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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par visā ES piemērojamā 
sadarbspējīgā eCall pakalpojuma ieviešanu
(COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0315),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. pantu 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0173/2013),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus 
(A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) Kā jau pieredzēts ar citām neatliekamās 
palīdzības izsaukumu sistēmām, manuāli 
aktivizēto eCall izsaukumu starpā var būt 
arī palīdzības izsaukumi. Ja nepieciešams, 
dalībvalstis var īstenot visus tehniskos un 
organizatoriskos līdzekļus šo palīdzības 
izsaukumu filtrēšanai, lai nodrošinātu, ka 

7) Kā jau pieredzēts ar citām neatliekamās 
palīdzības izsaukumu sistēmām, manuāli 
aktivizēto eCall izsaukumu starpā var būt 
arī palīdzības izsaukumi. Ja nepieciešams, 
dalībvalstis var īstenot visus tehniskos un 
organizatoriskos līdzekļus šo palīdzības 
izsaukumu filtrēšanai, lai nodrošinātu, ka 
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eCall ĀIC apstrādā tikai patiesus 
neatliekamās palīdzības zvanus.

eCall ĀIC apstrādā tikai patiesus 
neatliekamās palīdzības zvanus. Šādi 
rīkojoties, dalībvalstīm būtu jānodrošina, 
ka visi zvani tiek apstrādāti 
visefektīvākajā iespējamā veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ne visi Savienības pilsoņi prot lietot 
eCall pakalpojumu. Dalībvalstīm 
sadarbībā ar Komisiju būtu jārīko 
informētības paaugstināšanas kampaņas. 
Šajās kampaņās būtu jāinformē pilsoņi 
par brīvi un publiski pieejamu eCall 
pakalpojumu, uzsverot šīs sistēmas 
sniegtos ieguvumus un funkcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Lai nodrošinātu drošu pieeju 
vienīgajam Eiropas neatliekamās 
palīdzības tālruņa numuram 112 un 
neatliekamās palīdzības pakalpojumiem 
visiem Eiropas pilsoņiem, dalībvalstīm 
būtu ar GNSS saistīta mobilā termināļa 
starpniecību jāpalielina to personu 
atrašanās vietas noteikšanas precizitāte 
un drošums, kuras zvana uz neatliekamās 
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palīdzības numuru 112, lai nodrošinātu, 
ka zvani uz šo numuru tiek apstrādāti 
tāpat kā zvani uz eCall.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

I. Komisijas priekšlikums

Komisija strādā pie eCall kopš 2005.gada un ir mēģinājusi to ieviest pēc brīvprātības principa. 
Tā kā šī brīvprātīgā pieeja nedarbojās veiksmīgi (pašlaik tikai aptuveni 0,7 % 
transportlīdzekļu ir aprīkoti ar eCall sistēmu), Komisija sāka pieņemt tiesību aktus, lai 
ieviestu eCall sistēmu kā obligātu pakalpojumu jaunos transportlīdzekļos.

Eiropas Parlaments 2012. gada 3. jūlijā ar lielu vairākumu pieņēma patstāvīgu ziņojumu 
"eCall — jauns tālruņa līnijas 112 pakalpojums iedzīvotājiem". Šajā ziņojumā Parlaments 
pauda uzskatu, ka eCall jābūt publiskai visu ES aptverošai transportlīdzeklī uzstādītai 
neatliekamās palīdzības zvanu sistēmai, kuras pamatā ir neatliekamās palīdzības numurs 112 
un kopīgi Eiropas mēroga standarti.

Komisija pamatā piekrita Parlamenta ziņojumam, nākot klajā ar diviem priekšlikumiem, kas 
pašlaik tiek izskatīti.

Komisija izvēlējas 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 
sistēma eCall izsaukumu apstrādei telesakaru tīklos un ĀIC. Šī pieeja darītu eCall pieejamu 
visiem Eiropas pilsoņiem kā ES mēroga pakalpojumu, paātrinātu eCall lietošanas sākšanu un 
mobilizētu visu šā pakalpojuma potenciālu glābt dzīvību un mazināt traumu smagumu. 
Balstoties uz standartizētu rūpnieciski ražotu aprīkojumu numura 112 izsaukšanai un 
līdztekus tam, lietotājam var sniegt papildu ārkārtas un/vai pievienotās vērtības pakalpojumus, 
kas dod papildu drošību un ekonomisko labumu.

Komisija 2011. gada 8. septembrī pieņēma Ieteikumu 2011/750/ES par atbalstu visu ES 
aptverošiem eCall pakalpojumiem elektronisko sakaru tīklos neatliekamās palīdzības zvanu 
pārraidīšanai no transportlīdzekļa, pamatojoties uz 112 zvanu ("eCall")

Lai pabeigtu savu 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 ierosināja šādus pasākumus:

a) ieteikumu dalībvalstīm, lai liktu mobilo sakaru operatoriem atbalstīt eCall zvanu 
pārraidi (atbild Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ĢD, pieņemts 
2011. gada 8. septembrī);

b) priekšlikumu regulai transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma tiesību aktu ietvaros, lai 
jaunajos transportlīdzekļos, kuriem piešķirts tipa apstiprinājums, Eiropā ieviestu tādas 
transportlīdzekļa ierīces obligātu uzstādīšanu, kura nodrošina eCall pakalpojumus 
(atbild Uzņēmējdarbības un rūpniecības ĢD, pieņemts 2013. gada 13. jūnijā);

c) saistībā ar Direktīvu 2010/40/ES par inteliģentajām transporta sistēmām Komisijas 
Deleģēto regulu par specifikācijām attiecībā uz vajadzīgo aprīkojumu ārkārtas 
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izsaukumu centrālēs, lai pienācīgi saņemtu un apstrādātu eCalls zvanus; tam sekoja 
priekšlikums izvietot vajadzīgo infrastruktūru (atbild Mobilitātes un transporta ĢD, 
pieņemts 2013. gada 13. jūnijā).

Pēdējie 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.

Kā tas notiek?
eCall tiek aktivizēts automātiski, tiklīdz transportlīdzekļos iebūvētie sensori konstatē nopietnu 
sadursmi. Tiklīdz sistēma ir aktivizēta, tā zvana Eiropas neatliekamās palīdzības numuram 
112, izveido telefona savienojumu ar attiecīgo neatliekamās palīdzības zvanu centru un nosūta 
glābšanas dienestiem sīku informāciju par negadījumu, tostarp negadījuma laiku, cietušā 
transportlīdzekļa precīzu atrašanās vietu un brauciena virzienu. eCall var arī aktivizēt 
manuāli, piemēram, nopietna negadījuma lieciniekam nospiežot automašīnā esošu taustiņu.

Kā norāda Komisija, eCall zvans uz numuru 112 var paātrināt ārkārtas reaģēšanas laiku 
par 40% pilsētu teritorijās un par 50 % lauku teritorijās1 (neto ieguvums ir 10 minūtes).

Priekšlikums lēmumam
Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm. Šis priekšlikums ir Komisijas eCall stratēģijas daļa, kas 
attiecas uz ārkārtas izsaukumu centrāļu (ĀIC) infrastruktūru; Komisijas eCall stratēģijas 
pamatā ir trīsdaļīga regulatīvā pieeja, kas aptver transportlīdzeklī uzstādīto sistēmu, telesakaru 
tīklus un ĀIC. Tas atbilst Deleģētajā regulā (ES) Nr. 305/2013 noteiktajām specifikācijām. 
Tas ietver šādus tiesiskos principus:

a) dalībvalstīm līdz 2015. gada 1. oktobrim ir jāievieš nepieciešamā eCall ĀIC 
infrastruktūra, kas vajadzīga visu eCall izsaukumu pienācīgai saņemšanai un apstrādei 
to teritorijā;

b) dalībvalstis ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc šā lēmuma stāšanās spēkā ziņo Komisijai par 
šā lēmuma īstenošanā paveikto. Šis lēmums stāsies spēkā divdesmitajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Dalībvalstu izmaksas ir ļoti atkarīgas no pašreizējā valstu ĀIC infrastruktūras aprīkojuma 
organizācijas/līmeņa un ĀIC skaita. Protams, inovatīvi risinājumi ļauj saprātīgi samazināt 
izmaksas.

Atzinuma sagatavotāja viedoklis

Ceļu drošība Eiropas Parlamentam ir vienmēr bijis ļoti būtisks jautājums. Atzinuma 
sagatavotājs pilnībā atbalsta Komisijas priekšlikumu obligāti ieviest eCall sistēmu visos 
                                               
1 Vācijā veikts pētījums "Storm" (ä tutgartes Reģionālās pārvaldes transporta darbība)
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jaunos transportlīdzekļos no 2015. gada 1. oktobra. Tas, ka automātisks zvans var ļaut ātrāk 
reaģēt ārkārtas dienestiem, samazina Eiropas transportlīdzekļu vadītāju un iedzīvotāju upuru 
skaitu un ierobežo traumu smagumu. Lai glābtu ievainotu cilvēku dzīvību un ierobežotu 
traumu smagumu, ir svarīga katra minūte.

Tādēļ atzinuma sagatavotājs uzskata, ka šajā jautājumā ir jārīkojas ātri, un aicina pārējās 
dalībvalstis atbalstīt šo pieeju.

Pašlaik tikai 0,7 % transportlīdzekļu ES ir aprīkoti ar privātām eCall sistēmām, un tas padara 
eCall ieviešanu obligātu. Tam ir jābūt brīvam un publiski pieejamam pakalpojumam visiem 
transportlīdzekļu vadītājiem.

Numura 112 pakalpojums ir pieejams jau šobrīd, un ĀIC ir ieviestas un darbojas veiksmīgi. 
Tas ļaus dalībvalstīm līdz minimumam samazināt ieguldījumus. Pēc izmēģinājuma projekta 
HeERO (Saskaņota eCall Eiropas izmēģinājuma projekts), ko organizēja Komisija, dažas 
dalībvalstis (Čehija, Horvātija un Rumānija) ir gatavas ieviest 112 eCall pakalpojumu.  
Daudzas valstis ir uzsākušas izmēģinājuma projektu, līdz ar to pašlaik šajā jomā tiek veikts 
daudz darba. Tādēļ referents uzskata, ka līdz 2015. gada 1. oktobrim atbilstīgi atjaunot savu 
infrastruktūru ir dalībvalstīm sasniedzams mērķis.

Tā kā sabiedrība nav sevišķi labi pazīstama ar numura 112 pakalpojumu, dalībvalstīm 
vajadzētu informēt sabiedrību par 112 eCall pakalpojumu un tā funkcijām un iespējām, 
uzsākot informētības paaugstināšanas kampaņas. Lai nodrošinātu rīcības saskaņotību starp 
dažādām dalībvalstīm, Komisijai būtu jākoordinē to darbības un jāpalīdz tām rīkot šādu 
kampaņu.

Lēmums ļauj dalībvalstīm filtrēt ienākošos zvanus, lai atvieglotu ĀIC darbību. Manuāli 
aktivizētus zvanus var apstrādāt citādi nekā automātiski veiktus zvanus. Atzinuma 
sagatavotājs atbalsta šo pieeju, taču vēlas uzsvērt, ka dalībvalstīm ir svarīgi apstrādāt visus 
zvanus efektīvi.

Atzinuma sagatavotājs piebilst, ka ir nepieciešama arī precīza un droša to personu atrašanās 
noteikšana, kuras zvana uz numuru 112. Līdz ar eCall arī "parastie" zvani uz numuru 112 
būtu jāapstrādā atbilstīgā veidā.  Tas ir vajadzīgs, lai neradītu nepamatotu situāciju ar 
nopietnām sekām, kad pilsoņu atrašanos var konstatēt vienīgi ar numura 112 pakalpojuma 
starpniecību pēc ceļu satiksmes negadījuma. Ar šo apsvērumu ir paredzēts nodrošināt, lai no 
jau plaši izplatītajām GNSS atrašanās vietas noteikšanas tehnoloģijām varētu gūt labumu ne 
vien ar eCall sistēmu aprīkotu transportlīdzekļu vadītāji, bet visi pilsoņi.


