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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par reglamentētu eCall ieviešanu
(2012/2056(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 8. septembra ieteikumu par atbalstu visu ES 
aptverošiem eCall pakalpojumiem elektronisko sakaru tīklos neatliekamās palīdzības 
zvanu pārraidīšanai no transportlīdzekļa, pamatojoties uz 112 zvanu („eCall”),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 7. jūlija Direktīvu 2010/40/ES par 
pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar 
citiem transporta veidiem1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvu 2002/22/EK 
par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem 
un pakalpojumiem (Universālā pakalpojuma direktīva)2,

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu „Ietekmes novērtējums”, kas pievienots 
Komisijas ieteikumam par atbalstu visu ES aptverošiem eCall pakalpojumiem 
elektronisko sakaru tīklos neatliekamās palīdzības zvanu pārraidīšanai no 
transportlīdzekļa, pamatojoties uz 112 zvanu („eCall”) (SEC(2011) 1020),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Virzoties uz Eiropas ceļu satiksmes drošības telpu: 
satiksmes drošības politikas ievirzes 2011.–2020. gadam” (COM(2010) 0389),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ilgtspējīga nākotne transportam — ceļā uz integrētu, 
uz tehnoloģijām balstītu un ērti izmantojamu sistēmu” (COM(2009) 0279),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „eCall: laiks ieviest” (COM(2009) 0434),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ceļā uz drošāku, tīrāku un efektīvāku mobilitāti 
Eiropas mērogā: pirmais ziņojums par viedajiem automobiļiem” (COM(2007) 0541),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par viedā automobiļa iniciatīvu „Izpratnes 
padziļināšana par IST gudrākiem, drošākiem un tīrākiem 
transportlīdzekļiem”(COM(2006) 0059),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „eCall darbības nodrošināšana — Rīcības plāns” 
(Trešais e-drošības paziņojums) (COM(2006) 0723),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „eCall nodrošināšana iedzīvotājiem” (Otrais e-drošības 
paziņojums) (COM(2005) 0431),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas drošiem 

                                               
1 OV L 207, 6.8.2010., 1. lpp.
2 OV L 108, 24.4.2002., 51. lpp.
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un inteliģentiem transportlīdzekļiem” (COM(2003) 0542),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropas Ceļu satiksmes drošības rīcības 
programma — ceļu satiksmes negadījumos cietušo skaita samazināšana Eiropas Savienībā 
uz pusi līdz 2010. gadam, īstenojot kopējas atbildības principu” (COM(2003) 0311),

– ņemot vērā Darba dokumentu par datu aizsardzības un privātuma aspektiem eCall
iniciatīvā (29. panta darba grupa — 1609/06/EN, 125. darba grupa),

– ņemot vērā 2011. gada 27. septembra rezolūciju par Eiropas ceļu satiksmes drošību no 
2011. līdz 2020. gadam1,

– ņemot vērā 2010. gada 6. jūlija rezolūciju par ilgtspējīgu nākotni transportam2,

– ņemot vērā 2011. gada 5. jūlija rezolūciju par universālo pakalpojumu un ārkārtas 
palīdzības izsaukumu numuru 1123,

– ņemot vērā 2009. gada 23. aprīļa rezolūciju par inteliģento transporta sistēmu rīcības 
plānu4,

– ņemot vērā 2008. gada 19. jūnija rezolūciju par pirmo ziņojumu par viedajiem 
automobiļiem 5,

– ņemot vērā 2007. gada 18. janvāra rezolūciju par Trešo Eiropas rīcības plānu ceļu 
satiksmes drošībai — starpposma pārskats6,

– ņemot vērā 2006. gada 27. aprīļa rezolūciju par ceļu satiksmes drošību: eCall
nodrošināšana iedzīvotājiem7,

– ņemot vērā 2005. gada 29. septembra rezolūciju par Eiropas Ceļu satiksmes drošības 
rīcības programmu — ceļu satiksmes negadījumos cietušo skaita samazināšana Eiropas 
Savienībā uz pusi līdz 2010. gadam, īstenojot kopējas atbildības principu8,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Transporta un tūrisma 
komitejas kopīgās apspriedes atbilstīgi Reglamenta 51. pantam,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Transporta un tūrisma 
komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

A. tā kā transportlīdzekļa eCall sistēmas mērķis ir nodrošināt automātisku paziņošanu 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0408.
2 OV C 351E, 2.12.2011., 13. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0306.
4 OV C 184E, 8.7.2011., 50. lpp.
5 OV C 286E, 27.11.2009., 45. lpp.
6 OV C 244E, 18.1.2007., 220. lpp.
7 OV C 296E, 6.12.2006., 268. lpp.
8 OV C 227E, 21.9.2006., 609. lpp.
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neatliekamās palīdzības dienestam, ja noticis nopietns negadījums, nolūkā samazināt ceļu 
satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu un mazināt ceļu satiksmes negadījumos gūto 
ievainojumu nopietnību, agrāk ierodoties kvalificētai un aprīkotai palīdzībai („zelta 
stundas” princips);

B. tā kā eCall dod iespēju aktivizēt neatliekamās palīdzības zvanus bez valodas barjeras, 
izmantojot ietvertos digitālos datus minimālā datu kopuma (MDK) ziņojuma formātā, kas 
varētu mazināt nesaprašanos un stresu;

C. tā kā visu ES aptverošu visos transportlīdzekļos un visās valstīs pieejamu eCall
pakalpojumu ieviešana ir bijusi galvenā prioritāte ceļu satiksmes drošības kontekstā kopš 
2002. gada un tā ietverta Ceļu satiksmes drošības rīcības programmā 2011. līdz 
2020. gadam, lai sekmētu mērķa — ceļu satiksmes drošības uzlabošana un ceļu satiksmes 
negadījumos bojāgājušo un ievainoto skaita samazināšana — sasniegšanu;

D. tā kā Eiropas Parlaments vairākkārt ir paudis savu atbalstu eCall ieviešanai, arī atbalstu tā 
obligātai ieviešanai;

E. tā kā brīvprātīga pieeja ieviešanai ES ir bijusi Komisijas politikas pamatā kopš 
2003. gada, bet līdz šim nav gūtas ievērojamas sekmes;

F. tā kā Komisija 2009. gada paziņojumā „eCall: laiks ieviest” norādīja, ka, ja līdz 
2009. gada beigām nebūs gūtas ievērojamas sekmes ne attiecībā uz eCall ierīču 
pieejamību transportlīdzekļos, ne uz vajadzīgo ieguldījumu ārkārtas izsaukumu centrāļu 
(ĀIC) infrastruktūrā, tad tā ierosinās regulatīvus pasākumus;

G. tā kā pašlaik pastāv privāti transportlīdzekļu neatliekamās palīdzības zvanu pakalpojumi, 
bet neviens no tiem nepiedāvā visas ES aptvērumu un to izplatība tirgū ir mazāka par 
0,4 % no autoparka, tajā pašā laikā daži no ieviestajiem pakalpojumiem ir likvidēti tirgus 
nepilnību dēļ, lietotājus atstājot bez transportlīdzekļu neatliekamās palīdzības zvanu 
pakalpojumiem visā transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā;

H. tā kā saskaņā ar Komisijas 2010. gadā veiktās sabiedriskās apspriešanas par eCall
ieviešanu rezultātiem vairāk nekā 80 % respondentu uzskata eCall sistēmu par noderīgu 
un vēlētos, lai viņu transportlīdzeklis būtu aprīkots ar šādu sistēmu;

I. tā kā tehnoloģija ir gatava un rūpniecības un valsts varas iestāžu pārstāvji ir noteikuši 
kopējus standartus visā ES;

J. tā kā Komisija 2011. gadā publiski pasludināja, ka tā 2012. gada pirmajā ceturksnī nāks 
klajā ar jaunu regulu, mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma tiesiskajā 
regulējumā ietverot eCall kā papildu prasību,

1. atzinīgi vērtē Komisijas 2011. gada 8. septembra ieteikumu un mudina dalībvalstis un 
mobilo sakaru tīkla operatorus (MSTO) vēlākais līdz 2014. gada beigām ieviest ieteikumā 
ietvertos pasākumus;

2. pauž nožēlu par kavēšanos un sekmju trūkumu attiecībā uz brīvprātīgu eCall ieviešanu 
līdz šim;
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3. uzskata, ka eCall jābūt publiskai visu ES aptverošai neatliekamās palīdzības zvanu 
sistēmai, kura uzstādīta transportlīdzeklī un kuras pamatā ir zvans 112 un kopēji Eiropas 
mēroga standarti, lai nodrošinātu uzticamus un cenas ziņā pieejamus pakalpojumus, kas 
visā Eiropā visos automobiļos var darboties nemanāmi un sadarbspējīgi, neatkarīgi no 
transportlīdzekļa modeļa, valsts vai faktiskās atrašanās vietas, tādējādi palielinot eCall
sniegto labumu visiem autovadītājiem;

4. uzsver eCall pozitīvo ietekmi, jo tas ne tikai uzlabos negadījumu pārvaldību, bet arī 
samazinās negadījumu radīto satiksmes sastrēgumu skaitu un palīdzēs izvairīties no 
turpmākiem negadījumiem;

5. mudina Komisiju iesniegt priekšlikumu Direktīvas 2007/46/EK kontekstā, lai nodrošinātu 
publiskas eCall sistēmas, kuras pamatā ir zvans 112, obligātu uzstādīšanu līdz 
2015. gadam visos jaunajos automobiļos, kam piešķirts tipa apstiprinājums, un visās 
dalībvalstīs;

6. noraida ideju, ka eCall transportlīdzekļa komponentus varētu ieviest pakāpeniski ilgākā 
laika periodā;

ĀIC — ātrās reaģēšanas aspekti

7. atzīmē, ka ir būtiski nodrošināt, ka visas ĀIC visās dalībvalstīs ir aprīkotas atbilstoši 
augstiem standartiem, lai panāktu vienādu iedzīvotāju aizsardzības līmeni visā Savienībā, 
un tādēļ aicina dalībvalstis uzlabot to ātrās reaģēšanas pakalpojumu infrastruktūras — tādā 
veidā, kāds tām ir vispiemērotākais, — lai līdz 2015. gadam tās varētu apstrādāt eCall;

8. mudina Komisiju līdz 2012. gada beigām ITS direktīvas ietvaros pieņemt kopējas ĀIC 
specifikācijas un apsvērt iespēju iesniegt priekšlikumu direktīvai par eCall ieviešanu; 

9. uzskata, ka jāsekmē sakari starp ĀIC un ceļu pārvaldītājiem, lai uzlabotu negadījumu 
pārvaldību, atbilstīgi Eiropas eCall īstenošanas platformas (EeĪP) ieteikumiem; 

Privāti neatliekamās palīdzības zvanu pakalpojumi

10. uzskata, ka publiski visu ES aptveroši eCall pakalpojumi var pastāvēt līdzās privātiem 
neatliekamās palīdzības pakalpojumiem, ja transportlīdzekļi ir nodrošināti ar publiskajiem 
eCall pakalpojumiem, lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību visā ES un visā 
transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā neatkarīgi no tā, vai transportlīdzekļa pircējs izvēlas 
vai neizvēlas privātu risinājumu;

11. uzsver, ka ir jāsniedz patērētājiem reālistisks pārskats un visaptveroša informācija par 
ikvienu privātu neatliekamās palīdzības zvanu transportlīdzekļa lietotni, ko viņi izvēlas, 
un par paredzamo pakalpojuma līmeni;

12. uzskata, ka ir būtiski, lai gadījumā, kad patērētājs izvēlas atteikties no privātiem 
neatliekamās palīdzības zvanu pakalpojumiem vai dodas uz valsti, kurā šis pakalpojums 
netiek piedāvāts, viņam automātiski būtu pieejami publiskie 112 eCall pakalpojumi;

Datu aizsardzība
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13. atzinīgi vērtē faktu, ka eCall sistēma nedos iespēju izsekot transportlīdzekli, jo tā būs 
neaktīva līdz brīdim, kad tiks aktivizēts neatliekamās palīdzības zvans, atbilstīgi 29. panta 
datu aizsardzības jautājumu darba grupas ieteikumiem;

14. uzsver, ka jāiekļauj atbilstoši noteikumi par personas datu saistībā ar eCall apstrādi, ko 
veic ne tikai MSTO, bet arī visas pārējās iesaistītās puses, tai skaitā transportlīdzekļu 
ražotāji, ĀIC un neatliekamās palīdzības dienesti, un par privātuma un datu aizsardzības 
principu ievērošanas nodrošināšanu;

15. uzsver, ka arī privātu eCall pakalpojumu kontekstā ir jānodrošina privātuma un datu 
aizsardzības principu ievērošana, jo īpaši, paredzot apzinātu piekrišanu un iespēju 
atteikties, saskaņā ar 29. panta darba grupas ieteikumiem;

Citas saistītās jomas

16. uzsver, ka eCall sistēma izmanto tehniskus komponentus (satelītpozicionēšana, apstrāde 
un sakari), kas varētu būt pamatā arī vairākām citām transportlīdzekļa lietotnēm un 
pakalpojumiem;

17. aicina Komisiju nodrošināt, ka eCall sistēma pamatojas uz sadarbspējīgu un brīvas 
piekļuves platformu, lai sekmētu Eiropas informācijas tehnoloģiju nozares inovācijas un 
veicinātu konkurētspēju pasaules tirgos;

18. uzsver, ka jebkādiem papildu pakalpojumiem, ko lietos transportlīdzeklī, jo īpaši 
braukšanas laikā, būs jāatbilst skaidriem drošuma, drošības un datu aizsardzības 
privātuma standartiem un ka atbilstība šādiem standartiem būs jāvērtē un jākontrolē;

19. aicina Komisiju un dalībvalstis paātrināt to darbību attiecībā uz informētības 
palielināšanas kampaņu rīkošanu par eCall sistēmu un tās sniegto labumu Eiropas 
pilsoņiem; 

20. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Kas ir eCall?

Ja notiek smags ceļu satiksmes negadījums, ar eCall aprīkots transportlīdzeklis automātiski 
aktivizē neatliekamās palīdzības zvanu. Pat ja pasažieri nevar parunāt, eCall izveido balss 
savienojumu ar tuvāko ārkārtas izsaukumu centrāli (ĀIC) un nosūta avārijas ziņojumu, sauktu 
par minimālo datu kopumu (MDK), ietverot tādu galveno informāciju par negadījumu kā 
laiks, precīza atrašanās vieta, braukšanas virziens (informāciju iegūst no precīziem 
satelītdatiem) un transportlīdzekļa aprakstu. eCall var iedarbināt arī manuāli.

eCall nenovērš negadījumus, bet uzlabo neatliekamās palīdzības dienestu efektivitāti. Kad 
neatliekamās palīdzības dienests ir precīzi informēts un zina, kur negadījums noticis, tas var 
ātri ierasties un samazināt nāves risku un ievainojumu nopietnību („zelta stundas” princips).

Kā tas notiek?

Mobilo sakaru tīkla operators (MSTO) identificē zvanu 112 kā eCall izsaukumu, jo 
transportlīdzekļa sakaru modulis šo zvanu būs atzīmējis ar eCall karodziņu. MSTO eCall
zvanu apstrādā tāpat kā jebkuru citu zvanu 112 un pāradresē zvanu vispiemērotākajam 
ārkārtas reaģēšanas centram — ārkārtas izsaukumu centrālei (ĀIC) —, kuru nosaka valsts 
varas iestādes. 

ĀIC operators saņem gan balss zvanu, gan MDK. Informācija, kas ietverta MDK, tiek 
atkodēta un parādās uz ĀIC operatora ekrāna. Transportlīdzekļa atrašanās vietu un braukšanas 
virzienu var redzēt ģeogrāfiskās informācijas sistēmā. Tajā pašā laikā operators var dzirdēt, 
kas notiek transportlīdzeklī, un, ja iespējams, sarunāties ar transportlīdzeklī esošajiem 
cilvēkiem. Tas palīdz operatoram noskaidrot, kādiem ārkārtas dienestiem jāierodas notikuma 
vietā (ātrajai palīdzībai, ugunsdzēsējiem vai policijai), un bez kavēšanās nosūtīt brīdinājumu 
un visu būtisko informāciju attiecīgajam dienestam.

Turklāt ĀIC operators var nekavējoties informēt ceļu satiksmes vadības centrus par to, ka 
konkrētā vietā ir noticis negadījums; tas palīdz ātri informēt pārējos satiksmes dalībniekus un 
tā izvairīties no turpmākiem negadījumiem, atbrīvot brauktuvi un attiecīgi samazināt 
sastrēgumus.

Kas nepieciešams eCall ieviešanai?

Transportlīdzekļu/aprīkojuma ražotājiem jāierīko transportlīdzekļa sistēma, kas spēj 
aktivizēt eCall, kā arī apkopot un komplektēt minimālo datu kopumu.

Mobilo sakaru tīkla operatoriem jāpārraida eCall (balss un dati) uz ārkārtas reaģēšanas 
centriem. 

Dalībvalstīm jāuzlabo to ārkārtas izsaukumu centrāles, lai tās varētu apstrādāt eCall
(balsi un datus).



PR\897390LV.doc 9/12 PE486.109v01-00

LV

Kas līdz šim jau ir paveikts?

Viena no galvenajām Ceļu satiksmes drošības ekspertu darba grupas noteiktajām prioritātēm 
2002. gadā bija tādu visu Eiropu aptverošu eCall pakalpojumu ieviešana, kas pieejami visos 
transportlīdzekļos un visās valstīs.

Komisija 2003. gadā iekļāva saskaņotu visu Eiropu aptverošu eCall pakalpojumu ieviešanu e-
drošības iniciatīvā kā vienu no tās prioritātēm un atbalstīja tādas eCall ieviešanas darba 
grupas izveidi, kurā piedalās visu ieinteresēto pušu pārstāvji, lai definētu šādu pakalpojumu 
prasības.

Grupa 2004. gadā izstrādāja Saprašanās memorandu ceļā uz visu Eiropu aptverošiem 
sadarbspējīgiem eCall pakalpojumiem Eiropā (eCall saprašanās memorands) un iesniedza 
ceļveža priekšlikumu ar mērķi sākt brīvprātīgu eCall kā standarta izvēles iespējas ieviešanu 
visos transportlīdzekļos Eiropā līdz 2009. gada beigām. Šis dokuments ir brīvprātīgs, un tā 
mērķis ir atspoguļot parakstītāju saistības atbalstīt savlaicīgu eCall ieviešanu. Tikai 
4 dalībvalstis nav parakstījušas saprašanās memorandu.

eCall bija arī viena no Viedā automobiļa iniciatīvas, kas tika uzsākta 2006. gadā, un 
Inteliģento transporta sistēmu rīcības plāna prioritātēm. Inteliģento transporta sistēmu 
direktīva paredz „saskaņoti nodrošināt visā ES piemērojamu, sadarbspējīgu eCall sistēmu” kā 
vienu no prioritārajām darbībām prioritārajā jomā „Lietotnes saistībā ar ceļu satiksmes 
drošumu un drošību”.

Paziņojumā „eCall: laiks ieviest” (2009. gads) tika ierosināti vairāki pasākumi, lai atbalstītu 
eCall pakalpojumu brīvprātīgu ieviešanu visos jaunajos autotransporta līdzekļos Eiropā. 
Paziņojumā tika norādīts, ka, ja līdz 2009. gada beigām nebūs gūtas ievērojamas sekmes ne 
attiecībā uz eCall ierīču pieejamību transportlīdzekļos, ne uz vajadzīgo ieguldījumu ārkārtas 
izsaukumu centrāļu (ĀIC) infrastruktūrā, tad Komisija plānos veikt regulatīvus pasākumus.

Obligāta eCall ieviešana

Saskaņā ar šo paziņojumu Komisija nolēma 2011. gadā pieņemt tiesību aktus, lai ieviestu 
obligātu eCall. Šī regulatīvā pieeja ietver 3 pasākumus:

1.- Komisijas ieteikumu, kurš tika pieņemts pagājušā gada septembrī un kurā dalībvalstīm tika 
prasīts noteikt to neatliekamās palīdzības zvanu infrastruktūru eCall saņemšanai; turklāt 
mobilo sakaru tīkla operatoriem tika prasīts līdz 2014. gada beigām savos tīklos ieviest eCall
karodziņu, lai eCall varētu apstrādāt tāpat kā jebkuru citu zvanu 112 (bezmaksas un nosakot 
tos par prioritāti tīklos).

Pēc ieteikuma jānāk klajā ar: 

2.- deleģēto aktu, kas jāpieņem līdz 2012. gada beigām, ITS direktīvā nosakot kopējas 
specifikācijas ĀIC infrastruktūras uzlabošanai;

3.- priekšlikumu regulai transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma tiesību aktu ietvaros, lai 
jaunajos transportlīdzekļos, kuriem piešķirts tipa apstiprinājums, Eiropā ieviestu tādas 
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transportlīdzekļa ierīces obligātu uzstādīšanu, kas nodrošina eCall pakalpojumus. 

Referentu uzskati

eCall — publisks pakalpojums, kas sniedz labumu visiem eiropiešiem
Referenti uzskata, ka publiska eCall obligāta ieviešana nav jāpamato vai jāsaista ar veiksmīgu 
uzņēmējdarbību attiecībā uz savrupu eCall pakalpojumu, jo jāņem vērā arī tā sniegtais labums 
sabiedrībai kopumā.

eCall jābūt publiskam bezmaksas neatliekamās palīdzības zvanu pakalpojumam, no kā 
labumu gūst ikviens autovadītājs Eiropā neatkarīgi no viņa automobiļa zīmola.

Privāti neatliekamās palīdzības zvanu pakalpojumi (TPS)

Privātus transportlīdzekļu neatliekamās palīdzības zvanu pakalpojumus Eiropā sāka ieviest 
90. gadu beigās. Pašu izstrādātus transportlīdzekļu neatliekamās palīdzības zvanu 
pakalpojumus pašlaik Eiropā un visā pasaulē piedāvā dažādi autoražotāji un pakalpojumu 
sniedzēji (piemēram, Volvo, PSA, Fiat, BMW). Parasti tos piedāvā kopā ar citiem 
pakalpojumiem, tādiem kā palīdzība avārijas gadījumos, iebūvēti mobilie sakari, dinamiskā 
navigācija u. c.

Neatliekamās palīdzības zvanus pieņem privāti zvanu centri, kas ārkārtas situācijā pāradresē 
zvanus un datus par negadījumu ĀIC. Katram ražotājam ikvienā valstī, kurā tas vēlas piedāvāt 
šo pakalpojumu, ir jānoslēdz atsevišķs līgums ar iestādēm, kuru pārziņā ir ĀIC.

Lai gan šie pakalpojumi, kas parādījās pirms vairāk nekā 10 gadiem, ir izrādījušies lietderīgi, 
Eiropā tie ir maz izplatīti (mazāk nekā 0,4 % no autoparka). Šo pakalpojumu parasti piedāvā 
tikai augstākās klases automobiļiem un valstīs, kurās ir izdevīga šāda uzņēmējdarbība. 

TPS nav pieejami visās Eiropas valstīs, tāpēc, ja ar transportlīdzekļiem dodas uz valstīm, 
kurās šo pakalpojumu nepiedāvā privāta puse, pakalpojums vairs netiek sniegts. Turklāt daži 
no kādreiz ieviestajiem pakalpojumiem ir likvidēti tirgus nepilnību dēļ, lietotājus atstājot bez 
transportlīdzekļu neatliekamās palīdzības zvanu pakalpojumiem visā transportlīdzekļa 
ekspluatācijas laikā.

Referenti uzskata, ka visu ES aptveroši publiski eCall pakalpojumi, pamatojoties uz ārkārtas 
palīdzības izsaukumu numuru 112, var pastāvēt līdzās privātiem neatliekamās palīdzības 
zvanu pakalpojumiem, ja ir pieņemti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu nepārtrauktību 
pakalpojumu sniegšanā patērētājiem.

Publiski un privāti pakalpojumi ar pievienoto vērtību

Ieviešot visu Eiropu aptverošus publiskus eCall pakalpojumus, nākotnes 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), kuri varēs būt pamatā vairākām transportlīdzekļa 
lietotnēm. 
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Transportlīdzekļu lietotāji, automobiļu un telekomunikāciju nozares varēs gūt labumu no 
jaunu pakalpojumu sniegšanas, kuru pamatā būs eCall telemātikas platforma un ar to saistītā 
spēja apkopot un nodrošināt transportlīdzekļiem papildu datus.
Tāpēc potenciāli transportlīdzekļa sistēmu, kas sākotnēji izstrādāta publiskajam Eiropas eCall, 
var papildināt gan ar bezmaksas, gan komerciāliem pakalpojumiem/lietotnēm ar pievienoto 
vērtību. 

Referenti uzskata, ka šo visu iespējamo lietotņu integrēšana saskaņotā atvērtas sistēmas 
arhitektūrā ļautu uzlabot to efektivitāti un izmantojamību, samazināt izmaksas un paplašināt 
izmantošanas jomu, nākotnē radot iespēju integrēt jaunas vai atjauninātas lietotnes. Jēdziena 
„atvērta transportlīdzekļa platforma” definēšana ir daļa no ITS rīcības plāna. 

Atvērtas transportlīdzekļa sistēmas, kas patērētājiem dod izvēles iespējas un piešķir piekļuvi 
ne tikai transportlīdzekļa ražotāja ieteiktiem pakalpojumu sniedzējiem, stimulēs kopējo 
Eiropas telemātikas tirgu un sekmēs produktu dažādību un inovācijas par pieņemamām 
cenām. 

Tādēļ patērētāju brīvai izvēlei un pakalpojumu sniedzēju brīvai piekļuvei ir jābūt daļai no 
oriģinālā aprīkojuma ražotāju transportlīdzekļa platformas izstrādes kritērijiem. Piekļuvi 
automobiļa infrastruktūrai var nodrošināt ar atbilstošām standartizētām saskarnēm.

Turklāt ikvienu papildu pakalpojumu jāļauj sniegt tikai tad, ja tas nekaitē braukšanas 
drošumam un drošībai un atbilst kopīgi noteiktajiem standartiem. 

Datu aizsardzība

Ikvienai pievienotai transportlīdzekļa lietotnei, kuras pamatā ir eCall telemātikas platforma, 
pilnībā jāatbilst attiecīgajiem noteikumiem par datu aizsardzību un privātumu. Konkrēti:

1. mērķi, kam dati var tikt izmantoti, skaidri jānorāda atsevišķajos līgumos. Līgumos arī 
skaidri jāparedz, ka ārpakalpojumu sniedzējs ir attiecīgo personas datu apstrādātājs un viņam 
jāuzņemas visas datu aizsardzības un privātuma saistības, kas saskaņā ar Datu aizsardzības 
direktīvu un valsts tiesību aktiem attiecas uz personas datu apstrādātājiem;

2. pārraidīt var tikai tos datus, kas ir „nepieciešami” un „saistīti” ar konkrētajiem mērķiem, tas 
ir, jānodrošina, ka katrs ārpakalpojumu sniedzējs saņem tikai tos datus, kas nepieciešami 
attiecīgā līguma mērķu sasniegšanai.

Portatīvu ierīču izmantošana eCall nolūkiem

Lai gan zināmā mērā eCall darbību var nodrošināt, izmantojot portatīvus risinājumus 
(piemēram, mobilos telefonus), referenti ļoti kritiski attiecas pret to obligātu uzstādīšanu 
jaunajos transportlīdzekļos, kuriem piešķirts tipa apstiprinājums, jo šīs portatīvās ierīces var 
noņemt vai vienkārši aizmirst aktivizēt.

eCall sniegtais labums

Lielākais eCall sniegtais labums būs ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaita 



PE486.109v01-00 12/12 PR\897390LV.doc

LV

samazināšana un ceļu satiksmes negadījumos gūto ievainojumu nopietnības mazināšana, jo 
palīdzības dienesti ātrāk ieradīsies notikuma vietā.

Īsāks glābšanas laiks — ātrāka glābšanas grupu, policijas un vilkšanas uzņēmumu 
ierašanās — dod iespēju ātrāk atbrīvot negadījuma vietu, tādējādi ar eCall tiks samazināts 
sastrēguma laiks un palielināta sauszemes transporta efektivitāte Eiropā, samazinot ārējās 
izmaksas. 

Valsts varas iestāžu uzskatāmākais gūtais labums būs a) avārijas medicīnisko seku; b) papildu 
negadījumu riska attiecīgajā vietā; c) negadījuma ietekmes uz satiksmi mazināšana.

Automobiļu rūpniecības nozarei obligāta visu ES aptveroša publiska eCall uzstādīšana visos 
jaunajos automobiļos, kuriem piešķirts tipa apstiprinājums, sniegs jaunas iespējas ieviest 
papildu pakalpojumus ar pievienoto vērtību, izmantojot eCall telemātikas platformu.

Šajā saistībā vairākas ekonomiskās analīzes par eCall ieviešanas ietekmi Eiropā ir norādījušas 
uz publisku eCall kā uz tādu daudzu citu komerciālu pakalpojumu ieviešanas veicinātāju, kas 
jau ir gatavi, lai tos piedāvātu tirgū, bet, lai tie būtu sekmīgi, vēl nepieciešama galvenā 
lietotne. Tādējādi ar eCall varētu atbalstīt papildu publiskus vai privātus telemātikas 
pakalpojumus, sniedzot papildu labumus drošības un ekonomiskajā ziņā.


