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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za 
uvedbo avtomobilskega sistema eCall in spremembi Direktive 2007/46/ES
(COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0316),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0174/2013),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. septembra 
20131,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in mnenj Odbora za 
industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za promet in turizem (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog Predlog
UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o zahtevah za homologacijo za uvedbo 
avtomobilskega sistema eCall in 
spremembi Direktive 2007/46/ES

o zahtevah za homologacijo za uvedbo 
avtomobilskega sistema eCall na podlagi 
storitve številke 112 in spremembi 
Direktive 2007/46/ES

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

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Uvedba storitve eCall v vseh vozilih v 
vseh državah članicah je od že leta 2003 
visoko na seznamu prednostnih nalog 
Unije na področju varnosti v cestnem 
prometu. Za dosego tega cilja je bilo 
začetih več pobud v okviru pristopa 
prostovoljne uvedbe, ki pa zaenkrat niso 
dosegle zadostnega napredka.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Obvezna vgradnja avtomobilskega 
sistema eCall v vozila bi morala na začetku 
veljati le za nove osebne avtomobile in 
lahka gospodarska vozila (kategoriji M1 in 
N1), za katere že obstaja ustrezen sprožilni 
mehanizem.

(7) Obvezna vgradnja avtomobilskega 
sistema eCall v vozila bi morala na začetku 
veljati le za nove osebne avtomobile in 
lahka gospodarska vozila (kategoriji M1 in 
N1), za katere že obstaja ustrezen sprožilni 
mehanizem. Komisija bi morala dodatno 
preučiti možnost, da bi v bližnji 
prihodnosti razširili zahtevo za uporabo 
avtomobilskega sistema eCall na druge 
kategorije vozil, kot so težka tovorna 
vozila in avtobusi ter dvokolesna vozila na 
motorni pogon, in po potrebi predstaviti 
zakonodajni predlog.

Or. en

Obrazložitev

Sicer so potrebne dodatne raziskave, vendar je Komisija v oceni učinka navedla, da bi lahko 
bila obvezna vgradnja avtomobilskega sistema eCall v bližnji prihodnosti razširjena na 
motorna kolesa. Uvedba storitve eCall v Evropi bi bila koristna tudi za tovornjake in 
avtobuse.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Javna medobratovalna vseevropska 
storitev eCall na podlagi enotne evropske 
številke za klic v sili 112 (storitev številke 
112) in zasebne storitve eCall (eCall 
sistemi s podporo storitve tretje strani) 
lahko soobstajajo pod pogojem, da se 
sprejmejo ukrepi za zagotovitev 
kontinuitete izvajanja storitve za 
potrošnika. Da bi zagotovili kontinuiteto 
javne storitve eCall na podlagi storitve 
številke 112 v vseh državah članicah skozi 
celoten življenjski cikel vozila ter stalno 
samodejno razpoložljivost javne storitve 
eCall na podlagi storitve številke 112, bi 
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bilo treba v vsa vozila vgraditi javno 
storitev eCall na podlagi storitve številke 
112, ne glede na to, ali se kupec vozila 
odloči za zasebno storitev ali ne.

Or. en

Obrazložitev

Sistemi eCall s podporo storitve tretje strani lahko soobstajajo z avtomobilskimi sistemi eCall 
na podlagi storitve številke 112 pod pogojem, da je javna storitev eCall na podlagi storitve 
številke 112 vedno na voljo vsaj kot rezervna možnost.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Potrošnikom bi bilo treba realistično 
predstaviti avtomobilski sistem eCall in 
tudi zasebni sistem eCall, če je vgrajen v 
vozilu, ter celovite in zanesljive 
informacije glede morebitnih dodatnih 
funkcij ali storitev, povezanih z zasebnimi 
storitvami za klic v sili ter avtomobilskimi 
aplikacijami za klic in pomoč v sili, ki so 
na voljo, ter glede pričakovane ravni 
storitve ob nakupu aplikacij tretje strani 
in s tem povezanih stroškov.

Or. en

Obrazložitev

Potrošniku bi bilo treba zagotoviti jasne informacije o razlikah med avtomobilskim sistemom 
eCall in sistemom eCall s podporo storitve tretje strani, funkcijah zasebnih sistemov, stalni 
možnosti prehoda na vseevropsko storitev eCall ter o tem, kako tretje strani, ki izvajajo 
storitve, obdelujejo podatke.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Obvezna vgradnja avtomobilskega 
sistema eCall v vozila ne sme posegati v 
pravico vseh deležnikov, kot so 
proizvajalci avtomobilov in neodvisni 
izvajalci, da ponudijo dodatne storitve v 
sili in/ali storitve z dodano vrednostjo, in 
sicer hkrati z vgradnjo avtomobilskega 
sistema eCall prek številke 112 oziroma 
njegovo nadgradnjo. Vendar pa morajo biti
te dodatne storitve zasnovane tako, da ne 
odvračajo pozornosti voznika.

(8) Obvezna vgradnja avtomobilskega 
sistema eCall v vozila ne sme posegati v 
pravico vseh deležnikov, kot so 
proizvajalci avtomobilov in neodvisni 
izvajalci, da ponudijo dodatne storitve v 
sili in/ali storitve z dodano vrednostjo, in 
sicer hkrati z vgradnjo avtomobilskega 
sistema eCall prek številke 112 oziroma 
njegovo nadgradnjo. Vse dodatne storitve
pa morajo biti zasnovane tako, da ne 
odvračajo pozornosti voznika, ter skladne 
z jasnimi varnostnimi standardi in 
standardi na področju varstva podatkov in 
zasebnosti. Te storitve bi morale biti za 
potrošnika vedno izbirne.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da se zagotovita možnost izbire za 
kupce in poštena konkurenca ter da se na 
globalnem trgu spodbudijo inovacije in 
konkurenčnost informacijske tehnologije 
Unije, bi moral biti avtomobilski sistem 
eCall brezplačno in brez razlikovanja na 
voljo vsem neodvisnim izvajalcem ter 
temeljiti na medobratovalni in odprti 
platformi za morebitne prihodnje 
avtomobilske aplikacije ali storitve.

(9) Da se zagotovita možnost izbire za 
kupce in poštena konkurenca ter da se na 
globalnem trgu spodbudijo inovacije in 
konkurenčnost informacijske tehnologije 
Unije, bi moral biti avtomobilski sistem 
eCall brezplačno in brez razlikovanja na 
voljo vsem neodvisnim izvajalcem ter 
temeljiti na medobratovalni in odprti 
platformi za morebitne prihodnje 
avtomobilske aplikacije ali storitve. To 
zahteva tehnično in pravno ozadje, zato 
naj Komisija brez odlašanja na podlagi 
posvetovanj z vsemi vključenimi deležniki 
preuči vse možnosti za spodbujanje in 
zagotovitev odprte platforme ter po potrebi 
predloži ustrezni zakonodajni predlog.

Or. en
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Obrazložitev

Z zagotovitvijo odprte platforme na tej stopnji bi lahko povzročili dodatne zamude pri začetku 
delovanja sistema eCall na podlagi storitve številke 112 in njegovih koristi za uporabnike cest 
v vsej Uniji. Komisija pa bi morala okrepiti prizadevanja v zvezi s storitvami z dodano 
vrednostjo, ki bi lahko dodatno koristile potrošnikom. Zlasti je treba pojasniti, pod katerimi 
pogoji lahko tretje strani, ki izvajajo zasebne storitve eCall ali storitve z dodano vrednostjo, 
dostopajo do podatkov, shranjenih v avtomobilskem sistemu.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Uvedba morebitne dodatne 
avtomobilske aplikacije ali storitve ne bi 
smela povzročiti zamude pri začetku 
veljavnosti te uredbe in njeni uporabi.

Or. en

Obrazložitev

Uvedba medobratovalnega vseevropskega avtomobilskega sistema eCall je pomemben 
napredek pri varnosti v cestnem prometu in zato se z njo ne bi smelo več odlašati.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Sistem eCall je povezan z varnostjo 
in torej zahteva najvišjo mogočo raven 
zanesljivosti. Zato bi bilo treba zagotoviti 
točnost minimalnega sklopa podatkov ter 
brezhiben prenos in kakovost glasu, 
razviti pa bi bilo treba tudi enotno 
testiranje, da bi zagotovili dolgo 
življenjsko dobo in zdržljivost 
avtomobilskega sistema eCall. To sodi 
med naloge rednih tehničnih pregledov, ki 
se izvajajo v skladu z Uredbo (EU) 
št. …/…1*. V ustrezni prilogi te uredbe bi 
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bilo treba navesti tudi podrobne določbe 
za testiranje.
__________________
1 Uredba (EU) št. …/… Evropskega 
parlamenta in Sveta o rednih tehničnih 
pregledih motornih vozil in njihovih 
priklopnikov ter razveljavitvi Direktive 
2009/40/ES (UL L …). 
* UL: Vstavite datum, številko in podatke 
o objavi dokumenta 2012/0184(COD).

Or. en

Obrazložitev

Vozilo, opremljeno z avtomobilskim sistemom eCall, se lahko intenzivno uporablja več let, ne 
da bi bilo poškodovano v hudi prometni nesreči, in v tem času storitev eCall na podlagi 
storitve številke 112 morda sploh ni vključena. Za zagotovitev, da lahko avtomobilski sistem 
eCall v vsakem trenutku samodejno sproži klic v sili na podlagi storitve številke 112, ter za 
zagotovitev njegovega delovanja skozi celoten življenjski cikel vozila, bi ga bilo treba redno 
testirati.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V skladu z Direktivo 2007/46/ES so iz 
zahtev o zaščiti potnikov pri čelnem in 
bočnem trku izvzeta vozila, izdelana v 
majhnih serijah. Zato je treba vozila, 
izdelana v majhnih serijah, izvzeti tudi iz 
obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem zahtev 
za eCall.

(11) V skladu z Direktivo 2007/46/ES so iz 
zahtev o zaščiti potnikov pri čelnem in 
bočnem trku izvzeta vozila, izdelana v 
majhnih serijah. Zato je treba vozila, 
izdelana v majhnih serijah, izvzeti tudi iz 
obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem zahtev 
za eCall iz te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Proizvajalcem vozil bi bilo treba dati 
dovolj časa, da se prilagodijo tehničnim 
zahtevam te uredbe.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba se začne uporabljati 1. oktobra 2015 in proizvajalci se morajo do takrat 
prilagoditi tehničnim zahtevam.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene te uredbe se poleg opredelitev 
pojmov iz člena 3 Direktive 2007/46/ES in 
člena 2 Delegirane uredbe Komisije (EU) 
št. 305/201312 uporabljajo naslednje 
opredelitve pojmov:

Za namene te uredbe se poleg opredelitev 
pojmov iz člena 3 Direktive 2007/46/ES 
uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

__________________
12 UL L 91, 3.4.2013, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Navedba Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 305/2013 bi v praksi pomenila, da lahko 
Komisija spreminja opredelitve v sedanjem predlogu, tako da spremeni ustrezno opredelitev v 
delegirani uredbi. Opredelitve iz tega člena se štejejo za bistvene elemente te uredbe, zato na 
Komisijo ni mogoče prenesti pooblastila za opredelitev njihovega pomena.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „avtomobilski sistem eCall“ pomeni (1) „avtomobilski sistem eCall“ pomeni 



PR\1006297SL.doc 13/26 PE521.605v01-00

SL

sistem, ki se sproži bodisi samodejno s 
sprožitvijo avtomobilskih senzorjev bodisi 
ročno in ki prek mobilnih brezžičnih 
komunikacijskih omrežij prenese 
standardiziran minimalen sklop podatkov 
ter vzpostavi avdio kanal prek številke 112 
med potniki v vozilu in centrom za 
obveščanje;

sistem za uporabo v sili, sestavljen iz 
avtomobilske opreme in naprav za 
sprožitev, vodenje in izvršitev storitve 
eCall, ki se sproži bodisi samodejno s 
sprožitvijo avtomobilskih senzorjev bodisi 
ročno in ki prek javnih mobilnih 
brezžičnih komunikacijskih omrežij 
prenese standardiziran minimalen sklop 
podatkov ter vzpostavi avdio kanal prek 
številke 112 med potniki v vozilu in 
centrom za obveščanje;

Or. en

Obrazložitev

Sistem eCall bi moral biti javni vseevropski sistem za klic v sili.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „avtomobilski sistem“ pomeni opremo 
v vozilu, skupaj s sredstvi za sprožitev, 
upravljanje in izvršitev prenosa klica v sili 
eCall preko javnega mobilnega 
brezžičnega komunikacijskega omrežja, ki 
zagotavlja povezavo med vozilom in 
sredstvom za izvedbo storitve eCall preko 
javnega mobilnega brezžičnega 
komunikacijskega omrežja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Združitev dveh opredelitev, predlagana v tem členu, je zelo nejasna, saj se izraza zdita 
podobna ali vsaj povezana, opredelitvi pa se prekrivata in sploh nista usklajeni, saj se 
uporablja različna terminologija. Za preprečitev nejasnosti se lahko druga opredelitev črta in 
se skozi vse besedilo uporablja samo prva opredelitev.
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) „eCall“ pomeni v vozilu vgrajen klic 
v sili na številko 112, ki se opravi prek 
avtomobilskega sistema eCall;

Or. en

Obrazložitev

Ta opredelitev je bistveni element te uredbe in jo je zato treba vključiti že v besedilo predloga.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) "center za obveščanje" (PSAP) 
pomeni fizično lokacijo, kjer se najprej 
prejmejo klici v sili, za katere je 
odgovoren javni organ ali zasebna 
organizacija, ki ga oziroma jo priznava 
zadevna država članica;

Or. en

Obrazložitev

Ta opredelitev je bistveni element te uredbe in jo je zato treba vključiti že v besedilo predloga.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2c) „minimalni sklop podatkov“ (MSD) 
pomeni informacije, ki jih opredeljuje 
standard „Cestna transportna in 
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prometna telematika – e-Varnost –
Minimalni nabor podatkov za elektronski 
klic v sili (MSD)“ (EN 15722) in ki se 
pošljejo centru za obveščanje za eCall;

Or. en

Obrazložitev

Ta opredelitev je bistveni element te uredbe in jo je zato treba vključiti že v besedilo predloga.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2d) „avtomobilska oprema“ pomeni 
opremo v vozilu, ki zagotavlja ali ima 
dostop do podatkov v vozilu, ki so potrebni 
za transakcijo eCall prek javnega 
mobilnega brezžičnega komunikacijskega 
omrežja;

Or. en

Obrazložitev

Ta opredelitev je bistveni element te uredbe in jo je zato treba vključiti že v besedilo predloga.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 2 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2e) „javno mobilno brezžično 
komunikacijsko omrežje“ pomeni mobilno 
brezžično komunikacijsko omrežje, ki je 
na voljo javnosti v skladu z Direktivo 
2002/21/ES1 in Direktivo 2002/22/ES2

Evropskega parlamenta in Sveta;
__________________
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1 Direktiva 2002/21/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 
o skupnem regulativnem okviru za 
elektronska komunikacijska omrežja in 
storitve (okvirna direktiva) (UL L 108, 
24.4.2002, str. 33).
Direktiva 2002/22/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 
o univerzalni storitvi in pravicah 
uporabnikov v zvezi z elektronskimi 
komunikacijskimi omrežji in storitvami 
(Direktiva o univerzalni storitvi) (UL L 
108, 24.4.2002, str. 51).

Or. en

Obrazložitev

Ta opredelitev je bistveni element te uredbe in jo je zato treba vključiti že v besedilo predloga.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvajalci dokažejo, da so vsa nova 
vozila iz člena 2 opremljena z 
avtomobilskim sistemom eCall v skladu s 
to uredbo in delegiranimi akti, sprejetimi v 
skladu s to uredbo.

Proizvajalci dokažejo, da so vsa nova 
vozila iz člena 2 opremljena z vgrajenim 
avtomobilskim sistemom eCall v skladu s 
to uredbo in delegiranimi akti, sprejetimi v 
skladu s to uredbo.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav bi se funkcionalnost storitve eCall v določeni meri lahko zagotovila z uporabo 
nomadskih rešitev (kot so mobilni telefoni), bi morala obvezna uvedba za nova homologirana 
vozila temeljiti na vgrajeni avtomobilski opremi, saj je takšne nomadske naprave mogoče 
odstraniti ali pa se jih preprosto pozabi aktivirati.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvajalci dokažejo, da so vsa njihova 
nova vozila izdelana tako, da se v primeru 
hude prometne nesreče na ozemlju Unije 
samodejno sproži klic v sili eCall na 
enotno evropsko številko za klic v sili 112.

Proizvajalci dokažejo, da so vsa njihova 
nova vozila izdelana tako, da se v primeru 
hude prometne nesreče, ki se zazna z 
aktivacijo enega ali več senzorjev in/ali 
procesorjev v vozilu, na ozemlju Unije 
samodejno sproži klic v sili eCall na 
številko za klic v sili 112.

Or. en

Obrazložitev

Ker je opredelitev te absolutno bistvene obveznosti proizvajalcev povezana z nedoločnim 
izrazom huda nesreča, bi bilo treba zatorej natančneje opredeliti, da se huda nesreča zgodi, 
ko vsaj en senzor in/ali procesor v vozilu zazna nesrečo kot tako in se aktivira.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvajalci dokažejo, da so nova vozila 
izdelana tako, da je klic v sili eCall na 
enotno evropsko številko za klic v sili 112 
mogoče sprožiti tudi ročno.

Proizvajalci dokažejo, da so novi tipi vozil
izdelani tako, da je klic v sili eCall na 
številko za klic v sili 112 mogoče sprožiti 
tudi ročno.

Or. en

Obrazložitev

Vsi novi tipi vozil bi morali biti opremljeni z avtomobilskim sistemom eCall.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvi in drugi pododstavek ne vplivata na 
pravico lastnika vozila, da poleg 
avtomobilskega sistema eCall uporabi 
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drug sistem za klic v sili, ki je vgrajen v 
vozilo in ki omogoča podobno storitev. V 
tem primeru je drugi sistem za klic v sili 
skladen z standardom EN 16102 
"Inteligentni transportni sistemi -
Elektronski klic v sili - Operativne zahteve 
za podporo tretje stranke", proizvajalci ali 
ponudniki storitev pa dokažejo, da 
avtomobilski sistem vsebuje preklopni 
mehanizem, ki zagotavlja, da je naenkrat 
aktiven samo en sistem in da se 
avtomobilski sistem eCall samodejno 
vključi, če drugi sistem za klic v sili ne 
deluje.

Or. en

Obrazložitev

Sistemi eCall s podporo storitve tretje strani lahko soobstajajo z avtomobilskimi sistemi eCall 
na podlagi storitve številke 112 pod pogojem, da je javna storitev eCall na podlagi storitve 
številke 112 vedno na voljo vsaj kot rezervna možnost.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Proizvajalci zagotovijo, da so 
sprejemniki v avtomobilskih sistemih 
združljivi s storitvami določanja položaja, 
ki jih zagotavljajo satelitski navigacijski 
sistemi, vključno s sistemoma Galileo in 
EGNOS.

3. Proizvajalci zagotovijo, da so 
sprejemniki v avtomobilskih sistemih eCall 
združljivi s storitvami določanja položaja, 
ki jih zagotavljajo satelitski navigacijski 
sistemi, vključno s sistemoma Galileo in 
EGNOS.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki odraža črtanje opredelitve "avtomobilskega sistema".
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Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V postopek homologacije se sprejmejo 
le tisti avtomobilski sistemi eCall, ki jih je 
mogoče preskusiti.

4. V postopek homologacije se sprejmejo 
le tisti vgrajeni avtomobilski sistemi eCall, 
ki jih je mogoče preskusiti.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav bi se funkcionalnost storitve eCall v določeni meri lahko zagotovila z uporabo 
nomadskih rešitev (kot so mobilni telefoni), bi morala obvezna uvedba za nova homologirana 
vozila temeljiti na vgrajeni avtomobilski opremi, saj je takšne nomadske naprave mogoče 
odstraniti ali pa se jih preprosto pozabi aktivirati.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Proizvajalci dokažejo, da bodo prisotni 
v vozilu opozorjeni, če je med 
samopreskusom ali po njem zaznana 
kritična okvara sistema, zaradi katere ne 
bi bilo mogoče opraviti storitve eCall.

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Avtomobilski sistem eCall je brezplačno 
in brez razlikovanja dostopen vsem 
neodvisnim izvajalcem najmanj za 

6. Avtomobilski sistem eCall je brezplačno 
in brez razlikovanja dostopen vsem 
neodvisnim izvajalcem za popravilo in 
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popravilo in vzdrževanje. vzdrževanje.

Or. en

Obrazložitev

Prilagoditev obveznosti proizvajalcev glede dostopa do informacij o popravilu in vzdrževanju 
vozil je določena v Uredbi (ES) t. 715/2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz 
lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o 
popravilu in vzdrževanju vozil.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 9 za 
določitev podrobnih tehničnih zahtev in 
preskusov za homologacijo avtomobilskih 
sistemov eCall in spremembo 
Direktive 2007/46/ES.

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 9 za 
določitev podrobnih tehničnih zahtev in 
preskusov za homologacijo avtomobilskih 
sistemov eCall.

Or. en

Obrazložitev

Spremembe Direktive 2007/46/EC so že v členu 11 tega predloga. Ko bo sprejeta, bo ta 
uredba skupaj z delegiranimi akti, ki bodo sprejeti na njeni podlagi, postala ločena uredba v 
kontektstu postopka homologacije v EU, ki jo določa omenjena direktiva.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tehnične zahteve in preskusi, navedeni v 
prvem pododstavku, temeljijo na zahtevah 
iz odstavkov 3, 4 in 6 ter na naslednjih 
standardih, kjer je to primerno:

Tehnične zahteve in preskusi, navedeni v 
prvem pododstavku, temeljijo na zahtevah 
iz odstavkov 2, 3, 4 in 6 ter na naslednjih 
standardih, kjer je to primerno:

Or. en
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Obrazložitev

Odstavek 2 opredeljuje zelo pomembno zahtevo, ki je povezana z delovanjem sistema eCall, 
kar bi bilo treba upoštevati pri uvedbi podrobnih tehničnih zahtev in preskusov.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) časovno omejitev hrambe podatkov v 
avtomobilskem sistemu;

(f) časovno omejitev hrambe podatkov v 
avtomobilskem sistemu eCall;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki odraža črtanje opredelitve "avtomobilskega sistema".

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) druge potrebne dodatne informacije 
glede obdelave osebnih podatkov v zvezi z 
zagotavljanjem zasebne storitve eCall in/ali 
drugih storitev z dodano vrednostjo.

(i) druge potrebne dodatne informacije 
glede obdelave osebnih podatkov v zvezi z 
zagotavljanjem zasebne storitve eCall in/ali 
drugih storitev z dodano vrednostjo, zlasti 
upoštevaje dejstvo, da so pri obdelavi 
podatkov možne razlike med 
avtomobilskim sistemom eCall in 
zasebnimi sistemi eCall ali drugimi 
storitvami z dodano vrednostjo, zlasti 
glede stalnega sledenja vozila.

Or. en

Obrazložitev

Nadalje bi moral imeti potrošnik jasne informacije o obdelavi podatkov s strani drugih 
ponudnikov storitev.
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Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Proizvajalci ponudijo informacije iz 
odstavka 3 kot del tehnične 
dokumentacije, ki se preda skupaj z 
vozilom.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti tudi, kako bo potrošnik prejel informacije o obdelavi osebnih podatkov.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 9, 
s katerimi podrobneje opredeli zahtevo o 
odsotnosti sledljivosti in sledenja ter 
o tehnologijah za boljše varovanje 
zasebnosti iz odstavka 1, pa tudi načine 
obdelave zasebnih podatkov in informacij 
o uporabnikih iz odstavka 3.

4. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 9, za 
podrobnejšo opredelitev zahteve o 
odsotnosti sledljivosti in sledenja ter 
o tehnologijah za boljše varovanje 
zasebnosti iz odstavka 1, pa tudi načine 
obdelave osebnih podatkov in informacij o 
uporabnikih iz odstavka 3.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Leta 2012 je sodeč po podatkih Komisije v več kot milijonu prometnih nesreč na cestah v EU 
umrlo približno 28.000 ljudi, več kot 1,5 milijona pa jih je bilo ranjenih. Poleg tragičnih smrti 
in poškodb to predstavlja tudi gospodarsko breme, ki družbi letno povzroča stroške v višini 
približno 130 milijard EUR. 

EU se močno zavzema za zmanjšanje števila prometnih nesreč, pa tudi za zmanjšanje njihovih 
posledic, ko se vseeno zgodijo. Ko bo sistem eCall začel delovati v celoti in po vsej EU in ko 
bo na voljo vsem voznikom, bo znatno prispeval k doseganju teh ciljev. Glavna korist storitve 
eCall bo zmanjšanje števila smrtnih žrtev in ublažitev resnosti poškodb pri nesrečah v 
cestnem prometu zaradi hitrejšega prihoda služb za ukrepanje v sili na kraj nesreče.

Evropski parlament, ki je že dolgo eden od največjih podpornikov uvedbe sistema eCall, je 
12. julija 2012 z veliko večino sprejel skupno poročilo odborov IMCO in TRAN z naslovom 
„eCall: nova storitev 112 za državljane“, pri katerem je imela poročevalka čast, da si je 
poročevalsko dolžnost delila z Dieter-Lebrechtom Kochom. V tem poročilu je Parlament, 
hkrati z obžalovanjem zamude in pomanjkanja napredka pri prostovoljnem uvajanju sistema 
eCall do takrat, vzel na znanje Komisijino oceno učinka, ki je pokazala, da je obvezna uvedba 
sistema eCall prek zakonodajnih ukrepov edina možnost za dosego vseh pozitivnih rezultatov. 
Parlament je nato pozval Komisijo, naj predloži predlog v okviru Direktive 2007/46/ES, da se 
do leta 2015 zagotovi obvezna uvedba javnega sistema eCall, temelječega na številki 112, v 
vseh novih homologiranih avtomobilih v vseh državah članicah.

Poročevalka zato pozdravlja predlog Komisije za uvedbo obveznega opremljanja vozil z 
avtomobilskim sistemom eCall, ki je bil predstavljen skupaj s predlogom za uvedbo 
medsebojno povezljive vseevropske storitve eCall. Po sprejetju teh dveh predlogov bo 
regulativni okvir eCall končan, da bi zagotovili, da bodo od oktobra 2015 vsi novi modeli 
osebnih avtomobilov in lahkih vozil opremljeni z storitvijo 112 eCall in da bo ustvarjena 
potrebna infrastruktura za pravilno izpeljavo sprejemanja in obravnavanja klicev v sili eCall v 
odzivnih centrih za klice v sili. To bo zagotovilo združljivost, interoperabilnost in kontinuiteto 
vseevropske storitve eCall. 

Poročevalka meni, da sta oba predloga v veliki meri skladna s tem, kar je Parlament zahteval, 
in predlaga potrditev njunih osnovnih elementov. S tem ter s hitro obravnavo predlogov 
Komisije bi Parlament ostal na vodilnem mestu med podporniki uvedbe sistema eCall, s čimer 
bi prispeval svoj delež k temu, da eCall do dogovorjenega roka leta 2015 postane realnost.

Poročevalka še posebej podpira predlog Komisije in cilje, ki jih želi doseči, v zvezi s 
predlogom o zahtevah za homologacijo za začetek uporabe avtomobilskega sistema eCall, ki 
je predmet tega poročila. Vendar obstajajo določeni vidiki, kjer poročevalka meni, da bi bilo 
mogoče predlog še okrepiti ali razjasniti, da se zagotovi pozitivne koristi za vse zadevne 
stranke. 

Dodatne nujne storitve in/ali storitve z dodano vrednostjo (platforma s prostim 
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dostopom)

V prihodnosti bodo vozila zaradi uvedbe vseevropske javne storitve eCall opremljena z 
osnovno avtomobilsko telematsko platformo, ki bo združevala tehnične komponente 
(brezžično komunikacijo s tehnologijo za natančno določanje položaja in povezavo s sistemi 
za nadzor avtomobila in senzorskimi sistemi) in ki bi lahko služila kot podlaga za mnoge 
druge aplikacije ali storitve v vozilu. 

Da bi zagotovili prosto izbiro za potrošnike ter pošteno konkurenco in spodbujali inovativnost 
in konkurenčnost, poročevalka meni, da bi moral biti avtomobilski sistem eCall pripravljen na 
morebitne prihodnje avtomobilske aplikacije in storitve. Vendar poročevalka meni tudi, da se 
je treba osredotočiti predvsem na varnostne vidike: zagotoviti bi bilo treba, da uvedba kakršne 
koli dodatne avtomobilske aplikacije ali storitve ne zadrži uvedbe sistema eCall na podlagi 
storitve številke 112. Obenem bi bilo treba Komisijo spodbujati, da še naprej krepi svoje delo 
glede storitev z dodano vrednostjo, ki bi omogočile dodatne koristi za potrošnike in industrijo, 
zlasti v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Zasebne storitve klicev v sili (sistemi eCall s podporo tretje strani)

Zasebne storitve klicev v sili so bile v Evropi prvič uvedene v poznih 90. letih, danes pa jih 
ponujajo različni proizvajalci avtomobilov in ponudniki storitev. Vendar je v EU trenutno le 
približno 0,7 % vozil opremljenih z zasebnimi sistemi za klic v sili, številke pa komaj opazno 
naraščajo. Poleg tega ti lastniški sistemi ne omogočajo medsebojne povezljivosti ali zveznosti 
na ravni EU. Običajno se jih ponuja samo za vozila iz najvišjega razreda in v državah, kjer za 
to obstajajo jasni poslovni razlogi.

Podobno kot ponudbe dodatne aplikacije ali storitve, poročevalka meni, da vseevropska javna 
storitev eCall prek številke za klic v sili 112 in zasebne storitve klicev v sili lahko soobstajajo, 
če bodo sprejeti potrebni ukrepi za zagotovitev zveznosti pri zagotavljanju storitve potrošniku 
in ustrezni ukrepi za varstvo osebnih podatkov. 

eCall bi moral biti brezplačna javna storitev za klic v sili, ki bi koristila vsem voznikom v 
Evropi ne glede na znamko njihovega avtomobila. Vsa vozila bi morala biti opremljena z 
javnim sistemom eCall na podlagi storitve številke 112, ki bi morala vedno ostati na voljo, 
vsaj kot nadomestna možnost. Potrošniku bi bilo treba poleg tega zagotoviti jasne informacije 
o razlikah med avtomobilskim sistemom eCall in sistemi klica v sili s podporo storitve tretje 
strani, moral pa bi imeti tudi možnost, da kadar koli preide na vseevropsko storitev eCall. 

Druga pojasnila

Poleg zgoraj opisanih vidikov poročevalka meni, da je treba v celotnem predlogu zagotoviti, 
da obvezna uvedba avtomobilskega sistema eCall temelji na vgrajeni opremi v vozilu, ne pa 
na nomadskih napravah (kot so mobilni telefoni), saj jih je mogoče odstraniti ali pa se jih 
preprosto pozabi aktivirati. 

Poleg tega bi bilo treba podpreti predlog Komisije, da bi v prvi fazi uvedli obvezno 
namestitev avtomobilskega sistema eCall v vozila samo za kategorije vozil, kjer ustrezni 
sprožilni mehanizmi že obstajajo. Komisijo pa je treba spodbuditi, da opravi še korak naprej, 
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na podlagi dela, ki že poteka, in čim prej predloži predloge za razširitev zagotavljanja storitev 
eCall tudi na motorna kolesa in težka tovorna vozila ter avtobuse.

Poročevalka meni tudi, da bi bilo treba sistem eCall redno preskušati, da bi se tako zagotovila 
njegova funkcionalnost skozi vso življenjsko dobo vozila. Ker pa to presega zakonodajo o 
homologaciji in ker ni mogoče v sedanjem predlogu uvesti nobenih obveznosti, bi bilo treba 
sozakonodajalca spodbuditi, naj imata uvedbo sistema eCall v mislih ob reviziji Direktive 
2009/40/ES o rednih tehničnih pregledih.

Nazadnje poročevalka predlaga spremembe opredelitev pojmov, uporabljene v ta namen, 
kakor tudi pooblastila, ki bi jih bilo treba podeliti Komisiji za sprejemanje delegiranih aktov, 
da bi temu zakonodajnemu aktu zagotovili jasnost.
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PRILOGA – SEZNAM PRISPEVKOV ZAINTERESIRANIH STRANI

Izjava o omejitvi odgovornosti

Seznam zainteresiranih strani je bil oblikovan na podlagi sestankov, dopisov in dokumentov o 
stališčih od trenutka imenovanja za poročevalko pa do roka za ta osnutek poročila, ki je bil 
oktobra 2013.

Dodati je treba, da seznam ni izčrpen, saj je težko našteti vse vsebovane prispevke in 
zagovorniško delo, ki so bili navdih za poročilo. Pripomniti je tudi treba, da ta osnutek 
poročila označuje samo začetno fazo zakonodajnega dela Parlamenta, kjer se bodo razprave in 
zakonodajno delo nadaljevale do končnega sprejetja tega zakona. Zainteresirane strani 
prispevajo tudi v kasnejših fazah, zato seznam v tej fazi ne more biti popoln.

Namen poročevalke je na odprt način pokazati, od kje izvira navdih za ta osnutek poročila.

Seznam zainteresiranih strani

 Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov (ACEA),
 AFCAR – zveza za prosto popravilo avtomobilov
 BMW
 BOSCH
 CLEPA – Evropsko združenje dobaviteljev avtomobilskih komponent
 EENA
 ERTICO
 ETSC – Evropski svet za varnost v prometu
 Agencija za evropski GNSS
 FIA – Mednarodna avtomobilistična zveza (Fédération Internationale de l’Automobile)
 FIGIEFA – Mednarodna zveza distributerjev za trg za poprodajne storitve motornih vozil 

(Fédération Internationale des Grossistes, Importateurs & Exportateurs en Fournitures
Automobiles).

 GDV – združenje nemških zavarovalnic
 Hyundai
 IMA – Inter Mutuelles Assistance
 Insurance Europe
 JAMA
 PSA
 SNSA – nacionalno združenje podjetij za asistenco (Syndicat National des Sociétés 

d’Assistance)
 Toyota Motor Europe
 VDA – Nemško združenje avtomobilske industrije

Nazadnje bi poročevalka rada dodala še, da je na tej tematiki delala mnoga leta, tudi kot 
soporočevalka pri samoiniciativnem poročilu iz leta 2012. Za prispevke zainteresiranih strani 
pred začetkom dela na tem poročilu se obrnite na pisarno poročevalke.


