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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikums

Komisija pie eCall sistēmas ir strādājusi kopš 2005. gada un mēģinājusi to ieviest, 
pamatojoties uz brīvprātības principu. Tā kā brīvprātīgas rīcības pieeja nebija veiksmīga, 
proti, pašreiz eCall sistēma ir uzstādīta tikai aptuveni 0,7 % transportlīdzekļu, Komisija sāka 
pieņemt tiesību aktus, lai panāktu, ka eCall sistēma kļūst par obligātu pakalpojumu, kam jābūt 
pieejamam jaunajos transportlīdzekļos.

Eiropas Parlaments 2012. gada 3. jūlijā ar lielu balsu vairākumu pieņēma patstāvīgo ziņojumu 
„eCall — jauns tālruņa līnijas 112 pakalpojums iedzīvotājiem”. Minētajā ziņojumā 
Parlaments pauda nostāju, ka eCall būtu jākļūst par ES mēroga neatliekamās palīdzības 
izsaukšanas sistēmu, kura integrēta transportlīdzeklī un kuras pamatā ir neatliekamās 
palīdzības dienestu izsaukšana, zvanot uz numuru 112, un vienoti Eiropas standarti.
Komisija lielā mērā ievēroja Parlamenta ziņojumu, izstrādājot divus priekšlikumus, kas 
pašreiz tiek izskatīti.

Komisija izvēlējās regulatīvu pieeju. eCall pamatā būs prasība uzstādīt vienotā Eiropas 
neatliekamās palīdzības dienesta numura 112 izsaukšanai vajadzīgo aprīkojumu, kam 
piešķirts tipa apstiprinājums, visos transportlīdzekļos, sākot ar konkrētu kategoriju 
transportlīdzekļiem, kā arī sistēma eCall izsaukumu apstrādei telekomunikāciju tīklos un 
ārkārtas izsaukumu centrālēs (ĀIC). Pateicoties šai pieejai, eCall kļūs par visiem Eiropas 
iedzīvotājiem pieejamu ES mēroga pakalpojumu, tiks paātrināta eCall ieviešana un pilnībā 
izmantots viss šā pakalpojuma potenciāls glābt dzīvības un mazināt traumu smagumu.
Pamatojoties uz tālruņa numura 112 izsaukšanai paredzētajām standarta rūpnīcas iekārtām vai 
paralēli uzstādītām iekārtām, būs iespējams piedāvāt galalietotājam arī papildu neatliekamās 
palīdzības un/vai pievienotās vērtības pakalpojumus, kas dos papildu drošību un ekonomisko 
labumu.

Komisija 2011. gada 8. septembrī pieņēma Ieteikumu par atbalstu visu ES aptverošiem eCall
pakalpojumiem elektronisko sakaru tīklos neatliekamās palīdzības zvanu pārraidīšanai no 
transportlīdzekļa, pamatojoties uz 112 zvanu („eCall”).

Lai pabeigtu eCall stratēģijas īstenošanu un nodrošinātu, ka trīs iesaistītās ieinteresēto 
personu grupas (mobilo sakaru tīklu operatori, valstu neatliekamās palīdzības dienesti un 
automobiļu ražošanas nozare) līdz 2015. gadam laikus un paralēli ieviesīs eCall pakalpojumu, 
kura pamatā ir tālruņa numura 112 izsaukums, Komisija ir sniegusi šādus priekšlikumus:

a) ieteikumu dalībvalstīm attiecībā uz mobilo sakaru tīklu operatoru atbalstu eCall 
izsaukumu pārraidīšanai (atbildīgā struktūra — CNECT ĢD , dokuments pieņemts 
2011. gada 8. septembrī);

b) priekšlikumu regulai, kas būs daļa no transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma tiesību 
aktiem, paredzot, ka Eiropā konkrētu kategoriju jaunos transportlīdzekļos, kam 
piešķirts tipa apstiprinājums, obligāti jābūt uzstādītām ierīcēm, kuras nodrošinās eCall
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pakalpojumu (atbildīgā struktūra — ENTR ĢD, dokuments pieņemts 2013. gada 
13. jūnijā);

c) saskaņā ar Direktīvu 2010/40/ES par inteliģento transporta sistēmu ieviešanu —
Komisijas deleģēto regulu, kurā noteiktas specifikācijas ĀIC aprīkojumam, kas 
vajadzīgs eCall izsaukumu pienācīgai saņemšanu un apstrādei. Šai regulai sekoja 
priekšlikums par nepieciešamās infrastruktūras ieviešanu (atbildīgā struktūra —
MOVE ĢD, dokuments pieņemts 2013. gada 13. jūnijā).

Jaunākie priekšlikumi, kas publicēti 2013. gada 13. jūnijā, ir šādi:

1) priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par saskaņota sadarbspējīga eCall
ieviešanu visā ES;

2) priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tipa apstiprinājuma prasībām 
eCall transportlīdzekļa sistēmas izveidošanai un par grozījumiem Direktīvā 
2007/46/EK.

Regulas priekšlikums

Ar priekšlikumu ir pielāgota tipa apstiprinājuma regula, nosakot, ka jaunu tipu vieglajiem 
automobiļiem un vieglajiem kravas automobiļiem jābūt konstruētiem tā, lai nodrošinātu, ka 
nopietnas avārijas gadījumā automātiski tiktu izdarīts neatliekamās palīdzības izsaukums 
(eCall) uz numuru 112. Jābūt arī iespējai manuāli izdarīt neatliekamās palīdzības izsaukumu 
(eCall) uz numuru 112.

Ņemot vērā šajā pakalpojumā sniegto informāciju, Komisija ir paredzējusi noteikumus par 
privātumu un datu aizsardzību.

Regula būs piemērojama no 2015. gada 1. oktobra.

Atzinuma sagatavotāja nostāja

Atzinuma sagatavotājs piekrīt Komisijas ierosinājumam piemērot regulu tikai jauniem N1 un 
M1 kategorijas transportlīdzekļu tipiem. Viņš aicina Komisiju sīkāk izpētīt, vai regulu 
vajadzētu piemērot arī divriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem, smagkravas 
transportlīdzekļiem un autobusiem. Viņš arī aicina ražotājus pēc iespējas ātrāk uzstādīt eCall
tehnoloģiju pašreizējo tipu transportlīdzekļos, kas tiks ražoti pēc 2015. gada 1. oktobra.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisijas priekšlikumu attiecināt regulu tikai uz eCall 
pakalpojuma darbību. Viņš uzskata, ka brīvpieejas platforma ir lietderīgs rīks, kas būs ļoti 
noderīgs ES autovadītājiem. Tomēr, lai izstrādātu pilnīgus noteikumus par brīvpieejas 
platformas izveidi, ir nepieciešama sīkāka izpēte. Šā iemesla dēļ atzinuma sagatavotājs 
Komisijas priekšlikumu nav grozījis. Tas ļaus politikas veidotājiem ātri panākt progresu 
sarunās, kā rezultātā eCall tiks ātri ieviests visos jaunajos transportlīdzekļos.

eCall definīcija
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Atzinuma sagatavotājs ierosina iekļaut eCall definīciju, kas pārņemta no Deleģētās regulas 
Nr. 305/2013.

Trešo personu pakalpojumi

Vairāki automobiļu ražotāji autovadītājiem jau piedāvā privātu eCall sistēmu. Atzinuma 
sagatavotāja mērķis nav sodīt šos ražotājus, aizliedzot šādus pakalpojumus. Trešo personu 
pakalpojumi var pastāvēt. Autovadītājiem, kas vēlas, lai viņu automobilī būtu šāda sistēma, ir 
jābūt iespējai īstenot šo vēlmi. Tomēr ir skaidri jānosaka, ka primārā sistēma ir eCall zvans uz 
numuru 112. Tai ir jābūt publiskai sistēmai, kas pieejama visiem, un no 2015. gada 1. oktobra 
tai jābūt nodrošinātai ikvienā jaunajā automobilī. Klientam arī skaidri jādara zināms, ka 
atšķirībā no 112 eCall sistēmas trešo personu pakalpojumu izmantošana var radīt iespēju 
izsekot automobiļa atrašanās vietai.

Privātums

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai tiktu ievērots autovadītāju privātums un 
novērsta ļaunprātīga datu izmantošana. Šā iemesla dēļ atzinuma sagatavotājs atbalsta 
Komisijas priekšlikumu par to, ka eCall jābūt snaudošai sistēmai, kas nozīmē, ka automobiļa 
izsekošana būs neiespējama. Atzinuma sagatavotājs tomēr vēlas vērst iedzīvotāju uzmanību 
uz to, ka, izvēloties izmantot trešās personas nodrošinātu papildu pakalpojumu, iedzīvotāju 
privātums vairs nebūs aizsargāts ar šo regulu.

Periodiskas tehniskās apskates

Transportlīdzeklī uzstādītās eCall sistēmas periodiskajām tehniskajām apskatēm būtu 
jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes regula par mehānisko transportlīdzekļu un to 
piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu.

GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai vēl vairāk uzlabotu ceļu satiksmes 
drošību, paziņojumā „eCall: Laiks ieviest”6

ierosināti jauni pasākumi, kas paātrinātu
ārkārtas izsaukumu no transportlīdzekļa 
izveidošanu Savienībā. Viens no 
ierosinātajiem pasākumiem ir padarīt 

(3) Lai vēl vairāk uzlabotu ceļu satiksmes 
drošību, paziņojumā „eCall: Laiks ieviest”6

ierosināti jauni pasākumi, lai Savienībā 
ieviestu ārkārtas izsaukumu no 
transportlīdzekļa, pienācīgu uzmanību 
pievēršot arī tehnoloģiskās neitralitātes 
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obligātu visu jauno transportlīdzekļu 
aprīkošanu ar eCall transportlīdzekļa 
sistēmām, sākot ar M1 un N1 kategoriju 
transportlīdzekļiem, kā noteikts 
Direktīvas 2007/46/EK II pielikumā.

principam. Viens no ierosinātajiem 
pasākumiem ir padarīt obligātu visu jauno 
transportlīdzekļu aprīkošanu ar eCall
transportlīdzekļa sistēmām, sākot ar M1 un 
N1 kategoriju transportlīdzekļiem, kā 
noteikts Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikumā.

__________________ __________________
6 COM (2009) 434 galīgā redakcija. 6 COM (2009) 434 galīgā redakcija.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Paredzams, ka Savienības eCall sistēma 
samazinās bojāgājušo skaitu Savienībā, kā 
arī ceļu satiksmes negadījumu traumu 
smagumu. eCall sistēmas obligāta 
ieviešana varētu nodrošināt pakalpojumus, 
kas pieejami visiem iedzīvotājiem, un 
tādējādi mazināt cilvēku ciešanas un
veselības aprūpes un citas izmaksas.

(5) Paredzams, ka Savienības eCall sistēma 
samazinās bojāgājušo skaitu Savienībā, kā 
arī ceļu satiksmes negadījumu traumu 
smagumu, jo tā neatliekamās palīdzības 
dienestiem ļaus ietaupīt laiku, kas 
vajadzīgs, lai ierastos palīgā cietušajiem. 
eCall sistēmas obligāta ieviešana varētu 
nodrošināt šā pakalpojuma pieejamību
visiem iedzīvotājiem un tādējādi mazināt 
gan cilvēku ciešanas, gan izmaksas, kas 
saistītas ar veselības aprūpi, negadījumu 
izraisītajiem sastrēgumiem uz ceļiem un
ceļu aprīkošanu ar neatliekamās 
palīdzības izsaukšanas punktiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Precīzas un uzticamas pozicionēšanas 
informācijas sniegšana ir eCall
transportlīdzekļa sistēmas efektīvas 
darbības būtisks elements. Tādēļ ir 
lietderīgi pieprasīt tā savietojamību ar 

(6) Precīzas un uzticamas pozicionēšanas 
informācijas sniegšana ir eCall
transportlīdzekļa sistēmas efektīvas 
darbības būtisks elements. Tādēļ ir 
lietderīgi pieprasīt tā savietojamību ar 



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

LV

pakalpojumiem, ko sniedz satelītu 
navigācijas programmas, tostarp sistēmas, 
kas izveidotas saskaņā ar Galileo un 
EGNOS programmām, kas minētas Eiropas 
Parlamenta 2008. gada 9. jūlija 
Regulā (EK) Nr. 683/2008 par Eiropas 
satelītu radionavigācijas programmu 
(EGNOS un Galileo) turpmāku 
īstenošanu8.

pakalpojumiem, ko sniedz operatīvās
satelītu navigācijas programmas, tostarp 
sistēmas, kas izveidotas saskaņā ar Galileo
un EGNOS programmām, kuras minētas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2008. gada 9. jūlija Regulā (EK) 
Nr. 683/2008 par Eiropas satelītu 
radionavigācijas programmu (EGNOS un 
Galileo) turpmāku īstenošanu8.

__________________ __________________
8 OV L 196, 24.7.2008., 1. lpp. 8 OV L 196, 24.7.2008., 1. lpp.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Transportlīdzekļu obligātai aprīkošanai 
ar eCall transportlīdzekļa sistēmu sākotnēji 
būtu jāattiecas tikai uz jauniem pasažieru 
automobiļiem un vieglajiem kravas 
automobiļiem (M1 un N1 kategoriju), 
kuriem jau ir piemērots aktivēšanas 
mehānisms.

(7) Transportlīdzekļu obligātai aprīkošanai 
ar tālruņa numura 112 izsaukšanai 
paredzētu eCall transportlīdzekļa sistēmu 
sākotnēji būtu jāattiecas tikai uz jauniem 
pasažieru automobiļu tipiem un vieglajiem 
kravas automobiļiem (M1 un N1 
kategoriju), kuriem jau ir piemērots 
aktivēšanas mehānisms. eCall 
transportlīdzekļa sistēmas uzstādīšana 
pastāvošo tipu transportlīdzekļos, kas tiks 
ražoti pēc 2015. gada oktobra, būtu jāveic 
pēc iespējas ātrāk. Komisijai iespējama 
likumdošanas priekšlikuma perspektīvā 
būtu jāizvērtē iespēja tuvākajā nākotnē 
aprīkot ar eCall transportlīdzekļa sistēmu 
tālruņa numura 112 izsaukšanai arī citas 
transportlīdzekļu kategorijas, piemēram, 
smagkravas transportlīdzekļus, vietējās 
satiksmes un tālsatiksmes autobusus, 
divriteņu mehāniskos transportlīdzekļus 
un lauksaimniecības traktorus.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Patērētājiem būtu jāsaņem patiess 
pārskats par tālruņa numura 112 
izsaukšanai paredzēto eCall 
transportlīdzekļa sistēmu, kā arī attiecīgā 
gadījumā par transportlīdzeklī uzstādītu 
privātu eCall sistēmu, kā arī vispusīga un 
ticama informācija par jebkādām papildu 
funkcijām vai pakalpojumiem, kas saistīti 
ar piedāvātajiem privātajiem neatliekamās 
palīdzības izsaukuma pakalpojumiem, 
transportlīdzeklī integrēto lietotni 
neatliekamās palīdzības izsaukumu 
veikšanai un par sagaidāmo pakalpojuma 
kvalitāti, iegādājoties trešās puses lietotni, 
kā arī par attiecīgajām izmaksām.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Transportlīdzekļu obligātai aprīkošanai 
ar eCall transportlīdzekļa sistēmu 
nevajadzētu skart visu ieinteresēto personu, 
piemēram, automašīnu ražotāju un 
neatkarīgo uzņēmumu, tiesības piedāvāt 
papildu ārkārtas situāciju un/vai 
pievienotas vērtības pakalpojumus paralēli 
vai pamatojoties uz tālruņa līnijas 112 
eCall transportlīdzekļa sistēmu. Tomēr 
šiem papildu pakalpojumiem jābūt tā
izveidotiem, lai vēl vairāk nenovērstu 
transportlīdzekļa vadītāja uzmanību.

(8) Transportlīdzekļu obligātai aprīkošanai 
ar eCall transportlīdzekļa sistēmu 
nevajadzētu skart visu ieinteresēto personu, 
piemēram, automašīnu ražotāju un 
neatkarīgo uzņēmumu, tiesības piedāvāt 
trešo personu sniegtus papildu 
neatliekamās palīdzības un/vai pievienotas 
vērtības pakalpojumus paralēli tālruņa 
līnijas 112 eCall transportlīdzekļa sistēmai 
vai pamatojoties uz to. Tomēr šiem papildu 
pakalpojumiem jābūt izveidotiem tā, lai vēl 
vairāk nenovērstu transportlīdzekļa 
vadītāja uzmanību, un jāatbilst spēkā 
esošajiem tiesību aktiem par datu 
privātuma aizsardzību. Turklāt būtu 
jānodrošina, lai transportlīdzekļu ražotāju 
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paralēlie neatliekamās palīdzības 
pakalpojumi nekādā gadījumā neradītu 
šķēršļus ārkārtas izsaukumu centrāļu 
darbības efektivitātei.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu patērētājiem atvērtu 
izvēli un godīgu konkurenci, kā arī 
veicinātu inovāciju un paaugstinātu 
Savienības informācijas tehnoloģiju 
nozares konkurētspēju pasaules tirgū, eCall
transportlīdzekļa sistēmai jābūt pieejamai 
bez maksas un bez diskriminācijas visiem 
neatkarīgajiem tirgus dalībniekiem un 
jāpamatojas uz savstarpēji izmantojamu un
publiski piekļūstamu platformu —
iespējamajām nākotnes transportlīdzekļa 
lietotnēm vai pakalpojumiem.

(9) Lai nodrošinātu patērētājiem atvērtu 
izvēli un godīgu konkurenci, kā arī 
veicinātu inovāciju un paaugstinātu 
Savienības informācijas tehnoloģiju 
nozares konkurētspēju pasaules tirgū, eCall
transportlīdzekļa sistēmai, kas paredzēta
tālruņa numura 112 izsaukšanai, jābūt 
pieejamai bez maksas un bez 
diskriminācijas visiem neatkarīgajiem
tirgus dalībniekiem un jāpamatojas uz 
savstarpēji izmantojamu, drošu un 
standartizētu brīvpieejas platformu 
iespējamajām nākotnes transportlīdzekļa 
lietotnēm vai pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Jebkādu transportlīdzeklī integrētu 
papildu lietotņu vai pakalpojumu 
ieviešanai nevajadzētu aizkavēt šīs regulas 
stāšanos spēkā un piemērošanu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
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10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) eCall kā ar drošību saistītai sistēmai 
ir jānodrošina maksimāli augsts drošuma 
līmenis. Tādēļ būtu jānodrošina minimālā 
datu kopuma un balss pārraides 
precizitāte un kvalitāte, un jāizstrādā 
vienots testēšanas režīms, lai nodrošinātu 
eCall transportlīdzekļa sistēmas ilgmūžību 
un noturību. Tas ietilpst periodiskās 
tehniskās apskates uzdevumos, kas 
veicami saskaņā ar Regulu (ES) Nr. .../... 
8a*. Šādas testēšanas sīki izstrādāti 
noteikumi būtu jāiekļauj minētās regulas 
attiecīgajā pielikumā.
__________________
8a Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) .../... par mehānisko 
transportlīdzekļu un to piekabju 
periodiskajām tehniskajām apskatēm un 
par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu 
(OV L ...).
* OV: lūgums ievietot dokumenta 
(2012/0184(COD)) numuru, datumu un 
publikācijas atsauci.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) 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”9, par personas datu apstrādi, 
izmantojot eCall transportlīdzekļa sistēmu, 
būtu jāievēro personas datu aizsardzības 
noteikumi, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1995. gada 

(13) 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”9, par personas datu apstrādi, 
izmantojot eCall transportlīdzekļa sistēmu, 
būtu jāievēro personas datu aizsardzības 
noteikumi, kas paredzēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1995. gada 
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24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti10 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 elektronisko komunikāciju)11, jo 
īpaši, lai garantētu, ka transportlīdzekļi, kas 
aprīkoti ar eCall transportlīdzekļa sistēmu, 
savas parastās darbības laikā saistībā ar 
112 līnijas eCall nav izsekojami, tiem 
neveic nekādu pastāvīgu uzraudzību un ka 
minimālais datu kopums, ko nosūta eCall
transportlīdzekļa sistēma, ietver 
informācijas minimumu, kas vajadzīgs 
neatliekamās palīdzības izsaukumu 
pienācīgai apstrādei.

24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par 
personu aizsardzību attiecībā uz personas 
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti10 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 elektronisko komunikāciju)11, jo 
īpaši, lai garantētu, ka transportlīdzekļi, kas 
aprīkoti ar eCall transportlīdzekļa sistēmu, 
savas parastās darbības laikā saistībā ar 
112 līnijas eCall nav izsekojami, tiem 
neveic nekādu pastāvīgu izsekošanu un ka 
minimālais datu kopums, ko nosūta eCall
transportlīdzekļa sistēma, ietver 
informācijas minimumu, kas vajadzīgs 
neatliekamās palīdzības izsaukumu 
apstrādei ārkārtas izsaukumu centrālēs.

__________________ __________________
9 1609/06/EN, 125. darba grupa. 9 1609/06/EN, 125. darba grupa.
10 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. 10 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
11 OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp. 11 OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a eCall transportlīdzekļa sistēmas 
periodiskajai tehniskajai pārbaudei būtu 
jāietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulas par mehānisko transportlīdzekļu 
un to piekabju periodiskajām tehniskajām 
apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK 
atcelšanu darbības jomā.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
16. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Būtu jādod pietiekami daudz laika 
transportlīdzekļu ražotājiem, lai tie varētu 
pielāgoties šīs regulas tehniskajām 
prasībām.

(16) Būtu jādod pietiekami daudz laika 
transportlīdzekļu ražotājiem, lai tie varētu 
pielāgoties šīs regulas tehniskajām 
prasībām, piemēram, lai dažādos 
prasītajos apstākļos veiktu nepieciešamos 
testus.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā noteiktas tehniskās prasības 
transportlīdzekļu EK tipa apstiprināšanai 
attiecībā uz eCall transportlīdzekļa 
sistēmu.

Šajā regulā noteiktas tehniskās prasības 
transportlīdzekļu EK tipa apstiprināšanai 
attiecībā uz tālruņa numura 112 
izsaukšanai paredzētu eCall
transportlīdzekļa sistēmu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) „eCall transportlīdzekļa sistēma” ir 
automātiski ar transportlīdzeklī iebūvētiem 
sensoriem vai manuāli iedarbināma 
sistēma, kura, izmantojot mobilo bezvadu 
sakaru tīklu, nosūta standarta minimālo 
datu kopumu un izveido tālruņa līnijas 112 
audiokanālu starp transportlīdzeklī 
esošajiem pasažieriem un ārkārtas 
izsaukumu centrāli;

(1) „tālruņa numura 112 izsaukšanai 
paredzēta eCall transportlīdzekļa sistēma” 
jeb „publiskais eCall” ir automātiski ar 
transportlīdzeklī iebūvētiem sensoriem vai 
manuāli iedarbināma snaudoša sistēma, 
kura, izmantojot publisku mobilo bezvadu 
sakaru tīklu, nosūta standarta minimālo 
datu kopumu un izveido tālruņa līnijas 112 
audiokanālu starp transportlīdzeklī 
esošajiem pasažieriem un ārkārtas 
izsaukumu centrāli;
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) „transportlīdzekļa sistēma” ir 
transportlīdzekļa iekārtas kopā ar 
līdzekļiem eCall aktivizēšanai, 
pārvaldīšanai un veikšanai, izmantojot 
publisko mobilo bezvadu sakaru tīklu, kas 
rada saikni starp transportlīdzekli un eCall
pakalpojuma īstenošanas līdzekļiem, 
izmantojot publisko mobilo bezvadu 
sakaru tīklu.

(2) „transportlīdzeklī integrēta iekārta” ir 
transportlīdzekļa ierīces kopā ar līdzekļiem 
eCall aktivizēšanai, pārvaldīšanai un 
veikšanai, izmantojot publisko mobilo 
bezvadu sakaru tīklu, kas rada saikni starp 
transportlīdzekli un eCall pakalpojuma 
īstenošanas līdzekļiem, izmantojot 
publisko mobilo bezvadu sakaru tīklu.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) „eCall izsaukums” ir neatliekamās 
palīdzības numura 112 izsaukums no 
transportlīdzekļa, kurš tiek veikts vai nu 
automātiski, aktivizējoties 
transportlīdzeklī uzstādītiem sensoriem, 
vai manuāli un kurš nodrošina
standartizēta datu minimuma nosūtīšanu 
un audiokanāla izveidi starp 
transportlīdzekli un ĀIC, izmantojot 
publiskos mobilo bezvadu sakaru tīklus;

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) „trešās puses pakalpojumu eCall 
sistēma” (TPS eCall) jeb „privātais eCall” 
ir neatliekamās palīdzības izsaukšanas 
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sistēma, kura atbilst standartam EN 
16102: 2011, kuras pamatā ir starp 
automobiļa īpašnieku un pakalpojuma 
sniedzēju noslēgts līgums un kura 
nodrošina datu pārraidi trešās puses 
pakalpojumu sniedzējam (TPSP) un balss 
izsaukuma izveidi ar šo TPSP, izmantojot 
mobilo bezvadu sakaru tīklu.
Notiekot smagam nelaimes gadījumam, 
TPSP izveido balss savienojumu ar 
piemērotāko ārkārtas izsaukumu centrāli 
(ĀIC) un šai piemērotākajai ĀIC nosūta 
visu attiecīgo informāciju par notikušo, 
tostarp informāciju, kas noteikta 
standartā EN 15722 (Intelektiskās 
transporta sistēmas. E-drošība. eCall 
minimālais datu kopums (MDK)).

Pamatojums

Jau ilgus gadus sistēma „TPS-eCall” sniedz nozīmīgus atbalsta pakalpojumus situācijās, kad 
notikuši nelaimes gadījumi. „TPS eCall” tagad ir standartizēts (EN 16102: 2011) tāpat kā 
Eiropas eCall standarts (EN 16072: 2011), lai transportlīdzeklī vienlaikus varētu būt abas 
glābšanas sistēmas.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2.c punkts (jauns))

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2c) „ārkārtas izsaukumu centrāle” ir 
valsts iestādes vai attiecīgās dalībvalsts 
atzītas privātas organizācijas pārziņā 
esoša fiziska vieta, kurā primāri tiek 
pieņemti neatliekamās palīdzības 
izsaukumi, lai par tiem informētu 
glābšanas dienestus;

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
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3. pants – 1. daļa – 2.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2d) „transportlīdzekļa ierīces” ir 
transportlīdzeklī pastāvīgi uzstādītas 
ierīces, kas nodrošina piekļuvi vai kam ir 
piekļuve transportlīdzekļa datiem, kuri 
nepieciešami eCall izsaukuma veikšanai, 
izmantojot publisku mobilo bezvadu 
sakaru tīklu.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotāji pierāda, ka visi to jaunie 
transportlīdzekļu tipi tiek konstruēti tā, lai 
nodrošinātu, ka pēc smaga negadījuma, kas 
notiek Savienības teritorijā, automātiski 
tiek aktivēts eCall zvans uz vienoto 
Eiropas neatliekamās palīdzības dienesta 
numuru 112.

Ražotāji pierāda, ka visi to jaunie 
transportlīdzekļu tipi tiek konstruēti tā, lai 
nodrošinātu, ka pēc smaga negadījuma, kas 
notiek Savienības teritorijā un par ko 
liecina viena vai vairāku transportlīdzeklī 
uzstādītu sensoru un/vai procesoru 
ieslēgšanās, automātiski tiek aktivēts eCall
zvans uz neatliekamās palīdzības dienesta 
numuru 112.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ražotāji pierāda, ka jauni transportlīdzekļi
tiek konstruēti tā, lai nodrošinātu, ka eCall 
uz vienoto Eiropas neatliekamās palīdzības 
numuru 112 var aktivēt arī manuāli.

Ražotāji pierāda, ka jauni transportlīdzekļu 
tipi tiek konstruēti tā, lai nodrošinātu, ka 
eCall izsaukumu uz vienoto Eiropas 
neatliekamās palīdzības numuru 112 var 
aktivēt arī manuāli.
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta pirmā un otrā daļa neskar 
transportlīdzekļa īpašnieka tiesības 
papildus eCall transportlīdzekļa sistēmai, 
kas paredzēta tālruņa numura 112 
izsaukšanai, izmantot citu 
transportlīdzeklī uzstādītu neatliekamās 
palīdzības izsaukšanas sistēmu, kura 
piedāvā līdzīgu pakalpojumu. Šādā 
gadījumā otra neatliekamās palīdzības 
izsaukšanas sistēma atbilst standartam 
EN 16102 „Intelektiskās transporta 
sistēmas. eCall. Ekspluatācijas prasības 
trešo pušu atbalstītiem ārkārtas 
izsaukumu pakalpojumiem”, un ražotāji 
vai pakalpojuma sniedzēji pierāda, ka 
transportlīdzeklī integrētajai sistēmai ir 
pārslēgšanas mehānisms, kas nodrošina 
to, ka aktīva vienmēr ir tikai viena sistēma 
un ka gadījumā, ja otra neatliekamās 
palīdzības izsaukšanas sistēma 
nedarbojas, automātiski iedarbojas 
tālruņa numura 112 izsaukšanai 
paredzētā eCall transportlīdzekļa sistēma.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Visi automobiļu ražotāji informē 
savus klientus par to, ka ir pieejama 
publiska bezmaksas eCall sistēma tālruņa 
numura 112 izsaukšanai.
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ražotāji nodrošina, lai uztvērēji 
transportlīdzekļa sistēmās ir savietojami ar 
pozicionēšanas pakalpojumiem, ko sniedz
satelītu navigācijas sistēmas, tostarp 
Galileo un EGNOS sistēmas.

3. Ražotāji nodrošina, ka transportlīdzeklī 
integrētās iekārtas uztvērēji ir savietojami 
ar satelītu navigācijas sistēmu, tostarp 
Galileo un EGNOS sistēmu, operatīvajiem 
pozicionēšanas pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
5. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ražotāji pierāda, ka pašpārbaudē vai 
pēc pašpārbaudes konstatētas kritiskas 
sistēmas atteices gadījumā, kā rezultātā 
nav iespējams pārraidīt eCall izsaukumu, 
transportlīdzeklī esošās personas saņem 
attiecīgu brīdinājumu.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. eCall transportlīdzekļa sistēma ir 
pieejama visiem neatkarīgajiem tirgus 
dalībniekiem bez maksas un bez 
diskriminācijas, vismaz attiecībā uz 
remontu un apkopi.

6. Visi tālruņa numura 112 izsaukšanai 
paredzētās eCall transportlīdzekļa sistēmas 
komponenti ir pieejami visiem 
neatkarīgajiem tirgus dalībniekiem bez 
maksas un bez diskriminācijas 
transportlīdzekļa remonta un apkopes 
vajadzībām.
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
5. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Pēc šīs regulas pieņemšanas Eiropas 
Komisija vajadzības gadījumā sāk 
izstrādāt tehniskās prasības 
sadarbspējīgai, standartizētai, drošai 
brīvpieejas platformai transportlīdzekļa 
remonta un apkopes vajadzībām, kā arī 
turpmākām transportlīdzeklī integrētām 
lietotnēm vai pakalpojumiem. Tiklīdz 
minētās platformas standarti ir pieejami, 
eCall sistēmas balsta uz šiem standartiem.

Pamatojums

Regula būtu jāattiecina tikai uz eCall pakalpojuma darbību. Brīvpieejas platforma ir 
noderīga un ir jāattīsta, lai nodrošinātu ES autovadītājiem lielas priekšrocības, jo tādējādi 
viņiem būtu dotas izvēles iespējas. Tomēr ir nepieciešama sīkāka izpēte, lai izstrādātu 
pilnīgus noteikumus par šādas brīvi pieejamas platformas izveidi. Tādēļ Komisijai būtu jāsāk 
attiecīga priekšlikuma izstrāde, tiklīdz būs pieņemta šī regula.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Privātumu uzlabojošas tehnoloģijas tiek 
iestrādātas eCall transportlīdzekļa sistēmā, 
lai nodrošinātu eCall lietotājiem vēlamo 
privātuma aizsardzības līmeni, kā arī 
nepieciešamos aizsardzības pasākumus, lai 
novērstu pārraudzību un ļaunprātīgu 
izmantošanu.

Privātumu uzlabojošas tehnoloģijas tiek 
iestrādātas eCall transportlīdzekļa sistēmā, 
lai nodrošinātu eCall lietotājiem vēlamo 
privātuma aizsardzības līmeni, kā arī 
nepieciešamos aizsardzības pasākumus, lai 
novērstu pārraudzību un ļaunprātīgu 
izmantošanu. Automobiļu ražotāji 
pienācīgi informē savus klientus par to, 
ka trešo personu pakalpojumu 
izmantošana var pavērt iespēju izsekot 
automobiļa atrašanās vietai un par to, kā 
tas var ietekmēt klientu privātumu.
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Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Minimālais datu kopums, ko nosūta 
eCall transportlīdzekļa sistēma, iekļauj
tikai minimālo informāciju, kas vajadzīga 
neatliekamās palīdzības izsaukumu 
pienācīgai apstrādei.

2. Minimālais datu kopums (MDK), ko 
tālruņa numura 112 izsaukšanai 
paredzētā eCall transportlīdzekļa sistēma 
nosūta ārkārtas izsaukumu centrālei, 
aptver tikai minimālo informāciju, kas 
vajadzīga neatliekamās palīdzības 
izsaukumu pienācīgai apstrādei ārkārtas 
izsaukumu centrālēs. Minimālais datu 
kopums būtu periodiski jāpārskata, 
pievēršoties fakultatīva MDK pārveidei 
par obligāto MDK vai arī MDK 
iespējamai papildināšanai ar noderīgu 
informāciju.

Pamatojums

Patlaban vēl ne visos transportlīdzekļos ir pieejama informācija, kas var izrādīties noderīga, 
piemēram, informācija par pasažieru skaitu. Šī informācija varētu kļūt pieejama pēc 
turpmākiem tipa apstiprinājuma regulas atjauninājumiem. Tad datus, kas patlaban ir 
fakultatīvi, varētu noteikt par obligātiem.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ražotāji nodrošina, ka eCall lietotājiem 
tiek sniegta skaidra un visaptveroša 
informācija par datu apstrādi, kuru veic, 
izmantojot eCall transportlīdzekļa sistēmu, 
jo īpaši:

3. Ražotāji nodrošina, ka eCall lietotāji var 
brīvi izvēlēties privātu eCall pakalpojumu 
piedāvātāju pakalpojumus un saņem no 
tiem skaidru un visaptverošu informāciju
par datu apstrādi, kuru veic, izmantojot 
privāto eCall sistēmu, jo īpaši:
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Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) datu saglabāšanas ilgums 
transportlīdzekļa sistēmā;

(f) datu saglabāšanas ilgums 
transportlīdzeklī integrētajā iekārtā;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
6. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) jebkura papildu informācija par
personas datu apstrādi saistībā ar 
noteikumiem par privāto eCall
pakalpojumu un/vai citu pievienotās 
vērtības pakalpojumu sniegšanu.

(i) jebkura papildu informācija par 
personas datu apstrādi saistībā ar 
noteikumiem par privāto eCall
pakalpojumu un/vai citu pievienotās 
vērtības pakalpojumu sniegšanu, jo īpaši 
ņemot vērā to, ka datu apstrāde, kuru 
veic, izmantojot tālruņa numura 112 
izsaukšanai paredzēto eCall 
transportlīdzekļa sistēmu, var atšķirties no 
datu apstrādes, kuru veic, izmantojot 
privātu eCall sistēmu vai citu pievienotas 
vērtības pakalpojumu, jo īpaši attiecībā uz 
pastāvīgu transportlīdzekļa atrašanās 
vietas izsekošanu.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Periodiska tehniskā apskate

7.a eCall transportlīdzekļa sistēmas 
periodiskās tehniskās apskates prasības 
reglamentē ar Eiropas Parlamenta un 



AD\1012965LV.doc 21/24 PE521.698v02-00

LV

Padomes regulu par mehānisko 
transportlīdzekļu un to piekabju 
periodiskajām tehniskajām apskatēm un 
par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Atbrīvojumi Atbrīvojumi un vēlāka aprīkošana

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants
Transportlīdzekļu tipus, kas apstiprināti 
pirms 2015. gada oktobra, ir iespējams 
aprīkot ar eCall sistēmu gan publiska, gan 
privāta eCall izsaukuma veikšanai, 
izmantojot mobilu galaiekārtu.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas 
minēti 5. panta 7. punktā, 6. panta 
4. punktā un 8. panta 2. punktā, ir 
piešķirtas Komisijai uz nenoteiktu laiku 
no [...] [publikāciju birojs, lūdzu, ierakstīt 
precīzu spēkā stāšanās datumu].

2. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas 
minēti 5. panta 7. punktā, 6. panta 
4. punktā un 8. panta 2. punktā, Komisijai 
piešķir uz pieciem gadiem no šīs regulas 
spēkā stāšanās brīža. Komisija sagatavo 
ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu 
vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu 
gadu laikposma beigām. Pilnvaru 
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deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz 
tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst 
pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs 
mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro ražotājiem šīs 
regulas noteikumu neievērošanas 
gadījumā, un veic visus pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai nodrošinātu to piemērošanu. 
Paredzētās sankcijas ir efektīvas, samērīgas 
un preventīvas. Dalībvalstis par šiem 
noteikumiem paziņo Komisijai un tūlīt
ziņo par jebkuriem vēlākiem to 
grozījumiem.

1. Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, ko piemēro ražotājiem šīs 
regulas noteikumu un attiecīgo deleģēto 
aktu neievērošanas gadījumā, un veic visus 
pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu 
to piemērošanu. Paredzētās sankcijas ir 
efektīvas, samērīgas un preventīvas, it 
sevišķi gadījumos, kad pārkāpts šīs 
regulas 6. pants. Dalībvalstis par šiem 
noteikumiem paziņo Komisijai un 
nekavējoties ziņo par jebkuriem vēlākiem 
to grozījumiem.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Ziņošana

10.a Komisija ne vēlāk kā līdz 2018. gada 
1. oktobrim sagatavo novērtējuma 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par paveikto attiecībā uz eCall 
transportlīdzekļa sistēmu. Komisija 
izvērtē, vai regulas darbības joma būtu 
jāpaplašina, attiecinot to arī uz citu 
kategoriju transportlīdzekļiem, piemēram, 
divriteņu mehāniskajiem 
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transportlīdzekļiem, smagkravas 
transportlīdzekļiem un autobusiem. 
Attiecīgā gadījumā Komisija iesniedz 
tiesību akta priekšlikumu.
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