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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Sistema „eCall“ priklauso e. saugumo prietaikoms, kurių konkretus tikslas – švelninti eismo 
įvykių padarinius. Sistema „eCall“ sukurta taip, kad ją naudojant didelių eismo įvykių atveju 
būtų automatiškai kviečiama pagalba. Užtikrinus neatidėliojamą pranešimą apie eismo 
nelaimę ir tinkamai nustatant tikslią įvykio vietą dėl greitesnio pagalbos tarnybų atvykimo į tą 
vietą sutrumpėja laikas, per kurį suteikiama veiksminga pagalba.

Pranešėja mano, kad pagrindiniai sistemos „eCall“ privalumai yra šie: lengviau ir greičiau 
nustatoma eismo įvykio vieta, greičiau imamasi priemonių eismo srautui nukreipti (sumažinti 
grūstis, kurias sukelia eismo įvykiai, ir išvengiama antrinių eismo įvykių), laiku gaunama 
patikima informacija (išvengiama rimtų padarinių kelių eismo dalyvių, susijusių su eismo 
įvykiu, sveikatai), gaunami pagrindiniai techniniai duomenys (juos turėdamos pagalbos 
tarnybos iš anksto gali pasirengti gelbėjimo darbams) ir gaunamas sąveikus suderintas 
pranešimas (nelieka kalbos kliūčių transporto priemonėje esantiems asmenims ir BPC 
operatoriams, o tai svarbu daugiakalbėje Europos aplinkoje).

Pranešėja teigiamai vertina pasiūlymą dėl sprendimo dėl sąveikios europinės pagalbos 
iškvietos sistemos „eCall“ diegimo ir jo tikslą užtikrinti suderintą ir nuoseklų sąveikios 
europinės pagalbos iškvietos paslaugos „eCall“ diegimą bei paslaugos sąveikumą ir tęstinumą 
visoje Europoje. Šis vertinimas atitinka Europos Parlamento nuomonę. Europos Parlamentas 
pritarė, kad daugeliu atvejų būtų naudojama sistemą „eCall“ ir kad jos diegimas būtų 
privalomas. Savo rezoliucijoje dėl pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ – nauja pagalbos 
telefono 112 paslauga piliečiams, kuri buvo priimta 2012 m. liepos mėn. dauguma balsų, 
Europos Parlamentas išreiškė apgailestavimą dėl to, kad delsiama savanoriškai diegti 
pagalbos iškvietos paslaugą, ir paragino Komisiją pasiūlyti teisines priemones, kurios yra 
būtinos siekiant išvengti papildomos gaišaties.

Pagal pasiūlymą valstybės narės įpareigojamos ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 1 d. įdiegti 
būtiną „eCall“ BPC infrastruktūrą, reikalingą pagalbos iškvietoms „eCall“ tinkamai gauti ir 
tvarkyti jų teritorijose. Pranešėja mano, jog atidėjus diegimo terminą susiję suinteresuotieji 
subjektai susidarytų neigiamą vaizdą, atsirastų painiava ir toliau būtų delsiama įdiegti šią 
gyvybes gelbstinčią technologiją.

BPC infrastruktūrą valstybės narės turėtų modernizuoti taip, kad ji geriausiai atitiktų jų 
nacionalinę ir (arba) vietos struktūrą ir kad kiekvienoje valstybėje narėje būtų atsižvelgta į 
konkrečius klausimus ir aplinkybes. Visos valstybės narės turėtų sugebėti organizuoti savo 
pagalbos tarnybų darbą ekonomiškai efektyviausiu ir jų poreikius labiausiai atitinkančiu būdu, 
įskaitant galimybę filtruoti skambučius. Pranešėja teigiamai vertina tai, kad valstybės narės 
gali pačios nuspręsti naudoti skambučių centrų filtravimą ar priimti skambučius tuose 
pačiuose BPC, kurie gauna priima „eCall“ skambučius telefono numeriu 112 ar bet kokiu kitu 
deriniu, ir kad valstybės narės pačios galės nustatyti joms priimtiną „eCall“ skambučių 
priėmimo būdą.

„eCall“ paslauga turėtų būti viešoji pagalbos iškvietimo paslauga. Todėl pranešėja mano, kad 
„eCall“ paslauga turėtų būti nemokama visiems Europos kelių eismo dalyviams.

Pranešėja yra įsitikinusi, jog ir Komisija, ir valstybės narės turėtų skatinti informuotumo apie 
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sistemą „eCall“ ir jos naudą, naudojimą ir funkcijas didinimo kampanijas siekiant didinti 
visuomenės supratimą apie sistemą „eCall“ ir paaiškinti, kad visuomenei yra naudinga tokios 
pagalbos paslaugos paklausa. Vykdant tikslingas kampanijas pateikta praktinė informacija 
taip pat gali padėti sumažinti riziką, kad ši paslauga bus netinkamai naudojama ar nesuprasta. 

Vis dėlto, be šiame pasiūlyme apibrėžtų valstybių narių įpareigojimų, tinkamam sistemos 
„eCall“ veikimui užtikrinti taip pat būtinas kitų suinteresuotųjų subjektų, ypač automobilių 
gamintojų ir judriojo ryšio tinklų operatorių, dalyvavimas. Todėl pranešėja ragina susijusius 
suinteresuotuosius subjektus ir valstybių narių atstovus glaudžiai bendradarbiauti siekiant 
užtikrinti suderintą „eCall“ paslaugos diegimą ir jos naudą Europos piliečiams.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą 
į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
Pirma antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS SPRENDIMAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS SPRENDIMAS

dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos 
sistemos „eCall“ diegimo

dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos 
telefono numeriu 112 sistemos „eCall“ 
diegimo

(Tekstas svarbus EEE) (Tekstas svarbus EEE)

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) teikiant „eCall“ paslaugą Komisija ir 
valstybės narės taip pat turėtų vykdyti 
informuotumo didinimo kampaniją 
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siekiant paaiškinti piliečiams naujosios 
sistemos privalumus ir funkcijas. Vykdant 
kampaniją taip pat turėtų būti siekiama 
informuoti naudotojus, kaip tinkamai 
naudotis sistema, ir tokiu būdu užkirsti 
kelią melagingoms iškvietoms;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad „eCall“ 
paslauga jos naudotojams būtų 
nemokama. 

Or. en

Pagrindimas

„eCall“ paslauga yra viešoji pagalbos iškvietimo paslauga ir už naudojimąsi ja negali būti 
imamas joks mokestis.


