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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymas

Komisija dirbo pagalbos iškvietos („eCall“) sistemos srityje nuo 2005 m. ir bandė ją įdiegti 
neprivaloma tvarka. Kadangi ši neprivaloma politika neveikė (šiuo metu „eCall“ įrengta tik 
maždaug 0,7 proc. transporto priemonių), Komisija inicijavo teisėkūros procedūrą, kad 
sistemos „eCall“ įdiegimas naujose transporto priemonėse būtų privaloma paslauga.

2012 m. liepos 3 d. Europos Parlamentas didele balsų dauguma priėmė pranešimą savo 
iniciatyva „Pagalbos iškvietos sistema „eCall“ – nauja pagalbos telefono 112 paslauga 
piliečiams“. Tame pranešime Parlamentas pareiškė, jog „mano, kad pagalbos iškvieta turėtų 
būti viešoji europinė pagalbos iškvietimo sistema, kuri būtų neatsiejama transporto priemonės 
dalis ir veiktų naudojant telefono numerį 112 remiantis bendrais Europos standartais“.

Komisija šiuo metu pateiktuose dviejuose pasiūlymuose didele dalimi vadovavosi Parlamento 
pranešimu.

Komisija nusprendė taikyti reguliavimo politiką. Sistema „eCall“ bus grindžiama visose 
transporto priemonėse įrengta patvirtinto tipo įranga, kuri veiktų naudojant Europos bendrąjį 
pagalbos telefono numerį 112 ir pirmiausia būtų įrengiama tam tikrų kategorijų transporto 
priemonėse, taip pat skambučių „eCall“ tvarkymo telekomunikacijų tinkluose ir 
bendruosiuose pagalbos centruose (BPC) sistema. Taikant šį metodą pagalbos iškvietos 
sistema ES bus prieinama visiems piliečiams kaip europinė paslauga, ji bus sparčiau diegiama 
ir bus išnaudojamos visos pagalbos iškvietos sistemos galimybės gelbėti gyvybes ir švelninti 
sužalojimų pasekmes. Papildomos transporto priemonėje įrengtos skubios pagalbos ir (arba) 
papildomą vertę turinčios paslaugos, grindžiamos šia numerio 112 standartine gamykline 
įranga arba sąveikios su ja, gali būti teikiamos galutiniam vartotojui, užtikrinant didesnį 
saugumą ir ekonominę naudą.

2011 m. rugsėjo 8 d. Komisija priėmė rekomendaciją dėl paramos elektroniniuose ryšių 
tinkluose diegiant visoje Europoje taikomą pagalbos iškvietos paslaugą siekiant perduoti 
automobilyje sumontuota pagalbos iškvietos įranga generuotus pagalbos skambučius 
naudojantis telefono numeriu 112 („pagalbos iškvieta“).

Siekdama užbaigti savo „eCall“ strategijos įgyvendinimą ir užtikrinti, kad iki 2015 m. trys 
suinteresuotųjų subjektų grupės (judriojo ryšio tinklų operatoriai, viešosios pagalbos tarnybos, 
automobilių pramonė) laiku ir vienu metu įgyvendintų pagalbos iškvietos telefono 
numeriu 112 paslaugą, Komisija pasiūlė:

a) rekomendaciją valstybėms narėms, siekiant judriojo ryšio tinklų operatorių paramos 
pagalbos iškvietos „eCall“ perdavimui (atsakingas Ryšių tinklų, turinio ir 
technologijų generalinis direktoratas, priimta 2011 m. rugsėjo 8 d.);

b) pasiūlymą dėl reglamento pagal transporto priemonių tipo patvirtinimo teisės aktus dėl 
privalomo „eCall“ paslaugos komponento, montuojamo transporto priemonėse, 
diegimo naujose tam tikrų kategorijų patvirtinto tipo transporto priemonėse Europoje 



PE521.698v02-00 4/24 AD\1012965LT.doc

LT

(atsakingas Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas, priimta 2013 m. birželio 
13 d.);

c) taikant Direktyvos 2010/40/ES dėl intelektinių transporto sistemų nuostatas, 
Komisijos deleguotąjį reglamentą dėl įrangos bendruosiuose pagalbos centruose, 
reikalingos tinkamam pagalbos iškvietos „eCall“ priėmimui ir tvarkymui, 
specifikacijų. Po to buvo pateiktas pasiūlymas dėl tos reikalingos infrastruktūros 
įdiegimo (atsakingas Mobilumo ir transporto generalinis direktoratas, priimta 
2013 m. birželio 13 d.).

Pastarieji 2013 m. birželio 13 d. paskelbti pasiūlymai yra:

1. pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl sąveikios europinės pagalbos 
iškvietos sistemos „eCall“ diegimo;

2. pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transporto priemonių, 
kuriose montuojama pagalbos iškvietos sistema „eCall“, tipo patvirtinimo 
reikalavimų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB.

Pasiūlymas dėl reglamento

Pagal pasiūlymą tipo patvirtinimo taisyklės pritaikomos taip, jog reikalaujama, kad naujų tipų 
lengvieji automobiliai ir mažos keliamosios galios krovininės transporto priemonės būtų 
sukonstruoti taip, jog būtų užtikrinta, kad didelių eismo įvykių atveju būtų automatiškai 
kviečiama pagalba („eCall“) telefono numeriu 112. Be to, pagalbą („eCall“) telefono 
numeriu 112 turi būti įmanoma iškviesti rankiniu būdu.

Dėl naudojant šią paslaugą teikiamos informacijos pobūdžio Komisija nustato privatumo ir 
duomenų apsaugos taisykles.

Šis reglamentas bus taikytinas nuo 2015 m. spalio 1 d.

Nuomonės referento nuomonė

Nuomonės referentas pritaria Komisijos pasiūlymui taikyti reglamentą tik naujiems transporto 
priemonių tipams, priklausantiems M1 ir N1 kategorijoms. Jis prašo Komisijos taip pat 
įvertinti, ar taikyti reglamentą variklinėms dviratėms transporto priemonėms, sunkiasvorėms 
krovininėms transporto priemonėms bei autobusams. Jis taip pat ragina gamintojus po 
2015 m. spalio mėnesio pagamintose esamų tipų transporto priemonėse kuo greičiau įdiegti 
„eCall“ technologiją.

Nuomonės referentas pritaria Komisijos pasiūlymui taikyti reglamentą tik „eCall“ paslaugos 
veikimui. Jis mano, kad atviros prieigos platforma yra naudinga priemonė, kuri labai pravers 
ES vairuotojams. Tačiau reikia daugiau mokslinių tyrimų, kad būtų galima parengti išsamų 
atviros platformos organizavimo taisyklių rinkinį. Taigi nuomonės referentas nekeičia esamo 
Komisijos pasiūlymo. Tai padės politikos formuotojams greitai vykdyti derybas ir sudarys 
sąlygas visose naujose transporto priemonėse greitai įdiegti sistemą „eCall“.

Sistemos „eCall“ apibrėžtis
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Nuomonės referentas siūlo įrašyti sistemos „eCall“ apibrėžtį iš Komisijos deleguotojo 
reglamento (ES) Nr. 305/2013.

Trečiųjų subjektų paslaugos
Keletas automobilių gamintojų jau siūlo vairuotojams privačias pagalbos iškvietos sistemas.
Nuomonės referentas nesiekia uždrausti teikti tas paslaugas ir taip padaryti žalos tiems 
gamintojams. Trečiųjų subjektų paslaugos gali būti teikiamos. Vairuotojai, kurie nusprendžia 
naudoti tokią sistemą savo automobilyje, turi turėti šią galimybę. Tačiau būtina aiškiai 
nurodyti, kad pagalbos iškvieta telefono numeriu 112 yra bazinė sistema. Ji turi būti visiems 
prieinama viešoji sistema, kuri nuo 2015 m. spalio 1 d. turėtų būti įdiegta kiekviename 
naujame automobilyje. Taip pat klientas turi aiškiai žinoti, kad, skirtingai nei pagalbos 
iškvietos telefono numeriu 112 sistemos naudojimo atveju, jei naudojamos trečiųjų subjektų 
paslaugos, gali būti įmanoma sekti automobilį.

Privatumas

Nuomonės referentas mano, jog itin svarbu nepažeisti automobilio vairuotojo privatumo ir 
išvengti netinkamo duomenų naudojimo. Taigi jis remia Komisijos pasiūlymą, kad sistema 
„eCall“ būtų neaktyvi ir tokiu būdu būtų neįmanoma sekti konkretų automobilį. Tačiau 
nuomonės referentas nori įspėti piliečius, kad jiems pasirinkus papildomas trečiųjų subjektų 
paslaugas, pagal šį reglamentą piliečių privatumas nebegali būti užtikrinamas.

Periodiniai techniniai patikrinimai

Periodiniai techniniai transporto priemonėje sumontuotos sistemos „eCall“ patikrinimai turėtų 
būti atliekami vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu dėl motorinių 
transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuriuo panaikinama 
Direktyva 2009/40/EB.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant toliau gerinti kelių eismo 
saugą, Komunikate „Metas diegti pagalbos 
iškvietos sistemą“6 siūlomos naujos 

(3) siekiant toliau gerinti kelių eismo 
saugą, Komunikate „Metas diegti pagalbos 
iškvietos sistemą“6 siūlomos naujos 
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priemonės, kad Sąjungoje būtų sparčiau
diegiama transporto priemonėse 
montuojamos pagalbos iškvietos sistemos 
paslauga. Viena iš siūlomų priemonių yra 
nustatyti privalomą pagalbos iškvietos 
sistemos „eCall“ montavimą visose 
naujose transporto priemonėse pradedant 
M1 ir N1 kategorijomis, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2007/46/EB II priede;

priemonės, kad Sąjungoje būtų diegiama 
transporto priemonėse montuojamos 
pagalbos iškvietos sistemos paslauga, 
nepažeidžiant technologijų neutralumo 
principo. Viena iš siūlomų priemonių yra 
nustatyti privalomą pagalbos iškvietos 
sistemos „eCall“ montavimą visose 
naujose transporto priemonėse pradedant 
M1 ir N1 kategorijomis, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2007/46/EB II priede;

__________________ __________________
6 COM (2009) 434 final. 6 COM (2009) 434 final.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Sąjungos sistema „eCall“ turėtų 
sumažinti eismo įvykių sukeltų mirčių 
skaičių Sąjungoje, be to, patiriami 
sužalojimai turėtų būti lengvesni. 
Privalomai įdiegus sistemą „eCall“ 
paslauga turėtų tapti prieinama visiems 
piliečiams, taigi palengvinti žmonių 
kančias ir sumažinti sveikatos priežiūros 
bei kitas išlaidas;

(5) Sąjungos sistema „eCall“ turėtų 
sumažinti eismo įvykių sukeltų mirčių 
skaičių Sąjungoje, be to, patiriami 
sužalojimai turėtų būti lengvesni, nes 
gelbėjimo tarnybos per optimaliai trumpą 
laiką atvyks padėti aukoms. Privalomai 
įdiegus sistemą „eCall“ paslauga turėtų 
tapti prieinama visiems piliečiams, taigi 
palengvinti žmonių kančias ir sumažinti 
išlaidas, susijusias su sveikatos priežiūra, 
dėl eismo įvykių kilusiomis spūstimis ir 
skubaus iškvietimo telefonų pakelėse 
įrengimu;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) tikslios ir patikimos padėties nustatymo 
informacijos teikimas yra esminis 
veiksmingo transporto priemonėje 
montuojamos sistemos „eCall“ veikimo 

(6) tikslios ir patikimos padėties nustatymo 
informacijos teikimas yra esminis 
veiksmingo transporto priemonėje 
montuojamos sistemos „eCall“ veikimo 



AD\1012965LT.doc 7/24 PE521.698v02-00

LT

elementas. Todėl tikslinga reikalauti, kad ji 
būtų suderinama su paslaugomis, kurios 
teikiamos pagal palydovinės navigacijos 
programas, įskaitant sistemas, kurios 
sukurtos pagal GALILEO ir EGNOS 
programas, nurodytas 2008 m. liepos 9 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos 
palydovinės navigacijos programų 
(EGNOS ir Galileo) įgyvendinimo8;

elementas. Todėl tikslinga reikalauti, kad ji 
būtų suderinama su paslaugomis, kurios 
teikiamos pagal veikiančias palydovinės 
navigacijos programas, įskaitant sistemas, 
kurios sukurtos pagal GALILEO ir 
EGNOS programas, nurodytas 2008 m. 
liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio 
Europos palydovinės navigacijos programų 
(EGNOS ir Galileo) įgyvendinimo8;

__________________ __________________
8 OL L 196, 2008 7 24, p.1. 8 OL L 196, 2008 7 24, p.1.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) privalomas sistemos „eCall“ 
montavimas transporto priemonėse 
pirmiausia turėtų būti taikomas tik 
naujiems (M1 ir N1 kategorijų) 
lengviesiems automobiliams ir mažos 
keliamosios galios krovininėms transporto 
priemonėms, kurioms jau egzistuoja 
tinkamas aktyvavimo mechanizmas;

(7) privalomas telefono numeriu 112 
grindžiamos sistemos „eCall“ montavimas 
transporto priemonėse pirmiausia turėtų 
būti taikomas tik naujų tipų (M1 ir N1 
kategorijų) lengviesiems automobiliams ir 
mažos keliamosios galios krovininėms 
transporto priemonėms, kurioms jau 
egzistuoja tinkamas aktyvavimo 
mechanizmas. Po 2015 m. spalio mėnesio 
pagamintose esamų tipų transporto 
priemonėse telefono numeriu 112 
grindžiama sistema „eCall“ turėtų būti 
sumontuota kuo greičiau. Siekdama 
pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto, Komisija turėtų 
atlikti daugiau tyrimų ir poveikio 
įvertinimą dėl galimybės deramu metu 
kitų kategorijų transporto priemonėse, 
pavyzdžiui, sunkiasvorėse krovininėse 
transporto priemonėse, autobusuose ir 
turistiniuose autobusuose, variklinėse 
dviratėse transporto priemonėse ir žemės 
ūkio traktoriuose, sumontuoti telefono 
numeriu 112 grindžiamą pagalbos 
iškvietos „eCall“ sistemą;
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) vartotojams turėtų būti pateikta 
realistiška transporto priemonėje 
sumontuotos telefono numeriu 112 
grindžiamos pagalbos iškvietos sistemos 
„eCall“ ir privačios pagalbos iškvietos 
sistemos „eCall“, jei ji sumontuota 
transporto priemonėje, apžvalga ir išsami 
ir patikima informacija apie bet kokias 
papildomas funkcijas ar paslaugas, 
susietas su privačiomis skubios pagalbos 
paslaugomis, transporto priemonėje 
montuojamas skubios pagalbos ar 
techninės pagalbos iškvietos prietaikas, 
paslaugų lygį, kurio galima tikėtis 
įsigyjant trečiųjų šalių prietaikas, ir 
susijusias išlaidas;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) privalomas sistemos „eCall“ 
montavimas transporto priemonėse turėtų 
nepažeisti visų suinteresuotųjų subjektų, 
pavyzdžiui, automobilių gamintojų ir 
nepriklausomų veiklos vykdytojų, teisės 
siūlyti papildomas skubios pagalbos ir (ar) 
pridėtinę vertę turinčias paslaugas, 
teikiamas atskirai nuo transporto 
priemonėse montuojamos telefono numeriu 
112 grindžiamos sistemos „eCall“ arba 
remiantis šia sistema. Tačiau šios
papildomos paslaugos neturėtų labiau 
blaškyti vairuotojo dėmesio;

(8) privalomas sistemos „eCall“ 
montavimas transporto priemonėse turėtų 
nepažeisti visų suinteresuotųjų subjektų, 
pavyzdžiui, automobilių gamintojų ir 
nepriklausomų veiklos vykdytojų, teisės 
siūlyti papildomas trečiųjų šalių teikiamas
skubios pagalbos ir (ar) pridėtinę vertę 
turinčias paslaugas, teikiamas atskirai nuo 
transporto priemonėse montuojamos 
telefono numeriu 112 grindžiamos 
sistemos „eCall“ arba remiantis šia 
sistema. Tačiau bet kokios papildomos 
paslaugos neturėtų labiau blaškyti 
vairuotojo dėmesio ir turėtų atitikti 
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taikomus duomenų privatumo apsaugos 
teisės aktus. Taip pat turėtų būti 
užtikrinta, kad veiksmingam skubios 
pagalbos iškvietos centrų darbui jokiu 
būdu netrukdytų lygiagrečios transporto 
priemonių gamintojų skubios pagalbos 
paslaugos;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant užtikrinti laisvą pasirinkimą 
vartotojams ir sąžiningą konkurenciją, taip 
pat skatinti naujoves ir didinti Sąjungos 
informacinių technologijų pramonės 
konkurencingumą pasaulinėje rinkoje, 
transporto priemonėse montuojama sistema 
„eCall“ turėtų būti prieinama nemokamai ir 
nediskriminuojant jokių nepriklausomų 
veiklos vykdytojų bei pagrįsta sąveikia ir 
atviros prieigos platforma, tinkama 
galimoms būsimoms transporto priemonėse 
naudojamoms taikomosioms programoms 
arba paslaugoms;

(9) siekiant užtikrinti laisvą pasirinkimą 
vartotojams ir sąžiningą konkurenciją, taip 
pat skatinti naujoves ir didinti Sąjungos 
informacinių technologijų pramonės 
konkurencingumą pasaulinėje rinkoje, 
transporto priemonėse montuojama 
telefono numeriu 112 grindžiama sistema 
„eCall“ turėtų būti prieinama nemokamai ir 
nediskriminuojant jokių nepriklausomų 
veiklos vykdytojų bei pagrįsta sąveikia,
atviros prieigos, apsaugota ir 
standartizuota platforma, tinkama
galimoms būsimoms transporto priemonėse 
naudojamoms taikomosioms programoms 
arba paslaugoms;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) dėl bet kokios papildomos transporto 
priemonėje įrengiamos prietaikos ar 
teikiamos paslaugos sukūrimo šio 
reglamento įsigaliojimas ir jo taikymas 
neturėtų vėluoti;
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) sistemai „eCall“, kaip su sauga 
susijusiai sistemai, reikia didžiausio 
galimo patikimumo lygio. Todėl turėtų 
būti užtikrinamas būtinųjų duomenų 
rinkinio tikslumas, tikslus balso 
perdavimas ir kokybė, taip pat, siekiant 
užtikrinti transporto priemonėje 
montuojamos pagalbos iškvietos sistemos 
„eCall“ ilgaamžiškumą ir atsparumą, 
turėtų būti nustatyta vienoda bandymų 
tvarka. Tai patenka į pagal Reglamentą 
(ES) Nr. .../... 8a* atliekamų periodinių 
techninių apžiūrų taikymo sritį. Išsamios 
nuostatos dėl bandymų turėtų būti 
įtrauktos į atitinkamą to reglamento 
priedą;
__________________
8a Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas dėl motorinių transporto 
priemonių ir jų priekabų periodinės 
techninės apžiūros, kuriuo panaikinama 
Direktyva 2009/40/EB (OL L ...).
*Pastaba OL: prašom įrašyti dokumento 
2012/0184(COD), numerį, datą ir 
paskelbimo nuorodą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) pagal rekomendacijas, kurias pateikė 
29 straipsnio duomenų apsaugos darbo 
grupė ir kurios pateiktos 2006 m. rugsėjo 
26 d. priimtame Darbiniame dokumente 
dėl pagalbos iškvietos paslaugos 
iniciatyvos poveikio duomenų apsaugai ir 

(13) pagal rekomendacijas, kurias pateikė 
29 straipsnio duomenų apsaugos darbo 
grupė ir kurios pateiktos 2006 m. rugsėjo 
26 d. priimtame Darbiniame dokumente 
dėl pagalbos iškvietos paslaugos 
iniciatyvos poveikio duomenų apsaugai ir 
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privatumui9, bet koks asmens duomenų 
tvarkymas naudojantis transporto 
priemonėje montuojama sistema „eCall“ 
turėtų atitikti asmens duomenų apsaugos 
taisykles, nustatytas 1995 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo10 ir 2002 m. liepos 12 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2002/58/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl 
privatumo ir elektroninių ryšių)11, visų 
pirma siekiant užtikrinti, kad transporto 
priemonių, kuriose įrengtos sistemos 
„eCall“, įprastai jas naudojant, kiek tai 
susiję su „eCall“ pagalbos iškvieta telefono 
numeriu 112, nebūtų galima atsekti ir jos 
nebūtų nuolat sekamos ir kad būtiniausių 
duomenų rinkinyje, kurį siunčia transporto 
priemonėje sumontuota sistema „eCall“, 
būtų tik būtiniausia informacija, kurios 
reikia, kad būtų galima tinkamai reaguoti į 
pagalbos skambučius;

privatumui9, bet koks asmens duomenų 
tvarkymas naudojantis transporto 
priemonėje montuojama sistema „eCall“ 
turėtų atitikti asmens duomenų apsaugos 
taisykles, nustatytas 1995 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo10 ir 2002 m. liepos 12 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2002/58/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl 
privatumo ir elektroninių ryšių)11, visų 
pirma siekiant užtikrinti, kad transporto 
priemonių, kuriose įrengtos sistemos 
„eCall“, įprastai jas naudojant, kiek tai 
susiję su „eCall“ pagalbos iškvieta telefono 
numeriu 112, nebūtų galima atsekti ir jos 
nebūtų nuolat sekamos ir kad būtiniausių 
duomenų rinkinyje, kurį siunčia transporto 
priemonėje sumontuota sistema „eCall“, 
būtų tik būtiniausia informacija, kurios 
reikia, kad bendrieji pagalbos centrai 
galėtų tinkamai reaguoti į pagalbos 
skambučius;

__________________ __________________
9 1609/06/EN – WP 125. 9 1609/06/EN – WP 125.
10 OL L 281, 1995 11 23, p. 31. 10 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
11 OL L 201, 2002 7 31, p. 37. 11 OL L 201, 2002 7 31, p. 37.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a. periodiniai techniniai transporto 
priemonėje sumontuotos sistemos „eCall“ 
patikrinimai turėtų būti atliekami 
vadovaujantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu dėl motorinių 
transporto priemonių ir jų priekabų 
periodinės techninės apžiūros, kuriuo 
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panaikinama Direktyva 2009/40/EB;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) transporto priemonių gamintojams 
turėtų būti suteikta pakankamai laiko 
prisitaikyti prie šio reglamento techninių 
reikalavimų;

(16) transporto priemonių gamintojams 
turėtų būti suteikta pakankamai laiko 
prisitaikyti prie šio reglamento techninių 
reikalavimų, pavyzdžiui, siekiant atlikti 
būtinus bandymus įvairiomis sąlygomis, 
kaip to reikalaujama;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente nustatomi transporto 
priemonių EB tipo patvirtinimo techniniai 
reikalavimai dėl transporto priemonėje 
montuojamos pagalbos iškvietos sistemos 
„eCall“.

Šiame reglamente nustatomi transporto 
priemonių EB tipo patvirtinimo techniniai 
reikalavimai dėl transporto priemonėje 
montuojamos telefono numeriu 112 
grindžiamos pagalbos iškvietos sistemos 
„eCall“.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) transporto priemonėje montuojama 
pagalbos iškvietos sistema „e-Call“ − 
sistema, aktyvuojama automatiškai, 
naudojant transporto priemonėje 
sumontuotus jutiklius, arba rankiniu būdu,
kuri belaidžio judriojo ryšio tinklais siunčia 
standartizuotą būtiniausių duomenų rinkinį 
ir telefono numeriu 112 sukuria garso ryšį 

1) transporto priemonėje montuojama 
telefono numeriu 112 grindžiama
pagalbos iškvietos sistema „e-Call“ arba 
viešoji sistema „eCall“ − neaktyvi sistema, 
aktyvuojama automatiškai, naudojant 
transporto priemonėje sumontuotus 
jutiklius, arba rankiniu būdu, kuri 
viešaisiais belaidžio judriojo ryšio tinklais 
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tarp transporto priemonės keleivių ir 
bendrosios pagalbos centro;

siunčia standartizuotą būtiniausių duomenų 
rinkinį ir telefono numeriu 112 sukuria 
garso ryšį tarp transporto priemonės 
keleivių ir bendrojo pagalbos centro;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) transporto priemonėje sumontuota 
sistema − transporto priemonėje 
montuojama įranga kartu su priemonėmis, 
skirtomis aktyvuoti, valdyti ir įvykdyti 
„eCall“ duomenų perdavimą viešuoju 
belaidžiu judriojo ryšio tinklu, sukuriant 
sąsają tarp transporto priemonės ir 
priemonės, kuria naudojantis „eCall“ 
paslauga įvykdoma viešuoju belaidžiu 
judriojo ryšio tinklu.

2) transporto priemonėje sumontuota 
įranga − transporto priemonėje 
montuojama įranga kartu su priemonėmis, 
skirtomis aktyvuoti, valdyti ir įvykdyti 
„eCall“ duomenų perdavimą viešuoju 
belaidžiu judriojo ryšio tinklu, sukuriant 
sąsają tarp transporto priemonės ir 
priemonės, kuria naudojantis „eCall“ 
paslauga įvykdoma viešuoju belaidžiu 
judriojo ryšio tinklu.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) pagalbos iškvieta „eCall“ – naudojant 
transporto priemonėje sumontuotą įrangą 
atliekama skubios pagalbos iškvieta 
telefono numeriu 112, kuri aktyvuojama 
naudojant transporto priemonėje 
sumontuotus jutiklius arba rankiniu būdu 
ir atliekama viešaisiais belaidžio judriojo 
ryšio tinklais siunčiant standartizuotą 
būtiniausių duomenų rinkinį bei 
užmezgant garso ryšį tarp transporto 
priemonės ir „eCall“ BPC;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
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3 straipsnio pirmos pastraipos 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b) trečiųjų šalių paslaugomis grindžiama 
sistema „eCall“ arba privati sistema 
„eCall“ – transporto priemonės savininko 
ir paslaugų teikėjo sutartimi grindžiama
skubios pagalbos iškvietos sistema pagal 
standartą EN 16102:2011, kuria belaidžio 
judriojo ryšio tinklais perduodami 
duomenys trečiųjų šalių paslaugų teikėjui 
ir atliekamas balso skambutis su šiuo 
trečiųjų šalių paslaugų teikėju.
Sunkias pasekmes sukėlusio eismo įvykio 
atveju trečiųjų šalių paslaugų teikėjas 
sukuria balso ryšį su tinkamiausiu 
bendruoju pagalbos centru (BPC) ir 
perduoda jam visą reikiamą informaciją 
apie įvykį, įskaitant pagal standartą EN 
15722 (Intelektinės transporto sistemos. 
El. sauga. Elektroninės iškvietos 
mažiausias duomenų rinkinys) apibrėžtą 
informaciją.

Pagrindimas

Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis grindžiama sistema „eCall“ didelio masto pagalba 
įvykus eismo įvykiams teikiama jau daugelį metų. Trečiųjų šalių paslaugomis grindžiama 
sistema „eCall“ (EN 16102:2011), papildanti visos Europos masto sistemą „eCall“ (EN 
16072:2011), buvo standartizuota siekiant užtikrinti, kad transporto priemonėse būtų galima 
montuoti abi šias gelbėjimo sistemas.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 2 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c) bendrasis pagalbos centras (BPC) –
fizinė vieta, kurioje siekiant informuoti 
gelbėjimo tarnybas pirmiausia priimami 
pagalbos skambučiai ir už kurią atsakinga 
valdžios institucija arba atitinkamos 
valstybės narės pripažinta privati 
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organizacija;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 2 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d) transporto priemonėje sumontuota 
pagalbos iškvietos įranga – transporto 
priemonėje stacionariai sumontuota 
įranga, kuri teikia transporto priemonės 
duomenis, būtinus, kad būtų galima per 
viešąjį judriojo ryšio tinklą atlikti „eCall“ 
operaciją, arba kuri turi prieigą prie tokių 
duomenų;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai įrodo, kad visos jų naujų tipų 
transporto priemonės yra sukonstruotos 
taip, kad sunkias pasekmes sukėlusio 
eismo įvykio Sąjungos teritorijoje atveju 
būtų automatiškai aktyvuojama iškvieta 
„eCall“ Europos bendruoju pagalbos 
numeriu 112.

Gamintojai įrodo, kad visos jų naujų tipų 
transporto priemonės yra sukonstruotos 
taip, kad sunkias pasekmes sukėlusio 
eismo įvykio, kuris nustatomas aktyvavus 
vieną ar daugiau transporto priemonėje 
įrengtų sensorių ir (arba) procesorių, 
Sąjungos teritorijoje atveju būtų 
automatiškai aktyvuojama iškvieta „eCall“ 
pagalbos numeriu 112.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai įrodo, kad naujos transporto 
priemonės yra sukonstruotos taip, kad 
iškvietą „eCall“ Europos bendruoju 

Gamintojai įrodo, kad naujų tipų
transporto priemonės yra sukonstruotos 
taip, kad iškvietą „eCall“ Europos 
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pagalbos numeriu 112 būtų galima 
aktyvuoti ir rankiniu būdu.

bendruoju pagalbos numeriu 112 būtų 
galima aktyvuoti ir rankiniu būdu.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoji ir antroji pastraipos nedaro 
poveikio transporto priemonės savininko 
teisei naudoti ne tik transporto priemonėje 
sumontuotą telefono numeriu 112 
grindžiamą pagalbos iškvietos sistemą 
„eCall“, bet ir kitą panašių paslaugų 
skubios pagalbos iškvietos sistemą, 
sumontuotą transporto priemonėje. Tuo 
atveju ta kita pagalbos iškvietos sistema 
atitinka standartą EN 16102 „Intelektinės 
transporto sistemos. El. sauga. Veikimo 
reikalavimai, keliami trečiosios šalies 
įrangai“ ir gamintojai arba paslaugų 
teikėjai įrodo, kad transporto priemonėje 
montuojama sistema turi jungiklio 
mechanizmą, užtikrinantį, kad tuo pat 
metu veikia tik viena sistema ir kad tuo 
atveju, jei kita pagalbos iškvietos sistema 
neveikia, automatiškai įjungiama 
transporto priemonėje montuojama 
telefono numeriu 112 grindžiama 
pagalbos iškvietos sistema „eCall“.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Visi automobilių gamintojai 
informuoja savo klientus apie tai, kad 
veikia nemokama ir viešai prieinama 
telefono numeriu 112 grindžiama 
pagalbos iškvietos sistema „eCall“.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamintojai užtikrina, kad transporto 
priemonėje sumontuotų sistemų imtuvai 
būtų suderinami su padėties nustatymo 
paslaugomis, kurios teikiamos naudojant 
palydovinės navigacijos sistemas, tarp jų − 
GALILEO ir EGNOS sistemas.

3. Gamintojai užtikrina, kad transporto 
priemonėje sumontuotos įrangos imtuvai 
būtų suderinami su veikiančiomis padėties 
nustatymo paslaugomis, kurios teikiamos 
naudojant palydovinės navigacijos 
sistemas, tarp jų − GALILEO ir EGNOS 
sistemas.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Gamintojai įrodo, kad tuo atveju, kai 
savityros metu ar ją atlikus nustatomas 
kritinis sistemos gedimas, dėl kurio
nebūtų galima įvykdyti iškvietos „eCall“, 
įspėjami transporto priemonėje esantys 
asmenys.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Transporto priemonėje montuojama
pagalbos iškvietos sistema „e-Call“ turi 
būti prieinama visiems nepriklausomiems 
veiklos vykdytojams nemokamai ir 
nediskriminuojant bent jau dėl remonto ar 
priežiūros.

6. Visos transporto priemonėje
montuojamos telefono numeriu 112 
grindžiamos pagalbos iškvietos sistemos 
„e-Call“ dalys prieinamos visiems 
nepriklausomiems veiklos vykdytojams 
nemokamai ir nediskriminuojant
transporto priemonės remonto ar 
priežiūros tikslais.
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Priėmus šį reglamentą Europos 
Komisija, jei tinkama, pradeda rengti 
techninius reikalavimus, taikomus 
sąveikiai, standartizuotai ir saugiai atviros 
prieigos platformai, numatytai transporto 
priemonių remonto ir priežiūros tikslais ir 
tinkamai būsimoms transporto 
priemonėse naudojamoms prietaikoms 
arba paslaugoms. Pagalbos iškvietos 
sistemos „eCall“ grindžiamos šiai 
platformai taikomais standartais, kai tik 
jie parengiami.

Pagrindimas

Reglamente reikėtų apsiriboti vien tik „eCall“ paslaugos veikimu. Atviros prieigos platforma 
naudinga ir turi būti plėtojama, nes ji labai pravers ES vairuotojams, suteikdama jiems 
galimybę laisvai pasirinkti paslaugas. Tačiau reikia daugiau mokslinių tyrimų, kad būtų 
galima parengti išsamų atviros platformos organizavimo taisyklių rinkinį. Todėl Komisija 
turėtų pradėti rengti pasiūlymą, kai tik šis reglamentas bus priimtas.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Į transporto priemonėse montuojamą 
sistemą „eCall“ įdiegiamos privatumo 
didinimo technologijos, kad sistemos 
„eCall“ naudotojams būtų suteikta 
pageidaujamo lygio privatumo apsauga, 
taip pat reikalingos apsaugos priemonės 
siekiant užkirsti kelią sekimui ir 
netinkamam naudojimui.

Į transporto priemonėse montuojamą 
sistemą „eCall“ įdiegiamos privatumo 
didinimo technologijos, kad sistemos 
„eCall“ naudotojams būtų suteikta 
pageidaujamo lygio privatumo apsauga, 
taip pat reikalingos apsaugos priemonės 
siekiant užkirsti kelią sekimui ir 
netinkamam naudojimui. Automobilių 
gamintojai deramai informuoja savo 
klientus apie galimą buvimo vietos 
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nustatymą, susijusį su trečiųjų šalių 
paslaugų naudojimu, ir apie galima 
poveikį klientų privatumui.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Transporto priemonėje montuojama 
sistema „eCall“ siunčiamas būtiniausių 
duomenų rinkinys apima tik būtiniausią 
informaciją, kurios reikia norint tinkamai 
administruoti pagalbos skambučius.

2. Transporto priemonėje montuojama
telefono numeriu 112 grindžiama sistema
„eCall“ bendriesiems pagalbos centrams 
(BPC) siunčiamas būtiniausių duomenų 
rinkinys (BDR) apima tik būtiniausią 
informaciją, kurios reikia norint, kad BPC 
galėtų tinkamai administruoti pagalbos 
skambučius. Šis BDR turėtų būti 
periodiškai pervarstomas, siekiant iš 
naujo įvertinti, ar neprivalomus BDR 
reikėtų įtraukti prie privalomųjų BDR, 
arba apsvarstyti galimybę BDR papildyti 
naudinga informacija.

Pagrindimas

Tam tikros naudingos informacijos, pvz., keleivių skaičiaus, visose transporto priemonėse 
šiuo metu dar nenumatyta pateikti. Šią informaciją galima būtų numatyti pateikti ateityje 
atnaujinant tipo patvirtinimo reglamentą. Taigi dabartiniai neprivalomi duomenys galėtų 
tapti privalomais duomenimis.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamintojai užtikrina, kad sistemos 
„eCall“ naudotojams būtų teikiama aiški ir 
išsami informacija apie transporto 
priemonėje montuojamos sistemos „eCall“ 
atliekamą duomenų tvarkymą, visų pirma 
apie:

3. Gamintojai užtikrina, kad sistemos 
„eCall“ naudotojai galėtų laisvai 
pasirinkti privačių „eCall“ paslaugų 
teikėjų teikiamas paslaugas ir kad jiems
būtų teikiama aiški ir išsami informacija 
apie privačios sistemos „eCall“ atliekamą 
duomenų tvarkymą, visų pirma apie:
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) duomenų saugojimo transporto 
priemonėje montuojamoje sistemoje
trukmės apribojimą;

f) duomenų saugojimo transporto 
priemonėje sumontuotoje įrangoje
trukmės apribojimą;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) visą būtiną papildomą informaciją, 
susijusią su asmens duomenų tvarkymu 
teikiant privačią „eCall“ paslaugą ir (arba) 
kitas pridėtinės vertės paslaugas.

i) visą būtiną papildomą informaciją, 
susijusią su asmens duomenų tvarkymu 
teikiant privačią „eCall“ paslaugą ir (arba) 
kitas pridėtinės vertės paslaugas, ypač 
dėmesį atkreipiant į tai, kad gali būti 
transporto priemonėje montuojamos 
telefono numeriu 112 grindžiamos 
pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ ir 
privačių iškvietos sistemų „eCall“ arba 
teikiant kitas pridėtinės vertės paslaugas 
atliekamo duomenų tvarkymo skirtumų, 
visų pirma susijusių su nuolatiniu 
transporto priemonės vietos nustatymu.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Periodiniai techniniai patikrinimai

7a. Reikalavimai, taikomi periodiniams 
techniniams transporto priemonėje 
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sumontuotos sistemos „eCall“ 
patikrinimams, reglamentuojami 
vadovaujantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu dėl motorinių 
transporto priemonių ir jų priekabų 
periodinės techninės apžiūros, kuriuo 
panaikinama Direktyva 2009/40/EB.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Išimtys Išimtys ir modifikavimas

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Tų tipų transporto priemonės, kurių tipo 
patvirtinimas suteiktas iki 2015 m. 
spalio mėn., gali būti modifikuojamos 
įrengiant pagalbos iškvietos sistemą 
„eCall“ (tiek viešąją, tiek privačiąją 
sistemą „eCall“) kartu su judriojo ryšio 
terminalu.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
nurodytus 5 straipsnio 7 dalyje, 6 
straipsnio 4 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje,
Komisijai suteikiami neribotam
laikotarpiui nuo [...] [Leidinių biurui: 

2. 5 straipsnio 7 dalyje, 6 straipsnio 
4 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodyti
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami penkerių metų
laikotarpiui nuo šio reglamento 
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prašome įterpti tikslią įsigaliojimo datą]. įsigaliojimo datos. Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato baudų už šio 
reglamento nuostatų nesilaikymą taikymo 
gamintojams taisykles ir imasi visų 
priemonių, kad būtų užtikrintas jų 
įgyvendinimas. Numatytos baudos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomosios. Valstybės narės Komisijai 
praneša apie šias nuostatas ir nedelsdamos 
praneša apie bet kokį vėliau padarytą su 
jomis susijusį pakeitimą.

1. Valstybės narės nustato baudų už šio 
reglamento ir atitinkamų deleguotųjų aktų
nuostatų nesilaikymą taikymo gamintojams 
taisykles ir imasi visų priemonių, kad būtų 
užtikrintas jų įgyvendinimas. Numatytos 
baudos turi būti veiksmingos, proporcingos 
ir atgrasomosios, visų pirma tais atvejais, 
kai pažeidžiamas šio reglamento 6 
straipsnis. Valstybės narės Komisijai 
praneša apie šias nuostatas ir nedelsdamos 
praneša apie bet kokį vėliau padarytą su 
jomis susijusį pakeitimą.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Pranešimų teikimas

10a. Ne vėliau kaip 2018 m. spalio 1 d. 
Komisija parengia ir Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą 
apie pasiekimus transporto priemonėse 
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montuojant pagalbos iškvietos sistemą 
„eCall“. Komisija išnagrinėja, ar 
reglamento taikymo sritis turėtų būti 
išplėsta ir jis turėtų būti taikomas ir kitų 
kategorijų transporto priemonėms, 
pavyzdžiui, variklinėms dviratėms 
transporto priemonėms, sunkiasvorėms 
krovininėms transporto priemonėms bei 
autobusams. Prireikus Komisija pateikia 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto.
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