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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija pripravlja predloge o storitvi eCall že od leta 2005 in jo je prvotno nameravala 
uvesti zgolj na prostovoljni podlagi. Tak pristop se je izkazal za neuspešnega, saj je zdaj le 
približno 0,7 % vozil opremljenih s sistemom eCall.

Da bi Komisija popravila te razmere, je zdaj izbrala „regulativni“ pristop, na podlagi katerega 
bo sistem eCall v novih vozilih obvezen. Sistem bo temeljil na vgradnji homologirane opreme 
za enotno evropsko telefonsko številko za klic v sili 112 v vsa vozila ter na okviru za 
obravnavo klicev v sili eCall v telekomunikacijskih omrežjih in centrih za obveščanje. S tem 
pristopom bo storitev eCall na voljo vsem državljanom v Evropi kot vseevropska storitev.

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

V prihodnosti bodo vozila zaradi uvedbe vseevropske javne storitve eCall opremljena z 
osnovno avtomobilsko telematsko platformo, ki bo združevala zadevne tehnične komponente 
(brezžično komunikacijo s tehnologijo za natančno določanje položaja in povezavo s sistemi 
za nadzor avtomobila in senzorskimi sistemi). Vendar pa poročevalka meni, da je treba druge 
storitve, ki so na voljo potrošnikom, obravnavati v posebej temu namenjeni uredbi o 
inteligentnih prometnih sistemih in telematskih platformah. Uredba o storitvi eCall, ki 
obravnava zahteve za homologacijo, bi morala biti osredotočena le na storitve v sili, ki se 
opravljajo prek evropske infrastrukture za klic v sili na številko 112. Uvedba platforme z 
odprtim dostopom v tej fazi bi lahko povzročila zakonodajno praznino glede lastništva in 
odgovornosti ter dodatne zamude v zvezi z začetkom delovanja sistema eCall za klice v sili 
prek številke 112. Vendar pa bi Komisija morala najkasneje aprila 2014 predlagati uredbo o 
storitvah z dodano vrednostjo, ki bi lahko dodatno koristile potrošnikom.

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

Omogočen bi moral biti soobstoj sistemov eCall s podporo tretje strani ter sistema eCall prek 
številke 112, zato bi bilo treba vključiti opredelitev. Poleg tega bi moral biti soobstoj sistemov 
eCall s podporo tretje strani ter avtomobilskih sistemov eCall prek številke 112 omogočen le 
pod pogojem, da je javna storitev eCall prek številke 112 vedno na voljo vsaj kot rezervna 
možnost.

Druga pojasnila

Da bi poročevalka pojasnila različne postopke in dele, ki sestavljajo avtomobilski sistem 
eCall, se je odločila navesti podrobne opredelitve: samega klica, opreme, omrežja za prenos 
informacij in njihovega prejemnika. Prvotne opredelitve ne ločijo jasno med temi različnimi 
pojmi.

Poročevalka glede združljivosti s satelitskima sistemoma Galileo in EGNOS meni, da se 
razvoj sprejemnika za določanje položaja ne more zaključiti, če sateliti za določanje položaja 
niso v celoti na voljo. Dokler to ni doseženo, to ne bi smela biti obvezna zahteva.
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Da bi avtomobilska industrija lahko določila končno specifikacijo storitve eCall, mora poznati 
vse zahteve iz delegiranih aktov ter imeti na voljo dovolj časa, da razvije sistem in ga oceni. 
Zato poročevalka predlaga, da bi morala ta zakonodaja začeti veljati junija 2016.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za notranji trg in varstvo 
potrošnikov kot pristojni odbor, naj v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Zagotavljanje točnih in zanesljivih 
informacij za določitev položaja je bistveni 
element učinkovitega delovanja 
avtomobilskega sistema eCall. Zato je 
primerno zahtevati njegovo združljivost s 
storitvami, ki jih zagotavljajo satelitski 
navigacijski programi, vključno s sistemi, 
vzpostavljenimi v okviru programov 
Galileo in EGNOS iz Uredbe (ES) 
št. 683/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 9. julija 2008 o nadaljevanju 
izvajanja evropskih satelitskih 
navigacijskih programov (EGNOS in 
Galileo)8.

(6) Zagotavljanje točnih in zanesljivih 
informacij za določitev položaja je bistveni 
element učinkovitega delovanja
avtomobilskega sistema eCall. Zato je 
primerno zahtevati njegovo združljivost s 
storitvami, ki jih zagotavljajo operativni
satelitski navigacijski programi, vključno s 
sistemi, vzpostavljenimi v okviru 
programov Galileo in EGNOS iz Uredbe
(ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 9. julija 2008 o nadaljevanju 
izvajanja evropskih satelitskih 
navigacijskih programov (EGNOS in 
Galileo)8.

__________________ __________________
8 UL L 196, 24.7.2008, str. 1. 8 UL L 196, 24.7.2008, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

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 

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

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

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, ki jih zagotavljajo tretje strani, in sicer 
hkrati z vgradnjo avtomobilskega sistema 
eCall prek številke 112 oziroma njegovo 
nadgradnjo. Vendar pa morajo biti te 
dodatne storitve v sili zasnovane tako, da 
ne odvračajo pozornosti voznika, in 
temeljiti na izbiri potrošnika.

Or. en

Predlog spremembe 4

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 morala Komisija po 
posvetovanju z vsemi deležniki predlagati
novo ureditev glede dodatnih storitev in 
standardizirano medobratovalno 
telematsko platformo, ki bi jo bilo mogoče 
razviti za morebitne prihodnje 
avtomobilske aplikacije ali storitve. V ta 
namen bi morala Komisija zagotoviti 
specifikacije in posodobiti seznam 
prednostnih nalog iz Direktive 
2010/40/EU z dne 7. julija 2010 o okviru 
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za uvajanje inteligentnih prometnih 
sistemov v cestnem prometu in za 
vmesnike do drugih vrst prevoza. Dodatno 
bi bilo treba pojasniti, pod katerimi pogoji 
lahko tretje strani, ki zagotavljajo storitve 
z dodano vrednostjo, dostopajo do 
podatkov, shranjenih v avtomobilskem 
sistemu.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V skladu s priporočili delovne skupine 
za varstvo podatkov iz člena 29, ki jih 
vsebuje „delovni dokument o varstvu 
podatkov in posledicah za zasebnost v 
okviru pobude eCall“, sprejet 
26. septembra 20069, mora biti vsakršna 
obdelava osebnih podatkov prek 
avtomobilskega sistema eCall v skladu s 
pravili o varstvu 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 
podatkov10 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)11, zlasti zaradi zagotovitve, 
da vozilom, opremljenim z avtomobilskimi 
sistemi eCall, v normalnem stanju 
delovanja sistema za klice v sili prek 
številke 112, ni mogoče slediti, da niso 
predmet stalnega sledenja in da minimalni 
sklop podatkov, ki jih pošlje avtomobilski 
sistem eCall, zajema minimalne podatke, 
potrebne za ustrezno obravnavo klicev v 
sili.

(13) V skladu s priporočili delovne skupine 
za varstvo podatkov iz člena 29, ki jih 
vsebuje „delovni dokument o varstvu 
podatkov in posledicah za zasebnost v 
okviru pobude eCall“, sprejet 
26. septembra 20069, mora biti vsakršna 
obdelava osebnih podatkov prek 
avtomobilskega sistema eCall v skladu s 
pravili o varstvu 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 
podatkov10 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)11, zlasti zaradi zagotovitve, 
da se podatki, ki jih zbirajo avtomobilski 
sistemi eCall v normalnem stanju 
delovanja sistema za klice v sili prek 
številke 112, ne bodo uporabljali za druge 
namene in da minimalni sklop podatkov, 
ki jih pošlje avtomobilski sistem eCall, 
zajema minimalne podatke, potrebne za 
ustrezno obravnavo klicev v sili.
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__________________ __________________
9 1609/06/EN – WP 125. 9 1609/06/EN – WP 125.
10 UL L 281, 23.11.1995, str. 31. 10 UL L 281, 23.11.1995, str. 31.
11 UL L 201, 31.7.2002, str. 37. 11 UL L 201, 31.7.2002, str. 37.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(16) Proizvajalcem vozil bi bilo treba dati 
dovolj časa, da se prilagodijo tehničnim 
zahtevam te uredbe, saj bodo tehnične 
zahteve glede preskušanja, uporabe 
zadevnih standardov ter varstva osebnih 
podatkov in zasebnosti določene z 
delegiranimi akti po začetku veljavnosti te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „avtomobilski sistem eCall“ pomeni 
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;

(1) „avtomobilski sistem eCall“ pomeni 
sistem za uporabo v sili, sestavljen iz 
avtomobilske opreme in naprav za 
sprožitev, vodenje in izvršitev prenosa 
klica v sili eCall, ki se sproži bodisi 
samodejno s sprožitvijo avtomobilskih 
senzorjev bodisi ročno in ki prek javnih
mobilnih brezžičnih komunikacijskih 
omrežij oddaja signale, da omogoči 
prenos standardiziranega minimalnega 
sklopa podatkov ter vzpostavi avdio kanal 
prek številke 112 ali sistema eCall s 
podporo tretje strani med potniki v vozilu 
in centrom za obveščanje;
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Or. en

Predlog spremembe 8

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

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) „storitev eCall s podporo tretje strani
“ (TPS-eCall) pomeni sistem za klic v sili 
v skladu s standardom EN 16102:2011, ki 
vključuje prenos podatkov k tretjemu 
ponudniku storitev (TPSP) ter 
vzpostavitev glasovnega klica s tem tretjim 
ponudnikom storitev prek mobilnih 
brezžičnih komunikacijskih omrežij. V 
primeru hude nesreče tretji ponudnik 
storitev vzpostavi glasovno povezavo z 
najustreznejšim centrom za obveščanje ter 
vse pomembne informacije o dogodku, 
vključno z informacijami, ki jih določa 
standard EN 15722 ( Inteligentni 
transportni sistemi – e-Varnost –
Minimalni nabor podatkov za elektronski 
klic v sili), posreduje temu 
najustreznejšemu centru za obveščanje;

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 2 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2d) „minimalni sklop podatkov“ (MSD) 
pomeni informacije, ki jih opredeljuje 
standard „Cestna transportna in 
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

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 2 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2e) „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
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 2 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2f) „mobilno brezžično komunikacijsko 
omrežje“ pomeni mobilno brezžično 
komunikacijsko omrežje, ki je na voljo 
javnosti v skladu z Direktivo 
2002/21/ES12a in Direktivo 2002/22/ES12b

Evropskega parlamenta in Sveta;
__________________
12a Direktiva 2002/21/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 
skupnem regulativnem okviru za 
elektronska komunikacijska omrežja in 
storitve (okvirna direktiva) (UL L 108, 
24.4.2002, str. 33).
12b 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

Predlog spremembe 14

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To ne posega v pravico lastnika vozila, da 
poleg avtomobilskega sistema eCall 
uporablja drug sistem za klic v sili, ki je 
vgrajen v vozilo in zagotavlja podobno 
storitev. V tem primeru je drug sistem za 
klic v sili skladen s standardom EN 16102 
„Inteligentni transportni sistemi –
Elektronski klic v sili – Operativne 
zahteve za podporo tretje stranke“. 
Proizvajalci dokažejo, da avtomobilski 
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sistem vključuje preklopni mehanizem, ki 
zagotavlja, da je v danem trenutku aktiven 
le en sistem in da se avtomobilski sistem 
eCall samodejno aktivira, če drug sistem 
za klic v sili ne deluje.

Or. en

Predlog spremembe 15

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 
združljivi s storitvami določanja položaja, 
ki jih zagotavljajo delujoči satelitski 
navigacijski sistemi, vključno s sistemoma 
Galileo in EGNOS.

Or. en

Predlog spremembe 16

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 
popravilo in vzdrževanje.

6. Avtomobilski sistem eCall je brezplačno 
in brez razlikovanja dostopen vsem 
neodvisnim izvajalcem za popravilo in 
vzdrževanje, kot je določeno v Uredbi (ES) 
št. 715/2007 Evropskega parlamenta in 
Sveta 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.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. 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.

7. 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.

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, se sprejmejo po 
posvetovanju z ustreznimi deležniki in
temeljijo na zahtevah iz odstavkov 3, 4 in 6 
ter na naslednjih standardih, kjer je to 
primerno:

(a) EN 16072 „Inteligentni transportni 
sistemi – e-Varnost – Zahteve za delovanje 
vseevropskega elektronskega klica v sili“;

(a) CEN EN 16072:2011 „Inteligentni 
transportni sistemi – e-Varnost – Zahteve 
za delovanje vseevropskega elektronskega 
klica v sili“;

(b) EN 16062 „Inteligentni transportni 
sistemi – e-Varnost – Zahteve za visoko 
stopnjo prednosti aplikacijskega protokola 
elektronskega klica v sili (HLAP)“;

(b) CEN EN 16062:2011 „Inteligentni 
transportni sistemi – e-Varnost – Zahteve 
za visoko stopnjo prednosti aplikacijskega 
protokola elektronskega klica v sili
(HLAP)“;

(c) EN 16454 „Inteligentni transportni 
sistemi – e-Varnost – Celovito preskušanje 
skladnosti eCall“ v zvezi s skladnostjo 
avtomobilskega sistema eCall 
z vseevropskim klicem v sili eCall;

(c) CEN EN 16454: različica „Inteligentni 
transportni sistemi – e-Varnost – Celovito 
preskušanje skladnosti eCall“ v zvezi s 
skladnostjo avtomobilskega sistema eCall 
z vseevropskim klicem v sili eCall;

(ca) CEN EN 15722:2011 „Inteligentni 
transportni sistemi – e-Varnost –
Minimalni nabor podatkov za elektronski 
klic v sili“;
(cb) novi CEN EN 16102:2011 
„Inteligentni transportni sistemi –
Elektronski klic v sili – Operativne 
zahteve za podporo tretje stranke“;

(d) drugi dodatni evropski standardi ali 
Pravilniki UN/ECE v zvezi s sistemi eCall.

Or. en
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu z Direktivo 95/46/ES in 
Direktivo 2002/58/ES proizvajalci 
zagotovijo, da vozilom, opremljenim z 
avtomobilskim sistemom eCall, ni mogoče 
slediti in da v normalnem stanju delovanja 
sistema za klice v sili eCall niso predmet 
stalnega sledenja.

V skladu z Direktivo 95/46/ES in 
Direktivo 2002/58/ES proizvajalci 
zagotovijo, da se podatki, ki jih zbirajo 
avtomobilski sistemi eCall v normalnem
stanju delovanja sistema za klice v sili prek 
številke 112, ne bodo uporabljali za druge 
namene.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Minimalni sklop podatkov, ki ga pošlje 
avtomobilski sistem za klice v sili eCall,
mora zajemati minimalne informacije, ki
so potrebne za ustrezno obravnavo klicev 
v sili.

2. Minimalni sklop podatkov, ki ga pošlje 
avtomobilski sistem za klice v sili eCall,
zajema zgolj informacije, ki jih opredeljuje 
standard „Cestna transportna in 
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

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Od 1. oktobra 2015 nacionalni organi 
podelijo ES-homologacijo le za tiste 
avtomobilske sisteme eCall v novih 
vozilih, ki izpolnjujejo določbe te uredbe in 

Od 1. junija 2016 nacionalni organi 
podelijo ES-homologacijo le za tiste 
avtomobilske sisteme eCall v novih 
vozilih, ki izpolnjujejo določbe te uredbe in 
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delegiranih aktov, sprejetih v skladu s to 
uredbo.

delegiranih aktov, sprejetih v skladu s to 
uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Člen 10a
Poročanje

Komisija najkasneje do 1. oktobra 2018 
oceni stopnjo razširjenosti in učinek 
avtomobilskega sistema eCall. To oceno 
predloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu. 

Or. en


