
PR\1006297LV.doc PE521.605v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2013/0165(COD)

16.10.2013

***I
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tipa 
apstiprinājuma prasībām eCall transportlīdzekļa sistēmas izveidošanai un par 
grozījumiem Direktīvā 2007/46/EK
(COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Referente: Olga Sehnalová



PE521.605v01-00 2/27 PR\1006297LV.doc

LV

PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tipa apstiprinājuma 
prasībām eCall transportlīdzekļa sistēmas izveidošanai un par grozījumiem Direktīvā 
2007/46/EK
(COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0316),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0174/2013),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 19. septembra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu, kā arī 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Transporta un tūrisma komitejas 
atzinumus (A7–0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES REGULA

par tipa apstiprinājuma prasībām eCall 
transportlīdzekļa sistēmas izveidošanai un 
par grozījumiem Direktīvā 2007/46/EK

par tipa apstiprinājuma prasībām eCall 
transportlīdzekļa sistēmas, kas pamatojas 
uz tālruņa 112 pakalpojumu, izveidošanai 
un par grozījumiem Direktīvā 2007/46/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Jau kopš 2003.gada eCall 
pakalpojuma pieejamības nodrošināšana 
visos transportlīdzekļos un visās 
dalībvalstīs ir viena no Savienības 
būtiskākajām prioritātēm satiksmes 
drošības jomā. Lai īstenotu šo mērķi, ir 
sāktas vairākas iniciatīvas, kā daļa no 
brīvprātīgas ieviešanas pieejas, bet tās līdz 
šim nav bijušas pietiekami sekmīgas.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7. apsvērums
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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 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. Komisijai būtu jāizskata 
iespējas tuvākajā nākotnē attiecināt 
prasību par eCall transportlīdzekļa 
sistēmu uz citām transportlīdzekļu 
kategorijām, piemēram, smagkravas 
transportlīdzekļiem, vietējās satiksmes un 
tālsatiksmes autobusiem, kā arī uz 
divriteņu mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem, lai iesniegtu 
likumdošanas priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Kā izriet no Komisijas sagatavotā ietekmes novērtējuma, lai gan ir nepieciešami turpmāki 
pētījumi, prasību transportlīdzekli obligāti aprīkot ar eCall sistēmu tuvākajā nākotnē varētu 
attiecināt uz motocikliem. Arī kravas automobiļu un autobusu vadītāji gūtu labumu no tā, ja
Eiropā tiktu ieviests eCall pakalpojums.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Vienlaikus var pastāvēt gan publisks 
un sadarbspējīgs Savienības mēroga eCall 
pakalpojums, kuru var izmantot ar 
vienoto Eiropas neatliekamās palīdzības 
tālruņa numuru 112 (neatliekamās 
palīdzības numurs 112), gan privāti eCall 
pakalpojumi (trešās puses pakalpojuma 
atbalstītas eCall sistēmas), ja tiek pieņemti 
pasākumi, lai nodrošinātu nepārtrauktu 
šā pakalpojuma sniegšanu patērētājiem. 
Lai nodrošinātu nepārtrauktu publisku uz 
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tālruņa līnijas 112 pamatoto eCall 
pakalpojuma sniegšanu visās dalībvalstīs 
visā transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā 
un garantētu, ka publisks tālruņa līnijas 
112 eCall pakalpojums ir vienmēr 
automātiski pieejams, visi 
transportlīdzekļi būtu jāaprīko ar eCall 
pakalpojumu uz publiskas tālruņa līnijas 
112 bāzes neatkarīgi no tā, vai pircējs 
izvēlas privātu pakalpojumu vai nē.

Or. en

Pamatojums

Trešās puses pakalpojuma atbalstītas eCall sistēmas var pastāvēt vienlaicīgi ar tālruņa līnijas 
112 eCall transportlīdzekļa sistēmu ar noteikumu, ka vienmēr, vismaz kā rezerves variants, ir 
pieejams eCall pakalpojums uz publiskas tālruņa līnijas 112 bāzes.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Patērētājiem būtu jāsniedz patiess 
pārskats par eCall transportlīdzekļa 
sistēmu, kā arī par privāto eCall sistēmu, 
ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar tādu, kā 
arī vispusīga un ticama informācija par 
jebkādām papildu funkcijām vai 
pakalpojumiem, kas saistīti ar 
piedāvājumā esošu privātu neatliekamās 
palīdzības zvanu transportlīdzekļa lietotni, 
un par sagaidāmā pakalpojuma līmeni, ja 
tiek pirkta trešās puses lietotne, kā arī par 
attiecīgajām izmaksām.

Or. en

Pamatojums

Patērētājiem jāsniedz skaidra informācija par atšķirībām starp eCall transportlīdzekļa 
sistēmu un trešās puses pakalpojuma eCall sistēmu, privāto sistēmu funkcijām, iespēju 
jebkurā laikā pāriet uz ES mēroga eCall sistēmu, kā arī par trešās puses pakalpojumu 
sniedzēju veikto datu apstrādi.
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Grozījums Nr. 6

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 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
jebkuriem papildu pakalpojumiem jābūt tā 
izveidotiem, lai vēl vairāk nenovērstu 
transportlīdzekļa vadītāja uzmanību, un 
tiem jāatbilst precīziem drošības, drošuma 
un personas datu aizsardzības 
standartiem. Šiem pakalpojumiem 
patērētājiem vienmēr vajadzētu palikt 
fakultatīviem.

Or. en

Grozījums Nr. 7

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 —

(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 —
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iespējamajām nākotnes transportlīdzekļa 
lietotnēm vai pakalpojumiem.

iespējamajām nākotnes transportlīdzekļa 
lietotnēm vai pakalpojumiem. Tā kā tam ir 
nepieciešams tehnisks un tiesisks atbalsts, 
Komisijai, apspriežoties ar visām 
ieinteresētajām personām, vajadzētu 
nekavējoties izvērtēt visas iespējas, kā 
veicināt un nodrošināt publiski 
piekļūstamu platformu, un vajadzības 
gadījumā iesniegt atbilstīgu likumdošanas 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Ja publiski piekļūstama platforma ir jānodrošina jau patlaban, tas var radīt papildu 
kavējumus 112 numura neatliekamās palīdzības eCall sistēmas darbības uzsākšanā, tādējādi 
neļaujot ceļu lietotājiem visā Savienībā izmantot tās piedāvātos pakalpojumus. Tomēr 
Komisijai vajadzētu pastiprināt darbu pie pievienotās vērtības pakalpojumiem, kas varētu 
nodrošināt patērētājiem papildu ieguvumus. Jo īpaši vajadzētu precizēt, ar kādiem 
nosacījumiem trešās puses, kas sniedz privātus eCall vai pievienotās vērtības pakalpojumus, 
var piekļūt transportlīdzekļa sistēmā glabātajiem datiem.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Jebkādai transportlīdzekļa papildu 
lietotnes vai pakalpojuma ieviešanai 
nevajadzētu aizkavēt šīs regulas stāšanos 
spēkā un tās piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Sadarbspējīgas ES mēroga eCall transportlīdzekļa sistēmas izstrāde ir nozīmīgs ceļu 
satiksmes drošības uzlabojums, tādēļ nedrīkst vairs kavēties ar šādas sistēmas ieviešanu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) eCall kā ar drošību saistītai sistēmai 
ir jānodrošina iespējami augstāks 
drošuma līmenis. Tādēļ ir jānodrošina 
minimālā datu kopuma un balss pārraides 
precizitāte, kā arī kvalitāte, un ir 
jāizstrādā vienots pārbaudes režīms, lai 
nodrošinātu eCall transportlīdzekļa
sistēmas ilgmūžību un izturību. Šis 
jautājums attiecas uz periodiskajām 
tehniskajām apskatēm, ko veic saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. .../.... 1*. Šādas apskates 
sīki izstrādāti noteikumi ir jāiekļauj 
minētās regulas attiecīgajā pielikumā.

__________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. .../.. par mehānisko 
transportlīdzekļu un to piekabju 
periodiskajām tehniskajām apskatēm un 
par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu. 
(OV L ...). 
*OV: lūgums ievietot 
dok. 2012/0184(COD) numuru, datumu 
un publikācijas atsauci.

Or. en

Pamatojums

Transportlīdzekli, kas aprīkots ar eCall transportlīdzekļa sistēmu, var intensīvi izmantot 
vairākus gadus un tas var neciest ceļu satiksmes negadījumā, tādējādi šajā laikā eCall 
sistēma var vispār netikt aktivēta. Lai nodrošinātu, ka eCall transportlīdzekļa sistēma jebkurā 
laikā spēt automātiski veikt zvanu uz neatliekamās palīdzības numuru 122, to vajadzētu 
periodiski pārbaudīt nolūkā garantēt tās funkcionalitāti visā šā transportlīdzekļa 
ekspluatācijas laikā.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Mazu sēriju transportlīdzekļi saskaņā 
ar Direktīvu 2007/46/EK ir izslēgti no 
prasībām par personu aizsardzību frontālās 
sadursmes un sānu trieciena gadījumā. 
Mazu sēriju transportlīdzekļi tādēļ būtu 
jāizslēdz no pienākuma ievērot eCall 
prasības.

(11) Mazu sēriju transportlīdzekļi saskaņā 
ar Direktīvu 2007/46/EK ir izslēgti no 
prasībām par personu aizsardzību frontālās 
sadursmes un sānu trieciena gadījumā. 
Mazu sēriju transportlīdzekļi tādēļ būtu 
jāizslēdz no pienākuma ievērot šajā regulā 
noteiktās eCall prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šo regulu piemēro no 2015. gada 1. oktobra, un ražotāji līdz minētajam datumam pielāgojas 
šīm tehniskajām prasībām.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
3. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus definīcijām, kas noteiktas 
Direktīvas 2007/46/EK 3. pantā un 
Komisijas Deleģētās regulas (ES) 
Nr. 305/201312 2. pantā12, šīs regulas 
nolūkos piemēro šādas definīcijas:

Papildus definīcijām, kas minētas 
Direktīvas 2007/46/EK 3. pantā, šīs regulas 
nolūkos piemēro šādas definīcijas:

__________________
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12 OV L 91, 03.04.2013., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz Komisijas Regulu Nr. 305/2013, kas ir deleģēts tiesību akts, praksē nozīmētu to, ka 
Komisija var grozīt pašreizējā priekšlikumā iekļautās definīcijas, grozot attiecīgo definīciju 
deleģētajā regulā. Tā kā šajā pantā izklāstītās definīcijas ir uzskatāmas par būtiskiem minētās 
regulas elementiem, tad Komisijai nevar deleģēt pilnvaras definēt to nozīmi.

Grozījums Nr. 13

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) "eCall transportlīdzekļa sistēma" ir
neatliekamās palīdzības sistēma, kas 
sastāv no transportlīdzekļa iekārtas un 
līdzekļiem, ar ko  automātiski aktivizēt, 
pārvaldīt un veikt eCall pārraidi, kuru 
iedarbina ar transportlīdzeklī iebūvētiem 
sensoriem vai manuāli un kura, izmantojot
publisku mobilo bezvadu sakaru tīklu, 
nosūta standarta minimālo datu kopumu un 
izveido tālruņa līnijas 112 audiokanālu 
starp transportlīdzeklī esošajiem 
pasažieriem un ārkārtas izsaukumu 
centrāli;

Or. en

Pamatojums

eCall vajadzētu būt publiskai ES mēroga neatliekamās palīdzības zvanu sistēmai.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) "transportlīdzekļa sistēma" ir svītrots
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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.

Or. en

Pamatojums

Abu definīciju apvienojums, kas ierosināts šajā pantā, rada lielu neskaidrību, jo termini šķiet 
līdzīgi vai vismaz savstarpēji saistīti, bet definīcijas pārklājas un nepavisam nav saskaņotas, 
jo tiek izmantoti atšķirīgi termini. Lai novērstu neskaidrību, var svītrot otro definīciju un visā 
tekstā izmantot tikai pirmo definīciju.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) „eCall” ir transportlīdzekļa 
neatliekamās palīdzības zvans uz numuru 
112, ko veic eCall transportlīdzekļa 
sistēma;

Or. en

Pamatojums

Minētā definīcija ir nozīmīgs šīs regulas elements un tādējādi tā ir jāiekļauj jau paša 
priekšlikuma tekstā.

Grozījums Nr. 16

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) "ārkārtas izsaukumu centrāle" (ĀIC) 
ir fiziska vieta, kas pirmā saņem 
neatliekamās palīdzības izsaukumus un ir 
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attiecīgās dalībvalsts atzītas valsts iestādes 
vai privātas organizācijas pārziņā;

Or. en

Pamatojums

Minētā definīcija ir nozīmīgs šīs regulas elements un tādējādi tā ir jāiekļauj jau paša 
priekšlikuma tekstā.

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) "minimālo datu kopums" (MSD) ir 
informācija, kas noteikta standartā 
„Intelektuālās transporta sistēmas. E-
drošība. eCall minimālo datu kopums 
(MSD)” (EN 15722) un ko nosūta uz 
eCall ĀIC;

Or. en

Pamatojums

Minētā definīcija ir nozīmīgs šīs regulas elements un tādējādi tā ir jāiekļauj jau paša 
priekšlikuma tekstā.

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2d) "transportlīdzeklī uzstādīta iekārta" 
ir transportlīdzekļa iekārta, kas nodrošina 
piekļuvi vai kam ir piekļuve 
transportlīdzekļa datiem, kuri vajadzīgi 
eCall pārraides veikšanai, izmantojot 
publisku mobilo bezvadu sakaru tīklu;

Or. en
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Pamatojums

Minētā definīcija ir nozīmīgs šīs regulas elements un tādējādi tā ir jāiekļauj jau paša 
priekšlikuma tekstā.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2e) "publisks mobilo bezvadu sakaru 
tīkls" ir mobilo bezvadu sakaru tīkls, kas 
ir pieejams sabiedrībai saskaņā ar 
Direktīvu 2002/21/EK1 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2002/22/EK 2;
__________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 7. marta Direktīva 2002/21/EK 
par kopējiem reglamentējošiem 
noteikumiem attiecībā uz elektronisko 
komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem 
(pamatdirektīva) (OV L 108, 24.4.2002., 
33. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 7. marta Direktīva 2002/22/EK 
par universālo pakalpojumu un lietotāju 
tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru 
tīkliem un pakalpojumiem (Universālā 
pakalpojuma direktīva) (OV L 108, 
24.4.2002., 51. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Minētā definīcija ir nozīmīgs šīs regulas elements un tādējādi tā ir jāiekļauj jau paša 
priekšlikuma tekstā.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
4. pants
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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, 
ir aprīkoti ar iebūvētu eCall 
transportlīdzekļa sistēmu saskaņā ar šo 
regulu un deleģētajiem aktiem, kas 
pieņemti saskaņā ar šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Lai gan zināmā mērā eCall darbību var nodrošināt, izmantojot portatīvus risinājumus 
(piemēram, mobilos telefonus), obligātu šīs sistēmas uzstādīšanu jaunos transportlīdzekļos, 
kuriem piešķirts tipa apstiprinājums, vajadzētu veikt, pamatojoties uz transportlīdzeklī 
iebūvētu ierīci, jo šīs portatīvās ierīces var noņemt vai vienkārši aizmirst tās ieslēgt.

Grozījums Nr. 21

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 un par ko 
liecina viena vai vairāku transportlīdzeklī 
uzstādītu sensoru un/vai procesoru 
ieslēgšanās, automātiski tiek aktivēts eCall 
zvans uz neatliekamās palīdzības dienesta 
numuru 112.

Or. en

Pamatojums

Tā kā šā ražotājiem absolūti svarīgā pienākuma definīcija ir saistīta ar neskaidri formulēto 
smagas negadījuma terminu, tādēļ būtu jāprecizē, ka smags negadījums ir negadījums, kad 
vismaz viens no transportlīdzeklī uzstādītajiem sensoriem un/vai procesoriem konstatē 
negadījumu un tiek aktivēts.
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Grozījums Nr. 22

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 jauni transportlīdzekļu 
tipi tiek konstruēti tā, lai nodrošinātu, ka 
eCall uz neatliekamās palīdzības numuru 
112 var aktivēt arī manuāli.

Or. en

Pamatojums

Visi jaunie transportlīdzekļu tipi tiek aprīkoti ar eCall transportlīdzekļa sistēmu.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta pirmā un otrā daļa neskar 
transportlīdzekļa īpašnieka tiesības 
izmantot citu šajā transportlīdzeklī 
uzstādītu neatliekamās palīdzības 
izsaukuma sistēmu, kas sniedz līdzīgu 
pakalpojumu papildus tam, ko sniedz 
eCall transportlīdzekļa sistēma. 
Gadījumā, ja šī cita neatliekamās 
palīdzības izsaukuma sistēmu atbilst 
standartam EN 16102 —„Intelektuālās 
transporta sistēmas. eCall. 
Funkcionēšanas prasības trešo pušu 
sniegtajiem pakalpojumiem”, ražotāji vai 
pakalpojuma sniedzēji pierāda, ka 
transportlīdzekļa sistēmā ir iekļauts slēdža 
mehānisms, kas nodrošina to, ka 
aktivizēta tiek tikai viena sistēma un ka 
gadījumā, ja šī otrā neatliekamās 
palīdzības izsaukuma sistēma nedarbojas, 
automātiski sāk darboties eCall 
transportlīdzekļa sistēma.
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Or. en

Pamatojums

Uz trešās puses sniegtu pakalpojumu balstītas eCall sistēmas var pastāvēt līdzās tālruņa 
līnijas 112 eCall transportlīdzekļa sistēmai ar nosacījumu, ka publiskā tālruņa līnijas 112
eCall transportlīdzekļa sistēma vienmēr ir pieejama vismaz kā rezerves variants.

Grozījums Nr. 24

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 eCall
transportlīdzekļa sistēmās ir savietojami ar 
pozicionēšanas pakalpojumiem, ko sniedz 
satelītu navigācijas sistēmas, tostarp 
Galileo un EGNOS sistēmas.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo svītroto „transportlīdzekļa sistēmas” definīciju.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tikai tās eCall transportlīdzekļa 
sistēmas, kuras ir iespējams testēt, tiks 
pieņemtas tipa apstiprinājuma nolūkos.

4. Tikai tās iebūvētās eCall 
transportlīdzekļa sistēmas, kuras ir 
iespējams testēt, tiks pieņemtas tipa 
apstiprinājuma nolūkos.

Or. en

Pamatojums

Lai gan zināmā mērā eCall darbību var nodrošināt, izmantojot portatīvus risinājumus 
(piemēram, mobilos telefonus), obligātu šīs sistēmas uzstādīšanu jaunajos transportlīdzekļos, 
kuriem piešķirts tipa apstiprinājums, vajadzētu veikt, pamatojoties uz transportlīdzeklī 
iebūvētu ierīci, jo šīs portatīvās ierīces var noņemt vai vienkārši aizmirst tās ieslēgt.
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Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ražotāji pierāda, ka kritiskā sistēmas 
atteices gadījumā, kā rezultātā nav 
iespējams veikt eCall, ko nosaka 
pašpārbaudes laikā vai pēc tās, 
transportlīdzeklī esošajiem pasažieriem 
tiek dots brīdinājuma signāls.

Or. en

Grozījums Nr. 27

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

Or. en

Pamatojums

Pielīdzinājums ražotāju pienākumam attiecībā uz piekļuvi transportlīdzekļa remonta un 
tehniskās apkopes informācijai, kas noteikts 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.

Grozījums Nr. 28

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 eCall transportlīdzekļa sistēmu 
tipa apstiprinājumam.

Or. en

Pamatojums

Grozījumi Direktīvā 2007/46/EK ir jau paredzēti šā priekšlikuma 11. pantā. Kad šo regulu 
pieņems, tā kopā ar deleģētajiem aktiem, kuri pieņemti, pamatojoties uz to, kļūs par atsevišķu 
regulu EK tipa apstiprināšanas procedūras kontekstā, kas paredzēta šajā direktīvā.

Grozījums Nr. 29

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

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, pamatojas uz prasībām, kas 
noteiktas 2., 3., 4. un 6. punktā, un attiecīgā 
gadījumā uz šādiem standartiem:

Or. en

Pamatojums

Šā panta 2. punktā tiek definēta ļoti svarīga prasība saistībā ar eCall darbību, kas būtu jāņem 
vērā, nosakot sīki izstrādātās tehniskās prasības un testus.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) datu saglabāšanas ilgums 
transportlīdzekļa sistēmā;

(f) datu saglabāšanas ilgums eCall
transportlīdzekļa sistēmā;
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Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo svītroto „transportlīdzekļa sistēmas” definīciju.

Grozījums 31

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) jebkura papildu informācija par 
personas datu apstrādi saistībā ar 
noteikumiem par privāto eCall 
pakalpojumu un/vai citu pievienotās 
vērtības pakalpojumu sniegšanu.

(i) jebkura papildu informācija par 
personas datu apstrādi saistībā ar 
noteikumiem par privāto eCall 
pakalpojumu un/vai citu pievienotās 
vērtības pakalpojumu sniegšanu, jo īpaši 
ņemot vērā to, ka datu apstrāde, kuru 
veic, izmantojot eCall transportlīdzekļa 
sistēmu, var atšķirties no tās, kuru veic ar 
privātām eCall sistēmām vai citu 
pievienotas vērtības pakalpojumu, jo īpaši 
saistībā ar transportlīdzekļa vietas 
pastāvīgu noteikšanu.

Or. en

Pamatojums

Turklāt parietētājam vajadzētu saņemt skaidru informāciju par datu apstrādi, ko veic trešās 
puses pakalpojumu sniedzēji.

Grozījums Nr. 32

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ražotāji nodrošina 3. punktā norādīto 
informāciju kā daļu no tehniskās 
dokumentācijas, ko sniedz reizē ar 
transportlīdzekli.

Or. en
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Pamatojums

Jāprecizē arī veids, kādā patērētājam tiek sniegta informācija par personas datu apstrādi.

Grozījums Nr. 33

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, 
precīzāk definējot prasību par 
izsekojamības un sekošanas neesību un 
privātumu uzlabojošām tehnoloģijām, kas 
minētas 1. punktā, kā arī personas datu 
apstrādes kārtību un lietotāja informāciju, 
kas norādīta 3. punktā.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Saskaņā ar Komisijas savāktajiem datiem 2012. gadā uz ES ceļiem vairāk nekā vienā miljonā 
ceļu satiksmes negadījumu gāja bojā apmēram 28 000 cilvēku, bet vairāk nekā 1,5 miljoni 
cilvēku tika ievainoti. Līdztekus traģiskajiem dzīvības zaudējumiem un traumām šie 
negadījumi rada arī ekonomisko slogu — ikgadējas izmaksas sabiedrībai aptuveni 
130 miljardu euro apmērā. 

ES ir cieši apņēmusies samazināt ceļu satiksmes negadījumu skaitu, kā arī mazināt šādu 
negadījumu seku smagumu to notikšanas laikā. Kad eCall sistēma pilnā apjomā tiks ieviesta 
visā ES un būs pieejama katram vadītājam, tā dos ievērojamu ieguldījumu šo mērķu 
sasniegšanā. Lielākais ieguvums būs ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaita 
samazināšana un ceļu satiksmes negadījumos gūto ievainojumu smaguma mazināšana, jo 
palīdzības dienesti ātrāk ieradīsies notikuma vietā.

Eiropas Parlaments, kas jau ilgu laiku ir viens no galvenajiem eCall ieviešanas atbalstītājiem, 
2012. gada 12. jūlijā ar lielu balsu vairākumu pieņēma kopīgu IMCO un TRAN ziņojumu 
„eCall — jauns „112” pakalpojums iedzīvotājiem”, kura sagatavošanā šā ziņojuma referentei 
bija tas gods sadarboties ar Dieter-Lebrecht Koch. Ziņojumā tika pausta nožēla par kavēšanos 
un jūtamu panākumu trūkumu brīvprātīgā eCall ieviešanā un ņemts vērā Komisijas 
sagatavotais ietekmes novērtējums, kurā bija secināts, ka eCall obligāta ieviešana, pieņemot 
attiecīgus tiesību aktus, ir vienīgā iespēja kā sasniegt pozitīvus rezultātus. Tad Parlaments 
lūdza Komisijai iesniegt priekšlikumu Direktīvas 2007/46/EK kontekstā, lai nodrošinātu 
publiskas eCall sistēmas, kuras pamatā ir zvans 112, obligātu uzstādīšanu līdz 2015. gadam 
visos jaunajos automobiļos, kam piešķirts tipa apstiprinājums, un visās dalībvalstīs.

Tādēļ referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, ar ko ievieš prasību aprīkot 
transportlīdzekļus ar eCall transportlīdzekļa sistēmu, kas tika iesniegts reizē ar priekšlikumu 
par sadarbspējīgas eCall ieviešanu visā ES. Kad šie abi priekšlikumi tiks pieņemti, būs pilnībā 
izveidots eCall tiesiskais regulējums, lai nodrošinātu, ka no 2015. gada oktobra visi jaunie 
pasažieru automobiļi un vieglie kravas automobiļi tiks aprīkoti ar 112 eCall sistēmu un būs 
radīta nepieciešamā infrastruktūra, lai atbilstīgi uztvertu un apstrādātu eCall ārkārtas 
izsaukumu centros. Tas nodrošinās ES mēroga eCall pakalpojuma savietojamību, sadarbspēju 
un nepārtrauktību.  

Referente uzskata, ka abi šie priekšlikumi ļoti atbilst Parlamenta izteiktajām prasībām, un 
ierosina apstiprināt to būtiskākos elementus. Ātri izskatot un apstiprinot šos Komisijas 
priekšlikumus, Parlaments saglabātu savu vadošo lomu eCall ieviešanas atbalstītāju pulkā, 
tādējādi dodot ieguldījumu, lai līdz savstarpēji pieņemtajam termiņam — 2015. gadam 
padarītu eCall par realitāti.

Attiecībā uz priekšlikumu par tipa apstiprinājuma prasībām eCall transportlīdzekļa sistēmas 
izveidošanai, kas ir šā ziņojuma temats, referente jo īpaši atbalsta minēto Komisijas 
priekšlikumu un tajā izvirzītos mērķus. Tomēr ir konkrēti jautājumi, attiecībā uz kuriem 
referente uzskata, ka priekšlikumu varētu uzlabot vai precizēt, lai visām attiecīgajām pusēm 
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nodrošinātu pozitīvus ieguvumus. 

Papildu neatliekamās palīdzības un/vai pievienotas vērtības pakalpojumi (publiski 
piekļūstama platforma)

Ieviešot visu Eiropu aptverošu publisku eCall pakalpojumu, nākotnē transportlīdzekļi būs 
aprīkoti ar transportlīdzekļa telemātikas pamata platformu, kas apvienos tehniskos 
komponentus (bezvadu saziņa ar precīzu pozicionēšanas tehnoloģiju un savienojums ar 
automobiļa kontroles un sensoru sistēmu), kuri varēs būt pamatā vairākām transportlīdzekļa 
lietotnēm vai pakalpojumiem. 

Lai patērētājiem nodrošinātu brīvu izvēli, godīgu konkurenci , kā arī veicinātu novatorismu un 
konkurētspēju, referente uzskata, ka eCall transportlīdzekļa sistēmai vajadzētu būt atvērtai 
turpmākajām transportlīdzekļa lietotnēm un pakalpojumiem. Tomēr referente arī uzskata, ka 
galvenā uzmanība būtu jāpievērš drošuma aspektiem. Būtu jānodrošina, ka ieviešot jebkādas 
papildu transportlīdzekļa lietotnes vai pakalpojumus, netiek kavēta ārkārtas tālruņa līnijas 112 
eCall sistēmas ieviešana. Vienlaicīgi Komisija būtu jāmudina pastiprināt darbu pie 
pievienotas vērtības pakalpojumiem, kas varētu dot papildu ieguvumus gan patērētājiem, gan 
rūpniecībai, jo īpaši saistībā ar personas datu aizsardzību.

Privāti neatliekamās palīdzības izsaukumu pakalpojumi (trešo pušu atbalstītas eCall
sistēmas)

Privāti neatliekamās palīdzības izsaukumu pakalpojumi pirmo reizi Eiropā tika ieviesti 
deviņdesmito gadu beigās, un šodien tos piedāvā dažādi autoražotāji un pakalpojumu 
sniedzēji. Tomēr pagaidām tikai 0,7 % transportlīdzekļu ir aprīkoti ar privātām neatliekamās 
palīdzības izsaukumu sistēmām, un šis skaitlis gandrīz nepalielinās. Turklāt šīs patentētās 
sistēmas nenodrošina ES mēroga sadarbspēju vai nepārtrauktību. Parasti tās piedāvā tikai 
augstākās klases automobiļiem un valstīs, kurās šāda uzņēmējdarbība ir izdevīga.

Līdzīgi piedāvātajām papildu lietotnēm un pakalpojumiem, referente uzskata, ka vienlaikus 
var pastāvēt gan visu ES aptverošs publisks eCall pakalpojums, kas izmanto neatliekamās 
palīdzības numuru 112, gan privāti neatliekamās palīdzības izsaukuma pakalpojumi, ja vien ir 
pieņemti nepieciešamie pasākumi, lai patērētājam nodrošinātu šādu pakalpojumu sniegšanas 
nepārtrauktību un aizsargātu personas datus. 

eCall vajadzētu būt publiskam bezmaksas neatliekamās palīdzības izsaukuma pakalpojumam, 
no kā labumu gūst ikviens autovadītājs jebkur Eiropā neatkarīgi no viņa automobiļa zīmola. 
Visiem transportlīdzekļiem vajadzētu būt aprīkotiem ar publisku tālruņa līnijas 112 eCall
transportlīdzekļa sistēmu, kurai vajadzētu būt vienmēr pieejamai, vismaz kā rezerves 
variantam. Turklāt patērētājiem vajadzēt sniegt skaidru informāciju par atšķirībām, kādas 
pastāv starp eCall transportlīdzekļa sistēmu un trešo pušu atbalstītām neatliekamās palīdzības 
sistēmām, un viņiem vajadzētu būt iespējai jebkurā laikā pāriet uz visu ES aptverošu publisku 
eCall pakalpojumu. 

Citi precizējumi

Papildus jau iepriekš aprakstītajiem jautājumiem, referente uzskata, ka ir svarīgi ar šo 
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priekšlikumu nodrošināt, lai obligāta eCall sistēmas ieviešana pamatotos uz iebūvētu 
transportlīdzekļa sistēmu, nevis uz portatīvām ierīcēm (piemēram mobilajiem telefoniem), jo 
šīs portatīvās ierīces var noņemt vai vienkārši aizmirst tās ieslēgt. 

Turklāt būtu jāatbalsta Komisijas priekšlikums ieviest obligātu prasību ar eCall
transportlīdzekļa sistēmu aprīkot tikai tās transportlīdzekļu kategorijām, kurās jau ir atbilstīgi 
aktivēšanas mehānismi. Tomēr Komisija būtu jāmudina spert nākamo soli, pamatojoties uz 
jau veikto darbu, un iespējami drīz iesniegt priekšlikumu arī par motocikliem, smagkravas 
transportlīdzekļiem, kā arī vietējās satiksmes un tālsatiksmes autobusiem.

Vēl referente uzskata, ka eCall sistēma būtu periodiski jāpārbauda, lai nodrošinātu tās 
funkcionalitāti visā transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā. Tā kā šis aspekts vairs neattiecas uz 
tiesību aktiem tipa apstiprinājuma jomā un pašreizējā priekšlikumā nevar ieviest nekādas 
saistības, vajadzētu mudināt likumdevējas iestādes ņemot vērā eCall sistēmas ieviešanu, kad 
tās pārskatīs Direktīvu 2009/40/EK par periodiskajām tehniskajām apskatēm.

Noslēgumā, lai nodrošinātu šā tiesību akta skaidrību, referente iesaka izdarīt modifikācijas 
šajā regulā izmantotajās definīcijās, kā arī Komisijai piešķiramajās pilnvarās attiecībā uz 
deleģēto aktu pieņemšanu. 
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PIELIKUMS – IEINTERESĒTO PUŠU SARAKSTS

Atruna

Šis ieinteresēto personu saraksts ir sastādīts, pamatojoties uz sanāksmēm, sarakti un nostājas 
dokumentiem no tā laika, kad tika iecelta attiecīgā referente, līdz šā ziņojuma projekta 
sagatavošanas beigu termiņam 2013. gada oktobrī.

Jānorāda, ka šis saraksts nav pilnīgs, jo ir grūti uzskaitīt visu netiešo ieguldījumu un interešu 
aizstāvību, kas palīdzēja veidot šo ziņojumu. Vēl jānorāda, ka šis ziņojuma projekts ir vēl 
tikai sākuma stadija likumdošanas darbam, kas tiks veikts Parlamentā, jo diskusijas un 
likumdošanas darbība turpināsies līdz pat šā tiesību akta pieņemšanai galīgajā variantā. Arī 
ieinteresētās personas dod savu ieguldījumu visā šā procesa gaitā; tādēļ minēto sarakstu nevar 
uzskatīt par pilnīgu.

Tomēr, sniedzot šo lobistu uzskaitījumu, referente cenšas atklāti parādīt, no kurienes ir nākusi 
iedvesma šā ziņojuma projekta sagatavošanai.

Ieinteresēto personu saraksts

 ACEA – Eiropas  Automobiļu ražotāju asociācija
 AFCAR – Apvienības par automobiļu remonta brīvību
 BMW
 BOSCH
 CLEPA – Eiropas Automobiļu piegādātāju asociācija
 EENA
 ERTICO
 ETSC – Eiropas Transporta drošības padome
 Eiropas GNSS aģentūra
 FIA — Starptautiskā Automobiļu federācija,
 FIGIEFA — Automobiļu pēcpārdošanas tirgus izplatītāju starptautiskā federācija.
 GDV – Vācijas Apdrošinātāju asociācija
 Hyundai
 IMA – Inter Mutuelles Assistance
 Insurance Europe
 JAMA
 PSA
 SNSA – Syndicat National des Sociétés d’Assistance
 Toyota Motor Europe
 VDA – Vācijas Autobūves nozares asociācija

Visbeidzot, referente ir strādājusi pie šā jautājuma jau vairākus gadus, arī 2012. gadā kā 
līdzziņotāja patstāvīgam ziņojumam. Lai sarakstā iekļautu citas ieinteresētās personas pirms 
darba sākšanas pie šā ziņojuma, lūdzu, sazinieties ar referentes biroju.


