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ĪSS PAMATOJUMS

ES mēroga sadarbspējīga eCall pakalpojuma ieviešana transportlīdzekļos visās ES 
dalībvalstīs ir viena no galvenajām Savienības prioritātēm, un šā pakalpojuma ieviešana ir 
paredzēta arī Ceļu satiksmes drošības rīcības programmā 2011.–2020. gadam. 2012. gadā uz 
ES ceļiem 1,1 miljonā ceļu satiksmes negadījumu gāja bojā apmēram 28 000 tūkstoši cilvēku, 
bet vairāk nekā 1,5 miljoni cilvēku tika ievainoti.

Transportlīdzeklī uzstādītās eCall sistēmas mērķis ir brīdināt neatliekamās palīdzības 
dienestus un nodrošināt kvalificētas un aprīkotas palīdzības vienības agrīnu ierašanos 
nopietnas avārijas gadījumā, tā gūstot tīro ietaupījumu aptuveni 10 minūtes.

Pašreiz ES tikai aptuveni 0,7 % transportlīdzekļu ir uzstādītas privātas eCall sistēmas; tās 
kopā ar citiem pakalpojumiem (palīdzība transportlīdzekļa bojājuma gadījumā, dinamiskā 
navigācija u. c.) jau piedāvā vairāki Eiropas automobiļu ražotāji.

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē priekšlikumu lēmumam par visā ES piemērojamā 
sadarbspējīgā eCall pakalpojuma ieviešanu, kas atbilst ES Ceļu satiksmes drošības rīcības 
programmai 2011.–2020. gadam un Parlamenta iepriekšējai rezolūcijai, kura tika pieņemta 
2012. gada 3. jūlijā (P7_TA (2012)0274).

Tomēr, lai dotu laiku dalībvalstīm ārkārtas izsaukumu centrāļu (ĀIC) infrastruktūru 
izveidošanai un automobiļu ražošanas nozarei — to tehniskos pielāgojumu ieviešanai visos 
jaunajos automobiļos, kuri ar deleģētajiem aktiem būtu jānosaka līdz 2014. gada vidum, 
mērķa datums — 2015. gada 1. oktobris — šķiet pārāk optimistisks. Šā iemesla dēļ atzinuma 
sagatavotāja iesaka minēto termiņu pagarināt līdz 2016. gada jūnijam.

Turklāt atzinuma sagatavotāja arī ierosina noteikt pienākumu dalībvalstīm nodrošināt 
līdzvērtīgu tāda zvanītāja atrašanās vietas informācijas precizitātes un ticamības līmeni, kas 
piezvanījis uz numuru 112, izmantojot mobilo galiekārtu.

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 %1 no ārkārtas izsaukumu skaita gadā ES. Tā 
rezultātā pašreizējais Komisijas priekšlikums radītu neattaisnojamu situāciju, kurā iedzīvotāju 
precīzu atrašanās vietu par numura 112 izsaukumiem atbildīgie dienesti varētu noteikt tikai 
pēc ceļu satiksmes negadījuma.

                                               
1 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252.
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Ņemot vērā, ka katru gadu tiks veikti 5,5 miljoni eCall izsaukumu salīdzinājumā ar aptuveni 
320 miljoniem ārkārtas izsaukumu ES gadā, minētais pienākums ļautu iedzīvotājiem un 
neatliekamās palīdzības dienestiem gūt maksimālu sabiedrisko labumu no GNSS atrašanās 
vietas noteikšanas tehnoloģijām.

Šā grozījuma mērķis nodrošināt, lai no jau plaši izplatītajām GNSS atrašanās vietas 
noteikšanas tehnoloģijām labumu varētu gūt visi iedzīvotāji, ne tikai tie, kuru 
transportlīdzekļos ir uzstādīta eCall sistēma.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta 
un tūrisma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Eiropas Parlaments 2007., 2011. un 
2013. gadā rakstiskā deklarācijā 
Nr. 0044/2007, rezolūcijā 
P7_TA(2011)0306 un 2013. gada 
31. maija Parlamenta jautājumā ar 
mutisku atbildi ir pieprasījis, lai 
informācija par tāda zvanītāju atrašanās 
vietu, kas piezvanījis uz numuru 112, būtu 
precīza un ticama, taču līdz šim šajā 
jautājumā ir panākts ļoti neliels progress.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai visiem iedzīvotājiem nodrošinātu 
līdzvērtīgu piekļuvi numura 112 un 
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neatliekamās palīdzības dienestu 
izsaukumam, tāda zvanītāja atrašanās 
vietas informācijas precizitātes un 
ticamības līmenim, kas piezvanījis uz 
numuru 112, izmantojot GNSS pieslēgtu 
mobilo galiekārtu, būtu jābūt 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. 3

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 

Dalībvalstis ne vēlāk kā 2016. gada 
1. jūnijā 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 atbilstoši 
Direktīvai 95/46/EK, kas attiecas uz 
personas datu aizsardzību, ne vēlāk kā 
2016. gada 1. jūnijā arī nodrošina, ka 
tāda zvanītāja atrašanās vietas 
informācijas precizitātes un ticamības 
līmenis, kas piezvanījis uz numuru 112, 
izmantojot GNSS pieslēgtu mobilo 
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zvaniem. galiekārtu, ir tāds pats kā eCall 
izsaukuma gadījumā. 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


