada saikni starp transportlīdzekli un eCall 
pakalpojuma īstenošanas līdzekļiem, 
izmantojot publisko mobilo bezvadu 
sakaru tīklu.

(2) "transportlīdzekļa iekārtas" ir 
transportlīdzekļa iekārtas, kas dod vai kam 
ir piekļuve transportlīdzekļa datiem, kuri 
nepieciešami minimālās datu kopas 
(MDK) izveidošanai un kuri rada saikni 
starp transportlīdzekli un eCall 
pakalpojuma īstenošanas līdzekļiem,
izmantojot publisko mobilo bezvadu 
sakaru tīklu.

Or. en

Pamatojums

Transportlīdzekļa sistēmas prasība jāierobežo ar signāla un/vai datu emisijas verifikāciju un 
nevis savienojuma faktisko izveidošanu. Turklāt jābūt iespējām turpināt pastāvēt privātiem 
eCall pakalpojumiem ne tikai papildus publiskajam eCall, bet arī kā alternatīvai (sk. 
5. pantu). Papildus formulējuma maiņai tiek ierosināts novērst atkārtošanos un uzlabot 
saskaņotību ar definīcijām norādītajos CEN standartos.

Grozījums Nr. 69
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) "transportlīdzekļa sistēma" ir 
transportlīdzekļa iekārtas kopā ar 
līdzekļiem eCall aktivizēšanai, 
pārvaldīšanai un veikšanai, izmantojot 
publisko mobilo bezvadu sakaru tīklu, kas 
rada saikni starp transportlīdzekli un eCall 
pakalpojuma īstenošanas līdzekļiem, 
izmantojot publisko mobilo bezvadu 
sakaru tīklu.

(2) "transportlīdzekļa sistēma" ir 
transportlīdzekļa iekārtas kopā ar 
līdzekļiem eCall aktivizēšanai, 
pārvaldīšanai un veikšanai, izmantojot 
publisko mobilo bezvadu sakaru tīklu, kas 
rada saikni starp transportlīdzekli un eCall 
pakalpojuma vai citu pakalpojumu
īstenošanas līdzekļiem, izmantojot 
publisko mobilo bezvadu sakaru tīklu.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) "trešās puses pakalpojumu atbalstīta 
eCall sistēma (TPS-eCall)" ir 
neatliekamās palīdzības zvanu sistēma 
saskaņā ar standartu EN 6102, kas ietver 
datu pārraidi trešās puses pakalpojumu 
sniedzējam (TPSP) un balss izsaukuma 
izveidi ar šo TPSP ar mobilo bezvadu 
komunikāciju tīklu starpniecību. Notiekot 
smagam nelaimes gadījumam, TPSP 
izveido balss savienojumu ar piemērotāko 
publisko ārkārtas izsaukumu centrāli 
(PSAP) un šai piemērotākajai PSAP 
nosūta visu attiecīgo informāciju par 
notikušo, tostarp informāciju, kas 
noteikta standartā EN 15722 
(Intelektuālās transporta sistēmas. E-
drošība. eCall minimālo datu kopums 
(MSD)).

Or. en

Pamatojums

TPS –eCall should be allowed.

Grozījums Nr. 71
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) "trešās puses pakalpojumu atbalstīta 
eCall sistēma (TPS-eCall)" ir 
neatliekamās palīdzības zvanu sistēma 
saskaņā ar standartu EN 6102, kas ietver 
datu pārraidi trešās puses pakalpojumu 
sniedzējam (TPSP) un balss izsaukuma 
izveidi ar šo TPSP ar mobilo bezvadu 
komunikāciju tīklu starpniecību. Notiekot 
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transportlīdzekļa eCall sistēmas 
aktivācijai, TPSP izveido balss 
savienojumu ar piemērotāko publisko 
ārkārtas izsaukumu centrāli (PSAP) un 
šai piemērotākajai PSAP nosūta visu 
attiecīgo informāciju par notikušo, tostarp 
informāciju, kas noteikta standartā 
EN 15722 (Intelektuālās transporta 
sistēmas. E-drošība. eCall minimālo datu 
kopums (MSD)).

Or. en

Pamatojums

Ar šo regulu jāatļauj arī trešās puses pakalpojuma sniedzēju eCall un jāsniedz tās definīcija.

Grozījums Nr. 72
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotāji pierāda, ka visi jauno 
transportlīdzekļu tipi, kas minēti 2. pantā,
ir aprīkoti ar eCall transportlīdzekļa
sistēmu saskaņā ar šo regulu un 
deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā 
ar šo regulu.

Ražotāji pierāda, ka visi jauno 
transportlīdzekļu tipi, kas minēti 2. pantā,
var tikt aprīkoti ar transportlīdzekļa eCall
sistēmu saskaņā ar šo regulu un 
deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā 
ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 73
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotāji pierāda, ka visi to jaunie
transportlīdzekļu tipi tiek konstruēti tā, lai 

Ražotāji pierāda, ka to jauno tipu
transportlīdzekļu konstrukcija nodrošina,
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nodrošinātu, ka pēc smaga negadījuma, 
kas notiek Savienības teritorijā, 
automātiski tiek aktivēts eCall zvans uz 
vienoto Eiropas neatliekamās palīdzības 
dienesta numuru 112.

ka pēc smaga negadījuma, kas notiek 
Savienības teritorijā, automātiski tiek 
aktivēts eCall zvans uz vienoto Eiropas 
neatliekamās palīdzības dienesta numuru 
112 vai uz privāto eCall numuru. TPS-
eCall var uzstādīt kā papildu 
pakalpojumu, kuram tādā gadījumā
jāatbilst šīs regulas prasībām. Gadījumos, 
kad ražotājs piedāvā TPS-eCall, 
transportlīdzekļa vadītājam jābūt iespējām 
izvēlēties piemērotāko sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Šī regula paredzēta jauniem transportlīdzekļu tipiem un nedrīkstētu izslēgt privātu eCall 
pakalpojumu sniegšanas turpināšanu kā papildu alternatīvu publiskajam eCall 
pakalpojumam, ja tiek ievēroti visi darbības minimuma standarti. Šajā grozījumā turklāt tiek 
ierosināts šo regulu attiecināt arī uz TPS eCall.

Grozījums Nr. 74
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotāji pierāda, ka visi to jaunie 
transportlīdzekļu tipi tiek konstruēti tā, lai 
nodrošinātu, ka pēc smaga negadījuma, kas 
notiek Savienības teritorijā, automātiski 
tiek aktivēts eCall zvans uz vienoto 
Eiropas neatliekamās palīdzības dienesta 
numuru 112.

Ražotāji pierāda, ka visi to jaunie 
transportlīdzekļu tipi tiek konstruēti tā, lai 
nodrošinātu, ka pēc smaga negadījuma, kas 
notiek Savienības teritorijā, automātiski 
tiek aktivēts eCall zvans uz vienoto 
Eiropas neatliekamās palīdzības dienesta 
numuru 112. TPS-eCall jābūt neobligātam 
papildu pakalpojumam un tam jāatbilst 
šīs regulas prasībām. Gadījumos, kad 
ražotājs piedāvā TPS-eCall, 
transportlīdzekļa vadītājam jābūt iespējām 
izvēlēties piemērotāko sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Cornelis de Jong
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Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotāji pierāda, ka visi to jaunie 
transportlīdzekļu tipi tiek konstruēti tā, lai 
nodrošinātu, ka pēc smaga negadījuma, kas 
notiek Savienības teritorijā, automātiski 
tiek aktivēts eCall zvans uz vienoto 
Eiropas neatliekamās palīdzības dienesta 
numuru 112.

Ražotāji pierāda, ka visi to jauno tipu 
transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar eCall 
sistēmu, tiek konstruēti tā, lai nodrošinātu, 
ka pēc smaga negadījuma, kas notiek 
Savienības teritorijā, automātiski tiek 
aktivēts eCall zvans uz vienoto Eiropas 
neatliekamās palīdzības dienesta numuru 
112.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotāji pierāda, ka jauni transportlīdzekļi 
tiek konstruēti tā, lai nodrošinātu, ka eCall 
uz vienoto Eiropas neatliekamās palīdzības 
numuru 112 var aktivēt arī manuāli.

Ražotāji pierāda, ka jauno tipu
transportlīdzekļi tiek konstruēti tā, lai 
nodrošinātu, ka eCall uz vienoto Eiropas 
neatliekamās palīdzības numuru 112 vai uz 
privātu eCall numuru, tostarp ar TPS 
starpniecību, var aktivēt arī manuāli.
Ražotāji pierāda, ka jauno tipu 
transportlīdzekļu konstrukcija nodrošina 
eCall zvana uz numuru 112 automātisku 
aktivēšanu gadījumos, kad TPS-eCall 
nedarbojas.

Or. en

Pamatojums

Šī regula paredzēta jauniem transportlīdzekļu tipiem un nedrīkstētu izslēgt privātu eCall 
pakalpojumu sniegšanas turpināšanu kā papildu alternatīvu publiskajam eCall 
pakalpojumam, ja tiek ievēroti visi darbības minimuma standarti. Šajā grozījumā turklāt tiek 
ierosināts šo regulu attiecināt arī uz TPS eCall, un paredz attiecīgu drošības pasākumu TPS 
darbības atteices gadījumiem.
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Grozījums Nr. 77
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotāji pierāda, ka jauni transportlīdzekļi
tiek konstruēti tā, lai nodrošinātu, ka eCall 
uz vienoto Eiropas neatliekamās palīdzības 
numuru 112 var aktivēt arī manuāli.

Ražotāji pierāda, ka transportlīdzekļu 
jaunie tipi tiek konstruēti tā, lai 
nodrošinātu, ka eCall uz neatliekamās 
palīdzības numuru 112 var aktivēt arī 
manuāli. Ražotāji pierāda, ka jauno tipu 
transportlīdzekļu konstrukcija nodrošina 
eCall zvana uz numuru 112 automātisku 
aktivēšanu gadījumos, kad jebkuru 
iemeslu dēļ TPS-eCall nedarbojas.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāparedz TPS –eCall un tas, ka šīs regula attiecas tikai uz transportlīdzekļu jauniem 
tipiem.

Grozījums Nr. 78
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotāji pierāda, ka jauni transportlīdzekļi 
tiek konstruēti tā, lai nodrošinātu, ka eCall 
uz vienoto Eiropas neatliekamās palīdzības 
numuru 112 var aktivēt arī manuāli.

Ražotāji pierāda, ka šie jaunie
transportlīdzekļi tiek konstruēti tā, lai 
nodrošinātu, ka eCall uz vienoto Eiropas 
neatliekamās palīdzības numuru 112 var 
aktivēt arī manuāli.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Toine Manders
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Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ražotāji nodrošina, ka eCall 
pakalpojumu lietošanā ir pietiekami ilgs 
aiztures laiks, lai vadītājs varētu eCall 
zvanu atcelt.

Or. en

Pamatojums

Ietekmes novērtējumā konstatēts, ka joprojām ir pārāk daudz gadījuma rakstura nejaušu 
eCall zvanu. Lai tos novērstu, ražotājiem būtu jāparedz pietiekami ilgs aiztures laiks, lai 
vadītājs varētu eCall zvanu laikus atcelt. Tas taupa avārijas dienestu laiku un līdzekļus, ko 
var izmantot reālu avāriju gadījumos.

Grozījums Nr. 80
Toine Manders

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ražotāji paredz iespējas eCall zvaniem 
izmantot mobilo telefonu sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ražotāji nodrošina, lai uztvērēji 
transportlīdzekļa sistēmās ir savietojami ar 
pozicionēšanas pakalpojumiem, ko sniedz 
satelītu navigācijas sistēmas, tostarp 

3. Ražotāji nodrošina, lai uztvērēji 
transportlīdzekļa sistēmās ir savietojami ar 
pozicionēšanas pakalpojumiem, ko sniedz
esošās satelītu navigācijas sistēmas, kas 
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Galileo un EGNOS sistēmas. jau darbojas šīs regulas spēkā stāšanās 
dienā, piemēram, GPS un Galileo/EGNOS 
sistēmu.

Or. en

Pamatojums

Ja nozare ir spiesta nodrošināt savietojamību ar Galileo sistēmu, pirms Galileo darbojas un 
pirms tās savietojamības pilnīgas novērtēšanas ar eCall sistēmēm, jo iespējams, ka pirms 
laišanas tirgū eCall sistēmas būs jāmodificē, kas ražotājiem var radīt ievērojamas izmaksas.  
Tiklīdz Galileo darbojas un ir novērtēta, savietojamību var pieprasīt tikai jauniem 
transportlīdzekļu tipiem, tam paredzot pietiekamu laiku.

Grozījums Nr. 82
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ražotāji nodrošina, lai uztvērēji 
transportlīdzekļa sistēmās ir savietojami ar 
pozicionēšanas pakalpojumiem, ko sniedz 
satelītu navigācijas sistēmas, tostarp
Galileo un EGNOS sistēmas.

3. Ražotāji nodrošina, lai uztvērēji 
transportlīdzekļa sistēmās ir savietojami ar 
pozicionēšanas pakalpojumiem, ko sniedz
darbojošās satelītu navigācijas sistēmas,
piemēram, Galileo un EGNOS sistēmas.

Or. fr

Grozījums Nr. 83
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. eCall transportlīdzekļa sistēma ir 
pieejama visiem neatkarīgajiem tirgus 
dalībniekiem bez maksas un bez 
diskriminācijas, vismaz attiecībā uz 
remontu un apkopi.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Šī prasība jau noteikta 2007. gada 20. jūnija Regulā (EK) Nr. 715/2007 par tipa 
apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem 
pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem ( Euro 5 un Euro 6 ) un par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, konkrēti, tās 3. panta 
14.punkta, 6. un 7. panta noteikumos par piekļuvi remonta un tehniskās apkopes informācijai, 
jo tie neattiecas tikai uz sistēmām, kas saistītas ar emisijām, bet piekļuvi visai šādai 
informācijai.  Turklāt Regulas (EK) Nr. 715/2007 7. pantā paredzēts, ka par  piekļuvi 
remonta un tehniskās apkopes informācijai var noteikt maksu.

Grozījums Nr. 84
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. eCall transportlīdzekļa sistēma ir 
pieejama visiem neatkarīgajiem tirgus 
dalībniekiem bez maksas un bez 
diskriminācijas, vismaz attiecībā uz
remontu un apkopi.

6. Šī transportlīdzekļa sistēma, kuras 
pamatā ir standartizēta savstarpēji 
izmantojama sistēma, pieejama visiem 
neatkarīgajiem tirgus dalībniekiem bez 
maksas un bez diskriminācijas, tostarp
attiecībā uz transportlīdzekļa sistēmas 
papildus vai neobligātām lietotnēm vai 
pakalpojumiem.

Or. it

Pamatojums

Pieejamību nevar ierobežot tikai ar transportlīdzekļa eCall sistēmas funkcijām un vienīgi 
remonta un tehniskās apkopes vajadzībām. Tādējādi varētu tikt ierobežota piekļuve trešās 
puses piegādātājiem, tā liedzot patērētājiem piekļuvi papildu pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 85
Tiziano Motti

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. eCall transportlīdzekļa sistēma ir 6. Transportlīdzekļa eCall sistēma ir 
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pieejama visiem neatkarīgajiem tirgus 
dalībniekiem bez maksas un bez 
diskriminācijas, vismaz attiecībā uz 
remontu un apkopi.

pieejama visiem neatkarīgajiem tirgus 
dalībniekiem bez maksas un bez 
diskriminācijas, ņemot vērā patērētāju 
pieprasījumu pēc papildu vai 
neobligātiem pakalpojumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 86
Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. eCall transportlīdzekļa sistēma ir 
pieejama visiem neatkarīgajiem tirgus 
dalībniekiem bez maksas un bez 
diskriminācijas, vismaz attiecībā uz 
remontu un apkopi.

6. Visi transportlīdzekļa eCall sistēmas 
elementi ir pieejami visiem neatkarīgajiem 
tirgus dalībniekiem bez maksas un bez 
diskriminācijas, vismaz attiecībā uz
transportlīdzekļa remontu un tehnisko
apkopi.

Or. en

Pamatojums

Regulas 5. panta 6. punkts jāgroza, lai precīzi noteiktu, ka piekļuve attiecas uz visiem 
transportlīdzekļa eCall sistēmas elementiem remonta un tehniskās apkopes mērķiem, un tā 
neaprobežojas tikai ar paša “eCall bloka” remontu.

Grozījums Nr. 87
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. eCall transportlīdzekļa sistēma ir 
pieejama visiem neatkarīgajiem tirgus 
dalībniekiem bez maksas un bez 
diskriminācijas, vismaz attiecībā uz 
remontu un apkopi.

6. Transportlīdzekļa eCall sistēma ir 
pieejama visiem neatkarīgajiem tirgus 
dalībniekiem bez maksas un bez 
diskriminācijas attiecībā uz remontu un
tehnisko apkopi.
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Or. fr

Grozījums Nr. 88
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
5. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Pēc šīs regulas pieņemšanas Komisija 
sāk darbu pie tehniskajām prasībām par 
savstarpēji izmantojamu, standartizētu, 
drošu un publiski piekļūstamu platformu, 
kas varētu būt transportlīdzekļa eCall 
sistēmas pamatā, transportlīdzekļu 
remonta un tehniskās apkopes vajadzībām 
un turpmākajiem papildus vai 
neobligātiem pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 89
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
5. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Patērētājiem ir tiesības izvēlēties un 
mainīt neobligātu un papildu 
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pakalpojumu sniedzējus. Ražotāji 
nodrošina, ka patērētāji zina šīs tiesības 
un spēj tās izmantot. 

Or. it

Pamatojums

Transportlīdzekļu ražotājiem jānosaka pienākums dot patērētājiem iespējas izvēlēties un 
mainīt trešās puses piegādātājus, un viņus informēt, ka to var darīt.

Grozījums Nr. 90
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
tiesību aktus saskaņā ar 9. pantu, ar kuriem 
nosaka sīki izstrādātas tehniskas prasības 
un testus eCall transportlīdzekļa sistēmu 
tipa apstiprinājumam un attiecīgi groza 
Direktīvu 2007/46/EK.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
tiesību aktus saskaņā ar 9. pantu, ar kuriem 
nosaka sīki izstrādātas tehniskas prasības 
un testus transportlīdzekļa eCall sistēmu 
tipa apstiprinājumam un savstarpēji 
izmantojamu, standartizētu, drošu un 
publiski piekļūstamu platformu papildus 
vai neobligātiem pakalpojumiem, ko 
sniedz trešās puses, un attiecīgi groza 
Direktīvu 2007/46/EK.

Or. it

Pamatojums

Lai platforma būtu brīvi piekļūstama, jābūt iespējām transportlīdzekļa eCall platformā 
iekļaut papildus vai neobligātus pakalpojumus, ko sniedz trešās puses.

Grozījums Nr. 91
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
tiesību aktus saskaņā ar 9. pantu, ar kuriem 
nosaka sīki izstrādātas tehniskas prasības 
un testus eCall transportlīdzekļa sistēmu 
tipa apstiprinājumam un attiecīgi groza 
Direktīvu 2007/46/EK.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
tiesību aktus saskaņā ar 9. pantu, ar kuriem 
nosaka sīki izstrādātas tehniskas prasības 
un testus transportlīdzekļa eCall sistēmu 
tipa apstiprinājumam un savstarpēji 
izmantojamu, standartizētu, drošu un 
publiski piekļūstamu platformu papildus 
vai neobligātiem pakalpojumiem, ko 
sniedz trešās puses, un attiecīgi groza 
Direktīvu 2007/46/EK.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 92
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tehniskās prasības un testi, kas minēti 
pirmajā daļā, pamatojas uz prasībām, kas 
noteiktas 3., 4. un 6. punktā, un attiecīgā 
gadījumā uz šādiem standartiem:

Tehniskās prasības un testi, kas minēti 
pirmajā daļā, tiek pieņemti pēc 
apspriešanās ar attiecīgajām 
ieinteresētajām pusēm un pamatojas uz 
prasībām, kas noteiktas 3., 4. un 6. punktā, 
un attiecīgā gadījumā uz šādiem 
standartiem:

Or. en
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Pamatojums

Ar eCall saistīto jautājumu risinājumu sarežģītības dēļ ir svarīgi veikt apspriešanos ar 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm.

Grozījums Nr. 93
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – 2. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) CEN EN 15722 "Intelektuālās 
transporta sistēmas. E-drošība. eCall 
minimālo datu kopums (MSD)";

Or. en

Pamatojums

Panta 7.punktā svītrojot d) apakšpunktu, jāizdara papildu atsauce uz Eiropas standartu par 
minimālo datu kopumu (MSD).

Grozījums Nr. 94
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – 2. daļa – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) EN 16102 „Intelektuālās transporta 
sistēmas. eCall. Funkcionēšanas prasības 
trešo pušu sniegtajiem pakalpojumiem”;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu “trešās puses atbalstu” saskaņā ar 5. panta 2. punktu, par EN 16102 
jāsagatavo arī deleģētais akts.

Grozījums Nr. 95
Malcolm Harbour
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Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts – 2. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) visi papildu Eiropas standarti vai 
ANO EEK noteikumi, kas attiecas uz 
eCall sistēmām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tas varētu radīt nenoteiktību par specifikācijām, saskaņā ar kurām attīsta un testē eCall 
sistēmas. Ja šīs regulas pieņemšanas laikā nav zināms konkrēts standarts, tostarp tā versijas 
norāde, tas varētu nebūt vajadzīgs.

Grozījums Nr. 96
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
6. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Šo regulu piemēro, neskarot Direktīvu 
95/46/EK un Direktīvu 2002/58/EK.

Or. en

Pamatojums

Horizontāls chapeau teksts.

Grozījums Nr. 97
Tiziano Motti

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK un 
Direktīvu 2002/58/EK ražotāji nodrošina, 

Saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK un 
Direktīvu 2002/58/EK ražotāji nodrošina, 
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ka transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar eCall 
transportlīdzekļa sistēmu, savas parastās 
darbības laikā nav izsekojami saistībā ar 
eCall un tiem neveic nekādu pastāvīgu 
uzraudzību.

ka transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar 
transportlīdzekļa eCall sistēmu, savas 
parastās darbības laikā nav izsekojami 
saistībā ar eCall un tiem neveic nekādu 
pastāvīgu uzraudzību. Papildu un 
neobligāto pakalpojumu pamatā var būt 
pastāvīga izsekošana ar eCall sistēmas 
starpniecību, ja tam piekrīt patērētājs.

Or. it

Grozījums Nr. 98
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gadījumos, kad tiek sniegti papildu 
pakalpojumi, transportlīdzekļi, kas 
aprīkoti ar transportlīdzekļa eCall 
sistēmu, var būt izsekojami, ja tam piekrīt 
lietotājs. Pakalpojuma sniedzējam 
jāievēro Direktīva 95/46/EK.

Or. it

Pamatojums

Skaidri jāpasaka, ka to  papildu un neobligāto pakalpojumu pamatā, kurus patērētāji izvēlas, 
var būt pastāvīga izsekojamība ar eCall sistēmas starpniecību.

Grozījums Nr. 99
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Personas datu apstrādei 
transportlīdzekļa eCall sistēmā jāatbilst 
Direktīvā  95/46/EK un Eiropas 
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Parlamenta un Padomes 
Direktīvā 2002/58/EK14a noteiktajām 
prasībām par personas datu aizsardzību, 
jo īpaši lai garantētu, ka transportlīdzekļi, 
kas aprīkoti ar transportlīdzekļa eCall 
sistēmu un normālā ekspluatācijas režīmā 
saistīti ar eCall zvanu uz numuru 112, 
nekādā veidā netiek pakļauti pastāvīgai 
izsekošanai, un ka minimālais datu 
kopums, ko sūta transportlīdzekļa eCall 
sistēma, satur minimālo informāciju, kas 
nepieciešama izsaukuma zvanu pareizai 
apstrādei.  Tāpēc eCall sistēmai jāatbilst 
iespējami augstākajam datu aizsardzības 
līmenim.
_____________
14aEiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 12. jūlija 
Direktīva 2002/58/EK par personas datu 
apstrādi un privātās dzīves aizsardzību 
elektronisko komunikāciju nozarē 
(Direktīva par privātās dzīves aizsardzību 
un elektronisko komunikāciju) 
(OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 100
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja tiek sniegti papildu pakalpojumi, ar 
transportlīdzekļa eCall sistēmu aprīkotie 
transportlīdzekļi var būt izsekojami, ja 
lietotājs tam ir devis nepārprotamu 
piekrišanu. Pakalpojuma sniedzējs ievēro 
Direktīvu 95/46/EK. 

Or. en
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Pamatojums

Priekšlikuma patlaban esošā formulējumā bažas rada iespējamā nenoteiktība attiecībā uz 
papildu un neobligātajiem pakalpojumiem transportlīdzeklī, kurus var pieprasīt patērētāji. 
Šajā kontekstā priekšlikuma 6. panta 1. punktā skaidri jānosaka, ka uz papildu un 
neobligātiem pakalpojumiem var būt vajadzīga pastāvīga izsekojamība ar eCall sistēmas 
starpniecību, ja patērētāji šādai izsekošanai ir piekrituši. Šāds precizējums nodrošinātu 
saskaņotību ar 5. pantu un transportlīdzekļa datu platformas atvēršanu citiem pakalpojumu 
sniedzējiem. 

Grozījums Nr. 101
Constance Le Grip

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Izņemot gadījumus, kad ar sistēmu 
aprīkota transportlīdzekļa īpašnieks 
noslēdzis līgumu par papildu 
pakalpojumiem, eCall dienests datus var 
sūtīt tikai 5. panta 2. punktā minētajos 
gadījumos.

Or. fr

Grozījums Nr. 102
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
6. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Visām eCall sistēmām jābūt aprīkotām 
ar slēdzi, kas lietotājam ļauj manuāli 
izslēgt visu sistēmu.

Or. en
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Grozījums Nr. 103
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Minimālais datu kopums, ko nosūta 
eCall transportlīdzekļa sistēma, iekļauj 
tikai minimālo informāciju, kas vajadzīga 
neatliekamās palīdzības izsaukumu 
pienācīgai apstrādei.

2. Minimālais datu kopums, ko nosūta 
transportlīdzekļa eCall sistēma, iekļauj 
tikai minimālo informāciju, kas vajadzīga 
neatliekamās palīdzības izsaukumu 
pienācīgai apstrādei. Šo minimālo datu 
kopumu var saglabāt tikai tik ilgi, kamēr 
neatliekamās palīdzības zvans tiek 
pienācīgi apstrādāts.

Or. de

Grozījums Nr. 104
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Par personas datu apstrādi iepriekš 
jāsaņem eCall lietotāja atklāti izteikta
piekrišana. Šī piekrišana nedrīkst būt 
iekļauta pārdošanas līguma vispārīgo 
noteikumu un nosacījumu veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Heide Rühle, Toine Manders, Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ražotāji nodrošina, ka eCall lietotāji 
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transportlīdzekļa eCall sistēmu var 
manuāli deaktivēt.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ražotājiem jānodrošina, ka eCall 
lietotāji zina par datu saglabāšanu, kas uz 
viņiem attiecas, un viņiem tiek dotas 
iespējas jebkurā laikā šos datus dzēst.

Or. de

Grozījums Nr. 107
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
6. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Šīs regulas mērķiem savāktos 
personas datus nedrīkst nodot trešām 
personām, nesaņemot datu subjekta aktīvi 
izteiktu piekrišanu.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Matteo Salvini

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
9. pantu pieņemt deleģētos tiesību aktus, 
kas precīzāk nosaka prasību par 
izsekošanas un uzraudzības neesību un 
privātumu uzlabojošām tehnoloģijām, kas 
minētas 1. punktā, kā arī privāto datu 
apstrādes kārtību un lietotāja informāciju, 
kas norādīta 3. punktā.

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
9. pantu pieņemt deleģētos tiesību aktus, 
kas precīzāk nosaka prasību par 
izsekošanas un uzraudzības neesību un 
privātumu uzlabojošām tehnoloģijām, kas 
minētas 1. punktā attiecībā uz eCall 
funkciju, kā arī privāto datu apstrādes 
kārtību un lietotāja informāciju, kas 
norādīta 3. punktā attiecībā uz eCall 
funkciju.

Ja tiek sniegti papildu pakalpojumi, 
pakalpojuma sniedzējs ievēro 
Direktīvu 95/46/EK.

Or. it

Pamatojums

Skaidri jānosaka, ka lietotāju privātuma aizsardzībai pieņemtie deleģētie tiesību akti 
neattiecas uz lietotāju pieprasītajiem papildu pakalpojumiem, uz kuriem attieksies spēkā 
esošie ES tiesību akti par personas datu aizsardzību. Svarīgi nodrošināt, ka dažādi noteikumu 
kopumi nepārklājas, jo tādējādi tiek apdraudēta juridiskā noteiktība.

Grozījums Nr. 109
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Regulas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
9. pantu pieņemt deleģētos tiesību aktus, 
kas precīzāk nosaka prasību par 
izsekošanas un uzraudzības neesību un 
privātumu uzlabojošām tehnoloģijām, kas 
minētas 1. punktā, kā arī privāto datu 
apstrādes kārtību un lietotāja informāciju, 
kas norādīta 3. punktā.

4. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
9. pantu pieņemt deleģētos tiesību aktus, 
kas precīzāk nosaka prasību par 
izsekošanas un uzraudzības neesību un 
privātumu uzlabojošām tehnoloģijām, kas 
minētas 1. punktā eCall funkcijai, kā arī 
privāto datu apstrādes kārtību un lietotāja 
informāciju, kas norādīta 3. punktā eCall 
funkcijai.
Ja tiek sniegti papildu pakalpojumi, 
pakalpojuma sniedzējs ievēro 
Direktīvu 95/46/EK.
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Or. en

Pamatojums

Daudzi dažādie tiesību akti datu aizsardzības jomā, kuri pārklājas, var radīt juridisko 
nenoteiktību visās ar to saistītajās nozarēs, kā arī patērētājiem. Tāpēc skaidri jānosaka, ka 
šie konkrētie deleģētie tiesību akti neattiecas uz papildu pakalpojumiem, kurus pieprasījuši 
patērētāji.

Grozījums Nr. 110
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2015. gada 1. oktobra valsts iestādes 
piešķir EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz 
eCall transportlīdzekļa sistēmu tikai 
jauniem transportlīdzekļu tipiem, kas 
atbilst šīs regulas un deleģēto aktu, ko 
pieņem saskaņā ar šo regulu, prasībām.

No 12. pantā noteiktā datuma valsts 
iestādes piešķir EK tipa apstiprinājumu 
attiecībā uz transportlīdzekļa eCall
sistēmu tikai jauniem transportlīdzekļu 
tipiem, kas atbilst šīs regulas un deleģēto 
aktu, ko pieņem saskaņā ar šo regulu, 
prasībām.

Or. fr

Grozījums Nr. 111
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2015. gada 1. oktobra valsts iestādes 
piešķir EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz 
eCall transportlīdzekļa sistēmu tikai 
jauniem transportlīdzekļu tipiem, kas 
atbilst šīs regulas un deleģēto aktu, ko 
pieņem saskaņā ar šo regulu, prasībām.

Pēc 36 mēnešiem pēc pēdējā ar šo regulu 
saistītā deleģētā akta publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī
valsts iestādes piešķir EK tipa 
apstiprinājumu attiecībā uz
transportlīdzekļa eCall sistēmu tikai 
jauniem transportlīdzekļu tipiem, kas 
atbilst šīs regulas un deleģēto aktu, ko 
pieņem saskaņā ar šo regulu, prasībām.
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Or. en

Pamatojums

Pirms eCall ģalīgo specifikāciju noteikšanas nozarei būs vajadzīgs laiks eCall sistēmu 
attīstīšanai un testēšanai, kā arī jāzina prasības, kas noteiktas ar šo regulu saistītajos 
deleģētajos tiesību aktos. Tāpēc vēlams, ka vajadzīgā infrastruktūra ir izveidota pirms 
obligātās eCall sistēmu uzstādīšanas transportlīdzekļos, uz kuriem attiecas šī regula, vai tiek 
izveidota ar to vienā laikā. 

Grozījums Nr. 112
Wim van de Camp

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2015. gada 1. oktobra valsts iestādes 
piešķir EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz 
eCall transportlīdzekļa sistēmu tikai 
jauniem transportlīdzekļu tipiem, kas 
atbilst šīs regulas un deleģēto aktu, ko 
pieņem saskaņā ar šo regulu, prasībām.

No 2015. gada 1. oktobra valsts iestādes 
piešķir EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz 
transportlīdzekļa eCall sistēmu un 
sadarbspēju, standartizāciju un brīvu 
piekļūstamību transportlīdzekļa sistēmai
tikai jauniem transportlīdzekļu tipiem, kas
atbilst šīs regulas un deleģēto aktu, ko 
pieņem saskaņā ar šo regulu, prasībām, 
ievērojot nosacījumu, ka līdz 2014. gada 
1. aprīlim:
a) stājušies spēkā 5. panta 7. punktā 
minētie deleģētie akti un standarti; kā arī
b) pozicionēšanas pakalpojumiem, kas
minēti 5. panta 3. punktā, ir sākotnējās 
ekspluatācijas gatavībā.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Olga Sehnalová
Regulas priekšlikums
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8. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- 1. Šī regula neattiecas uz mazās sērijās 
ražotiem transportlīdzekļiem.

Or. en

(Saskaņojums ar 11. apsvērumu un pielikuma 3. punkta b) apakšpunktu.)

Grozījums Nr. 114
Olga Sehnalová

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija var atbrīvot atsevišķus M1 un 
N1 kategorijas transportlīdzekļus vai šīs 
kategorijas transportlīdzekļu klases no 
pienākuma uzstādīt eCall transportlīdzekļa 
sistēmu, kā noteikts 4. pantā, ja, 
pamatojoties uz izmaksu un ieguvumu 
analīzi, ko veikusi Komisija, un, ņemot 
vērā visus attiecīgos drošības aspektus, šo 
sistēmu piemērošana attiecīgajam 
transportlīdzeklim vai transportlīdzekļu 
klasei nav lietderīga.

1. Komisija var atbrīvot atsevišķas M1 un 
N1 kategorijas transportlīdzekļu klases no 
pienākuma uzstādīt eCall transportlīdzekļa 
sistēmu, kā noteikts 4. pantā, ja, 
pamatojoties uz izmaksu un ieguvumu 
analīzi, ko veikusi vai uzdevusi veikt
Komisija, un, ņemot vērā visus attiecīgos 
drošības aspektus, transportlīdzekļa eCall 
sistēmas uzstādīšana nav nepieciešama 
ceļu satiksmes drošības tālākai 
uzlabošanai tāpēc, ka attiecīgā 
transportlīdzekļu klase galvenokārt 
paredzēta izmantošanai bezceļu apstākļos 
vai nav piemērota aktivēšanas 
mehānisma. Šādu atbrīvojumu skaitam 
jābūt ierobežotam.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Olga Sehnalová

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
9. pantu pieņemt deleģētos tiesību aktus, ar 
ko nosaka 1. punktā minēto atbrīvojumu. 
Šie atbrīvojumi attiecas uz tādiem 
transportlīdzekļiem kā, piemēram, 
speciālajiem transportlīdzekļiem un 
transportlīdzekļiem bez drošības 
spilveniem un tādiem, kuru skaits ir 
ierobežots.

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
9. pantu pieņemt deleģētos tiesību aktus, ar 
ko nosaka 1. punktā minēto atbrīvojumu. 

Or. en

Grozījums Nr. 116
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
5. panta 7. punktu, 6. panta 4. punktu un 
8. panta 2. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome
2 mēnešu laikā pēc minētā akta 
paziņošanas Eiropas Parlamentam un 
Padomei nav cēluši iebildumus vai ja pirms 
minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu pagarina par diviem 
mēnešiem.

5. Deleģēts akts, kas pieņemts saskaņā ar 
5. panta 7. punktu, 6. panta 4. punktu un 
8. panta 2. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome triju 
mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas 
Eiropas Parlamentam un Padomei nav 
cēluši iebildumus vai ja pirms minētā 
termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju, ka 
necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta 
vai Padomes iniciatīvas šo periodu 
pagarina par diviem mēnešiem.

Or. de

Grozījums Nr. 117
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) 6. panta noteikumu pārkāpumus.

Or. de

Grozījums Nr. 118
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Ziņojumi

Komisija sniedz ziņojumu Parlamentam 
un Padomei par visās dalībvalstīs eCall 
nepieciešamo telesakaru un PSAP 
infrastruktūras gatavību. Ja no šā 
ziņojuma izriet, ka visās dalībvalstīs eCall 
infrastruktūra nebūs darbībai gatava līdz 
obligāto eCall tipa apstiprinājuma prasību 
ieviešanai, Komisija iesniedz šīs regulas 
grozījuma priekšlikumu, lai noteiktu citu 
12. pantā minēto piemērošanas datumu.

Or. en

Pamatojums

Vēlams, ka vajadzīgā infrastruktūra ir izveidota pirms obligātās eCall sistēmu uzstādīšanas 
transportlīdzekļos, uz kuriem attiecas šī regula, vai tiek izveidota ar to vienā laikā. 

Grozījums Nr. 119
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
10.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.b pants
Pārskatīšana

Līdz ...* Komisija sniedz ziņojumu 
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Parlamentam un Padomei, ko sagatavo 
pēc plašas apspriešanās ar ieinteresētajām 
pusēm un orientējoša ietekmes 
novērtējuma par tehnisko prasību 
noteikšanas iespējām sadarbspējīgai, 
standartizētai, drošai un brīvi 
piekļūstamai platformai, uz kuras varētu 
balstīties transportlīdzekļa eCall sistēma, 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes nolūkiem un nākotnes lietotnēm 
vai pakalpojumiem transportlīdzeklī, un, 
ja vajadzīgs, ziņojumam pievieno tiesību 
akta priekšlikumu.
______________
*OV, lūdzu ievietot datumu: divi gadi pēc 
šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no 2015. gada 1. oktobra. To piemēro pēc 36 mēnešiem pēc tās un 
tās deleģēto tiesību aktu publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. fr

Grozījums Nr. 121
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no 2015. gada 1. oktobra. To piemēro pēc 36 mēnešiem pēc pēdējā 
ar šo regulu saistītā deleģētā tiesību akta 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.
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Or. en

Pamatojums

Pirms eCall galīgo specifikāciju noteikšanas nozarei būs vajadzīgs laiks eCall sistēmu 
attīstīšanai un testēšanai, kā arī jāzina prasības, kas noteiktas ar šo regulu saistītajos 
deleģētajos tiesību aktos. 

Grozījums Nr. 122
Heide Rühle

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To piemēro no 2015. gada 1. oktobra. To piemēro no 2017. gada 1. oktobra.

Or. de

Grozījums Nr. 123
Olga Sehnalová
Regulas priekšlikums
Pielikums – 6. punkts
Direktīva 2007/46/EK
XI pielikums – 1. papildinājums – 71. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

(6) direktīvas XI pielikuma 1. papildinājuma tabulā pievieno šādu 71. punktu:

Nr.
Priekš
mets

Reglament
ējošais 
akts

M1 ≤
2500 (1) 
kg

M1 >
2500 (1) kg

M2 M3

71. eCall 
sistēma

Regula (E
S) Nr. ../..

A A N/A N/
A

Grozījums

svītrots

Or. en

(Saskaņojums ar 12. apsvērumu un 8. pantu.)


