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ĪSS PAMATOJUMS

Kopš 2005. gada strādājot ar priekšlikumiem eCall jomā, Eiropas Komisija sākotnēji apsvēra 
iespēju ieviest šo sistēmu uz brīvprātības pamata. Apstiprinājās, ka šāda pieeja nedarbojas, jo 
pašlaik tikai aptuveni 0,7 % transportlīdzekļu ir aprīkoti ar eCall sistēmu.

Lai novērstu šādu situāciju, Komisija ir izvēlējusies "regulatīvu" pieeju, kas padarīs obligātu 
eCall sistēmas ieviešanu transportlīdzekļos. Šīs sistēmas pamatā būs vienotā Eiropas 
neatliekamās palīdzības dienesta numura 112 izsaukšanai vajadzīgā aprīkojuma ar tipa 
apstiprinājumu uzstādīšana visos transportlīdzekļos, kā arī sistēma eCall izsaukumu apstrādei 
telesakaru tīklos un ārkārtas izsaukumu centrālēs. Šī sistēma padarīs eCall pieejamu visiem 
Eiropas pilsoņiem kā ES mēroga pakalpojumu.

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). Tomēr atzinuma sagatavotāja uzskata, ka uz 
patērētājiem nodrošinātiem citiem pakalpojumiem būtu jāattiecina īpaši izstrādāta regula par 
intelektuālām transporta sistēmām un telemātikas platformām. eCall attiecībā uz tipa 
apstiprināšanas prasībām būtu jākoncentrējas vienīgi uz neatliekamās palīdzības 
pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti ar Eiropas numura 112 infrastruktūras starpniecību. 
Atvērtas piekļuves platformas ieviešana šajā posmā varētu novest pie tiesiskā regulējuma 
trūkuma attiecībā uz īpašumtiesībām un atbildību, kā arī papildu kavējumiem padarīt uz 
numuru 112 balstītu eCall sistēmu obligātu. Tomēr Komisijai ne vēlāk kā līdz 2014. gada 
aprīlim būtu jāierosina regula par pievienotās vērtības pakalpojumiem, kas varētu sniegt 
papildu ieguvumus patērētājiem.

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

Nevajadzētu atļaut trešo pušu sniegtu pakalpojumu atbalstītas eCall sistēmas 
līdzāspastāvēšanu ar eCall sistēmu, kuras pamatā ir numurs 112, un tādēļ būtu jāiekļauj 
definīcija. Turklāt uz trešās puses sniegtu pakalpojumu balstītas eCall sistēmas būtu jāļauj 
pastāvēt līdzās tālruņa līnijas 112 eCall transportlīdzekļa sistēmai tikai ar nosacījumu, ka 
publiskā tālruņa līnijas 112 eCall transportlīdzekļa sistēma vienmēr ir pieejama vismaz kā 
rezerves variants.

Citi precizējumi

Lai precizētu dažādos procesus un daļas, kas veido eCall transportlīdzekļa sistēmu, atzinuma 
sagatavotāja ir izvēlējusies sīkāk paskaidrot definīcijas, kas attiecas uz pašu zvanu, 
aprīkojumu, kā arī tīklu, kurā tiek pārraidīta informācija, un uztvērēju. Sākotnējās definīcijas 
nenodrošina skaidru nošķīrumu starp šiem dažādajiem elementiem.
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Attiecībā uz savietojamību ar Galileo un EGNOS satelītu sistēmām, atzinuma sagatavotāja 
uzskata, ka nav iespējama pozicionēšanas uztvērēja pilnīga attīstība, neesot pilnībā 
pieejamiem pozicionēšanas satelītiem. Tiklīdz tas ir paveikts, tam nevajadzētu būt obligātai 
prasībai.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus 
un patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Precīzas un uzticamas pozicionēšanas 
informācijas sniegšana ir eCall
transportlīdzekļa sistēmas efektīvas 
darbības būtisks elements. Tādēļ ir 
lietderīgi pieprasīt tā savietojamību ar 
pakalpojumiem, ko sniedz satelītu 
navigācijas programmas, tostarp sistēmas, 
kas izveidotas saskaņā ar Galileo un 
EGNOS programmām, kas minētas Eiropas 
Parlamenta 2008. gada 9. jūlija 
Regulā (EK) Nr. 683/2008 par Eiropas 
satelītu radionavigācijas programmu 
(EGNOS un Galileo) turpmāku īstenošanu.

(6) Precīzas un uzticamas pozicionēšanas 
informācijas sniegšana ir eCall
transportlīdzekļa sistēmas efektīvas 
darbības būtisks elements. Tādēļ ir 
lietderīgi pieprasīt tā savietojamību ar 
pakalpojumiem, ko sniedz darbojošās 
satelītu navigācijas programmas, tostarp 
sistēmas, kas izveidotas saskaņā ar Galileo
un EGNOS programmām, kas minētas 
Eiropas Parlamenta 2008. gada 9. jūlija 
Regulā (EK) Nr. 683/2008 par Eiropas 
satelītu radionavigācijas programmu 
(EGNOS un Galileo) turpmāku īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Transportlīdzekļu obligātai aprīkošanai 
ar eCall transportlīdzekļa sistēmu sākotnēji
būtu jāattiecas tikai uz jauniem pasažieru 

(7) Transportlīdzekļu obligātai aprīkošanai 
ar eCall transportlīdzekļa sistēmu būtu 
jāattiecas tikai uz jauniem pasažieru 
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automobiļiem un vieglajiem kravas 
automobiļiem (M1 un N1 kategoriju),
kuriem jau ir piemērots aktivēšanas 
mehānisms.

automobiļiem un vieglajiem kravas 
automobiļiem (M1 un N1 kategoriju), 
kuriem jau ir piemērots aktivēšanas 
mehānisms.

Or. en

Grozījums Nr. 3

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 
trešo pušu sniegtus papildu neatliekamās 
palīdzības pakalpojumus paralēli vai 
pamatojoties uz tālruņa līnijas 112 eCall 
transportlīdzekļa sistēmu. Tomēr šiem 
papildu neatliekamās palīdzības 
pakalpojumiem jābūt tā izveidotiem, lai vēl 
vairāk nenovērstu transportlīdzekļa 
vadītāja uzmanību un patērētājs varētu tos 
izvēlēties.

Or. en

Grozījums Nr. 4

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 

(9) Lai nodrošinātu patērētājiem atvērtu 
izvēli un godīgu konkurenci, kā arī 
veicinātu inovāciju un paaugstinātu 
Savienības informācijas tehnoloģiju 
nozares konkurētspēju pasaules tirgū, 
Komisijai pēc apspriešanās ar visām 
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bez maksas un bez diskriminācijas visiem 
neatkarīgajiem tirgus dalībniekiem un 
jāpamatojas uz savstarpēji izmantojamu 
un publiski piekļūstamu platformu —
iespējamajām nākotnes transportlīdzekļa 
lietotnēm vai pakalpojumiem.

ieinteresētajām pusēm būtu jāierosina 
jauna regula attiecībā uz 
papildpakalpojumiem un standartizētu 
sadarbspējīgu telemātikas platformu, ko 
varētu izstrādāt iespējamajām nākotnes 
transportlīdzekļa lietotnēm vai 
pakalpojumiem. Tādēļ Komisijai līdz 2014. 
gada aprīlim būtu jānodrošina 
specifikācijas un jāatjaunina prioritāro 
darbību saraksts, kas iekļauts 2010. gada 
7. jūlija Direktīvā 2010/40 par pamatu 
inteliģento transporta sistēmu ieviešanai 
autotransporta jomā un saskarnēm ar 
citiem transporta veidiem. Būtu turpmāk 
jāprecizē, ar kādiem nosacījumiem trešās 
puses, kas sniedz pievienotās vērtības 
pakalpojumus, var piekļūt 
transportlīdzekļa sistēmā uzkrātajiem 
datiem.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Saskaņā ar ieteikumiem, ko sniegusi 
29. panta datu aizsardzības darba grupa un 
kas ietverti 2006. gada 26. septembrī 
pieņemtajā darba dokumentā "Par eCall 
iniciatīvas datu aizsardzības un privātuma 
aspektiem"9, par personas datu apstrādi, 
izmantojot eCall transportlīdzekļa sistēmu, 
būtu jāievēro personas datu aizsardzības 
noteikumi, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1995. gada 
24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti10 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 12. jūlija Direktīvā 2002/58/EK 
par personas datu apstrādi un privātās 
dzīves aizsardzību elektronisko 

(13) Saskaņā ar ieteikumiem, ko sniegusi 
29. panta datu aizsardzības darba grupa un 
kas ietverti 2006. gada 26. septembrī 
pieņemtajā darba dokumentā "Par eCall 
iniciatīvas datu aizsardzības un privātuma 
aspektiem"9, par personas datu apstrādi, 
izmantojot eCall transportlīdzekļa sistēmu, 
būtu jāievēro personas datu aizsardzības 
noteikumi, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1995. gada 
24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti10 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 12. jūlija Direktīvā 2002/58/EK 
par personas datu apstrādi un privātās 
dzīves aizsardzību elektronisko 
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komunikāciju nozarē (direktīva par privāto 
dzīvi un elektronisko komunikāciju)11, jo 
īpaši, lai garantētu, ka transportlīdzekļi, 
kas aprīkoti ar eCall transportlīdzekļa 
sistēmu, savas parastās darbības laikā 
saistībā ar 112 līnijas eCall nav izsekojami, 
tiem neveic nekādu pastāvīgu uzraudzību
un ka minimālais datu kopums, ko nosūta 
eCall transportlīdzekļa sistēma, ietver 
informācijas minimumu, kas vajadzīgs 
neatliekamās palīdzības izsaukumu 
pienācīgai apstrādei.

komunikāciju nozarē (direktīva par privāto 
dzīvi un elektronisko komunikāciju)11, jo 
īpaši, lai garantētu, ka eCall
transportlīdzekļa sistēmās uzkrātie dati, 
savas parastās darbības laikā saistībā ar 
112 līnijas eCall netiks izmantoti citiem 
mērķiem un ka minimālais datu kopums, 
ko nosūta eCall transportlīdzekļa sistēma, 
ietver informācijas minimumu, kas 
vajadzīgs neatliekamās palīdzības 
izsaukumu pienācīgai apstrādei.

__________________ __________________
91609/06/EN, 125. darba grupa. 91609/06/EN, 125. darba grupa.
10 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. 10 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
11OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp. 11OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
16. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Būtu jādod pietiekami daudz laika 
transportlīdzekļu ražotājiem, lai tie varētu 
pielāgoties šīs regulas tehniskajām 
prasībām, ņemot vērā, ka tehniskās 
prasības attiecībā uz pārbaudēm, attiecīgo 
standartu piemērošanu un personas datu 
un privātuma aizsardzību tiks noteiktas 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā ar 
deleģētajiem aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
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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, kura
sastāv no transportlīdzeklī iebūvēta 
aprīkojuma un ir paredzēta eCall 
aktivēšanai, pārvaldīšanai un veikšanai, ir
automātiski ar transportlīdzeklī 
iebūvētiem sensoriem vai manuāli 
iedarbināma un pārraida signālus,
izmantojot mobilo bezvadu sakaru tīklu, lai 
ļautu nosūtīt standarta minimālo datu 
kopumu un izveidot uz  tālruņa līniju 112 
balstītu vai trešās puses pakalpojumu 
atbalstītu eCall audiokanālu starp 
transportlīdzeklī esošajiem pasažieriem un 
ārkārtas izsaukumu centrāli;

Or. en

Grozījums Nr. 8

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

Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) "trešās puses pakalpojumu atbalstīta 
eCall sistēma (TPS-eCall) ir neatliekamās 
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palīdzības zvanu sistēma saskaņā ar 
standartu EN 16102: 2011, kas ietver datu 
pārraidi trešās puses pakalpojumu 
sniedzējam (TPSP) un balss izsaukuma 
izveidi ar šo TPSP ar mobilo bezvadu 
komunikāciju tīklu starpniecību. 
Atgadoties nopietnam nelaimes 
gadījumam, TPSP izveido balss 
savienojumu ar vispiemērotāko ārkārtas 
izsaukumu centrāli (ĀIC) un nosūta visu 
attiecīgo informāciju par notikušo, tostarp 
informāciju, uz ko attiecas EN 15722 
(intelektuālās transporta sistēmas. 
eDrošība. eCall minimālo datu kopums) 
vispiemērotākajai ĀIC;

Or. en

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 11

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2e) "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

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2f) "publisks mobilo bezvadu sakaru 
tīkls" ir mobilo bezvadu sakaru tīkls, kas 
ir publiski pieejams saskaņā ar Direktīvu 
2002/21/EK12a  un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2002/22/EK12b ;
__________________
12a 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.).
12b Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 7. marta Direktīva 2002/22/EK 
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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

Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis noteikums neskar transportlīdzekļa 
īpašnieka tiesības papildus eCall 
transportlīdzekļa sistēmai izmantot citu 
neatliekamās palīdzības izsaukumu 
sistēmu, kas uzstādīta transportlīdzeklī un 
nodrošina līdzīgu pakalpojumu. Šādā 
gadījumā šī otrā neatliekamās palīdzības 
izsaukumu sistēma atbilst standartam 
EN 16102 „Intelektuālās transporta 
sistēmas. eDrošība. Darbības prasības 
trešo pušu atbalstītiem eCall 
pakalpojumiem”. Ražotāji apliecina, ka 
transportlīdzekļa sistēmā ir 
slēgmehānisms, kas nodrošina, ka 
vienlaikus ir aktīva tikai viena sistēma un 
ka automātiski tiek aktivizēta eCall 
transportlīdzekļa sistēma, ja otra 
neatliekamās palīdzības izsaukumu 
sistēma pārstāj darboties.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts
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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 
transportlīdzekļa sistēmās ir savietojami ar 
pozicionēšanas pakalpojumiem, ko sniedz 
darbojošās satelītu navigācijas sistēmas, 
tostarp Galileo un EGNOS sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 16

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, kā 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
5. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. 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. 

7. 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. 

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, tiek pieņemti pēc 
apspriešanās ar attiecīgajām 
ieinteresētajām pusēm un pamatojas uz 
prasībām, kas noteiktas 3., 4. un 6. punktā, 
un attiecīgā gadījumā uz šādiem 
standartiem:

(a) EN 16072 "Intelektuālās transporta 
sistēmas. E-drošība. Funkcionālās prasības 
Eiropas mēroga eCall izsaukumam"; 

(a) CEN EN 16072:2011 "Intelektuālās 
transporta sistēmas. E-drošība. 
Funkcionālās prasības Eiropas mēroga 
eCall izsaukumam"; 

(b) EN 16062 "Intelektuālās transporta 
sistēmas. E-drošība. Augsta līmeņa 
lietojuma prasības (HLAP) eCall 
izsaukumam";

(b) CEN EN 16062:2011 "Intelektuālās 
transporta sistēmas. E-drošība. Augsta 
līmeņa lietojuma prasības (HLAP) eCall 
izsaukumam";

(c) EN 16454 "Intelektuālās transporta 
sistēmas. E-drošība. eCall pilna cikla 
atbilstības testēšana”, daļa, kas attiecas uz 
eCall transportlīdzekļa sistēmu atbilstību 
Eiropas mēroga eCall;

(c) CEN EN 16454: versija "Intelektuālās 
transporta sistēmas. E-drošība. eCall pilna 
cikla atbilstības testēšana”, daļa, kas 
attiecas uz eCall transportlīdzekļa sistēmu 
atbilstību Eiropas mēroga eCall;
(ca) CEN EN 15722:2011 "Intelektuālās 
transporta sistēmas. E-drošība. eCall 
minimālo datu kopums (MSD)";
(cb) jauns CEN EN 16102:2011 
"Intelektuālās transporta sistēmas. 
Darbības prasības trešo pušu sniegtajiem 
pakalpojumiem”.

(d) visi papildu Eiropas standarti vai 
ANO EEK noteikumi, kas attiecas uz 
eCall sistēmām.

Or. en
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK un 
Direktīvu 2002/58/EK ražotāji nodrošina, 
ka transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar eCall
transportlīdzekļa sistēmu, savas parastās 
darbības laikā nav izsekojami saistībā ar 
eCall un tiem neveic nekādu pastāvīgu 
uzraudzību.

Saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK un 
Direktīvu 2002/58/EK ražotāji nodrošina, 
ka eCall transportlīdzekļa sistēmā uzkrātie 
dati savas parastās darbības laikā saistībā 
ar eCall netiks izmantoti citiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Minimālais datu kopums, ko nosūta 
eCall transportlīdzekļa sistēma, iekļauj 
tikai minimālo informāciju, kas vajadzīga 
neatliekamās palīdzības izsaukumu 
pienācīgai apstrādei.

2. Minimālais datu kopums, ko nosūta 
eCall transportlīdzekļa sistēma, iekļauj 
tikai informāciju, ko nosaka standarts 
"Drošība uz ceļiem un transporta 
telemātika. eDrošība. Minimālais datu 
kopums (MDK)" (EN 15722) un ko 
nosūta uz eCall ĀIC.

Or. en

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
7. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No 2015. gada 1. oktobra valsts iestādes 
piešķir EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz 

No 2016. gada 1. jūnija valsts iestādes 
piešķir EK tipa apstiprinājumu attiecībā uz 
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eCall transportlīdzekļa sistēmu tikai 
jauniem transportlīdzekļu tipiem, kas 
atbilst šīs regulas un deleģēto aktu, ko 
pieņem saskaņā ar šo regulu, prasībām.

eCall transportlīdzekļa sistēmu tikai 
jauniem transportlīdzekļu tipiem, kas 
atbilst šīs regulas un deleģēto aktu, ko 
pieņem saskaņā ar šo regulu, prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Ziņošana

10.a Komisija ne vēlāk kā līdz 2018. gada 
1. oktobrim novērtē eCall 
transportlīdzekļa sistēmas izplatības 
rādītājus un ietekmi. Šo novērtējumu 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei. 

Or. en


