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Pakeitimas 22
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
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. it

Pakeitimas 23
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Vis dar būtina pagerinti pagalbos 
numerio 112 paslaugos teikimą visoje 
Europos Sąjungoje, kad nelaimių atveju 
juo būtų greitai ir veiksmingai teikiama 
pagalba;

Or. lv

Pakeitimas 24
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kadangi sistemą „eCall“ gamina kitas gamintojas nei automobilio gamintojas, prievolė 
gamintojui pridėti kitą produktą prie jo produkto yra kišimasis į laisvos rinkos mechanizmus, 
verslo laisvą ir darnius verslo santykius, o prievolė suteikti būdus tokiai sistemai įrengti 
atitinka konkurencinės rinkos principus.

Pakeitimas 25
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) sistema „eCall“ bus didelė struktūra, 
kurią sudarys daug veikėjų, susijusių su 
gyvybių saugumu. Todėl labai svarbu, kad 
šiame reglamente būtų užtikrintas 
atsakomybės aspektas, kad naudotojai 
pasitikėtų sistema „eCall“ ir kad ji veiktų 
sklandžiai;

Or. en

Pakeitimas 26
Evžen Tošenovský
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 27
Mario Pirillo

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.
Tačiau Komisija turėtų įvertinti galimybė 
pagalbos iškvietos „eCall“ sistemą 
privaloma tvarka įrengti kitų kategorijų 
transporto priemonėse, nei tos, kurioms 
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taikomas šis reglamentas;

Or. it

Pakeitimas 28
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

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) galimybė transporto priemonėse 
montuoti sistemą „eCall“ pirmiausia turėtų 
būti taikoma tik naujiems (M1 ir 
N1 kategorijų) lengviesiems 
automobiliams ir mažos keliamosios galios 
krovininėms transporto priemonėms, 
kurioms jau egzistuoja tinkamas 
aktyvavimo mechanizmas;

Or. en

Pakeitimas 29
Françoise Grossetête

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 

(8) privalomas sistemos „eCall“ 
montavimas transporto priemonėse turėtų 
nepažeisti visų suinteresuotųjų subjektų 
teisės siūlyti papildomas skubios pagalbos 
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;
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blaškyti vairuotojo dėmesio;

Or. fr

Pakeitimas 30
Jean-Pierre Audy

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 privačių tiekėjų atskirai nuo 
transporto priemonėse montuojamos 
telefono numeriu 112 grindžiamos 
sistemos „eCall“ arba remiantis šia 
sistema. Tačiau šias papildomas paslaugas 
turėtų sertifikuoti už saugą keliuose 
atsakingų institucijų pripažintos 
kompetentingos institucijos, kad šios 
paslaugos neblaškytų vairuotojo dėmesio, 
ir jos turėtų būti siūlomos vartotojams 
neprivaloma tvarka;

Or. fr

Pakeitimas 31
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) privalomas sistemos „eCall“
montavimas transporto priemonėse turėtų 

(8) galimybė transporto priemonėse 
montuoti sistemą „eCall“ turėtų nepažeisti 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 32
Françoise Grossetête

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 visiems 
nepriklausomiems veiklos vykdytojams 
remonto ir priežiūros tikslais, pagal 
galiojančius teisės aktus;

Or. fr

Pakeitimas 33
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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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, visi
transporto priemonėse montuojamos 
sistemos „eCall“ elementai turėtų būti
prieinami nemokamai ir nediskriminuojant 
jokių nepriklausomų veiklos vykdytojų bei 
pagrįsta sąveikia, standartizuota ir atviros 
prieigos platforma, tinkama galimoms 
būsimoms transporto priemonėse 
naudojamoms taikomosioms programoms 
arba paslaugoms.

Siekiant būdą gauti informaciją apie 
transporto priemonės remontą ir priežiūrą 
pritaikyti prie technikos pažangos reikia 
nedelsiant stengtis pasiekti susitarimą dėl 
transporto priemonėje montuojamos 
sistemos techninių reikalavimų ir 
atitinkamai atnaujinti ES teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 34
Mario Pirillo

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 

(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 
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naudojamoms taikomosioms programoms 
arba paslaugoms;

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. it

Pakeitimas 35
Mario Pirillo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) dėl bet kokios papildomos transporto 
priemonėje montuojamos prietaikos ar 
teikiamos paslaugos sukūrimo šio 
reglamento įsigaliojimas ar jo taikymas 
neturėtų vėluoti;

Or. it

Pakeitimas 36
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant išlaikyti tipo patvirtinimo 
sistemos vientisumą, šio reglamento 
tikslais turėtų būti pripažįstamos tik tos 
transporto priemonėje montuojamos 
sistemos „eCall“, kurias galima 
visapusiškai išbandyti;

(10) siekiant išlaikyti tipo patvirtinimo 
sistemos vientisumą, šio reglamento 
tikslais turėtų būti pripažįstamos tik tos 
transporto priemonėje montuojamos 
sistemos „eCall“, kurias galima 
visapusiškai išbandyti ir kurios yra 
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paremtos atviru kodu;

Or. en

Pakeitimas 37
Mario Pirillo

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. it

Pakeitimas 38
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) siekiant užtikrinti, kad sistema 
„eCall“ visapusiškai veiktų visoje 
Sąjungoje, transporto priemonių 
gamintojams ir paslaugų teikėjams turėtų 
būti suteikta pakankamai laiko prisitaikyti 
prie šio reglamento techninių reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 39
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 40
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

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 numatyta galimybė 
sumontuoti pagalbos iškvietos sistemą 
„eCall“, jei vartotojai ją pasirinktų,
laikantis šio reglamento ir pagal šį 
reglamentą priimtų deleguotųjų aktų.

Or. en

Pakeitimas 41
Mario Pirillo

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 

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

laikantis šio reglamento ir pagal šį 
reglamentą priimtų deleguotųjų aktų.

Or. it

Pakeitimas 42
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant užtikrinti, kad visos Europos 
Sąjungos automobilių pramonės sektorius 
būtų stiprus ir konkurencingas, reikėtų 
pažymėti, kad papildoma elektroninė 
įranga automobiliuose turėtų būti 
diegiama nenustačius privalomų 
specifinių techninių įrengimo 
automobiliuose nuostatų ir tokiu būdu, 
kad nepadidėtų viešojo sektoriaus 
sąnaudos, susijusios su konkurencijos 
teisės tyrimais.

Or. en

Pakeitimas 43
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 44
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

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 naujos transporto 
priemonės, kuriuose yra įrengta 
transporto priemonėje montuojama 
sistema „eCall“, yra sukonstruotos taip, 
kad iškvietą „eCall“ Europos bendruoju 
pagalbos numeriu 112 būtų galima 
aktyvuoti ir rankiniu būdu.

Or. en

Pakeitimas 45
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Gamintojai užtikrina, kad transporto 
priemonėje sumontuotų sistemų imtuvai 
būtų suderinami su padėties nustatymo 
paslaugomis, kurios teikiamos naudojant 
palydovinės navigacijos sistemas, tarp jų − 
GALILEO ir EGNOS sistemas, praėjus 
12 mėnesių nuo tada, kai bus pasiektas jų 
pradinis operacinis pajėgumas.

Or. en



AM\1012279LT.doc 15/23 PE524.771v01-00

LT

Pakeitimas 46
Evžen Tošenovský

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 47
Mario Pirillo

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
įterptosios „eCall“ sistemos, kurias galima 
išbandyti.

Or. it

Pakeitimas 48
Paul Rübig

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 

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

visiems nepriklausomiems veiklos 
vykdytojams nemokamai ir 
nediskriminuojant bent jau dėl remonto ar 
priežiūros ir papildomų paslaugų, 
paremtų sąveikia, standartizuota ir atvira 
platforma, tinkama galimoms būsimoms 
transporto priemonėse naudojamoms 
prietaikoms arba paslaugoms, kūrimo ir 
įgyvendinimo tikslais.

Or. de

Pakeitimas 49
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 50
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 51
Mario Pirillo

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 „eCall“ turi būti 
prieinama visiems nepriklausomiems 
veiklos vykdytojams nemokamai ir 
nediskriminuojant remonto ar priežiūros
tikslais.

Or. it

Pakeitimas 52
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. transporto priemonių remonto ir 
priežiūros tikslais, taip pat būsimų 
transporto priemonėse naudojamų 
taikomųjų programų arba paslaugų 
aspektu transporto priemonių gamintojai 
ir nepriklausomi veiklos vykdytojai 
vadovaujant Komisijai iki 2017 m. 
sausio mėn. priima susitarimą dėl 
techninių reikalavimų, taikomų sąveikiai, 
standartizuotai ir saugiai atviros prieigos 
platformai, kuria bus grindžiama 
transporto priemonėse montuojama 
sistema „eCall“.

Or. en
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Pakeitimas 53
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 54
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Priimdama šiuo teisės aktus Komisija 
sukuria sąveikios, standartizuotos, 
saugios ir atviros platformos išankstines 
technines sąlygas. Jais turi būti leidžiama 
visiems rinkos dalyviams 
nediskriminuojant gauti galimybę atlikti 
remonto ir priežiūros darbus.

Or. de

Pakeitimas 55
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Diegiant sistema turi būti užtikrinama 
atitiktis esamoms taisyklėms dėl Europos 
Sąjungos teritorijoje gyvenančių asmenų 
duomenų apsaugos, visų pirma susijusios 
su sistemoje naudojamų prietaisų sekimo 
funkcijos galimybėmis. Automobilių 
gamintojai tokius prietaisus įrengti turėtų 
tik vadovaudamiesi politika, pagal kurią 
tai pasirenka galutinis naudotojas.

Or. en

Pakeitimas 56
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Moved from the first position in the article.

Pakeitimas 57
Silvia-Adriana Ţicău



PE524.771v01-00 20/23 AM\1012279LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Duomenys, saugomi transporto 
priemonėje montuojamoje sistemoje 
laikomi laikotarpiu, atitinkančiu 
nacionalinį teisės aktuose numatytą 
baudžiamosios atsakomybės laikotarpį.

Or. ro

Pakeitimas 58
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Turi būti įmanoma keičiantis 
transporto priemonės savininkui sistemą 
nustatyti iš naujo ir ištrinti įrašytus 
duomenis.

Or. ro

Pakeitimas 59
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tai, kad transporto priemonėje 
montuojama sistema „eCall“ yra 
aktyvuojama standartiškai;

b) tai, kaip aktyvuoti transporto 
priemonėje montuojamą sistemą „eCall“, 
ir tai, kad standartiškai ji yra neaktyvuota;

Or. en



AM\1012279LT.doc 21/23 PE524.771v01-00

LT

Pakeitimas 60
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) duomenų subjektų teisių įgyvendinimo 
sąlygas;

h) duomenų subjektų teisių įgyvendinimo 
sąlygas, įskaitant nuorodą į 
nepriklausomą kontaktini centrą, kuris 
tvarko skundus;

Or. en

Pakeitimas 61
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nuo 2017 m. spalio 1 d., EB tipo 
patvirtinimą atsižvelgiant į transporto 
priemonėje montuojamą pagalbos iškvietos
„eCall“ sistemą nacionalinės institucijos 
suteikia tik tiems naujiems transporto 
priemonių tipams, kurie atitinka šį 
reglamentą ir pagal šį reglamentą priimtus 
deleguotuosius aktus.

Or. fr

Pakeitimas 62
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo 2015 m. spalio 1 d., EB tipo 
patvirtinimą atsižvelgiant į transporto 

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

priemonėje montuojamą pagalbos iškvietos
„eCall“ sistemą nacionalinės institucijos 
suteikia tik tiems naujiems transporto 
priemonių tipams, kurie atitinka šį 
reglamentą ir pagal šį reglamentą priimtus 
deleguotuosius aktus.

Or. fr

Pakeitimas 63
Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 64
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
nurodytus 5 straipsnio 7 dalyje, 6 straipsnio 
4 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje, Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [...] 
[Leidinių biurui: prašome įterpti tikslią 

2. 5 straipsnio 7 dalyje, 6 straipsnio 
4 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami septynerių 
laikotarpiui nuo [...] [Leidinių biurui: 
prašome įrašyti tikslią įsigaliojimo datą].
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įsigaliojimo datą]. Likus ne mažiau kaip devyniems 
mėnesiams iki septynerių metų laikotarpio 
pabaigos Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą.
Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios 
pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 
atvejus, kai Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

Or. ro

Pakeitimas 65
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas nuo 2015 m. 
spalio 1 d.

Šis reglamentas taikomas nuo datos, kuri 
yra mažiausiai po 36 mėn. nuo šio 
reglamento ir jo deleguotųjų aktų 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje, su sąlyga, kad 
valstybės narės būtų įrengusios reikiamą 
operacinę infrastruktūrą.

Or. fr

Pakeitimas 66
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas nuo 2015 m. 
spalio 1 d.

Šis reglamentas taikomas nuo 2017 m. 
spalio 1 d.

Or. fr


