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Grozījums Nr. 4
Laurence J.A.J. Stassen

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Direktīvas 2010/40/ES 6. pants 
nosaka, ka Komisijai ir jāpieņem deleģētie 
akti par specifikācijām, kas vajadzīgas, lai 
nodrošinātu intelektisku transporta 
sistēmu (ITS) ieviešanas un izmantošanas 
savietojamību, sadarbspēju un 
nepārtrauktību attiecībā uz prioritārajām 
darbībām.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 5
Ivo Belet

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Komisijas 2012. gada 26. novembra 
Deleģētā regula (ES) Nr. 305/2013, ar ko 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2010/40/ES papildina attiecībā uz 
sadarbspējīga ES mēroga eCall
pakalpojuma saskaņotu nodrošināšanu21, 
nosaka specifikācijas ārkārtas izsaukumu 
centrāļu (ĀIC) infrastruktūras 
modernizācijai, kas vajadzīga eCall 
izsaukumu pienācīgai saņemšanu un 
apstrādei, lai nodrošinātu saskaņotā ES 
mēroga eCall pakalpojuma savietojamību, 
sadarbspēju un nepārtrauktību.

(3) Komisijas 2012. gada 26. novembra 
Deleģētā regula (ES) Nr. 305/2013, ar ko 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2010/40/ES papildina attiecībā uz 
sadarbspējīga ES mēroga eCall
pakalpojuma saskaņotu nodrošināšanu21, 
nosaka specifikācijas ārkārtas izsaukumu 
centrāļu (ĀIC) infrastruktūras 
modernizācijai, kas vajadzīga eCall
izsaukumu pienācīgai saņemšanu un 
apstrādei, lai nodrošinātu saskaņotā ES 
mēroga eCall pakalpojuma savietojamību, 
sadarbspēju un nepārtrauktību, un prasa 
dalībvalstīm līdz 2013. gada 23. oktobrim 
ziņot par īstenošanas gaitu, tostarp 
ieviešanas grafiku turpmākajiem diviem 
gadiem.
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__________________ __________________
21 OV L 91, 3.4.2013., 1. lpp. 21 OV L 91, 3.4.2013., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Ivo Belet

Lēmuma priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) tā kā gandrīz visas dalībvalstis ir 
parakstījušas vai atbalstījušas 
Savstarpējas saprašanās memorandu par 
sadarbspējīgas transportlīdzekļa eCall 
sistēmas īstenošanu;  

Or. en

Grozījums Nr. 7
Evžen Tošenovský

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai nodrošinātu pakalpojuma 
sadarbspēju un nepārtrauktību visā 
Savienībā un samazinātu īstenošanas 
izmaksas Savienībai kopumā, ir vajadzīgs, 
lai visas dalībvalstis ieviestu eCall
prioritāro darbību saskaņā ar kopīgajām 
specifikācijām, kas noteiktas Deleģētajā 
regulā (ES) Nr. 305/2013. Tam nebūtu 
jāskar katras dalībvalsts tiesības izmantot 
papildu tehniskos līdzekļus, lai apstrādātu 
citus ārkārtas izsaukumus.

(6) Lai nodrošinātu pakalpojuma pilnīgu 
funkcionalitāti, atbilstību, sadarbspēju un 
nepārtrauktību visā Savienībā un 
samazinātu īstenošanas izmaksas 
Savienībai kopumā, ir vajadzīgs, lai visas 
dalībvalstis ieviestu eCall prioritāro 
darbību saskaņā ar kopīgajām 
specifikācijām, kas noteiktas Deleģētajā 
regulā (ES) Nr. 305/2013. Tam nebūtu 
jāskar katras dalībvalsts tiesības izmantot 
papildu tehniskos līdzekļus, lai apstrādātu 
citus ārkārtas izsaukumus.

Or. en



AM\1009069LV.doc 5/9 PE522.980v01-00

LV

Grozījums Nr. 8
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Kā jau pieredzēts ar citām neatliekamās 
palīdzības izsaukumu sistēmām, manuāli 
aktivizēto eCall izsaukumu starpā var būt 
arī palīdzības izsaukumi. Ja nepieciešams, 
dalībvalstis var īstenot visus tehniskos un 
organizatoriskos līdzekļus šo palīdzības 
izsaukumu filtrēšanai, lai nodrošinātu, ka 
eCall ĀIC apstrādā tikai patiesus 
neatliekamās palīdzības zvanus.

(7) Kā jau pieredzēts ar citām neatliekamās 
palīdzības izsaukumu sistēmām, manuāli 
aktivizēto eCall izsaukumu starpā var būt 
arī palīdzības izsaukumi. Ja nepieciešams, 
dalībvalstis var īstenot visus tehniskos un 
organizatoriskos līdzekļus šo palīdzības 
izsaukumu filtrēšanai, lai nodrošinātu, ka 
eCall ĀIC apstrādā tikai patiesus 
neatliekamās palīdzības zvanus. Šādi 
rīkojoties, dalībvalstīm būtu jānodrošina, 
ka visi zvani tiek apstrādāti 
visefektīvākajā iespējamā veidā; 

Or. ro

Grozījums Nr. 9
Amelia Andersdotter
Verts/EFA grupas vārdā

Lēmuma priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai nodrošinātu spēcīgu un 
konkurētspējīgu autobūves nozari visā 
Eiropas Savienībā, būtu jānorāda, ka 
papildu elektroniskās ierīces automašīnās 
būtu jāievieš bez īpašu obligātu tehnisku 
risinājumu īstenošanas un tā, lai valsts 
sektorā nepalielinātos izmeklēšanas
izmaksas, balstoties uz konkurences 
tiesībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ne visi Savienības pilsoņi prot lietot 
eCall pakalpojumu. Dalībvalstīm 
sadarbībā ar Komisiju būtu jārīko 
informētības paaugstināšanas kampaņas. 
Šajās kampaņās būtu jāinformē pilsoņi 
par brīvi un publiski pieejamu eCall 
pakalpojumu, uzsverot šīs sistēmas 
sniegtos ieguvumus un funkcijas. 

Or. ro

Grozījums Nr. 11
Evžen Tošenovský

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Visām eCall pakalpojuma 
sastāvdaļām saistībā ar precīzu un 
uzticamu pozicionēšanas informācijas 
sniegšanu, tostarp GNSS pieslēgtām 
mobilajām galiekārtām, būtu jāgarantē 
atbilstība Eiropas satelītu navigācijas 
programmu EGNOS un Galileo 
sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī būtu 
pilnībā jāizmanto minētās ES 
programmas, kad tās sāk darboties.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Laurence J.A.J. Stassen
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Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. oktobrī ievieš nepieciešamo eCall ĀIC 
infrastruktūru, kas vajadzīga visu eCall 
izsaukumu pienācīgai saņemšanai un 
apstrādei, kuri vajadzības gadījumā ir 
attīrīti no zvaniem, kas nav ārkārtas 
izsaukumi, savā teritorijā saskaņā ar 
specifikācijām, kas noteiktas Deleģētajā 
regulā (ES) Nr. 305/2013, lai nodrošinātu 
visā ES piemērojamā sadarbspējīgā eCall 
pakalpojuma savietojamību, sadarbspēju 
un nepārtrauktību. Tas neskar katras 
dalībvalsts tiesības organizēt savus 
neatliekamās palīdzības dienestus 
izmaksu ziņā maksimāli efektīvi un 
atbilstīgi tās vajadzībām, ieskaitot iespēju 
filtrēt zvanus, kas nav ārkārtas izsaukumi 
un kurus nedrīkst apstrādāt eCall ĀIC, it 
īpaši attiecībā uz manuāli aktivizētajiem 
eCall zvaniem.

Ja dalībvalstis to uzskata par vēlamu, tās 
var ieviest nepieciešamo eCall ĀIC 
infrastruktūru.  Būtu jāuzsver, ka 
dalībvalstīm vajadzētu būt tiesībām 
organizēt un saglabāt savus neatliekamās 
palīdzības dienestus un tiesības saskaņā 
ar šajās valstīs pastāvošo kārtību.

Or. nl

Grozījums Nr. 13
Silvia-Adriana Ţicău

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. oktobrī ievieš nepieciešamo eCall ĀIC 
infrastruktūru, kas vajadzīga visu eCall
izsaukumu pienācīgai saņemšanai un 
apstrādei, kuri vajadzības gadījumā ir 
attīrīti no zvaniem, kas nav ārkārtas 
izsaukumi, savā teritorijā saskaņā ar 
specifikācijām, kas noteiktas Deleģētajā 
regulā (ES) Nr. 305/2013, lai nodrošinātu 

Dalībvalstis ne vēlāk kā 2016. gada 
1. jūnijā ievieš nepieciešamo eCall ĀIC 
infrastruktūru, kas vajadzīga visu eCall
izsaukumu pienācīgai saņemšanai un 
apstrādei, kuri vajadzības gadījumā ir 
attīrīti no zvaniem, kas nav ārkārtas 
izsaukumi, savā teritorijā saskaņā ar 
specifikācijām, kas noteiktas Deleģētajā 
regulā (ES) Nr. 305/2013, lai nodrošinātu 
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visā ES piemērojamā sadarbspējīgā eCall
pakalpojuma savietojamību, sadarbspēju 
un nepārtrauktību. Tas neskar katras 
dalībvalsts tiesības organizēt savus 
neatliekamās palīdzības dienestus izmaksu 
ziņā maksimāli efektīvi un atbilstīgi tās 
vajadzībām, ieskaitot iespēju filtrēt zvanus, 
kas nav ārkārtas izsaukumi un kurus 
nedrīkst apstrādāt eCall ĀIC, it īpaši 
attiecībā uz manuāli aktivizētajiem eCall 
zvaniem.

visā ES piemērojamā sadarbspējīgā eCall 
pakalpojuma savietojamību, sadarbspēju 
un nepārtrauktību. Tas neskar katras 
dalībvalsts tiesības organizēt savus 
neatliekamās palīdzības dienestus izmaksu 
ziņā maksimāli efektīvi un atbilstīgi tās 
vajadzībām, ieskaitot iespēju filtrēt zvanus, 
kas nav ārkārtas izsaukumi un kurus 
nedrīkst apstrādāt eCall ĀIC, it īpaši 
attiecībā uz manuāli aktivizētajiem eCall 
zvaniem.

Or. ro

Grozījums Nr. 14
Laurence J.A.J. Stassen

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc šā lēmuma 
stāšanās spēkā dalībvalstis ziņo Komisijai 
par šā lēmuma īstenošanā paveikto. 
Ziņojumā ir jāietver vismaz to kompetento 
iestāžu saraksts, kuras novērtē eCall ĀIC 
darbību atbilstību Deleģētās regulas (ES) 
Nr. 305/2013 3. punktā uzskaitītajām 
prasībām, eCall ĀIC saraksts un 
apkalpotā ģeogrāfiskā teritorija, 
atbilstības testu apraksts un privātuma un 
datu aizsardzības protokolu apraksts.

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 15
Ivo Belet

Lēmuma priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Dalībvalstis ne vēlāk kā līdz 2015. gada 
1. oktobrim nodrošina, ka ir iespējams 
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veikt eCall zvanu no jebkuras vietas to 
teritorijā.

Or. en


