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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Komisija dirbo rengdama pasiūlymus dėl pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ nuo 
2005 m. ir iš pradžių bandė ją įdiegti neprivaloma tvarka. Toks metodas pasirodė esąs 
nesėkmingas, atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu „eCall“ įrengta tik maždaug 0,7 proc. 
transporto priemonių.

Siekdama išspręsti šią padėtį, Komisija nusprendė taikyti reguliavimo metodą, pagal kurį 
sistemos „eCall“ įdiegimas naujose transporto priemonėse būtų privalomas. Sistema bus 
grindžiama visose transporto priemonėse įrengta patvirtinto tipo įranga, kuri veiktų naudojant 
Europos bendrąjį pagalbos telefono numerį 112, taip pat skambučių „eCall“ tvarkymo 
telekomunikacijų tinkluose ir bendruosiuose pagalbos centruose (BPC) sistema. Taikant šį 
metodą pagalbos iškvietos sistema „eCall“ ES bus prieinama visiems piliečiams kaip europinė 
paslauga.

Papildomos skubios pagalbos ir (arba) pridėtinės vertės paslaugos (atviros prieigos 
platforma)

Diegiant ES masto viešąją pagalbos iškvietos sistemą „eCall“ būsimose transporto 
priemonėse bus įrengta pagrindinė telematikos platforma, kuria bus susieti techniniai 
komponentai (belaidžio ryšio tikslios padėties nustatymo technologija ir galimybė prisijungti 
prie transporto priemonių valdymo ir jutiklių sistemos). Tačiau nuomonės referentė mano, 
kad kitos vartotojams teikiamos paslaugos turėtų būti nagrinėjamos šiuo tikslu parengtame 
reglamente dėl intelektinių transporto sistemų ir telematikos platformos. Sistemos „eCall“ 
reglamente dėl tipo patvirtinimo reikalavimų turėtų būti nagrinėjamos tik skubios pagalbos 
paslaugos, teikiamos vykdant Europos bendrojo pagalbos telefono numerio 112 paslaugų 
infrastruktūros plėtrą. Šiuo etapu diegiant atviros prieigos platformą gali atsirasti teisėkūros 
spraga dėl atsakomybės, taip pat gali būti papildomai vėluojama užtikrinti bendruoju pagalbos 
telefono numeriu 112 pagrįstos skubios pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ veikimą. Vis 
dėlto ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio mėn. Komisija turėtų pasiūlyti reglamentą dėl 
pridėtinės vertės paslaugų, kurios galėtų duoti daugiau naudos vartotojams.

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

Turėtų būti leidžiama diegti trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamą sistemą „eCall“ kartu su 
telefono numeriu 112 grindžiama sistema „eCall“, todėl turėtų būti įtraukta apibrėžtis. Be to, 
transporto priemonėse turėtų būti leidžiama diegti trečiųjų šalių paslaugomis grindžiamą 
sistemą „eCall“ kartu su telefono numeriu 112 grindžiama sistema „eCall“ tik tuo atveju, jei 
pastarąja sistema visada būtų galima naudotis kaip atsarginiu variantu.

Kiti paaiškinimai

Siekdama paaiškinti įvairius procesus ir dalis, iš kurių sudaryta transporto priemonėse 
diegiama sistema „eCall“, nuomonės referentė nusprendė pateikti išsamias tam tikrų sąvokų 
apibrėžtis; apibrėžiamos šios sąvokos: skambutis, įranga, tinklas, kuriuo perduodama 
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informacija, ir jos gavėjas. Remiantis pirminėmis apibrėžtimis šios skirtingos sąvokos nėra 
aiškiai atskiriamos.

Dėl palydovinės navigacijos programų GALILEO ir EGNOS suderinamumo nuomonės 
referentė mano, kad neįmanoma baigti kurti padėties nustatymo imtuvo neturint galimybės 
laisvai naudotis padėties nustatymo palydovais. Kol tokia galimybė nebus suteikta, šis 
reikalavimas neturėtų būti privalomas.

Kad galėtų priimti sprendimą dėl galutinių sistemos „eCall“ ypatumų, automobilių pramonės 
atstovai turi žinoti visus deleguotaisiais aktais nustatytus reikalavimus, jiems turėtų būti skirta 
pakankamai laiko parengti ir įvertinti šią sistemą. Todėl nuomonės referentė siūlo nustatyti, 
kad šis teisės aktas įsigalios 2016 m. birželio mėn.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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 suderinama su paslaugomis, kurios 
teikiamos pagal veikiančias 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;

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

Or. en
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Pakeitimas 2

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 turėtų 
būti taikomas tik naujiems (M1 ir N1 
kategorijų) lengviesiems automobiliams ir 
mažos keliamosios galios krovininėms 
transporto priemonėms, kurioms jau 
egzistuoja tinkamas aktyvavimo 
mechanizmas;

Or. en

Pakeitimas 3

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 trečiųjų šalių teikiamas
skubios pagalbos paslaugas, teikiamas 
atskirai nuo transporto priemonėse 
montuojamos telefono numeriu 112 
grindžiamos sistemos „eCall“ arba 
remiantis šia sistema. Tačiau šios 
papildomos skubios pagalbos paslaugos 
neturėtų labiau blaškyti vairuotojo 
dėmesio, vartotojai turi galėti jas 
pasirinkti;

Or. en
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Pakeitimas 4

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, 
Komisija, pasikonsultavusi su visais 
suinteresuotaisiais subjektais, turėtų 
pasiūlyti naują reglamentą dėl papildomų 
paslaugų ir standartizuotos sąveikios 
telematikos platformos, kuri galėtų būtų 
rengiama galimoms būsimoms transporto 
priemonėse naudojamoms taikomosioms 
programoms arba paslaugoms. Šiuo tikslu 
iki 2014 m. balandžio mėn. Komisija 
turėtų pateikti reikalavimus ir atnaujinti į 
2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2010/40/ES dėl kelių 
transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių 
transportu srities intelektinių transporto 
sistemų diegimo sistemos įtrauktų 
prioritetinių veiksmų sąrašą. Turėtų būti 
daugiau paaiškinta, kokiomis sąlygomis 
trečiosios šalys, teikiančios pridėtinės 
vertės paslaugas, gali susipažinti su 
transporto priemonėse įdiegtoje sistemoje 
laikomais duomenimis;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pagal rekomendacijas, kurias pateikė 
29 straipsnio duomenų apsaugos darbo 
grupė ir kurios pateiktos 2006 m. rugsėjo 

(13) pagal rekomendacijas, kurias pateikė 
29 straipsnio duomenų apsaugos darbo 
grupė ir kurios pateiktos 2006 m. rugsėjo 
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26 d. priimtame Darbiniame dokumente 
dėl pagalbos iškvietos paslaugos 
iniciatyvos poveikio duomenų apsaugai ir 
privatumui9, bet koks asmens duomenų 
tvarkymas naudojantis transporto 
priemonėje montuojama sistema „eCall“
turėtų atitikti asmens duomenų apsaugos 
taisykles, nustatytas 1995 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo10 ir 2002 m. liepos 12 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2002/58/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl 
privatumo ir elektroninių ryšių)11, visų 
pirma siekiant užtikrinti, kad transporto 
priemonių, kuriose įrengtos sistemos
„eCall“, įprastai jas naudojant, kiek tai 
susiję su „eCall“ pagalbos iškvieta telefono 
numeriu 112, nebūtų galima atsekti ir jos 
nebūtų nuolat sekamos ir kad būtiniausių 
duomenų rinkinyje, kurį siunčia transporto 
priemonėje sumontuota sistema „eCall“, 
būtų tik būtiniausia informacija, kurios 
reikia, kad būtų galima tinkamai reaguoti į 
pagalbos skambučius;

26 d. priimtame Darbiniame dokumente 
dėl pagalbos iškvietos paslaugos 
iniciatyvos poveikio duomenų apsaugai ir 
privatumui9, bet koks asmens duomenų 
tvarkymas naudojantis transporto 
priemonėje montuojama sistema „eCall“ 
turėtų atitikti asmens duomenų apsaugos 
taisykles, nustatytas 1995 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo10 ir 2002 m. liepos 12 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2002/58/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl 
privatumo ir elektroninių ryšių)11, visų 
pirma siekiant užtikrinti, kad duomenys, 
surinkti naudojant transporto priemonėse 
sumontuotą sistemą „eCall“, įprastai juos
naudojant, kiek tai susiję su „eCall“ 
pagalbos iškvieta telefono numeriu 112, 
nebūtų naudojami kitais tikslais ir kad 
būtiniausių duomenų rinkinyje, kurį siunčia 
transporto priemonėje sumontuota sistema 
„eCall“, būtų tik būtiniausia informacija, 
kurios reikia, kad būtų galima tinkamai 
reaguoti į pagalbos skambučius;

__________________ __________________
9 1609/06/EN – WP 125. 9 1609/06/EN – WP 125.
10 OL L 281, 1995 11 23, p. 31. 10 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
11 OL L 201, 2002 7 31, p. 37. 11 OL L 201, 2002 7 31, p. 37.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) transporto priemonių gamintojams 
turėtų būti suteikta pakankamai laiko 

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

prisitaikyti prie šio reglamento techninių 
reikalavimų, atsižvelgiant į tai, kad 
techniniai reikalavimai, susiję su 
bandymais, atitinkamų standartų taikymu 
ir asmens duomenų bei privatumo 
apsauga, bus nustatyti deleguotaisiais 
aktais po šio reglamento įsigaliojimo;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) transporto priemonėje montuojama 
pagalbos iškvietos sistema „e-Call“ − 
sistema, aktyvuojama automatiškai, 
naudojant transporto priemonėje 
sumontuotus jutiklius, arba rankiniu būdu, 
kuri belaidžio judriojo ryšio tinklais siunčia 
standartizuotą būtiniausių duomenų rinkinį 
ir telefono numeriu 112 sukuria garso ryšį 
tarp transporto priemonės keleivių ir 
bendrosios pagalbos centro;

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 belaidžio judriojo ryšio 
tinklais siunčia signalus, kuriais galėtų 
perduoti standartizuotą būtiniausių 
duomenų rinkinį ir telefono numeriu 112 
arba trečiųjų šalių paslaugomis 
grindžiama sistema „eCall“ sukurti garso 
ryšį tarp transporto priemonės keleivių ir 
bendrosios pagalbos centro;

Or. en

Pakeitimas 8

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

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) trečiųjų šalių paslaugomis grindžiama 
sistema „eCall“ – skubios pagalbos 
iškvietos sistema pagal standartą EN 
16102:2011, kuria belaidžio judriojo ryšio 
tinklu perduodami duomenys trečiųjų 
šalių paslaugų teikėjui ir atliekamas balso 
skambutis su šiuo trečiųjų šalių paslaugų 
teikėju. Rimtos avarijos atveju trečiųjų 
šalių paslaugų teikėjas sukuria balso ryšį 
su tinkamiausiu bendrosios pagalbos 
centru ir perduoda jam visą reikiamą 
informaciją apie įvykį, įskaitant pagal 
standartą EN 15722 (Intelektinės 
transporto sistemos. El. sauga. 
Elektroninės iškvietos mažiausias 
duomenų rinkinys) apibrėžtą informaciją;

Or. en

Pakeitimas 10

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

2c) 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

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d) būtiniausių duomenų rinkinys 
(BDR) – pagal standartą „Kelių 
transportas ir telematika. El. sauga. 
Elektroninės iškvietos mažiausias 
duomenų rinkinys“ (EN 15722) apibrėžta 
informacija, kuri siunčiama į „eCall“ 
BPC;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2e) transporto priemonės pagalbos 
iškvietos įranga – transporto priemonėje 
įrengta įranga, kuri teikia transporto 
priemonės duomenis, kurių reikia siekiant 
per viešąjį belaidžio judriojo ryšio tinklą 
atlikti „eCall“ operaciją, arba kuri turi 
prieigą prie tokių duomenų;
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Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2f) belaidžio judriojo ryšio tinklas – pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/21/EB12a ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2002/22/EB12b

visuomenei prieinamas belaidžio judriojo 
ryšio tinklas;
__________________
12a 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).
12b 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

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai nedaro poveikio transporto priemonės 
savininko teisei naudoti ne tik transporto 
priemonėje sumontuotą pagalbos iškvietos 
sistemą „eCall“, bet ir kitą panašių 
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paslaugų pagalbos iškvietos sistemą, 
sumontuotą transporto priemonėje. Tokiu 
atveju ši kita pagalbos iškvietos sistema 
turi atitikti standartą EN 16102 
(„Intelektinės transporto sistemos. 
Avarinė iškvieta. Veikimo reikalavimai, 
keliami trečiosios šalies įrangai“). 
Gamintojas įrodo, kad transporto 
priemonėje sumontuotoje sistemoje yra 
perjungimo mechanizmas, kuriuo 
užtikrinama, kad vienu metu būtų aktyvi 
tik viena sistema ir kad tuo atveju, jei kita 
pagalbos iškvietos sistema neveikia, 
transporto priemonėje sumontuota 
pagalbos iškvietos sistema „e-Call“ 
automatiškai perimtų tos sistemos 
funkcijas.

Or. en

Pakeitimas 15

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 
veikiančias palydovinės navigacijos 
sistemas, tarp jų − GALILEO ir EGNOS 
sistemas.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalis
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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, kaip nustatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 715/200714a.
14a 2007 m. birželio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (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 ir 
priežiūros informacijos prieigos 
(OL L 171, 2007 6 29, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 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.

7. 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.

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 priimami 
pasikonsultavus su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais ir
grindžiami 3, 4 ir 6 dalyse išdėstytais 
reikalavimais ir, kai tinkama, šiais 
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standartais:
a) EN 16072 „Intelektinės transporto 
sistemos. El. sauga. Avarinės iškvietos 
europinės sistemos veikimo reikalavimai“;

a) CEN EN 16072:2011 „Intelektinės 
transporto sistemos. El. sauga. Avarinės 
iškvietos europinės sistemos veikimo 
reikalavimai“;

b) EN 16062 „Intelektinės transporto 
sistemos. El. sauga. Avarinės iškvietos 
aukšto lygmens taikomosios programos 
reikalavimai“;

b) CEN EN 16062:2011 „Intelektinės 
transporto sistemos. El. sauga. Avarinės 
iškvietos aukšto lygmens taikomosios 
programos reikalavimai“;

c) EN 16454 „Intelektinės transporto 
sistemos. El. sauga. Visos pagalbos 
iškvietos sistemos „eCall“ atitikties 
bandymai“, kiek jis susijęs su transporto 
priemonėje montuojamos sistemos „eCall“ 
atitiktimi europinei pagalbos iškvietos 
sistemai „eCall“;

c) CEN EN 16454:versija „Intelektinės 
transporto sistemos. El. sauga. Visos 
pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ 
atitikties bandymai“, kiek jis susijęs su 
transporto priemonėje montuojamos 
sistemos „eCall“ atitiktimi europinei 
pagalbos iškvietos sistemai „eCall“;

ca) CEN EN 15722:2011 „Intelektinės 
transporto sistemos. El. sauga. 
Elektroninės iškvietos mažiausias 
duomenų rinkinys“;
cb) naujas CEN EN 16102:2011 
„Intelektinės transporto sistemos. Avarinė 
iškvieta. Veikimo reikalavimai, keliami 
trečiosios šalies įrangai“.

d) bet kuriais papildomais Europos 
standartais arba JT EEK taisyklėmis dėl 
„eCall“ sistemų.

Or. en

Pakeitimas 18

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 

Pagal Direktyvą 95/46/EB ir Direktyvą 
2002/58/EB gamintojai užtikrina, kad 
duomenys, surinkti naudojant transporto 
priemonėse sumontuotą sistemą „eCall“, 
įprastai juos naudojant, kiek tai susiję su 
sistema „eCall“, nebūtų naudojami kitais 
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nebūtų nuolat sekamos. tikslais.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Transporto priemonėje montuojama 
sistema „eCall“ siunčiamas būtiniausių 
duomenų rinkinys apima tik būtiniausią 
informaciją, kurios reikia norint tinkamai 
administruoti pagalbos skambučius.

2. Transporto priemonėje montuojama 
sistema „eCall“ siunčiamas būtiniausių 
duomenų rinkinys apima tik pagal 
standartą „Kelių transportas ir telematika. 
El. sauga. Elektroninės iškvietos 
mažiausias duomenų rinkinys“ 
(EN 15722) apibrėžtą informaciją, kuri 
siunčiama į „eCall“ BPC.

Or. en

Pakeitimas 20

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 2016 m. birželio 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. en
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Ataskaitų teikimas

Ne vėliau kaip 2018 m. spalio 1 d. 
Komisija įvertina transporto priemonėse 
montuojamos sistemos „eCall“ skverbties 
rodiklį ir poveikį. Šis įvertinimas 
pateikiamas Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. en


