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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

Komisija pripravlja storitev eCall že od leta 2005 in jo je želela uvesti na prostovoljni podlagi. 
Ker se ta prostovoljni pristop ni obnesel, zdaj je namreč le približno 0,7 % vozil opremljenih s 
sistemom eCall, je Komisija začela sprejemati zakonodajo, da bi bila storitev eCall obvezna v 
novih vozilih.

Evropski parlament je 3. julija 2012 z veliko večino sprejel samoiniciativno poročilo z 
naslovom „eCall – nova storitev 112 za državljane“. Parlament je v tem poročilu menil, da bi 
eCall moral biti javni vseevropski sistem za klic v sili, ki je vgrajen v vozilo ter deluje na 
osnovi številke 112 in skupnih vseevropskih standardov.
Komisija je v veliki meri upoštevala poročilo Parlamenta z dvema predlogoma, ki se zdaj 
obravnavata.

Komisija je izbrala „regulativni“ pristop. Storitev eCall bo temeljila na vgradnji homologirane 
opreme za enotno evropsko telefonsko številko za klic v sili 112 v vsa vozila, začenši z vozili 
določenih kategorij, ter na okviru za obravnavo klicev v sili eCall v telekomunikacijskih 
omrežjih in centrih za obveščanje. Ta pristop bo zagotovil razpoložljivost sistema eCall kot 
vseevropske storitve za vse državljane v Evropi, pospešil njegovo uvedbo ter izkoristil celoten 
potencial sistema eCall za reševanje življenj in blažitev resnosti poškodb. V vozilih se lahko 
zagotovi dodatna oprema, ki nadgrajuje in deluje skupaj s standardno tovarniško opremo za 
klic v sili na številko 112, in/ali druge storitve z dodano vrednostjo, ki končnemu uporabniku 
nudijo dodatne varnostne in ekonomske koristi.

8. septembra 2011 je Komisija sprejela priporočilo o podpori vseevropski storitvi eCall v 
elektronskih komunikacijskih omrežjih za prenos avtomobilskih klicev v sili prek številke 112 
(„klici v sili eCall“).

Da bi zaključila izvajanje strategije eCall ter zagotovila pravočasno in vzporedno izvajanje 
storitve eCall na osnovi številke 112 s strani treh vključenih skupin deležnikov (operaterjev 
mobilnih omrežij, javnih služb za ukrepanje ob nesrečah in avtomobilske industrije) do leta 
2015, je Komisija predlagala:

a) priporočilo državam članicam, katerega cilj je podpora operaterjev mobilnih omrežij 
prenosu klicev v sili eCalls (v pristojnosti GD CNECT, sprejeto 8. septembra 2011);

b) predlog uredbe, ki bi v okviru zakonodaje o homologaciji vozil določala obvezno 
uvedbo avtomobilske naprave za storitev eCall v nova homologirana vozila izbranih 
kategorij v Evropi (v pristojnosti GD ENTR, sprejet 13. junija 2013);

c) v okviru Direktive 2010/40/EU o inteligentnih prometnih sistemih delegirano uredbo 
Komisije o specifikacijah za potrebno opremo centrov za obveščanje za ustrezno 
sprejemanje in obravnavanje klicev v sili eCall. Temu je sledil predlog za uvedbo 
navedene zahtevane infrastrukture (v pristojnosti GD MOVE) – sprejet 
13. junija 2013.
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Predlogi, objavljeni 13. junija 2013, so naslednji:

1. predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi medobratovalne vseevropske 
storitve eCall,

2. predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za uvedbo 
avtomobilskega sistema eCall in spremembi Direktive 2007/46/ES.

Predlog uredbe

Predlog spreminja uredbo o homologaciji tako, da slednja zahteva, da so novi osebni 
avtomobili in lahka gospodarska vozila izdelani tako, da se v primeru hujše prometne nesreče 
samodejno sproži klic v sili (eCall) na številko 112. Obstajati mora tudi možnost ročne 
sprožitve klicev v sili (eCall) na številko 112.

Zaradi narave informacij, ki jih ta storitev zajema, Komisija določi pravila o zasebnosti in 
varstvu podatkov.

Ta uredba bo veljala od 1. oktobra 2015 dalje.

Stališče poročevalca

Poročevalec se strinja s Komisijo glede omejitve področja uporabe na nove tipe vozil 
kategorij N1 in M1. Komisijo poziva, naj podrobneje prouči, ali je smiselno razširiti področje 
uporabe na motorna dvokolesa, težka tovorna vozila in avtobuse. Prav tako poziva 
proizvajalce, naj v obstoječe tipe vozil, ki bodo proizvedena po 1. oktobru 2015, čim prej 
vgradijo tehnologijo eCall.

Poročevalec podpira Komisijo pri omejitvi Uredbe na delovanje storitve eCall. Meni, da je 
platforma z odprtim dostopom uporabno orodje, ki bo znatno koristilo voznikom EU. Vendar 
je za vzpostavitev temeljitega sklopa pravil za organizacijo odprte platforme potrebnih več 
raziskav. Poročevalec zato ne spreminja predloga Komisije. To bo oblikovalcem politike 
omogočilo, da hitro nadaljujejo s pogajanji, kar bo vodilo do hitre uporabe sistema eCall v 
novih vozilih.

Opredelitev sistema eCall

Poročevalec predlaga, da se vstavi opredelitev sistema eCall iz delegirane Uredbe Komisije 
št. 305/2013.

Storitve tretjih strani
Več proizvajalcev avtomobilov voznikom že nudi zasebni sistem eCall. Namen poročevalca 
ni kaznovati te proizvajalce s prepovedjo teh storitev. Storitve tretjih strani lahko obstajajo. 
Voznikom, ki želijo imeti v svojem avtomobilu tak sistem, to ne sme biti onemogočeno. 
Vendar je treba pojasniti, da je sistem eCall za klic v sili na številko 112 osnovni sistem. Ta 
sistem mora biti javen in na voljo vsem ter bi moral biti od 1. oktobra 2015 naprej vgrajen v 
vseh novih avtomobilih. Potrošnikom je treba pojasniti tudi, da uporaba storitev tretjih strani 
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lahko omogoča sledenje avtomobilu, kar ne velja za uporabo sistema eCall za klic v sili na 
številko 112.

Zasebnost

Poročevalec meni, da je zelo pomembno spoštovati zasebnost voznika avtomobila in 
preprečiti zlorabo podatkov. Zato podpira Komisijo, ki predlaga, da mora biti sistem eCall 
speči sistem, kar onemogoča sledenje avtomobilu. Vendar želi opozoriti državljane, da jim ta 
uredba ne more zagotavljati zasebnosti, če izberejo dodatno storitev tretje strani.

Redni tehnični pregledi

Redne tehnične preglede avtomobilskega sistema eCall bi morala zajemati uredba Evropskega 
parlamenta in Sveta o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov ter 
razveljavitvi Direktive 2009/40/ES.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem 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.

__________________ __________________
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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 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Vozila obstoječih tipov, ki bodo 
proizvedena po oktobru 2015, bi bilo treba 
čim prej opremiti z avtomobilskim 
sistemom eCall.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7b. Opremljanje vozil, kot so motorna 
dvokolesa, avtobusi in težka tovorna 
vozila, z avtomobilskim sistemom eCall 
sprva ne bi smelo biti vključeno v področje 
uporabe te uredbe. Komisija bi morala 
izvesti dodatne raziskave in oceno učinka 
glede možnosti za opremljanje teh vozil z 
avtomobilskim sistemom eCall v 
primernem času.

Or. en

Predlog spremembe 4

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, 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 zasnovane tako, da ne 
odvračajo pozornosti voznika.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14a. Redne tehnične preglede 
avtomobilskega sistema eCall bi morala 
zajemati uredba Evropskega parlamenta 
in Sveta o rednih tehničnih pregledih 
motornih vozil in njihovih priklopnikov 
ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – 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 

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

prenosa klica v sili eCall prek javnega 
mobilnega brezžičnega komunikacijskega 
omrežja, ki zagotavlja povezavo med 
vozilom in sredstvom za izvedbo storitve 
eCall prek javnega mobilnega brezžičnega 
komunikacijskega omrežja.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. „eCall“ pomeni avtomobilski klic v sili 
na številko 112, ki se opravi samodejno z 
aktivacijo senzorjev v vozilu ali ročno in s 
katerim se prenese standardizirani 
minimalni sklop podatkov ter vzpostavi 
avdio kanal med vozilom in centrom za 
obveščanje za eCall prek javnih mobilnih 
brezžičnih komunikacijskih omrežij;

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 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 9

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Vsi proizvajalci avtomobilov obvestijo 
svoje stranke, da obstaja brezplačen in 
javno dostopen sistem eCall prek številke
112.

Or. en

Predlog spremembe 10

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 vgrajenih avtomobilskih
napravah združljivi s storitvami določanja 
položaja, ki jih zagotavljajo operativni
satelitski navigacijski sistemi, vključno s 
sistemoma Galileo in EGNOS.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V avtomobilski sistem eCall se vgradijo 
tehnologije za boljše varovanje zasebnosti, 
da se uporabnikom sistema eCall zagotovi 
želena raven varovanja zasebnosti ter 
potrebni zaščitni ukrepi za preprečevanje 
nadzorovanja in zlorab.

V avtomobilski sistem eCall se vgradijo 
tehnologije za boljše varovanje zasebnosti, 
da se uporabnikom sistema eCall zagotovi 
želena raven varovanja zasebnosti ter 
potrebni zaščitni ukrepi za preprečevanje 
nadzorovanja in zlorab. Proizvajalci 
avtomobilov ustrezno obvestijo svoje 
stranke o možnosti izsleditve lokacije v 
primeru uporabe storitev tretje strani in o 
vplivu, ki ga lahko ima sledenje na 
njihovo zasebnost.

Or. en

Predlog spremembe 12

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
vgrajeni avtomobilski napravi;

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7 a
Redni tehnični pregled

7a. Zahteve glede rednega tehničnega 
pregleda avtomobilskega sistema eCall 
ureja uredba Evropskega parlamenta in 
Sveta o rednih tehničnih pregledih 
motornih vozil in njihovih priklopnikov 
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ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 5(7), člena 6(4) in člena 8(2) 
se prenese na Komisijo za nedoločen čas 
od […] (Urad za publikacije: vstaviti 
točen datum začetka veljavnosti).

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 5(7), člena 6(4) in člena 8(2) 
se prenese na Komisijo za obdobje petih let 
od začetka veljavnosti te uredbe. Komisija 
najpozneje devet mesecev pred iztekom 
petletnega obdobja pripravi poročilo o 
prenosu pooblastila. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljša za enako obdobje, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 
tri mesece pred iztekom vsakega obdobja.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo pravila o kaznih, 
ki se uporabljajo v primeru proizvajalčeve 
kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse 
potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo 
izvajanje. Te kazni so učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Države članice 
Komisijo obvestijo o teh določbah in brez 
odlašanja tudi o vseh nadaljnjih 
spremembah, ki vplivajo na te določbe.

1. Države članice določijo pravila o kaznih, 
ki se uporabljajo v primeru proizvajalčeve 
kršitve določb te uredbe in ustreznih 
delegiranih aktov, in sprejmejo vse 
potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo 
izvajanje. Te kazni so učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne. Države članice 
Komisijo obvestijo o teh določbah in brez 
odlašanja tudi o vseh nadaljnjih 
spremembah, ki vplivajo na te določbe.

Or. en
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10a
Poročanje

Komisija najpozneje do 1. oktobra 2018 
pripravi poročilo o oceni dosežkov v zvezi 
z avtomobilskim sistemom eCall, ki ga 
predloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu. Komisija prouči, ali je treba 
področje uporabe Uredbe razširiti na 
druge kategorije vozil, kot so motorna 
dvokolesa, težka tovorna vozila in 
avtobusi. Komisija po potrebi predloži 
zakonodajni predlog.

Or. en


