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ĪSS PAMATOJUMS

eCall ir eSafety lietotne, kuras mērķis ir jo īpaši mazināt ceļa satiksmes negadījumu sekas. 
eCall ir paredzēts automātiskai ārkārtas izsaukuma iedarbināšanai smagas avārijas gadījumā. 
Tūlītējs paziņojums par negadījumu un precīzas vietas pareiza noteikšana samazina laiku, kas 
vajadzīgs efektīvas palīdzības sniegšanai, neatliekamās palīdzības dienestiem ātrāk ierodoties 
negadījuma vietā.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka galvenie eCall sniegtie ieguvumi ir vieglāka un ātrāka 
negadījuma vietas noteikšana, ātrāk veikti pasākumi satiksmes plūsmas novirzīšanai 
(samazinot negadījumu radīto sastrēgumu un izvairoties no sekundāriem negadījumiem), 
laikus sniegta un apstiprināta informācija (novēršot nopietnas sekas saistībā ar negadījumā 
iesaistīto ceļa satiksmes dalībnieku veselību), tehnisku pamatdatu kopums (sniedzot 
neatliekamās palīdzības dienestiem iespēju iepriekš sagatavoties aktīvai darbībai) un 
savietojama, sadarbspējīga ziņa (novēršot valodu barjeras starp cilvēkiem transportlīdzeklī un 
ārkārtas izsaukumu centrāles (ĀIC) operatoru, kas ir svarīgs aspekts Eiropas daudzvalodu 
vidē).

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē priekšlikumu lēmumam par sadarbspējīga eCall
ieviešanu visā ES un tā mērķi nodrošināt sadarbspējīga eCall pakalpojuma saskaņotu 
ieviešanu visā ES un garantēt šā pakalpojuma sadarbspēju un nepārtrauktību visā Eiropā. Tas 
atspoguļo viedokli, ko Eiropas Parlaments daudzos gadījumos ir paudis eCall ieviešanas 
atbalstam, tostarp atbalstot eCall sistēmas obligātu uzstādīšanu. Rezolūcijā par eCall — jaunu 
tālruņa līnijas 112 pakalpojumu iedzīvotājiem, ko pieņēma 2012. gada jūlijā, Eiropas 
Parlaments pauda nožēlu par kavēšanos un sekmju trūkumu attiecībā uz brīvprātīgu eCall
ieviešanu un mudināja Komisiju ierosināt regulatīvus pasākumus, kas vajadzīgi papildu 
kavējumu novēršanai.

Priekšlikumā ir paredzēta prasība dalībvalstīm līdz 2015. gada 1. oktobrim ieviest 
nepieciešamo eCall ĀIC infrastruktūru, kas vajadzīga visu eCall izsaukumu pienācīgai 
saņemšanai un apstrādei to teritorijā. Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka šā termiņa kavēšana 
varētu sniegt negatīvu signālu visām iesaistītajām ieinteresētajām personām un radītu 
apjukumu un papildu kavēšanos šīs dzīvības glābšanas tehnoloģijas ieviešanā.

Dalībvalstīm būtu jāmodernizē ĀIC infrastruktūra tādā veidā, kāds ir vispiemērotākais 
valsts/vietējai arhitektūrai, tādējādi ņemot vērā katrai dalībvalstij raksturīgās grūtības un 
apstākļus. Visām dalībvalstīm jāspēj organizēt savus neatliekamās palīdzības dienestus 
izmaksu ziņā visefektīvākajā un savām vajadzībām visatbilstošākajā veidā, ieskaitot 
izsaukumu filtrēšanas iespēju. Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstis drīkst 
gan izmantot izsaukumu filtrēšanas centrus, gan saņemt izsaukumus tajos pašos ĀIC, kuri 
saņem 112 eCall izsaukumus, vai jebkādā citā kombinācijā, un ka dalībvalstis drīkstēs plānot 
eCall izsaukumu pieņemšanu tādā veidā, kādā tās vēlas.

eCall ir plānots kā publisks ārkārtas izsaukumu pakalpojums. Tāpēc atzinuma sagatavotāja 
uzskata, ka eCall ir jābūt bezmaksas pakalpojumam, kuru Eiropā var izmantot visi ceļu 
satiksmes dalībnieki.

Atzinuma sagatavotāja ir pārliecināta, ka gan Komisijai, gan dalībvalstīm ir jāatbalsta 
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izpratnes veidošanas kampaņas par eCall sistēmu un tās sniegtajiem ieguvumiem, lietošanu 
un funkcijām, lai vairotu sabiedrības izpratni par eCall un skaidrotu, ka pieprasījums pēc šāda 
neatliekamās palīdzības dienesta nāk par labu sabiedrībai. Mērķtiecīgi organizētās kampaņās 
sniegtā praktiska informācija arī varētu palīdzēt mazināt risku, ka šis pakalpojums varētu tikt 
nepareizi izmantots vai pārprasts. 

Tomēr, neskaitot šajā priekšlikumā paredzētos dalībvalstu pienākumus, eCall nevar pienācīgi 
darboties bez citu ieinteresēto personu iesaistīšanās, jo īpaši bez automobiļu ražotāju un 
mobilo tīklu operatoru līdzdalības. Tāpēc atzinuma sagatavotāja aicina attiecīgās ieinteresētās 
personas un dalībvalstu pārstāvjus cieši sadarboties, lai garantētu eCall pakalpojuma 
saskaņotu ieviešanu un nodrošinātu, ka Eiropas iedzīvotāji var saņemt tā sniegtos ieguvumus.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un 
tūrisma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES LĒMUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES LĒMUMS

par visā ES piemērojamā sadarbspējīgā 
eCall pakalpojuma ieviešanu

par visā ES piemērojamā sadarbspējīgā 
eCall pakalpojuma ieviešanu, pamatojoties 
uz 112 pakalpojumu

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. en

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) eCall pakalpojuma sniegšanai 
jānotiek kopā ar izpratnes veidošanas 
kampaņu, ko īsteno Komisija un 
dalībvalstis, lai skaidrotu pilsoņiem 
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jaunās sistēmas sniegtos ieguvumus un 
funkcijas. Kampaņai arī jānosaka mērķis 
informēt lietotājus par to, kā pareizi lietot 
sistēmu un tādējādi izvairīties no viltus 
izsaukumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Dalībvalstis nodrošina bezmaksas eCall 
pakalpojumu visiem eCall lietotājiem.

Or. en

Pamatojums

eCall ir publisks neatliekamās palīdzības pakalpojums, un par tā lietošanu nevar pieprasīt 
samaksu.


