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ĪSS PAMATOJUMS 

ES mēroga sadarbspējīga eCall pakalpojuma ieviešana transportlīdzekļos visās ES 

dalībvalstīs ir viena no galvenajām Savienības prioritātēm, un šā pakalpojuma ieviešana ir 

paredzēta arī Ceļu satiksmes drošības rīcības programmā 2011.–2020. gadam. 2012. gadā uz 

ES ceļiem 1,1 miljonā ceļu satiksmes negadījumu gāja bojā apmēram 28 000 tūkstoši cilvēku, 

bet vairāk nekā 1,5 miljoni cilvēku tika ievainoti. 

 

Transportlīdzeklī uzstādītās eCall sistēmas mērķis ir brīdināt neatliekamās palīdzības 

dienestus un nodrošināt kvalificētas un aprīkotas palīdzības vienības agrīnu ierašanos 

nopietnas avārijas gadījumā, tā gūstot tīro ietaupījumu aptuveni 10 minūtes. 

 

Pašreiz ES tikai aptuveni 0,7 % transportlīdzekļu ir uzstādītas privātas eCall sistēmas; tās 

kopā ar citiem pakalpojumiem (palīdzība transportlīdzekļa bojājuma gadījumā, dinamiskā 

navigācija u. c.) jau piedāvā vairāki Eiropas automobiļu ražotāji. 

 

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē priekšlikumu lēmumam par visā ES piemērojamā 

sadarbspējīgā eCall pakalpojuma ieviešanu, kas atbilst ES Ceļu satiksmes drošības rīcības 

programmai 2011.–2020. gadam un Parlamenta iepriekšējai rezolūcijai, kura tika pieņemta 

2012. gada 3. jūlijā (P7_TA (2012)0274). 

 

Tomēr, lai dotu laiku dalībvalstīm ārkārtas izsaukumu centrāļu (ĀIC) infrastruktūras 

izveidošanai un automobiļu ražošanas nozarei — to tehniskos pielāgojumu ieviešanai visos 

jaunajos automobiļos, kuri ar deleģētajiem aktiem būtu jānosaka līdz 2014. gada vidum, 

mērķa datums — 2015. gada 1. oktobris — šķiet pārāk optimistisks. Šā iemesla dēļ atzinuma 

sagatavotāja iesaka minēto termiņu pagarināt līdz 2016. gada jūnijam. 

 

Turklāt atzinuma sagatavotāja arī ierosina noteikt pienākumu dalībvalstīm nodrošināt 

līdzvērtīgu tāda zvanītāja atrašanās vietas informācijas precizitātes un ticamības līmeni, kas 

piezvanījis uz numuru 112, izmantojot mobilo galiekārtu. 

 

eCall sistēmas ieviešana apstiprina, ka GNSS atrašanās vietas datus var efektīvi izgūt un 

pārraidīt mobilo sakaru tīklos, lai tos saņemtu dienesti, kas atbildīgi par numura 112 

izsaukumiem. Lai gan netiek apšaubīts eCall sistēmas nozīmīgums, jāatzīmē, ka šajā sistēmā 

veiktie izsaukumi veidos tikai aptuveni 1,7 %1 no ārkārtas izsaukumu skaita gadā ES. Tā 

rezultātā pašreizējais Komisijas priekšlikums radītu neattaisnojamu situāciju, kurā iedzīvotāju 

precīzu atrašanās vietu par numura 112 izsaukumiem atbildīgie dienesti varētu noteikt tikai 

pēc ceļu satiksmes negadījuma. 

 

Ņemot vērā to, ka katru gadu tiks veikti 5,5 miljoni eCall izsaukumu salīdzinājumā ar 

aptuveni 320 miljoniem ārkārtas izsaukumu ES gadā, minētais pienākums ļautu iedzīvotājiem 

un neatliekamās palīdzības dienestiem gūt maksimālu sabiedrisko labumu no GNSS atrašanās 

vietas noteikšanas tehnoloģijām. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252. 
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Šā grozījuma mērķis nodrošināt, lai no jau plaši izplatītajām GNSS atrašanās vietas 

noteikšanas tehnoloģijām labumu varētu gūt visi iedzīvotāji, ne tikai tie, kuru 

transportlīdzekļos ir uzstādīta eCall sistēma. 

 

GROZĪJUMI 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta 

un tūrisma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Lēmuma priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Komisijas 2012. gada 26. novembra 

Deleģētā regula (ES) Nr. 305/2013, ar ko 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 

2010/40/ES papildina attiecībā uz 

sadarbspējīga ES mēroga eCall 

pakalpojuma saskaņotu nodrošināšanu21, 

nosaka specifikācijas ārkārtas izsaukumu 

centrāļu (ĀIC) infrastruktūras 

modernizācijai, kas vajadzīga eCall 

izsaukumu pienācīgai saņemšanu un 

apstrādei, lai nodrošinātu saskaņotā ES 

mēroga eCall pakalpojuma savietojamību, 

sadarbspēju un nepārtrauktību. 

(3) Komisijas 2012. gada 26. novembra 

Deleģētā regula (ES) Nr. 305/2013, ar ko 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 

2010/40/ES papildina attiecībā uz 

sadarbspējīga ES mēroga eCall 

pakalpojuma saskaņotu nodrošināšanu21, 

nosaka specifikācijas ārkārtas izsaukumu 

centrāļu (ĀIC) infrastruktūras 

modernizācijai, kas vajadzīga eCall 

izsaukumu pienācīgai saņemšanu un 

apstrādei, lai nodrošinātu saskaņotā ES 

mēroga eCall pakalpojuma savietojamību, 

sadarbspēju un nepārtrauktību, un prasa 

dalībvalstīm līdz 2013. gada 23. oktobrim 

ziņot par īstenošanas gaitu, norādot 

ieviešanas grafiku turpmākajiem diviem 

gadiem. 

__________________ __________________ 

21 OV L 91, 3.4.2013., 1. lpp. 21 OV L 91, 3.4.2013., 1. lpp. 

 

 

Grozījums Nr.  2 

Lēmuma priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) Tā kā gandrīz visas dalībvalstis ir 

parakstījušas vai atbalstījušas saprašanās 

memorandu par sadarbspējīgas 

transportlīdzekļa eCall sistēmas ieviešanu.  

 

 

Grozījums Nr.  3 

Lēmuma priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Lai nodrošinātu pakalpojuma 

sadarbspēju un nepārtrauktību visā 

Savienībā un samazinātu īstenošanas 

izmaksas Savienībai kopumā, ir vajadzīgs, 

lai visas dalībvalstis ieviestu eCall 

prioritāro darbību saskaņā ar kopīgajām 

specifikācijām, kas noteiktas Deleģētajā 

regulā (ES) Nr. 305/2013. Tam nebūtu 

jāskar katras dalībvalsts tiesības izmantot 

papildu tehniskos līdzekļus, lai apstrādātu 

citus ārkārtas izsaukumus. 

(6) Lai nodrošinātu pakalpojuma pilnīgu 

funkcionalitāti, atbilstību, sadarbspēju un 

nepārtrauktību visā Savienībā un 

samazinātu īstenošanas izmaksas 

Savienībai kopumā, ir vajadzīgs, lai visas 

dalībvalstis ieviestu eCall prioritāro 

darbību saskaņā ar kopīgajām 

specifikācijām, kas noteiktas Deleģētajā 

regulā (ES) Nr. 305/2013. Tam nebūtu 

jāskar katras dalībvalsts tiesības izmantot 

papildu tehniskos līdzekļus, lai apstrādātu 

citus ārkārtas izsaukumus. 

 

 

Grozījums Nr.  4 

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 

eCall ĀIC apstrādā tikai patiesus 

(7) Kā jau pieredzēts ar citām neatliekamās 

palīdzības izsaukumu sistēmām, manuāli 

aktivizēto eCall izsaukumu starpā var būt 

arī palīdzības izsaukumi. Ja nepieciešams, 

dalībvalstis var izmantot visus tehniskos un 

organizatoriskos līdzekļus šo palīdzības 

izsaukumu filtrēšanai, lai nodrošinātu, ka 

eCall ĀIC apstrādā tikai patiesus 

neatliekamās palīdzības zvanus. Šādi 
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neatliekamās palīdzības zvanus. rīkojoties, dalībvalstīm būtu jānodrošina, 

ka visus zvanus apstrādā iespējami 

visefektīvākajā veidā.  

 

 

Grozījums Nr.  5 

Lēmuma priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Ne visi Savienības iedzīvotāji prot 

izmantot eCall pakalpojumu. Dalībvalstīm 

sadarbībā ar Komisiju būtu jārīko 

izglītošanas kampaņas. Šajās kampaņās 

būtu jāinformē iedzīvotāji par brīvi un 

publiski pieejamu eCall pakalpojumu, 

uzsverot šīs sistēmas priekšrocības un 

iespējas.  

 

Grozījums Nr.  6 

Lēmuma priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8a) Eiropas Parlaments 2007., 2011. un 

2013. gadā rakstiskajā deklarācijā 

Nr. 0044/2007, rezolūcijā 

P7_TA(2011)0306 un 2013. gada 

31. maija Parlamenta jautājumā ar 

mutisku atbildi ir pieprasījis, lai 

informācija par tāda zvanītāja atrašanās 

vietu, kas piezvanījis uz numuru 112, būtu 

precīza un ticama, taču līdz šim šajā 

jautājumā ir panākts ļoti neliels progress. 

 

 

Grozījums Nr.  7 

Lēmuma priekšlikums 

8.b apsvērums (jauns) 



 

AD\1011591LV.doc 7/9 PE519.838v02-00 

 LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8b) Visiem eCall pakalpojuma 

komponentiem, kas saistīti ar precīzu un 

uzticamu pozicionēšanas informācijas 

sniegšanu, ieskaitot GNSS pieslēgtas 

mobilās galiekārtas, būtu jāgarantē 

atbilstība Eiropas satelītu navigācijas 

programmu EGNOS un Galileo 

sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī būtu 

pilnībā jāizmanto minētās ES 

programmas, kad tās sāks darboties. 

 

Grozījums Nr.  8 

Lēmuma priekšlikums 

8.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8c) Lai visiem iedzīvotājiem nodrošinātu 

vienlīdzīgu piekļuvi numuram 112 un 

neatliekamās palīdzības pakalpojumiem, 

informācijai par zvanītāja atrašanās vietu, 

zvanot uz numuru 112 ar GNSS pieslēgtu 

mobilo galiekārtu, vajadzētu būt tikpat 

precīzai un drošai kā eCall izsaukuma 

gadījumā. Direktīvas 2009/136/EK 

26. pantā par vienotu Eiropas 

neatliekamās palīdzības dienestu numuru 

112 ir paredzēti zvanītāja atrašanās vietas 

informācijas precizitātes un ticamības 

kritēriji, kas jānosaka kompetentajām 

regulatīvajām iestādēm, savukārt 

Komisija pēc apspriešanās ar BEREC var 

noteikt tehniskos izpildes pasākumus.  

 

Grozījums Nr.  9 

Lēmuma priekšlikums 

1. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada Dalībvalstis ne vēlāk kā 2016. gada 
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1. oktobrī ievieš nepieciešamo eCall ĀIC 

infrastruktūru, kas vajadzīga visu eCall 

izsaukumu pienācīgai saņemšanai un 

apstrādei, kuri vajadzības gadījumā ir 

attīrīti no zvaniem, kas nav ārkārtas 

izsaukumi, savā teritorijā saskaņā ar 

specifikācijām, kas noteiktas Deleģētajā 

regulā (ES) Nr. 305/2013, lai nodrošinātu 

visā ES piemērojamā sadarbspējīgā eCall 

pakalpojuma savietojamību, sadarbspēju 

un nepārtrauktību. Tas neskar katras 

dalībvalsts tiesības organizēt savus 

neatliekamās palīdzības dienestus izmaksu 

ziņā maksimāli efektīvi un atbilstīgi tās 

vajadzībām, ieskaitot iespēju filtrēt zvanus, 

kas nav ārkārtas izsaukumi un kurus 

nedrīkst apstrādāt eCall ĀIC, it īpaši 

attiecībā uz manuāli aktivizētajiem eCall 

zvaniem. 

1. jūnijā ievieš nepieciešamo eCall ĀIC 

infrastruktūru, kas vajadzīga visu eCall 

izsaukumu pienācīgai saņemšanai un 

apstrādei, kuri vajadzības gadījumā ir 

attīrīti no zvaniem, kas nav ārkārtas 

izsaukumi, savā teritorijā saskaņā ar 

specifikācijām, kas noteiktas Deleģētajā 

regulā (ES) Nr. 305/2013, lai nodrošinātu 

visā ES piemērojamā sadarbspējīgā eCall 

pakalpojuma savietojamību, sadarbspēju 

un nepārtrauktību. Dalībvalstis arī 

nodrošina, ka saskaņā ar 

Direktīvu 95/46/EK par datu aizsardzību 

informācija par zvanītāja atrašanās vietu, 

zvanot uz numuru 112 ar GNSS pieslēgtu 

mobilo galiekārtu, ir tikpat precīza un 

droša kā eCall izsaukuma gadījumā. Tas 

neskar katras dalībvalsts tiesības organizēt 

savus neatliekamās palīdzības dienestus 

izmaksu ziņā maksimāli efektīvi un 

atbilstīgi tās vajadzībām, ieskaitot iespēju 

filtrēt zvanus, kas nav ārkārtas izsaukumi 

un kurus nedrīkst apstrādāt eCall ĀIC, it 

īpaši attiecībā uz manuāli aktivizētajiem 

eCall zvaniem. 

 

 

 

Grozījums Nr.  10 

Lēmuma priekšlikums 

2.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a pants 

 Dalībvalstis ne vēlāk kā 2015. gada 

1. oktobrī nodrošina eCall zvanu 

iespējamību no jebkuras vietas savā 

teritorijā. 
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