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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

III. Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje.
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl sąveikios europinės 
pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimo
(COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013)0315),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 91 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0173/2013),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų 
ir energetikos komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones 
(A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) kaip matyti iš kitų skubios pagalbos 
iškvietų sistemų naudojimo patirties, dalį 
rankiniu būdu renkamų skambučių „eCall“ 
gali sudaryti pagalbos skambučiai.
Prireikus valstybės narės gali įgyvendinti 

(7) kaip matyti iš kitų skubios pagalbos 
iškvietų sistemų naudojimo patirties, dalį 
rankiniu būdu renkamų skambučių „eCall“ 
gali sudaryti pagalbos skambučiai.
Prireikus valstybės narės gali įgyvendinti 
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visas tinkamas technines ir organizacines 
priemones šiems pagalbos skambučiams 
filtruoti, kad sudarytų sąlygas „eCall“ BPC 
tvarkyti tik tikrus skubios pagalbos 
iškvietos skambučius;

visas tinkamas technines ir organizacines 
priemones šiems pagalbos skambučiams 
filtruoti, kad sudarytų sąlygas „eCall“ BPC 
tvarkyti tik tikrus skubios pagalbos 
iškvietos skambučius. Tokiu būdu 
valstybės narės turėtų užtikrinti 
veiksmingiausią visų skambučių tvarkymo 
būdą;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) ne visi Sąjungos piliečiai žino, kaip 
naudotis „eCall“ paslauga. Valstybės 
narės, bendradarbiaudamos su Komisija, 
turėtų surengti informacines kampanijas. 
Per šias kampanijas reikėtų piliečius 
informuoti apie tai, kad egzistuoja 
nemokama ir viešai prieinama „eCall“ 
paslauga, atkreipiant dėmesį į sistemos 
privalumus ir funkcijas;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) siekdamos užtikrinti patikimą prieigą
prie Europos bendrojo pagalbos telefono 
numerio 112 ir pagalbos tarnybų visiems 
Sąjungos piliečiams, valstybės narės 
turėtų, naudodamosi GNSS funkciją 
turinčiu mobilaus terminalo, padidinti 
asmens, skambinančio telefono 
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numeriu 112, vietos nustatymo tikslumą ir 
patikimumą, kad būtų užtikrinta, jog 
skambutis pagalbos telefono numeriu 112 
būtų tvarkomas taip pat, kaip ir skambutis 
pagalbos iškvietos sistema „eCall“;

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. Komisijos pasiūlymas

Komisija dirbo sistemos „eCall“ 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 dėl pagalbos iškvietos sistemos „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 rekomendacija 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 
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(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.

Kaip tai veikia?
Pagalbos iškvieta „eCall“ aktyvuojama automatiškai, transporto priemonėje sumontuotiems 
jutikliams nustačius rimtą susidūrimą. Aktyvuota sistema paskambina Europos pagalbos 
telefono numeriu 112, užmezga telefono ryšį su atitinkamu skubios pagalbos centru ir 
persiunčia duomenis apie avariją, įskaitant avarijos laiką, tikslią avarijoje nukentėjusios 
transporto priemonės vietą bei kelionės kryptį, gelbėjimo tarnyboms. Sistema „eCall“ gali būti 
aktyvuota rankiniu būdų, nuspaudus mygtuką automobilyje, pvz., tai gali padaryti rimtos 
avarijos liudininkas.

Remiantis Komisija, sistemos „eCall“ pagalbos iškvieta telefono numeriu 112 gali 
sutrumpinti reagavimo į pagalbos iškvietą laiką 40 proc. miesto ir 50 proc. kaimo 
vietovėse1 (iš viso laimima maždaug 10 minučių).

Pasiūlymas dėl sprendimo
Sprendimas skirtas valstybėms narėms. Šis pasiūlymas skirtas Komisijos strategijos dėl 
pagalbos iškvietos sistemos „eCall“, kuri grindžiama trilypiu reguliavimo metodu, taikomu 
transporto priemonėje įrengiamai pagalbos iškvietos sistemai, telekomunikacijų tinklams ir 
bendriesiems pagalbos centrams (toliau – BPC), daliai, susijusiai su BPC infrastruktūra. Jis 
atitinka specifikacijas, nustatytas Komisijos deleguotame reglamente (ES) Nr. 305/2013. 
Jame numatyti šie teisės principai:

a) valstybės narės privalo ne vėliau kaip 2015 m. spalio 1 d. įdiegti būtiną „eCall“ BPC 
infrastruktūrą, reikalingą pagalbos iškvietoms „eCalls“ tinkamai gauti ir tvarkyti jų 
teritorijose, taip pat

b) valstybės narės ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo praneša 
Komisijai apie šio sprendimo įgyvendinimo eigą. Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

                                               
1 Tyrimas Vokietijoje „STORM“ (angl. Stuttgart Transport Operation by Regional Management).
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Valstybių narių sąnaudos gerokai priklauso nuo dabartinio nacionalinių BPC infrastruktūrų 
veiklos organizavimo bei įrangos lygio, taip pat nuo BPC skaičiaus. Novatoriški sprendimai, 
žinoma, sudaro sąlygas labai sumažinti sąnaudas.

Pranešėjo nuomonė

Kelių eismo saugos klausimas visada buvo labai svarbus Europos Parlamentui. Pranešėjas 
visiškai pritaria Komisijos pasiūlymui nustatyti, kad „eCall“ įranga nuo 2015 m. spalio 1 d. 
privaloma visose naujose transporto priemonėse. Dėl to, kad automatinė iškvieta paspartina 
gelbėjimo tarnybų reagavimą, Europos vairuotojai ir piliečiai rečiau nukenčia ir patiria 
menkesnius sužalojimus. Gelbstint sužeistųjų gyvybes ir švelninant sužalojimų pasekmes 
svarbi kiekviena minutė.

Taigi pranešėjas mano, kad šioje procedūroje Parlamentas turi veikti greitai, ir ragina kitus 
narius laikytis to paties požiūrio.

Šiuo metu ES tik apie 0,7 proc. transporto priemonių yra įrengtos privačios sistemos „eCall“, 
todėl būtina „eCall“ sistemą diegti privaloma tvarka. Tai turi būti nemokama viešoji paslauga, 
prieinama visiems vairuotojams. 

Telefono numerio 112 paslauga jau teikiama, taip pat įsteigti ir gerai veikia BPC. Todėl 
valstybių narių investicijos bus minimalios. Dėl Komisijos organizuoto bandomojo projekto 
HeERO (Suderintos pagalbos iškvietos Europos bandomasis projektas) kai kurios valstybės 
narės (Čekija, Kroatija ir Rumunija) pasirengusios įdiegti telefono numeriu 112 paremtą 
iškvietos „eCall“ sistemą. Daug valstybių narių jau pradėjo bandomąjį projektą, todėl šiuo 
metu atliekama daug darbo. Taigi pranešėjas mano, kad 2015 m. spalio 1 d. terminas, iki 
kurio valstybės narės turi tinkamai patobulinti savo infrastruktūrą, yra įgyvendinamas.

Kadangi telefono numerio 112 paslaugos visuomenė dar gerai nežino, valstybėms narėms 
derėtų vykdyti informuotumo didinimo kampanijas siekiant padidinti informuotumą apie 
„eCall“ pagalbos iškvietą telefono numeriu 112 ir „eCall“ funkcijas ir galimybes. Siekiant 
užtikrinti skirtingų valstybių narių veiklos nuoseklumą, Komisija turėtų koordinuoti šią 
kampaniją ir padėti ją organizuoti.

Sprendimu valstybėms narėms suteikiama galimybė filtruoti BPC pasiekiančius skambučius, 
kad būtų palengvinta BPC veikla. Rankiniu būdu aktyvuota iškvieta gali būti traktuojama 
skirtingai nei automatinė. Pranešėjas pritaria šiam požiūriui, tačiau nori pabrėžti, jog svarbu, 
kad valstybės narės visus skambučius tvarkytų veiksmingai.

Pranešėjas įrašė naują konstatuojamąją dalį, kurioje pabrėžiama ir būtinybė tiksliai ir 
patikimai nustatyti skambinančiojo numeriu 112 vietą. Be to, ne tik „eCalls“, bet ir įprasti 
skambučiai telefono numeriu 112 turėtų būti traktuojami tinkamu būdu.  Siekiama, kad 
nebūtų sukurta nepateisinama ir rimta padėtis, kai piliečių vietą pagalbos numerio 112 
tarnybos tiksliai nustatytų tik eismo įvykių atveju. Šia aiškinamąja dalimi siekiama užtikrinti, 
kad visi piliečiai, o ne tik turintys transporto priemones, kuriose įrengta „eCall“ sistema, 
galėtų gauti naudos iš jau plačiai įdiegtų GNSS vietos nustatymo technologijų.


