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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimas transporto priemonėse 

visose ES valstybėse narėse yra vienas svarbiausių Sąjungos prioritetų ir dalis 2011–2020 m. 

kelių eismo saugos veiksmų programos. 2012 m. ES keliuose įvyko 1,1 mln. eismo įvykių; 

juose žuvo apie 28 tūkst. ir buvo sužeista daugiau nei 1,5 mln. žmonių. 

 

Transporto priemonėje montuojamos sistemos „eCall“ tikslas yra perspėti pagalbos tarnybas 

ir užtikrinti, kad įvykus dideliam eismo įvykiui apie 10 minučių anksčiau atvyktų kvalifikuoti 

ir tinkamą įrangą turintys pagalbos specialistai.  

 

Šiuo metu ES tik 0,7 proc. transporto priemonių yra įrengtos privačios sistemos „eCall“; 

įvairūs Europos automobilių gamintojai jau teikia šią paslaugą, taip pat kitas paslaugas 

(techninė pagalba kelyje, dinaminė navigacija ir t. t.).  

 

Nuomonės referentė palankiai vertina pasiūlymą dėl sprendimo dėl sąveikios europinės 

pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimo, kuris dera su 2011–2020 m. kelių eismo saugos 

veiksmų programa ir ankstesne Europos Parlamento rezoliucija, priimta 2012 m. liepos 3 d. 

(P7_TA (2012) 0274). 

 

Tačiau tam, kad valstybės narės galėtų sukurti atitinkamą BPC infrastruktūrą ir kad 

automobilių pramonė galėtų visuose naujuose automobiliuose įdiegti technines adaptacijas, 

kurios turėtų būti nustatytos deleguotaisiais aktais 2014 m. viduryje, atrodo, kad 2015 m. 

spalio 1 d. tikslas yra labai ambicingas. Todėl nuomonės referentė rekomenduoja šią datą 

nukelti į 2016 m. birželio mėn. 

 

Be to, nuomonės referentė nustato valstybių narių pareigą taip pat užtikrinti skambutį numeriu 

112 inicijavusio mobilaus terminalo vietos nustatymo lygiaverčio lygio tikslumą ir 

patikimumą.  

 

Sistemos „eCall“ diegimas patvirtina, kad GNSS vietos nustatymo duomenys gali būti iš 

tikrųjų nuskaitomi ir perduodami mobiliojo ryšio tinklais pagalbos numerio112 tarnyboms. 

Nors dėl sistemos „eCall“ svarbos abejonių nekyla, reiktų pažymėti, kad ji inicijuos tik apie 

1,7 proc. viso metinių pagalbos skambučių ES skaičiaus1. Dabartine Komisijos pasiūlymo 

versija būtų sukuriama nepateisinama ir prieštaringa padėtis, kai piliečių vietą pagalbos 

numerio „112“ tarnybos galėtų tiksliai nustatyti tik eismo įvykių atveju.  

Dėl šios pareigos piliečiai ir pagalbos tarnybos gautų didžiausios visuomeninės naudos iš 

GNSS vietos nustatymo technologijų naudojimo, kadangi manoma, kad kiekvienais metais 

bus apie 5,5 mln. iškvietų „eCall“, palyginti su apie 320 mln. pagalbos skambučių ES. 

Šiuo pakeitimu 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. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252 
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PAKEITIMAI 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo 

komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus: 

 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) 2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos 

deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 

305/2013, kuriuo dėl sąveikios europinės 

pagalbos iškvietos paslaugos suderinto 

teikimo papildoma Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2010/40/ES21, 

nustatytos bendrojo pagalbos centro (BPC) 

infrastruktūros modernizavimo, būtino 

siekiant tinkamai priimti ir tvarkyti 

pagalbos iškvietas „eCall“, specifikacijos, 

kad būtų užtikrintas suderintos europinės 

pagalbos iškvietos paslaugos „eCall“ 

suderinamumas, sąveikumas ir tęstinumas; 

(3) 2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos 

deleguotuoju reglamentu (ES) 

Nr. 305/2013, kuriuo dėl sąveikios 

europinės pagalbos iškvietos paslaugos 

suderinto teikimo papildoma Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2010/40/ES21, nustatytos bendrojo 

pagalbos centro (BPC) infrastruktūros 

modernizavimo, būtino siekiant tinkamai 

priimti ir tvarkyti pagalbos iškvietas 

„eCall“, specifikacijos, kad būtų užtikrintas 

suderintos europinės pagalbos iškvietos 

paslaugos „eCall“ suderinamumas, 

sąveikumas ir tęstinumas, taip pat 

reikalaujama, kad valstybės narės ne 

vėliau kaip2013 m. spalio 23 d. pateiktų 

įgyvendinimo ataskaitą, įskaitant kitų 

dvejų metų diegimo tvarkaraštį; 

__________________ __________________ 

21 OL L 91, 2013 4 3, p. 1. 21 OL L 91, 2013 4 3, p. 1. 

 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) kadangi beveik visos valstybės narės 

pasirašė arba parėmė Susitarimo 

memorandumą dėl transporto priemonėse 
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įrengiamos sąveikios pagalbos iškvietos 

sistemos „eCall“ diegimo;  

 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) siekdamos užtikrinti paslaugos 

sąveikumą ir tęstinumą visoje Sąjungoje 

bei sumažinti bendras jos įgyvendinimo 

Europos Sąjungoje išlaidas, visos valstybės 

narės privalo įgyvendinti „eCall“ 

prioritetinį veiksmą pagal Deleguotuoju 

reglamentu (ES) Nr. 305/2013 nustatytas 

bendrąsias specifikacijas. Tai nepažeidžia 

atskirų valstybių narių teisės diegti 

papildomas technines priemones skubios 

pagalbos iškvietoms tvarkyti; 

(6) siekdamos užtikrinti visapusišką 

paslaugos funkcionalumą, 

suderinamumą, sąveikumą ir tęstinumą 

visoje Sąjungoje bei sumažinti bendras jos 

įgyvendinimo Europos Sąjungoje išlaidas, 

visos valstybės narės privalo įgyvendinti 

„eCall“ prioritetinį veiksmą pagal 

Deleguotuoju reglamentu (ES) 

Nr. 305/2013 nustatytas bendrąsias 

specifikacijas. Tai nepažeidžia atskirų 

valstybių narių teisės diegti papildomas 

technines priemones skubios pagalbos 

iškvietoms tvarkyti; 

 

 

Pakeitimas 4 

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 

visas tinkamas technines ir organizacines 

priemones šiems pagalbos skambučiams 

filtruoti, kad sudarytų sąlygas „eCall“ BPC 

tvarkyti tik tikrus skubios pagalbos 

iškvietos skambučius; 

(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 

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, kad visi 

skambučiai būtų tvarkomi kuo 
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veiksmingiau;  

 

 

Pakeitimas 5 

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 informuotumo didinimo 

kampanijas. Per šias kampanijas reikėtų 

piliečius informuoti apie tai, kad 

egzistuoja nemokama ir viešai prieinama 

„eCall“ paslauga, atkreipiant dėmesį į 

sistemos privalumus ir funkcijas;  

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8a) Europos Parlamentas 2007, 2011 ir 

2013 m. (savo rašytiniame pareiškime Nr. 

0044/2007, rezoliucijoje 

P7_TA(2011)0306 ir 2013 m. gegužės 

31 d. Parlamento klausime, į kurį 

atsakoma žodžiu) reikalavo, kad būtų 

tiksliai ir patikimai nustatoma 

skambinančiojo numeriu „112“ vieta, 

tačiau iki šiol šioje srityje padaryta labai 

mažai; 

 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

8 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8b) visi paslaugos „eCall“ komponentai, 

susiję su tikslios ir patikimos informacijos 

apie buvimo vietą nustatymu, įskaitant 

GNSS funkciją turinčius mobilius 

terminalus, turėtų užtikrinti 

suderinamumą su paslaugomis, kurias 

teikia Europos palydovinės navigacijos 

programos EGNOS ir GALILEO, ir 

visapusiškai naudotis tomis ES 

programomis, kai jos ims veikti; 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

8 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8c) siekiant užtikrinti lygiavertes visų 

piliečių galimybes naudotis numerio 

„112“ ir pagalbos tarnybų paslaugomis, 

skambutį numeriu „112“  inicijavusio 

GNSS funkciją turinčio mobilaus 

terminalo, vietos nustatymo tikslumas ir 

patikimumas turi būti to paties lygio, kaip 

ir iškvietos „eCall“. Direktyvos 

2009/136/EB 26 straipsnyje dėl bendrojo 

Europos skubios pagalbos iškvietimo 

telefono ryšio numerio „112“ numatyti 

skambinančiojo vietos nustatymo tikslumo 

ir patikimumo kriterijai, kuriuos turi 

nustatyti kompetentingos reguliavimo 

institucijos, o Komisija, pasikonsultavusi 

su EERRI, gali priimti technines 

įgyvendinimo priemones,  
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Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

1 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2015 m. 

spalio 1 d. įdiegia visą reikiamą „eCall“ 

BPC infrastruktūrą, reikalingą visoms 

pagalbos iškvietoms „eCalls“, jei reikia, iš 

jų išskyrus kitus nei skubios pagalbos 

skambučius, tinkamai gauti ir tvarkyti jų 

teritorijoje pagal specifikacijas, nustatytas 

Deleguotuoju reglamentu (ES) 

Nr. 305/2013, kad būtų užtikrintas 

sąveikios europinės pagalbos iškvietos 

„eCall“ paslaugos suderinamumas, 

sąveikumas ir tęstinumas. Tai nedaro 

poveikio atskirų valstybių narių teisei 

organizuoti savo pagalbos tarnybų darbą 

pačiu veiksmingiausiu ir labiausiai jų 

poreikius atitinkančiu būdu, įskaitant 

galimybę filtruoti skambučius, kuriais 

nesikreipiama dėl skubios pagalbos ir kurių 

tvarkyti „eCall“ BPC negali, visų pirma 

rankiniu būdu renkamus skambučius 

„eCall“. 

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2016 m. 

birželio 1 d. įdiegia visą reikiamą „eCall“ 

BPC infrastruktūrą, reikalingą visoms 

pagalbos iškvietoms „eCalls“, jei reikia, iš 

jų išskyrus kitus nei skubios pagalbos 

skambučius, tinkamai gauti ir tvarkyti jų 

teritorijoje pagal specifikacijas, nustatytas 

Deleguotuoju reglamentu (ES) 

Nr. 305/2013, kad būtų užtikrintas 

sąveikios europinės pagalbos iškvietos 

„eCall“ paslaugos suderinamumas, 

sąveikumas ir tęstinumas. Valstybės narės, 

laikydamosi Direktyvos 95/46/EB dėl 

duomenų apsaugos nuostatų, taip pat 

užtikrina, kad skambutį numeriu „112“ 

inicijavusio GNSS funkciją turinčio 

mobilaus terminalo vietos nustatymo 

tikslumas ir patikimumas būtų to paties 

lygio, kaip ir iškvietos „eCall“. Tai nedaro 

poveikio atskirų valstybių narių teisei 

organizuoti savo pagalbos tarnybų darbą 

pačiu veiksmingiausiu ir labiausiai jų 

poreikius atitinkančiu būdu, įskaitant 

galimybę filtruoti skambučius, kuriais 

nesikreipiama dėl skubios pagalbos ir kurių 

tvarkyti „eCall“ BPC negali, visų pirma 

rankiniu būdu renkamus skambučius 

„eCall“. 

 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl sprendimo 

2 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a straipsnis 

 Valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau 

kaip 2015 m. spalio 1 d. pagalbą „eCall“ 
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būtų galima išsikviesti iš bet kurios jų 

teritorijos vietos. 
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