
Euroopa liiklusohutuse harta (ERSC) on suurim liiklusohutust käsitlev kodanikuühiskonna 
platvorm.ERSC-le on pühendunud rohkem kui 3500 avalik-õiguslikku ja eraõiguslikku üksust, 
moodustades kogukonna, kes jagab teadmisi liiklusohutusega seotud meetmete ja algatuste 
kohta.See kogukond on hämmastav ressurss, et rõhutada liiklusohutuse tähtsust ELi riikides ja mujal. 

Meie liikmete tegevus on suurendanud teadlikkust liiklusõnnetuste põhjustest, aidanud luua 
liiklusohutuse kultuuri kogu Euroopas ja toonud esile edukad ennetavad liiklusohutusmeetmed.Meie 
liikmed avaldavad mitmesuguseid tegevusi, et õppida ja saada inspiratsiooni.Neid saab kohandada 
konkreetsetele asukohtadele või demograafilistele näitajatele, et luua tõhus liiklusohutuse strateegia 
mis tahes riigi, linna või linna jaoks. 

Meie liikmete tähtsus 
Meie liikmed on ERSC jaoks väga olulised.Nende teadmiste jagamine on mänginud olulist rolli 
üleeuroopalistes jõupingutustes muuta meie teed ohutumaks.Loodame, et liikmed laadivad üles 
teavet oma tegevuse kohta, et veelgi suurendada liiklusohutusalaseid teadmisi ja esitada häid 
tavasid, mida kasutatakse liiklusõnnetustega seotud eesmärkide saavutamiseks.Neid häid tavasid, 
mis ületavad standardeesmärke, tõstetakse esile vabatahtlike kohustustena. 

Meie liikmed korraldavad üritusi, et julgustada koostööd ja inspiratsiooni, edendades veelgi 
tugevamat liiklusohutuskultuuri.Need üritused jõuavad paljude inimesteni, kellega me üksi ei saaks 
ühendust võtta, julgustades neid sõna võtma ja andes neile võimaluse oma häält kuuldavaks teha. 

Meil on vaja, et te osaleksite ja aitaksite meie teid ohutumaks muuta viisil, mida me poleks kunagi 
ette kujutanud. 

Kuidas ERSCis registreeruda? 
Olemasoleva EU Loginiga 

1. Minge ERSCi sisselogimislehele aadressil:https://webgate.ec.europa.eu/cas/login 

2. Teid suunatakse EU Logini lehele 

3. Sisestage oma ELi e-posti aadress ja salasõna 

4. Teid viiakse ERSC uue kasutaja registreerimise lehele 

5. Täitke tühjad lahtrid (kohustuslikud lahtrid on tähistatud *-ga) 

6. Pärast lõpetamist klõpsake Salvesta 

7. Teile saadetakse e-kiri, milles kinnitatakse, et ERSC meeskond on teie taotluse kätte saanud 

8. ERSC meeskond vaatab teie taotluse 

 
läbi.Kui vajate rohkem teavet, saate e-kirja, milles küsitakse nõutud teavet 
 

b.Kui kogu teave on olemas, saate e-kirja, mis kinnitab teie liikmesust 

9. Kui teie liikmelisus on kinnitatud, saate e-kirja ERSC visuaalidega, nagu logod ja bännerid 

 

Ilma olemasoleva EU Loginita 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login


1. Minge EU Logini lehele 
aadressil:https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 

2. Klõpsake konto loomisel.Kui soovite oma olemasolevat ERSC kontot üle viia, kasutage sama 
e-posti aadressi. 

3. Teid suunatakse ELi registreerimislehele 

4. Täitke tühjad lahtrid 

5. Lugege isikuandmete kaitse avaldust ja märgistage ruut 

6. Clakkuma luua konto 

7. Teile saadetakse kinnitav e-kiri 

8. Klõpsake e-kirjas esitatud lingil 

9. Teid suunatakse uue parooli lehele 

10. Sisestage oma valitud parool tühjadesse kastidesse 

11. Klõpsake nupul Esita 

12. Jätkake ülalolevas osas „Olemasoleva EU Loginiga“ 

 

Kui teil on probleeme EU Logini loomisega, külastage EU Logini abilehte siin  

 

Kuidas saab ERSC olemasolev liige EU Logini sisse logida? 

1. Kui teie EU Login kasutab sama e-posti aadressi kui teie olemasolevat ERSC kontot, viiakse 
teie konto automaatselt üle 

2. Kui teie EU Login kasutab teistsugust e-posti aadressi, saate kas a 
 
. Loo uus EU Login oma ERSC e-posti aadressiga ja saate jätkata oma olemasoleva ERSC 
konto kasutamist või 
 
b. Loo uus ERSC konto oma olemasoleva EU Loginiga ja me deaktiveerime teie vana ERSC 
konto.Isikuandmete kaitse üldmääruse piirangute tõttu ei saa me muuta olemasolevate 
ERSC kontode andmeid.Kui soovite juurdepääsu oma varasematele kohustustele, võtke 
ühendust kasutajatoega aadressil:ERSC-helpdesk@ricardo.com, et saaksime saata selle teile.  

Võtke meiega ühendust 
Lisaküsimuste korral võtke meiega ühendust aadressil ERSC-helpdesk@ricardo.com 
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