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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje.
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transporto priemonių, 
kuriose montuojama pagalbos iškvietos sistema „eCall“, tipo patvirtinimo reikalavimų, 
kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB
(COM(2013) 0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0316),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0174/2013),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Transporto ir turizmo komiteto nuomones 
(A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR
TARYBOS REGLAMENTAS

dėl transporto priemonių, kuriose 
montuojama pagalbos iškvietos sistema
„eCall“, tipo patvirtinimo reikalavimų, 
kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 
2007/46/EB

dėl transporto priemonių, kuriose 
montuojama pagalbos numerio 112 
paslauga paremta pagalbos iškvietos 
sistema „eCall“, tipo patvirtinimo 
reikalavimų, kuriuo iš dalies keičiama 
Direktyva 2007/46/EB

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) nuo 2003 m. paslaugos „eCall“ 
visose transporto priemonėse ir visose 
valstybėse narėse sukūrimas yra vienas iš 
svarbiausių Sąjungos prioritetų kelių 
saugumo srityje. Tam, kad šis tikslas būtų 
įgyvendintas, pradėta keletas iniciatyvų 
naudojant savanoriško diegimo požiūrį, 
tačiau iki šiol pakankamos pažangos 
nebuvo pasiekta;

Or. en
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Pakeitimas 3

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; 
Komisija turėtų išsamiau įvertinti 
galimybę reikalavimo transporto 
priemonėse montuoti iškvietos sistemą 
„eCall“ taikymą išplėsti įtraukiant kitas 
transporto priemonių kategorijas, pvz., 
sunkiasvorių krovinių transporto 
priemones, autobusus ir turistinius 
autobusus ir variklines dvirates transporto 
priemones, siekiant pateikti pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto;

Or. en

Pagrindimas

Kaip paaiškėjo iš Komisijos poveikio vertinimo, nors reikia tam tikrų tolesnių tyrimų, 
reikalavimo transporto priemonėse montuoti iškvietos sistemą „eCall“ artimiausioje ateityje 
galima būtų išplėsti įtraukiant motociklus. Sunkvežimių ir autobusų atveju taip pat būtų 
gaunama naudos iš paslaugos „eCall“ įdiegimo Europoje.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) vieša sąveiki visą Sąjungą apimanti 
pagalbos iškvietos sistema „eCall“, 
paremta skubios pagalbos iškvietimo 
telefonu 112 („pagalbos numeris 112“) ir 
privačios pagalbos iškvietos „eCall“ 
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paslaugos (trečiųjų šalių paslaugomis 
paremtos sistemos „eCall“) gali veikti 
kartu, su sąlyga, kad būtų priimtos 
priemonės, kuriomis vartotojui būtų 
užtikrinamas paslaugų teikimo 
tęstinumas. Tam, kad būtų užtikrintas 
pagalbos numeriu 112 paremtos pagalbos 
iškvietos „eCall“ viešosios paslaugos 
tęstinumas visose valstybėse narėse viso 
transporto priemonės eksploatavimo metu 
ir užtikrinta, kad pagalbos numeriu 112 
paremta pagalbos iškvietos „eCall“ viešoji 
paslauga visada būtų automatiškai 
teikiama, visose transporto priemonėse 
turėtų būti sumontuota pagalbos numeriu 
112 paremtos pagalbos iškvietos „eCall“ 
viešosios paslaugos sistema 
nepriklausomai nuo to, ar transporto 
priemonės pirkėjas pasirenka privatų 
sprendimą, ar jo nepasirenka;

Or. en

Pagrindimas

Trečiųjų šalių paslaugomis paremtos pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ gali veikti kartu su 
pagalbos numeriu 112 paremta transporto priemonėse montuojama pagalbos iškvietos 
sistema „eCall“, su sąlyga, kad pagalbos numeriu 112 paremta pagalbos iškvietos „eCall“ 
viešoji paslauga visada būtų teikiama bent jau kaip atsarginis variantas.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) vartotojams turėtų būti suteikta 
realistinė transporto priemonėje 
sumontuotos pagalbos iškvietos sistemos 
„eCall“ ir privačios pagalbos iškvietos 
sistemos „eCall“, jei ji sumontuota 
transporto priemonėje, apžvalga iš išsami 
ir patikima informacija apie bet kokias 
papildomas funkcijas ar paslaugas, 
susietas su siūlomomis privačiomis 
pagalbos paslaugomis, transporto 
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priemonėje montuojamų avarinės 
pagalbos ar techninės pagalbos iškvietos 
prietaikomis, paslaugų lygį, kurio galima 
tikėtis perkant trečiųjų šalių prietaikas, ir 
susijusias išlaidas;

Or. en

Pagrindimas

Vartotojui turėtų būti suteikta aiški informacija apie transporto priemonėje sumontuotos 
pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ ir privačios pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ 
skirtumus, privačių sistemų teikiamas funkcijas, galimybę bet kuriuo metu pereiti prie visą ES 
apimančios iškvietos sistemos „eCall“ ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjų atliekamą duomenų 
tvarkymą.

Pakeitimas 6

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 bet kokios
papildomos paslaugos neturėtų labiau 
blaškyti vairuotojo dėmesio ir turėtų 
atitikti aiškius saugos, saugumo ir 
duomenų privatumo apsaugos standartus;
Tos paslaugos vartotojams visada turi likti 
pasirenkamos.

Or. en
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Pakeitimas 7

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, tinkama 
galimoms būsimoms transporto priemonėse 
naudojamoms taikomosioms programoms 
arba paslaugoms; Kadangi tam reikia 
techninio ir teisinio pagrindo, Komisija, 
remdamasi konsultacijomis su visais 
susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, 
turėtų nedelsdama įvertinti visas 
galimybes populiarinti it užtikrinti atviros 
prieigos platformą ir, jei tinkama, tuo 
tikslu pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto.

Or. en

Pagrindimas

Jei atviros prieigos platforma būtų kuriama šiuo etapu būtų papildomai vėluojama pagalbos 
numeriu 112 paremtos pagalbos iškvietos sistemą „eCall“ padaryti veikiančią siekiant visos 
Sąjungos kelių naudotojams suteikti jos teikiamą naudą. Tačiau Komisija turėtų paspartinti 
savo veiklą, susijusią su papildomos vertės paslaugomis, kurios teiktų dar daugiau naudos 
vartotojams. Visų pirma turėtų būti išaiškinta, kokiomis sąlygomis privačias „eCall“ 
paslaugas ar papildomos vertės paslaugas teikiančios trečiosios šalys gali gauti prieigą prie 
transporto priemonėje sumontuotoje sistemoje saugojamų duomenų.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Dėl bet kokios papildomos transporto 
priemonėje įrengiamos prietaikos ar 
teikiamos paslaugos sukūrimo šio 
reglamento įsigaliojimas ir jo taikymas 
neturėtų vėluoti.

Or. en

Pagrindimas

Diegiant sąveikią visą ES apimančios transporto priemonėse montuojamą sistemą „eCall“ 
daroma didelė pažanga kelių eismo saugos srityje, todėl šios sistemos diegimas daugiau 
nebeturėtų būti atidedamas.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) sistemai „eCall“, kaip su sauga 
susijusiai sistemai, reikia didžiausio 
galimo patikimumo lygio. Todėl turi būti 
užtikrinamas būtinųjų duomenų rinkinio 
tikslumas ir balso perdavimas ir kokybė ir, 
siekiant užtikrinti transporto priemonėje 
montuojamos pagalbos iškvietos sistemos 
„eCall“ ilgaamžiškumą ir atsparumą, turi 
būti sukurta vienoda bandymų tvarka. Ji 
patenka į pagal Reglamentą (ES) Nr. .../... 
1* atliekamų periodinių techninių apžiūrų 
taikymo sritį. Išsamios nuostatos dėl 
bandymų turėtų būti įtrauktos  į 
atitinkamą to reglamento priedą.
__________________
1 … m. … … d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. .../... dėl 
motorinių transporto priemonių ir jų 
priekabų periodinės techninės apžiūros, 
kuriuo panaikinama Direktyva 
2009/40/EB (OL L ...). 
*OL: Prašome įrašyti dokumento 
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2012/0184 (COD), numerį, datą ir 
paskelbimo nuorodą..

Or. en

Pagrindimas

Transporto priemonė, kurioje sumontuota pagalbos iškvietos sistema „eCall“, gali būti 
intensyviai eksploatuojama keletą metų ir nesugadinama dideliame eismo įvykyje, todėl 
pagalbos iškvieta numeriu 112 per šį laiką gali būti visai neaktyvuojama. Tam, kad 
transporto priemonėje montuojama pagalbos iškvietos sistema „eCall“ galėtų automatiškai 
skambinti pagalbos numeriu 112, sistema turėtų būti periodiškai išbandoma, siekiant 
užtikrinti, kad ji būtų veikianti per visą transporto priemonės eksploatavimo laiką.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) mažų serijų transporto priemonėms 
pagal Direktyvą 2007/46/EB yra taikoma 
išimtis dėl reikalavimų, susijusių su 
keleivių apsauga priekinio ir šoninio 
smūgių atveju. Todėl šioms mažų serijų 
transporto priemonėms turėtų būti 
netaikomi reikalavimai dėl „eCall“;

(11) mažų serijų transporto priemonėms 
pagal Direktyvą 2007/46/EB yra taikoma 
išimtis dėl reikalavimų, susijusių su 
keleivių apsauga priekinio ir šoninio 
smūgių atveju. Todėl šioms mažų serijų 
transporto priemonėms turėtų būti 
netaikomi šiame reglamente nustatyti
reikalavimai dėl „eCall“;

Or. en

Pakeitimas 11

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;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Šis reglamentas taikomas nuo 2015 m. spalio 1 d. ir iki tos datos gamintojai prisitaiko prie 
techninių reikalavimų.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be nustatytųjų Direktyvos 2007/46/EB 3 
straipsnyje ir Komisijos deleguotojo 
reglamento (ES) Nr. 305/201312 2 
straipsnyje šiame reglamente vartojamos 
šios apibrėžtys:

Be nustatytųjų Direktyvos 2007/46/EB 3 
straipsnyje šiame reglamente vartojamos 
šios apibrėžtys:

__________________
OL L 91, 2013 4 3, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 305/2013 praktikoje reikštų, kad 
Komisija gali pakeisti dabartiniame pasiūlyme nustatytas apibrėžtis pakeisdama atitinkamą 
apibrėžtį deleguotame reglamente. Kadangi šiame straipsnyje nustatytos apibrėžtys laikomos 
esminiais reglamento elementais, Komisijai negali būti suteikti įgaliojimai apibrėžti jų 
reikšmę.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

„eCall“ turėtų būti vieša visą ES apimanti skubios pagalbos iškvietos sistema.

Pakeitimas 14

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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šią dviejų apibrėžčių, siūlomų šiame straipsnyje derinimas yra labai klaidus, kadangi šie 
terminai yra panašūs, ar mažų mažiausiai susiję, tačiau jų apibrėžtys kartojasi ir yra visiškai 
nesuderintos, jose naudojami skirtingi terminai. Siekiant išvengti painiavos, antroji apibrėžtis 
gali būti išbraukiama ir tekste gali būti naudojama tik pirmoji apibrėžtis.

Pakeitimas 15

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

2a) pagalbos iškvieta „eCall“ – transporto
priemonės skubios pagalbos iškvieta 
telefonu 112, kurią įvykdo transporto 
priemonėje montuojama pagalbos 
iškvietos sistema „e-Call“;

Or. en

Pagrindimas

Ši apibrėžtis yra esminis elementas siekiant šio reglamento tikslų, todėl turėtų būti nurodyta 
paties pasiūlymo tekste.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) bendrasis pagalbos centras (BPC) –
fizinė vieta, kurioje pirmiausia priimami 
pagalbos skambučiai ir už kurią atsakinga 
valdžios institucija arba atitinkamos 
valstybės narės pripažinta privati 
organizacija;

Or. en

Pagrindimas

Ši apibrėžtis yra esminis elementas siekiant šio reglamento tikslų, todėl turėtų būti nurodyta 
paties pasiūlymo tekste.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c) būtinųjų duomenų rinkinys (BDR) – –
standarte "Intelektinės transporto 
sistemos. El. sauga. Elektroninės iškvietos 
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mažiausias duomenų rinkinys" (EN 
15722) apibrėžta informacija, kuri 
siunčiama į "eCall" BPC;

Or. en

Pagrindimas

Ši apibrėžtis yra esminis elementas siekiant šio reglamento tikslų, todėl turėtų būti nurodyta 
paties pasiūlymo tekste.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d) transporto priemonės pagalbos 
iškvietos įranga – transporto priemonėje 
įrengta įranga, kuri teikia transporto 
priemonės duomenis, būtinus, kad būtų 
galima per viešąjį judriojo ryšio tinklą 
atlikti "eCall" operaciją, arba kuri turi 
prieigą prie tokių duomenų;

Or. en

Pagrindimas

Ši apibrėžtis yra esminis elementas siekiant šio reglamento tikslų, todėl turėtų būti nurodyta 
paties pasiūlymo tekste.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2e) viešasis belaidžio judriojo ryšio tinklas 
–pagal Direktyvą 2002/22/EB1 ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/21/EB2 visuomenei prieinamo 
belaidžio judriojo ryšio tinklas;
__________________
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2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
bendrosios reguliavimo sistemos 
(Pagrindų Direktyva) (OL L 108, 2002 4 
24, p. 33)
2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl 
universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų 
teisių, susijusių su elektroninių ryšių 
tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų 
paslaugų Direktyva) (OL L 108, 2002 4 
24, p. 51).

Or. en

Pagrindimas

Ši apibrėžtis yra esminis elementas siekiant šio reglamento tikslų, todėl turėtų būti nurodyta 
paties pasiūlymo tekste.

Pakeitimas 20

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, yra sumontuota įterptoji
pagalbos iškvietos sistema „eCall“, 
laikantis šio reglamento ir pagal šį 
reglamentą priimtų deleguotųjų aktų.

Or. en

Pagrindimas

Nors kai kurias pagalbos iškvietos sistemos funkcijas gali atlikti mobilieji prietaisai (pvz., 
mobilieji telefonai), privalomasis diegimas naujose patvirtinto tipo transporto priemonėse 
turėtų būti paremtas įterptosiomis transporto priemonėse montuojamomis sistemomis, nes 
mobiliuosius prietaisus galima išimti iš transporto priemonės arba tiesiog pamiršti įjungti.
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Pakeitimas 21

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 yra sukonstruotos 
taip, kad sunkias pasekmes sukėlusio 
eismo įvykio, kuris nustatomas aktyvavus 
vieną ar daugiau transporto priemonėje 
įrengtų sensorių ir (arba) procesorių,
Sąjungos teritorijoje atveju būtų 
automatiškai aktyvuojama iškvieta „eCall“ 
pagalbos numeriu 112.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi šios labai svarbios gamintojų prievolės apibrėžtis yra susieta su netiksliu terminu 
„sunkias pasekmes sukėlęs eismo įvykis“, ji turėtų būti labiau apibrėžta, kad sunkias 
pasekmes sukėlęs eismo įvykis atsitinka tada, kai bent vienas ar daugiau transporto 
priemonėje įrengtų sensorių ir (arba) procesorių nustato eismo tokį įvykį ir yra aktyvuojamas.

Pakeitimas 22

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.

Or. en

Pagrindimas

Visose naujų tipų transporto priemonėse turėtų būti sumontuota pagalbos iškvietos sistema 
„eCall“.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoji ir antroji pastraipos nedaro 
poveikio transporto priemonės savininko 
teisei naudoti ne tik transporto priemonėje 
sumontuotą pagalbos iškvietos sistemą 
„eCall“, bet ir kitą panašių paslaugų 
pagalbos iškvietos sistemą, sumontuotą 
transporto priemonėje. Tuo atveju ta kita 
pagalbos iškvietos sistema atitinka 
standartą EN 16072 „Intelektinės 
transporto sistemos. El. sauga. Avarinės 
iškvietos europinės sistemos veikimo 
reikalavimai“ ir gamintojai arba paslaugų 
teikėjai įrodo, kad transporto priemonėje 
montuojama sistema turi jungiklio 
mechanizmą, užtikrinantį, kad tuo pat 
metu veikia tik viena sistema ir kad tuo 
atveju, jei kita pagalbos iškvietos sistema 
neveikia, automatiškai įjungiama 
transporto priemonėje montuojama 
pagalbos iškvietos sistema „eCall“

Or. en

Pagrindimas

Trečiųjų šalių paslaugomis paremtos pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ gali veikti kartu su 
pagalbos numeriu 112 paremta transporto priemonėse montuojama pagalbos iškvietos 
sistema „eCall“, su sąlyga, kad pagalbos numeriu 112 paremta pagalbos iškvietos „eCall“ 
viešoji paslauga visada būtų teikiama bent jau kaip atsarginis variantas.

Pakeitimas 24

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 

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

padėties nustatymo paslaugomis, kurios 
teikiamos naudojant palydovinės 
navigacijos sistemas, tarp jų − GALILEO 
ir EGNOS sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas, atspindintis apibrėžties„ transporto priemonėje sumontuota sistema“ išbraukimą.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tipo patvirtinimo tikslais pripažįstamos 
tik tos transporto priemonėse montuojamos 
„eCall“ sistemos, kurias galima išbandyti.

4. Tipo patvirtinimo tikslais pripažįstamos 
tik tos transporto priemonėse montuojamos 
„eCall“ įterptosios sistemos, kurias galima 
išbandyti.

Or. en

Pagrindimas

Nors kai kurias pagalbos iškvietos sistemos funkcijas gali atlikti mobilieji prietaisai (pvz., 
mobilieji telefonai), privalomasis diegimas naujose patvirtinto tipo transporto priemonėse 
turėtų būti paremtas įterptosiomis transporto priemonėse montuojamomis sistemomis, nes 
mobiliuosius prietaisus galima išimti iš transporto priemonės arba tiesiog pamiršti įjungti.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Gamintojai įrodo, kad tuo atveju, kai 
savityros metu ar ją atlikus nustatomas 
kritinis sistemos gedimas, dėl kurio
nebūtų galima įvykdyti iškvietos „eCall“, 
įspėjami transporto priemonėje esantys 
asmenys.
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Or. en

Pakeitimas 27

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. en

Pagrindimas

Suderinama su gamintojų pareigomis, susijusiomis su galimybe gauti informaciją apie 
transporto priemonės remontą ir priežiūrą, nustatyta 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) ir dėl transporto 
priemonių remonto bei priežiūros informacijos prieigos.

Pakeitimas 28

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 pagal 9 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus,
kuriais nustatomi išsamūs transporto 
priemonėse montuojamų sistemų „e-Call“ 
tipo patvirtinimo techniniai reikalavimai.

Or. en
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Pagrindimas

Direktyvos 2007/46/EB pakeitimai jau numatyti šio pasiūlymo 11 straipsnyje. Kai šis 
reglamentas ir juo paremti deleguotieji aktai bus priimti, jie taps atskiru reglamentu 
atsižvelgiant į toje direktyvoje nustatytą ES tipo patvirtinimo procedūrą.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

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 grindžiami 2, 3, 4 
ir 6 dalyse išdėstytais reikalavimais ir, kai 
tinkama, šiais standartais:

Or. en

Pagrindimas

2 dalyje nustatomas labai svarbus su iškvietos „eCall“ veikimu susijęs reikalavimas, į kurį 
reikia atsižvelgti nustatant išsamius techninius reikalavimus ir bandymus.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) duomenų saugojimo transporto 
priemonėje montuojamoje sistemoje 
trukmės apribojimą;

f) duomenų saugojimo transporto 
priemonėje montuojamoje iškvietos 
sistemoje „eCall“ trukmės apribojimą;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas, atspindintis apibrėžties„ transporto priemonėje sumontuota sistema“ išbraukimą.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies i punktas



PR\1006297LT.doc 23/28 PE521.605v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) visą būtiną papildomą informaciją, 
susijusią su asmens duomenų tvarkymu 
teikiant privačią „eCall“ paslaugą ir (arba) 
kitas pridėtinės vertės paslaugas.

i) visą būtiną papildomą informaciją, 
susijusią su asmens duomenų tvarkymu 
teikiant privačią „eCall“ paslaugą ir (arba) 
kitas pridėtinės vertės paslaugas, ypač 
dėmesį atkreipiant į tai, kad gali būti 
transporto priemonėje montuojamos 
pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ ir 
privačių iškvietos sistemų „eCall“ bei kitų 
pridėtinės vertės paslaugų atliekamo 
duomenų tvarkymo skirtumų, visų pirma 
susijusių su nuolatiniu transporto 
priemonės vietos nustatymu.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojams turėtų būti išsamiau teikiama aiški informacija apie trečiųjų šalių paslaugų 
teikėjų laikomų duomenų tvarkymą.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Gamintojai 3 dalyje nustatytą 
informaciją teikia kaip dalį techninių 
dokumentų, perduodamų kartu su 
transporto priemone.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat turėtų būti išaiškinama informacijos apie asmens duomenų tvarkymą suteikimo 
tvarka.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis
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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 pagal 9 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
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.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanginė dalis

Komisijos surinkti duomenys rodo, kad 2012 m. daugiau nei 1 mln. eismo įvykių žuvo apie 
28 000 žmonių  ir daugiau nei 1,5 mln. buvo sužeista. Be šios mirčių ir sužeidimų tragedijos, 
dėl to visuomenei kasmet užkraunama ekonominė našta, kuri sudaro apie 130 mlrd. EUR. 

ES yra tvirtai įsipareigojusi sumažinti kelių eismo įvykių skaičių ir sušvelninti įvykusių eismo 
įvykių pasekmes. Kai pagalbos iškvieta „eCall“ bus visapusiškai įgyvendinta ir veiks visoje 
ES ir ja naudotis galės kiekvienas vairuotojas, ji labai prisidės siekiant šių tikslų. Pagrindinė 
pagalbos iškvietos nauda – mažesnis avarijų keliuose aukų skaičius ir ne tokie sunkūs per jas 
patirtų sužeidimų padariniai dėl į nelaimės vietą greičiau atvykstančių pagalbos tarnybų.

Europos Parlamentas jau seniai yra vienas pagrindinių iškvietos „eCall“ sukūrimo rėmėjų ir 
2012 m. liepos 12 d. didele balsų dauguma priėmė bendrą IMCO ir TRAN komitetų 
pranešimą dėl pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ – nauja pagalbos telefono 112 paslauga 
piliečiams, o Jūsų pranešėja buvo viena iš to pranešimo pranešėjų kartu su Dieteriu-Lebrechtu 
Kochu. Pranešime buvo apgailestaujama, kad iki tol buvo delsiama savanoriškai diegti 
pagalbos iškvietos paslaugą, ir jame buvo atkreiptas dėmesys į Komisijos poveikio vertinimą, 
kuris parodė, kad vienintelis būdas pasiekti visų teigiamų rezultatų yra iškvietos „eCall“ 
sukūrimas teisėkūros veiksmais. Tuomet Parlamentas paprašė Komisijos pateikti pasiūlymą 
pagal Direktyvą 2007/46/EB, siekiant užtikrinti, kad skubios pagalbos numeriu 112 paremta 
vieša pagalbos iškvietos sistema „eCall“ sistema iki 2015 m. būtų pradedama montuoti visose 
naujose patvirtinto tipo transporto priemonėse visose valstybėse narėse.

Todėl pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, kuriame nustatomas reikalavimas 
transporto priemonėse montuoti pagalbos iškvietos sistemą „eCall“, kuris buvo pateiktas kartu 
su pasiūlymu įdiegti visoje ES veikiančią pagalbos iškvietą „eCall“. Kai šie du pasiūlymai bus 
priimti, jais bus užbaigta kurti iškvietos „eCall“ reguliavimo sistema, siekiant užtikrinti, kad 
nuo 2015 m. spalio mėn. visų modelių naujuose lengvuosiuose automobiliuose ir naujose 
mažos keliamosios galios krovininėse transporto priemonėse būtų montuojama iškvietos 
numeriu 112 sistema „eCall“ ir būtų sukurta reikalinga infrastruktūra, kad bendruosiuose 
pagalbos centruose būtų tinkamai priimamos ir tvarkomos išvietos „eCall“. Tai užtikrins visą 
ES apimančios iškvietos „eCall“ paslaugos suderinamumą, sąveikumą ir tęstinumą. 

Pranešėja mano, kad abu pasiūlymai atitinka tai, ko prašė Parlamentas, ir siūlo pritarti jų 
esminiams elementams. Tai padaręs ir nedelsdamas apsvarstęs Komisijos pasiūlymus 
Parlamentas toliau liktų vienas iš didžiausių iškvietos „eCall“ sukūrimo rėmėjų ir taip 
prisidėtų siekiant iškvietą „eCall“ įgyvendinti tikrovėje iki sutarto 2015 m. termino.

Pasiūlymo dėl transporto priemonių, kuriose montuojama pagalbos iškvietos sistema „eCall“, 
tipo patvirtinimo reikalavimų, dėl kurių pateikiamas šis pranešimas, atveju pranešėja itin 
palaiko Komisijos pasiūlymą ir juo siekiamus tikslus. Tačiau pranešėja mano, kad esama tam 
tikrų aspektų, kuriais pasiūlymas galėtų būti dar labiau sutvirtintas ar išaiškintas siekiant, kad 
jis teiktų teigiamą naudą visoms susijusioms šalims. 
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Papildomos pagalbos ir (arba) pridėtinės vertės paslaugos (atviros prieigos platforma)

Įdiegus visą ES apimančią viešą iškvietos „eCall“ paslaugą ateityje transporto priemonėse bus 
montuojama telematikos platforma, kuri susies technines dalis (belaidis ryšys su tikslaus 
vietos nustatymo technologija ir jungtis su transporto priemonės valdymo ir sensorių 
sistemomis) ir kuri galėtų būti keleto transporto priemonėje įrengtų prietaikų ar paslaugų 
pagrindas. 

Pranešėja mano, kad, siekiant užtikrinti laisvą vartotojų pasirinkimą sąžiningą konkurenciją, 
skatinti inovaciją ir didinti konkurencingumą, transporto priemonėje montuojama pagalbos 
iškvietos sistema „eCall“ turėtų būti atvira būsimoms transporto priemonėje įrengiamoms 
prietaikoms ir paslaugoms. Tačiau pranešėja taip pat mano, kad pirmiausia dėmesį reikėtų 
atkreipti į saugos aspektus. Turėtų būti užtikrinta, kad pagalbos numeriu 112 paremtos 
pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ kūrimas nevėluotų dėl bet kokių papildomų prietaikų ar 
paslaugų kūrimo. Tuo pat metu Komisija turėtų būti skatinama toliau paspartinti savo darbus, 
susijusius su pridėtinės vertės paslaugomis, kurios teiktų papildomos naudos ir vartotojams, ir 
pramonei, visų pirma asmens duomenų apsaugos aspektu.

Privačios skubios pagalbos iškvietos paslaugos (trečiųjų šalių remiamos sistemos 
„eCall“)

Privačios skubios pagalbos iškvietos paslaugos Europoje pradėtos teikti praeito amžiaus 
dešimto dešimtmečio pabaigoje ir šiuo metu jas teikia įvairios automobilių pramonės šakos ir 
įvairūs paslaugų teikėjai. Tačiau šiuo metu privačios skubios pagalbos iškvietos sistemos 
įrengtos tik apie 0,7 proc. visų transporto priemonių ir šis skaičius auga labai nedaug. Be to, 
uždaros sistemos neužtikrina sąveikumo ir tęstinumo visoje ES. Paprastai jos diegiamos tik 
aukščiausios klasės lengvuosiuose automobiliuose ir tik šalyse, tai akivaizdžiai komerciškai 
naudinga.

Panašiai, kaip bet kokių papildomų prietaikų ar paslaugų pasiūlos atveju, pranešėja mano, kad 
visą ES apimanti skubios pagalbos numeriu 112 paremta vieša pagalbos iškvietos „eCall“ 
paslauga ir privačios skubios pagalbos iškvietos paslaugos gali veikti kartu, jei bus priimtos 
reikalingos priemonės, kad būtų užtikrinamas paslaugos teikimo vartotojui tęstinumas, ir jei 
bus imamasi būtinų asmens duomenų apsaugos priemonių. 

Pagalbos iškvieta „eCall“ turėtų būti nemokama vieša skubios pagalbos iškvietos paslauga, 
kuria visoje Europoje galėtų naudotis bet kuris vairuotojas, nepriklausomai nuo jo transporto 
priemonės modelio. Skubios pagalbos numeriu 112 paremta vieša pagalbos iškvietos sistema 
„eCall“ turėtų būti montuojama visose transporto priemonėse ir ja visada turėtų būti galima 
pasinaudoti, bent jau kaip atsarginiu variantu. Be to, vartotojams turėtų būto suteikiama aiški 
informacija apie transporto priemonėje montuojamos pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ ir 
trečiųjų šalių remiamų skubios pagalbos sistemų skirtumus ir jiems turėtų būti suteikiama 
galimybė bet kuriuo metu pasirinkti naudoti visą ES apimančią pagalbos iškvietos sistemą 
„eCall“. 

Kiti išaiškinimai

Be pirmiau aprašytų aspektų, pranešėja mano, kad svarbu visame pasiūlymo tekste užtikrinti, 
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kad privalomas transporto priemonėje montuojamos pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ 
įvedimas būtų paremtas įterptąja transporto priemonėje montuojama įranga, o ne mobiliaisiais 
prietaisais (pvz., mobiliojo ryšio telefonais), kadangi juos galima išimti iš transporto 
priemonės arba tiesiog pamiršti įjungti. 

Be to, turėtų būti paremtas Komisijos pasiūlymas pirmuoju etapu privaloma tvarka montuoti 
sistemą „eCall“ tik tų kategorijų transporto priemonėse, kurioms jau esama tinkamų 
aktyvavimo mechanizmų. Tačiau reikėtų paskatinti Komisiją daryti pažangą remiantis jau 
vykstančiu darbu ir pateikti pasiūlymus dėl kuo greitesnio paslaugos „eCall“ teikimo taip pat 
ir motociklų, sunkvežimių, turistinių autobusų ir autobusų atveju.

Pranešėja taip pat mano, kad sistema „eCall“ turėtų būti periodiškai išbandoma siekiant 
užtikrinti jos veikimą visu transporto priemonės eksploatacijos laikotarpiu. Kadangi šis 
aspektas yra platesnis nei teisėkūros priimamų aktų dėl tipo patvirtinimo taikymo sritis ir 
šiame pasiūlyme negalima nustatyti su juo susijusių prievolių, teisės aktų leidėjus reikėtų 
paskatinti atkreipti dėmesį į sistemos „eCall“ sukūrimą, kai bus peržiūrima Direktyva 
200/40/EB dėl periodinės techninės apžiūros.

Galiausiai, siekdama užtikrinti šio teisėkūros procedūra priimamo akto aiškumą, pranešėja 
siūlo pakeisti naudojamas apibrėžtis ir Komisijai suteikti įgaliojimus priimti deleguotuosius 
aktus.
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PRIEDAS. SUINTERESUOTŲJŲ ASMENŲ PAREIŠKIMŲ SĄRAŠAS

Atsakomybės apribojimas

Toliau pateikiamas suinteresuotųjų šalių sąrašas, parengtas remiantis susitikimais, 
elektroniniais laiškais ir derybinėmis pozicijomis nuo pranešėjos paskyrimo iki šio pranešimo 
projekto galutinio termino 2013 m. spalio mėn.

Reikia pažymėti, kad šis sąrašas nėra baigtinis, nes sunku išvardyti visus numanomus 
subjektus, kurie prisidėjo savo įnašu ir darbu rengiant šį pranešimą. Be to, reikia pažymėti, 
kad šis pranešimo projektas yra tik darbo Parlamente pradžia, nes diskusijos ir teisėkūros 
darbas tęsis iki galutinio šio teisės akto priėmimo. Suinteresuotieji asmenys įneša savo indėlį 
ir vėlesniais etapais; taigi, pateiktas sąrašas gali būti laikomas tik nebaigtiniu.

Tačiau, pateikdama šį lobistinį sąrašą, pranešėja siekia atvirai parodyti, kas paskatino parengti 
šį pranešimo projektą.

Suinteresuotųjų šalių sąrašas

 Europos Automobilių gamintojų asociacija (ACEA);
 Automobilių remonto laisvės aljansas (AFCAR)
 BMW
 BOSCH
 Europos automobilių sudedamųjų dalių gamintojų asociacija (CLEPA)
 EENA
 ERTICO
 Europos transporto saugumo taryba (ETSC)
 Europos GNSS agentūra
 Tarptautinė automobilių federacija (FIA)
 Tarptautinė automobilių detalių didmenininkų asociacija (FIGIEFA)
 Vokietijos draudimo pramonės asociacija (GDV)
 Hyundai
 IMA - Inter Mutuelles Assistance
 Insurance Europe
 JAMA
 PSA
 SNSA - Syndicat National des Sociétés d’Assistance
 Toyota Motor Europe
 Vokietijos automobilių pramonės asociacija (VDA)

Galiausiai, pranešėja šia tema dirbo daugelį mėtų, ji taip pat buvo viena iš 2012 m. pranešimo 
savo iniciatyva pranešėjų. Dėl suinteresuotųjų šalių pasiūlymų prieš pradedant darbą dėl šio 
pranešimo prašome kreiptis į pranešėjos biurą.


