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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 —
pašreiz eCall sistēma ir uzstādīta tikai aptuveni 0,7 % transportlīdzekļu —, Komisija sāka 
pieņemt tiesību aktus ar mērķi panākt, lai eCall sistēma kļūtu 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 
izsaukumu sistēmu, kura uzstādīta transportlīdzeklī un kuras pamatā ir neatliekamās 
palīdzības dienestu izsaukšanas numurs 112 un vienoti Eiropas standarti.
Komisija lielā mērā atbalstīja Parlamenta ziņojumu, izstrādājot divus priekšlikumus, kas 
pašreiz tiek izskatīti.

Komisija izvēlējās regulatīvu pieeju. eCall pamatā būs vienotā Eiropas neatliekamās 
palīdzības dienesta numura 112 izsaukšanai vajadzīgā aprīkojuma ar tipa apstiprinājumu 
uzstādīšana visos transportlīdzekļos, sākot ar konkrētu kategoriju transportlīdzekļiem, kā arī 
eCall sistēma izsaukumu apstrādei telesakaru tīklos un ārkārtas izsaukumu centrālēs (ĀIC). Šī 
pieeja darīs eCall pieejamu visiem Eiropas iedzīvotājiem kā ES mēroga pakalpojumu, 
paātrinās eCall ieviešanu un īstenos visu šā pakalpojuma potenciālu glābt dzīvības un mazināt 
traumu smagumu. Attīstot līnijas 112 standarta rūpnīcas iekārtas vai papildinot tās, 
galalietotājam var sniegt papildu ārkārtas un/vai pievienotās vērtības pakalpojumus, kas dod 
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 savas eCall stratēģijas īstenošanu un nodrošinātu, ka trīs iesaistītās ieinteresēto 
personu grupas (mobilo sakaru tīkla 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, kura mērķauditorija bija mobilo sakaru tīklu operatori, eCall 
izsaukumu pārraidīšanas atbalstam (atbildīgā persona CNECT ĢD — pieņemts 
2011. gada 8. septembrī);

b) priekšlikumu regulai, kas būs daļa no transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma tiesību 
aktiem un ar ko nosaka, ka Eiropā konkrētu kategoriju jaunos transportlīdzekļos ar 
tipa apstiprinājumu jābūt iebūvētām ierīcēm, kuras nodrošina eCall pakalpojumu 
(atbildīgā persona ENTR ĢD — pieņemts 2013. gada 13. jūnijā);

c) saskaņā ar Direktīvu 2010/40/ES, kas attiecas uz inteliģentām [intelektiskām] 
transporta sistēmām, Komisijas deleģēto regulu, kurā ir noteiktas specifikācijas tādas 
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ĀIC infrastruktūras modernizācijai, kas vajadzīga eCall izsaukumu pienācīgai 
saņemšanu un apstrādei. Pēc šīs regulas tika iesniegts priekšlikums par minētās 
nepieciešamās infrastruktūras ieviešanu (atbildīgā persona MOVE ĢD) — pieņemta 
2013. gada 13. jūnijā.

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

1) priekšlikums 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 neatliekamās palīdzības izsaukums (eCall) uz numuru 112 tiktu 
veikts automātiski. Jābūt arī iespējai manuāli piezvanīt uz numuru 112, lai izsauktu 
neatliekamo palīdzību (eCall).

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 priekšlikumam piemērot regulu tikai N1 un 
M1 kategorijas jaunu tipu transportlīdzekļiem. Viņš lūdz Komisijai veikt sīkāku izpēti par to, 
vai regulu vajadzētu piemērot arī divriteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem, lielas 
celtspējas/kravnesības transportlīdzekļiem un autobusiem. Viņš arī aicina ražotājus pēc 
iespējas ātrāk uzstādīt eCall tehnoloģiju esošo tipu transportlīdzekļos, kas tiks ražoti pēc 
2015. gada 1. oktobra.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisijas priekšlikumu piemērot regulu tikai attiecībā uz 
eCall pakalpojuma darbību. Viņš uzskata, ka brīvpieejas platforma ir noderīgs rīks, kas būs 
ļoti noderīgs ES autovadītājiem. Tomēr ir nepieciešama sīkāka izpēte, lai izstrādātu pilnīgus 
noteikumus par brīvpieejas platformas izveidi. 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

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

Trešo personu pakalpojumi
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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 112 eCall pakalpojums ir 
pamatsistēma. Tai ir jābūt publiskai sistēmai, kas pieejama visiem, un no 2015. gada 
1. oktobra tai būtu jābūt nodrošinātai ikvienā jaunajā automobilī. Klientam arī skaidri jādara 
zināms, ka atšķirībā no 112 eCall sistēmas izmantošanas trešo personu pakalpojumu 
izmantošana var nozīmēt, ka automobili ir iespējams izsekot.

Privātums

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai tiktu ievērots autovadītāju privātums un 
tiktu novērsta ļaunprātīga datu izmantošana. Šā iemesla dēļ atzinuma sagatavotājs atbalsta 
Komisijas priekšlikumu par to, ka eCall jābūt pasīvai sistēmai, kas nozīmē, ka automobiļa 
izsekošana būs gandrīz neiespējama. Atzinuma sagatavotājs tomēr vēlas pievērst iedzīvotāju 
uzmanību faktam, ka, ja tie izvēlēsies izmantot papildu pakalpojumu, ko nodrošina trešā 
persona, to 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
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 
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 

(6) Precīzas un uzticamas pozicionēšanas 
informācijas sniegšana ir eCall 
transportlīdzekļa sistēmas efektīvas 
darbības būtisks elements. Tādēļ ir 
lietderīgi pieprasīt tā savietojamību ar 
pakalpojumiem, ko sniedz strādājošās
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) 
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satelītu radionavigācijas programmu 
(EGNOS un Galileo) turpmāku 
īstenošanu8.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) eCall transportlīdzekļa sistēmas 
uzstādīšana esošo tipu transportlīdzekļos, 
kas tiks ražoti pēc 2015. gada oktobra, 
būtu jāveic pēc iespējas ātrāk.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7b) Regulas darbības jomā sākotnēji 
nevajadzētu iekļaut eCall 
transportlīdzekļa sistēmas uzstādīšanu 
tādos transportlīdzekļos kā divriteņu 
mehāniskie transportlīdzekļi, autobusi un 
smagie kravas transportlīdzekļi. Komisijai 
būtu jāveic sīkāka izpēte un ietekmes 
novērtējums par iespēju minētajos 
transportlīdzekļos piemērotā laikā uzstādīt 
eCall transportlīdzekļa sistēmu.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

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 ārkārtas 
situāciju un/vai pievienotas vērtības 
pakalpojumus paralēli tālruņa līnijas 112 
eCall transportlīdzekļa sistēmai vai 
pamatojoties uz to. Tomēr šiem papildu 
pakalpojumiem jābūt tā izveidotiem, lai vēl 
vairāk nenovērstu transportlīdzekļa 
vadītāja uzmanību.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Periodiskajām tehniskajām 
apskatēm, ko veic attiecībā uz eCall 
transportlīdzekļa sistēmu, būtu jābūt 
ietvertām Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas par mehānisko 
transportlīdzekļu un to piekabju 
periodiskajām tehniskajām apskatēm un 
par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu 
darbības jomā.

Or. en
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Grozījums Nr. 6

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) „iegultā transportlīdzekļa ietaise” 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.

Or. en

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis noteikums neskar transportlīdzekļa 
īpašnieka tiesības papildus eCall 
transportlīdzekļa sistēmai izmantot citu 
neatliekamās palīdzības izsaukumu 
sistēmu, kas uzstādīta transportlīdzeklī un 
nodrošina līdzīgu pakalpojumu. Šādā 
gadījumā šī otrā neatliekamās palīdzības 
izsaukumu sistēma atbilst standartam 
EN 16102 „Intelektuālās transporta 
sistēmas. eCall. Funkcionēšanas prasības 
trešo pušu sniegtajiem pakalpojumiem”. 
Ražotāji apliecina, ka transportlīdzekļa 
sistēmā ir slēgmehānisms, kas nodrošina, 
ka vienlaikus ir aktīva tikai viena sistēma 
un ka automātiski tiek aktivizēta eCall 
transportlīdzekļa sistēma, ja otra 
neatliekamās palīdzības izsaukumu 
sistēma pārstāj darboties.

Or. en

Grozījums Nr. 9

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, kuras 
pamatā ir numura 112 izsaukums.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
5. pants – 3. punkts
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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, lai uztvērēji 
iegultajā transportlīdzekļa ietaisē ir 
savietojami ar strādājošiem pozicionēšanas 
pakalpojumiem, ko sniedz satelītu 
navigācijas sistēmas, tostarp Galileo un 
EGNOS sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 11

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 
iespējamo automobiļa atrašanās vietas 
izsekošanu, ko var ietvert trešo personu 
pakalpojumu izmantošana, un par to, kā 
tas var ietekmēt klientu privātumu.

Or. en

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) datu saglabāšanas ilgums 
transportlīdzekļa sistēmā;

f) datu saglabāšanas ilgums iegultajā 
transportlīdzekļa ietaisē;
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Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Periodiska tehniskā apskate

7.a Prasības periodiskajām tehniskajām 
apskatēm, ko veic attiecībā uz eCall 
transportlīdzekļa sistēmu, reglamentē ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
par mehānisko transportlīdzekļu un to 
piekabju periodiskajām tehniskajām 
apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK 
atcelšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 14

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, ir 
piešķirtas Komisijai uz pieciem gadiem no
šīs regulas spēkā stāšanās brīža. Komisija 
sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģēšanu ne vēlāk kā deviņus mēnešus 
pirms minētā piecu gadu laikposma 
beigām. Pilnvaru 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.
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Or. en

Grozījums Nr. 15

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. 
Dalībvalstis par šiem noteikumiem paziņo 
Komisijai un tūlīt ziņo par jebkuriem 
vēlākiem to grozījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 16

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 par paveikto attiecībā uz eCall 
transportlīdzekļa sistēmu, ko iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei. 
Komisija izvērtē, vai regulas darbības 
joma būtu jāpaplašina, piemērojot regulu 
arī citu kategoriju transportlīdzekļiem, 
piemēram, divriteņu mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem, smagajiem kravas 
transportlīdzekļiem un autobusiem. 
Attiecīgā gadījumā Komisija iesniedz 
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tiesību akta priekšlikumu.

Or. en


