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KRATKA OBRAZLOŽITEV

eCall sodi med aplikacije eSafety, katerih cilje je predvsem zmanjšanje posledic prometnih 
nesreč. eCall je zasnovan, da v primeru hude nesreče avtomatsko sproži klic v sili. Takojšnje 
obvestilo o nesreči in ustrezna identifikacija točne lokacije zmanjšata potrebni čas za 
zagotavljanje učinkovite pomoči, saj službe za ukrepanje ob nesrečah hitreje prispejo na kraj 
nesreče.

Pripravljavka mnenja meni, da so glavne prednosti storitve eCall v lažji in hitrejši 
identifikaciji kraja nesreče, hitrejšega sprejemanja ukrepov za preusmerjanje prometa 
(zmanjšanje zastojev zaradi nesreč in preprečevanje naknadnih nesreč), pravočasne in 
preverjene informacije (preprečevanje hudih posledic za zdravje prometnih udeležencev v 
nesreči), osnovni niz tehničnih podatkov (ki službam za ukrepanje ob nesrečah omogoča 
predhodno pripravo na intervencijo) in medobratovalno združljivo obvestilo (ki izniči 
jezikovne prepreke med potniki v vozilu in operaterjem centra za obveščanje, kar je 
pomembno v evropskem večjezikovnem okolju).

Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog sklepa o vzpostavitvi medobratovalne vseevropske 
storitve eCall in njenega cilja, da se zagotovi usklajena in celovita uvedba medobratovalne 
vseevropske storitve eCall ter njena medobratovalnost in stalnost po celotni Evropi. To 
odseva tudi mnenje Evropskega parlamenta, ki je ob različnih priložnostih že večkrat izrazil 
podporo uvedbi storitve eCall, vključno s podporo njeni obvezni vpeljavi. Evropski parlament 
je v svoji resoluciji eCall: nova storitev 112 za državljane, ki je bila sprejeta julija 2012 z 
veliko večino glasov poslancev, obžaloval zamude in pomanjkanje napredka pri prostovoljni 
uvedbi storitve eCall ter pozval Komisijo, naj predlaga potrebne regulativne ukrepe, da bi se 
izognili naknadnim zamudam.

Predlog od držav članic zahteva, da najpozneje do 1. oktobra 2015 vzpostavijo potrebno 
infrastrukturo centrov za obveščanje eCall, ki je potrebna za ustrezen sprejem in obravnavo 
vseh klicev v sili eCall na njihovem ozemlju. Pripravljavka mnenja meni, da bi zamik tega 
datuma negativno vplival na vse vpletene zainteresirane strani in ustvaril zmedo ter nadaljnje 
zamude pri vzpostavitvi te tehnologije, ki rešuje življenja.

Države članice naj bi nadgradile infrastrukturo centrov za obveščanje na način, ki je 
najprimernejši glede na njihovo nacionalno/lokalno arhitekturo, s čimer bodo upoštevane 
posebnosti in okoliščine v vsaki posamezni državi članici. Vse države članice bi morale 
organizirati službe za ukrepanje ob nesrečah na najbolj učinkovit in primeren način glede na 
lastne potrebe, vključno z možnostjo izločanja klicev, ki niso klici v sili. Pripravljavka mnenja 
pozdravlja dejstvo, da imajo države članice možnost izbire vzpostaviti klicne centre za 
izločanje klicev, ki niso klici v sili, jih sprejemati v istih centrih za obveščanje, ki sprejemajo 
klice 112 eCall, ali katero koli kombinacijo le-teh ter da lahko same izoblikujejo sprejemanje 
eCalls na njim najbližji način.

eCall je zasnovan kot javna storitev za klic v sili, zato pripravljavka mnenja meni, da bi 
morala biti storitev eCall brezplačna v korist vseh udeležencev v prometu v Evropi.

Pripravljavka mnenja je prepričana, da bi morali tako Komisija kakor države članice 
spodbujati kampanje za ozaveščanje o sistemu eCall, njegovih prednostih, uporabi in 
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funkcijah. Tako bi povečali javno poznavanje storitve eCall in pojasnili, da so potrebe po 
tovrstnih službah za ukrepanje ob nesrečah v korist družbe. Nudenje praktičnih informacij 
skozi ciljane kampanje lahko tudi pripomore k zmanjšanju tveganja za zlorabo ali napačno 
razumevanje storitve. 

Razen obveznosti držav članic v tem predlogu pa eCall ne more pravilno delovati brez 
sodelovanja drugih deležnikov, še posebno avtomobilskih proizvajalcev in operaterjev 
mobilnih omrežij. Pripravljavka mnenja zato poziva ustrezne zainteresirane strani in 
predstavnike držav članic k tesnemu sodelovanju, da bi zagotovili usklajeno uvedbo storitve 
eCall in njene koristi približali evropskim državljanom.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog Predlog

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA 
IN SVETA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA 
IN SVETA

o uvedbi medobratovalne vseevropske 
storitve eCall

o uvedbi medobratovalne vseevropske 
storitve eCall na podlagi storitve številke 
112

(besedilo velja za EGP) (Besedilo velja za EGP)

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7 a) Uvedbo storitve cCall bi morala 
spremljati kampanja za ozaveščanje, ki bi 
jo pripravile Komisija in države članice in 
v kateri bi državljanom pojasnili prednosti 
in funkcije novega sistema. S kampanjo bi 
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morali uporabnike tudi obvestiti o pravilni 
rabi sistema, s čimer bi preprečili napačne 
klice.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1 a
Države članice uporabnikom zagotovijo 
brezplačno uporabo storitve eCall.

Or. en

Obrazložitev

eCall je javna storitev za klic v sili, zato za njeno rabo ni mogoče zahtevati plačila.


