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Predlog spremembe 4
Josef Weidenholzer

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Države članice poskrbijo za 
namensko uporabo prenesenih podatkov, 
da se zagotovi zaupanje potrošnikov v nov 
sistem eCall.

Or. de

Predlog spremembe 5
Josef Weidenholzer

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Kot kažejo izkušnje z drugimi sistemi 
za klice v sili, so lahko ročno sproženi klici 
eCall tudi klici za pomoč na cesti. Če je 
potrebno, lahko države članice uvedejo vse
ustrezne tehnične in organizacijske rešitve, 
da takšne klice za pomoč na cesti izločijo, 
zato da se v centrih za obveščanje 
obravnavajo samo dejanski klici v sili.

(7) Kot kažejo izkušnje z drugimi sistemi 
za klice v sili, so lahko ročno sproženi klici 
eCall tudi klici za pomoč na cesti. Če je 
potrebno, lahko države članice uvedejo 
ustrezne tehnične in organizacijske rešitve, 
da takšne klice za pomoč na cesti izločijo, 
zato da se v centrih za obveščanje 
obravnavajo samo dejanski klici v sili.

Or. de

Predlog spremembe 6
Grofica Róża Thun Und Hohenstein

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Pred uvedbo storitve eCall bi morala 
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potekati kampanja za ozaveščanje, ki bi jo 
pripravile Komisija in države članice in v 
kateri bi državljanom pojasnili koristi in 
funkcije novega sistema. Kampanja bi 
morala potekati v državah članicah v 
sodelovanju z nacionalnimi in 
regionalnimi organi, njen cilj pa bi moral 
biti obveščanje uporabnikov o pravilni 
uporabi sistema, s čimer bi se izognili 
napačnim klicem.

Or. en

Predlog spremembe 7
Josef Weidenholzer

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) S kampanjo ozaveščanja, ki jo 
izvedejo Komisija in države članice, bi bilo 
treba državljanom približati koristi, 
delovanje in določbe o varstvu podatkov.

Or. de

Predlog spremembe 8
Wim van de Camp

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Da se zagotovi enak dostop do 
številke 112 ter storitev v sili za vse 
državljane bi morala biti stopnja 
natančnosti in zanesljivosti pri 
ugotavljanju lokacije osebe, ki kliče na 
112 in ima sistem za globalno satelitsko 
navigacijo, enakovredna klicu eCall. Člen 
26 Direktive 2009/136/ES o enotni 
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evropski številki za klic v sili 112 določa, 
da pristojni regulativni organi določijo 
merila za natančnost in zanesljivost 
zagotovljenih informacij o lokaciji 
kličočega, Komisija pa lahko po 
posvetovanju z BEREC sprejme tehnične 
izvedbene ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 9
Grofica Róża Thun Und Hohenstein

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) V skladu s priporočili delovne 
skupine za varstvo podatkov iz člena 29 
delovnega dokumenta o varstvu podatkov 
in posledicah za zasebnost v okviru 
pobude eCall, ki je bil sprejet 
26. septembra 200621a, naj bi države 
članice pri vzpostavljanju potrebne 
infrastrukture centrov za obveščanje za 
eCall zagotovile, da je vsakršna obdelava 
osebnih podatkov prek sistema eCall v 
celoti v skladu s pravili o varstvu osebnih 
podatkov iz Direktive 95/46/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov in o 
prostem pretoku takih podatkov21b in iz 
Direktive 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 
o obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (Direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah)21c.
__________________
21a  1609/06/EN – WP 125.
21b  UL L 281, 23.11.1995, str. 31.
21c UL L 201, 31.7.2002, str. 37.
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Or. en

Amendment 10
Cornelis de Jong

Predlog sklepa
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v skladu z specifikacijami 
iz Delegirane uredbe (EU) št. 305/2013
najpozneje do 1. oktobra 2015 na svojem 
ozemlju vzpostavijo potrebno 
infrastrukturo centrov za obveščanje za 
eCall, ki je potrebna za ustrezen sprejem in 
obravnavo klicev v sili eCall, po potrebi 
očiščenih klicev, ki niso klici v sili, da se 
zagotovijo združljivost, medobratovalnost 
in neprekinjena dostopnost medobratovalne 
vseevropske storitve eCall. To ne posega v 
pravico posamezne države članice, da 
službo za ukrepanje ob nesrečah organizira 
na način, ki je glede na njene potrebe 
najbolj učinkovit in primeren, vključno z 
možnostjo izločanja klicev, ki niso klici v 
sili in jih centri za obveščanje eCall ne 
morejo obravnavati, zlasti ročno sproženih 
klicev v sili eCall.

Države članice lahko v skladu s
specifikacijami iz Delegirane uredbe (EU) 
št. 305/2013 na svojem ozemlju 
vzpostavijo potrebno infrastrukturo centrov 
za obveščanje za eCall, ki je potrebna za 
ustrezen sprejem in obravnavo klicev v sili 
eCall, po potrebi očiščenih klicev, ki niso 
klici v sili, da se zagotovijo združljivost, 
medobratovalnost in neprekinjena 
dostopnost medobratovalne vseevropske 
storitve eCall. To ne posega v pravico 
posamezne države članice, da službo za 
ukrepanje ob nesrečah organizira na način, 
ki je glede na njene potrebe najbolj 
učinkovit in primeren, vključno z 
možnostjo izločanja klicev, ki niso klici v 
sili in jih centri za obveščanje eCall ne 
morejo obravnavati, zlasti ročno sproženih 
klicev v sili eCall.

Or. en

Predlog spremembe 11
Wim van de Camp

Predlog sklepa
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v skladu z specifikacijami 
iz Delegirane uredbe (EU) št. 305/2013 
najpozneje do 1. oktobra 2015 na svojem 
ozemlju vzpostavijo potrebno 

Države članice v skladu z specifikacijami 
iz Delegirane uredbe (EU) št. 305/2013 
najpozneje do 1. oktobra 2015 na svojem 
ozemlju vzpostavijo potrebno 
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infrastrukturo centrov za obveščanje za 
eCall, ki je potrebna za ustrezen sprejem in 
obravnavo klicev v sili eCall, po potrebi 
očiščenih klicev, ki niso klici v sili, da se 
zagotovijo združljivost, medobratovalnost 
in neprekinjena dostopnost medobratovalne 
vseevropske storitve eCall. To ne posega v 
pravico posamezne države članice, da 
službo za ukrepanje ob nesrečah organizira 
na način, ki je glede na njene potrebe 
najbolj učinkovit in primeren, vključno z 
možnostjo izločanja klicev, ki niso klici v 
sili in jih centri za obveščanje eCall ne 
morejo obravnavati, zlasti ročno sproženih 
klicev v sili eCall.

infrastrukturo centrov za obveščanje za 
eCall, ki je potrebna za ustrezen sprejem in 
obravnavo klicev v sili eCall, po potrebi 
očiščenih klicev, ki niso klici v sili, da se 
zagotovijo združljivost, medobratovalnost 
in neprekinjena dostopnost medobratovalne 
vseevropske storitve eCall. Države članice 
prav tako zagotovijo, da je najkasneje 1. 
oktobra 2015 stopnja natančnosti in 
zanesljivosti pri ugotavljanju lokacije 
osebe, ki kliče na 112 in ima sistem za 
globalno satelitsko navigacijo, 
enakovredna klicu eCall. To ne posega v 
pravico posamezne države članice, da 
službo za ukrepanje ob nesrečah organizira 
na način, ki je glede na njene potrebe 
najbolj učinkovit in primeren, vključno z 
možnostjo izločanja klicev, ki niso klici v 
sili in jih centri za obveščanje eCall ne 
morejo obravnavati, zlasti ročno sproženih 
klicev v sili eCall.

Or. en

Obrazložitev

Parlament je večkrat zahteval zanesljivost pri ugotavljanju lokacije osebe, ki kliče na 112. Žal 
pri tem ni bilo veliko napredka. Uvedba sistema eCall potrjuje, da je za določitev lokacije 
možno uporabiti podatke sistema za globalno satelitsko navigacijo in jih posredovati prek 
spletnih storitev na službo 112. O pomembnosti sistema eCall ni dvomov, vendar je treba 
opozoriti, da bo predstavljal le približno 1,7 % letnih klicev na pomoč v EU. Sedanji predlog 
bi ustvaril razmere, v katerih bi bila določena zgolj lokacija oseb z vozilom. 

Predlog spremembe 12
Josef Weidenholzer

Predlog sklepa
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice morajo zagotoviti, da se 
podatki, posredovani preko storitve eCall, 
uporabljajo izključno v sili za namene 
reševanja.

Or. de
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