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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Uvedba medobratovalne vseevropske storitve eCall v vozilih v vseh državah EU je ena od 
pomembnejših prednostnih nalog Unije in del akcijskega programa za varnost v cestnem 
prometu za obdobje 2011–2020. Leta 2012 je v 1,1 milijona prometnih nesrečah na cestah v 
EU umrlo približno 28 000 ljudi, več kot 1,5 milijona pa je bilo ranjenih.

Namen sistema eCall v vozilih je v primeru hujše nesreče opozoriti službe za pomoč in 
zagotoviti za približno 10 minut hitrejši prihod kvalificirane in opremljene pomoči. 

Sedaj je v EU le približno 0,7 % vozil opremljenih z zasebnimi eCall sistemi. Različne 
tovarne vozil jih že vgrajujejo, tako kot druge naprave (pomoč v primeru okvare, dinamična 
navigacija…). 

Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog sklepa o uvedbi medobratovalne vseevropske 
storitve eCall, ki je v skladu z akcijskim programom za varnost v cestnem prometu za obdobje 
2011–2020 in predhodno resolucijo, sprejeto 3. julija 2012 (P7_TA (2012) 0274).

Vendar se predvideni datum 1. oktobra 2015 zdi zelo ambiciozen, saj morajo države članice 
vzpostaviti potrebno infrastrukturo centrov za obveščanje eCall, avtomobilska industrija pa 
izvesti tehnične prilagoditve za vsa nova vozila, kar bi moralo biti do srede leta 2014 
določeno z delegiranimi akti. Zato pripravljavka mnenja priporoča preložitev uvedbe na junij 
2016.

Poleg tega pripravljavka mnenja za države članice tudi uvaja obvezo, da zagotovijo 
enakovredno stopnjo natančnosti in zanesljivosti pri ugotavljanju lokacije osebe, ki kliče, kot 
v primeru klica na 112 z mobilnega terminala. 

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 %1letnih klicev na pomoč v EU. Sedanji predlog Komisije bi povzročil 
neopravičljivo stanje, zaradi katerega bi lahko ugotovili natančno lokacijo državljanov prek 
storitev službe 112 le v primeru prometnih nesreč na cesti. 
Obveznost, o kateri je govora, bi državljanom in službam, ki opravljajo storitve v sili, 
omogočila, da čim bolj izkoristijo tehnologije za določitev lokacije z uporabo sistema za 
globalno satelitsko navigacijo, saj se domneva, da bo vsako leto opravljeno 5,5 milijonov 
klicev s sistemom eCall v primerjavi z današnjimi 320 milijoni klicev v sili v EU.
Namen predloga spremembe je, da vsem državljanom in ne le tistim, ki imajo vozila, 
opremljena s sistemom eCall, zagotovi koristi od že na široko uporabljenih tehnologij za 
določitev lokacije z uporabo sistema za globalno satelitsko navigacijo.

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

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropski parlament je že leta 2007, 2011 
in 2013 s pisno izjavo 0044/2007, svojo 
resolucijo P7_TA(2011)0306, svojim 
vprašanjem za ustni odgovor z dne 31. 
maja 2013 zahteval natančno in zanesljivo 
določitev lokacije osebe, ki kliče na 
številko 112, vendar je bil do sedaj 
napravljen zelo majhen napredek;

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotavljanje enakega dostopa 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 na eCall. 
Člen 26 Direktive 2009/136/ES o enotni 
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; 
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Or. en

Predlog spremembe 3

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 v skladu z specifikacijami 
iz Delegirane uredbe (EU) št. 305/2013 
najpozneje do 1. junija 2016 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. Države članice 
prav tako zagotovijo, da je najkasneje 1. 
junija 2016 stopnja natančnosti in 
zanesljivosti pri ugotavljanju lokacije 
osebe, ki kliče na 112 in ima sistem za 
globalno satelitsko navigacijo, 
enakovredna klicu na eCall, v skladu z 
Direktivo 95/46/EC o varstvu podatkov.
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


