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Grozījums Nr. 4
Josef Weidenholzer

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai nodrošinātu patērētāju uzticību 
jaunajai eCall sistēmai, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina atbilstoša pārraidīto datu 
izmantošana.

Or. de

Grozījums Nr. 5
Josef Weidenholzer

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Kā jau pieredzēts ar citām neatliekamās 
palīdzības izsaukumu sistēmām, manuāli 
aktivizēto eCall izsaukumu starpā var būt 
arī palīdzības izsaukumi. Ja nepieciešams, 
dalībvalstis var īstenot visus tehniskos un 
organizatoriskos līdzekļus šo palīdzības 
izsaukumu filtrēšanai, lai nodrošinātu, ka 
eCall ĀIC apstrādā tikai patiesus 
neatliekamās palīdzības zvanus.

(7) Kā jau pieredzēts ar citām neatliekamās 
palīdzības izsaukumu sistēmām, manuāli 
aktivizēto eCall izsaukumu starpā var būt 
arī palīdzības izsaukumi. Ja nepieciešams, 
dalībvalstis var īstenot atbilstošus 
tehniskos un organizatoriskos pasākumus
šo palīdzības izsaukumu filtrēšanai, lai 
nodrošinātu, ka eCall ĀIC apstrādā tikai 
patiesus neatliekamās palīdzības zvanus.

Or. de

Grozījums Nr. 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Lēmuma priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Pirms eCall pakalpojuma sniegšanas 
Komisijai un dalībvalstīm būtu jāveic 
izpratnes veidošanas kampaņa, lai 
iedzīvotājiem izskaidrotu jaunās sistēmas 
sniegtos ieguvumus un funkcijas. 
Kampaņai būtu jānotiek dalībvalstīs 
sadarbībā ar valsts un reģionālajām 
iestādēm un tās mērķim vajadzētu būt 
lietotāju informēšanai par to, kā pareizi 
lietot sistēmu un tādējādi izvairīties no 
viltus izsaukumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Josef Weidenholzer

Lēmuma priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Kā daļu no informēšanas kampaņas, 
ko veic Komisija un dalībvalstis, pilsoņi 
būtu jāinformē par ieguvumiem, darbību 
un datu aizsardzības noteikumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 8
Wim van de Camp

Lēmuma priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai visiem iedzīvotājiem nodrošinātu 
vienlīdzīgu piekļuvi numura 112 un 
neatliekamās palīdzības dienestu 
izsaukumam, tāda zvanītāja atrašanās 
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vietas informācijas precizitātes un 
ticamības līmenim, kas piezvanījis uz 
numuru 112, izmantojot GNSS pieslēgtu 
mobilo galiekārtu, vajadzētu būt tādam 
pašam kā eCall izsaukuma gadījumā. 
Direktīvas 2009/136/EK 26. pantā par 
vienotu Eiropas neatliekamās palīdzības 
dienestu numuru 112 ir paredzēti 
zvanītāja atrašanās vietas informācijas 
precizitātes un ticamības kritēriji, kas 
jānosaka kompetentajām regulatīvajām 
iestādēm, savukārt Komisija pēc 
apspriešanās ar BEREC var pieņemt 
tehniskos izpildes pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Lēmuma priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) 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”21a, dalībvalstīm, izmantojot 
eCall ĀIC infrastruktūru, būtu 
jānodrošina, ka saistībā ar eCall veiktā 
personas datu apstrāde pilnībā atbilst 
personas datu aizsardzības noteikumiem, 
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 apriti21b un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 12. jūlija 
Direktīvā 2002/58/EK par personas datu 
apstrādi un privātās dzīves aizsardzību 
elektronisko komunikāciju nozarē 
(direktīva par privāto dzīvi un 
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elektronisko komunikāciju)21c.
__________________
21a 1609/06/EN – WP 125.
21b OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
21c OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Cornelis de Jong

Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. oktobrī ievieš nepieciešamo eCall ĀIC 
infrastruktūru, kas vajadzīga visu eCall 
izsaukumu pienācīgai saņemšanai un 
apstrādei, kuri vajadzības gadījumā ir 
attīrīti no zvaniem, kas nav ārkārtas 
izsaukumi, savā teritorijā saskaņā ar 
specifikācijām, kas noteiktas Deleģētajā 
regulā (ES) Nr. 305/2013, lai nodrošinātu 
visā ES piemērojamā sadarbspējīgā eCall 
pakalpojuma savietojamību, sadarbspēju 
un nepārtrauktību. Tas neskar katras 
dalībvalsts tiesības organizēt savus 
neatliekamās palīdzības dienestus izmaksu 
ziņā maksimāli efektīvi un atbilstīgi tās 
vajadzībām, ieskaitot iespēju filtrēt zvanus, 
kas nav ārkārtas izsaukumi un kurus 
nedrīkst apstrādāt eCall ĀIC, it īpaši 
attiecībā uz manuāli aktivizētajiem eCall 
zvaniem.

Dalībvalstis drīkst ieviest nepieciešamo 
eCall ĀIC infrastruktūru, kas vajadzīga 
visu eCall izsaukumu pienācīgai 
saņemšanai un apstrādei, kuri vajadzības 
gadījumā ir attīrīti no zvaniem, kas nav 
ārkārtas izsaukumi, savā teritorijā saskaņā 
ar specifikācijām, kas noteiktas Deleģētajā 
regulā (ES) Nr. 305/2013, lai nodrošinātu 
visā ES piemērojamā sadarbspējīgā eCall 
pakalpojuma savietojamību, sadarbspēju 
un nepārtrauktību. Tas neskar katras 
dalībvalsts tiesības organizēt savus 
neatliekamās palīdzības dienestus izmaksu 
ziņā maksimāli efektīvi un atbilstīgi tās 
vajadzībām, ieskaitot iespēju filtrēt zvanus, 
kas nav ārkārtas izsaukumi un kurus 
nedrīkst apstrādāt eCall ĀIC, it īpaši 
attiecībā uz manuāli aktivizētajiem eCall 
zvaniem.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Wim van de Camp
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Lēmuma priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. oktobrī ievieš nepieciešamo eCall ĀIC 
infrastruktūru, kas vajadzīga visu eCall 
izsaukumu pienācīgai saņemšanai un 
apstrādei, kuri vajadzības gadījumā ir 
attīrīti no zvaniem, kas nav ārkārtas 
izsaukumi, savā teritorijā saskaņā ar 
specifikācijām, kas noteiktas Deleģētajā 
regulā (ES) Nr. 305/2013, lai nodrošinātu 
visā ES piemērojamā sadarbspējīgā eCall 
pakalpojuma savietojamību, sadarbspēju 
un nepārtrauktību. Tas neskar katras 
dalībvalsts tiesības organizēt savus 
neatliekamās palīdzības dienestus izmaksu 
ziņā maksimāli efektīvi un atbilstīgi tās
vajadzībām, ieskaitot iespēju filtrēt zvanus, 
kas nav ārkārtas izsaukumi un kurus 
nedrīkst apstrādāt eCall ĀIC, it īpaši 
attiecībā uz manuāli aktivizētajiem eCall 
zvaniem.

Dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 
1. oktobrī ievieš nepieciešamo eCall ĀIC 
infrastruktūru, kas vajadzīga visu eCall 
izsaukumu pienācīgai saņemšanai un 
apstrādei, kuri vajadzības gadījumā ir 
attīrīti no zvaniem, kas nav ārkārtas 
izsaukumi, savā teritorijā saskaņā ar 
specifikācijām, kas noteiktas Deleģētajā 
regulā (ES) Nr. 305/2013, lai nodrošinātu 
visā ES piemērojamā sadarbspējīgā eCall 
pakalpojuma savietojamību, sadarbspēju 
un nepārtrauktību. Dalībvalstis ne vēlāk kā 
2015. gada 1. oktobrī arī nodrošina, ka 
tāda zvanītāja atrašanās vietas 
informācijas precizitātes un ticamības 
līmenis, kas piezvanījis uz numuru 112, 
izmantojot GNSS pieslēgtu mobilo 
galiekārtu, ir tāds pats kā eCall 
izsaukuma gadījumā. Dalībvalstis ne vēlāk 
kā 2015. gada 1. oktobrī arī nodrošina, ka 
tāda zvanītāja atrašanās vietas informācijas 
precizitātes un ticamības līmenis, kas 
piezvanījis uz numuru 112, izmantojot 
GNSS pieslēgtu mobilo galiekārtu, ir tāds 
pats kā eCall izsaukuma gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments ir vairākkārt pieprasījis, lai tiktu nodrošināta precīza informācija par 
tāda zvanītāju atrašanās vietu, kas piezvanījis uz numuru 112. Diemžēl līdz šim paveikts ir 
ļoti nedaudz. eCall sistēmas ieviešana apstiprina, ka GNSS atrašanās vietas datus var efektīvi 
izgūt un pārraidīt mobilo sakaru tīklos, lai tos saņemtu dienesti, kas atbildīgi par numura 112 
izsaukumiem. Lai gan netiek apšaubīts eCall sistēmas nozīmīgums, jāatzīmē, ka šajā sistēmā 
veiktie izsaukumi veidos tikai aptuveni 1,7 % no ārkārtas izsaukumu skaita gadā ES. 
Pašreizējais priekšlikums radītu situāciju, ka varētu noteikt tikai to zvanītāju atrašanās vietu, 
kuri būtu ar transportlīdzekli.

Grozījums Nr. 12
Josef Weidenholzer
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Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka eCall dienestu 
pārsūtītie dati tiek izmantoti vienīgi 
glābšanas nolūkiem ārkārtas situācijās.

Or. de


