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PR_COD_1amCom

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.)

Spremembe osnutka 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 sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi medobratovalne 
vseevropske storitve eCall
(COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2013)0315),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 91 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0173/2013),

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

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

– po posvetovanju z Odborom regij,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem ter mnenj Odbora za industrijo, 
raziskave in energetiko in Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (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/svoji predsednici, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in 
Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Kot kažejo izkušnje z drugimi sistemi 
za klice v sili, so lahko ročno sproženi klici 
eCall tudi klici za pomoč na cesti. Če je 
potrebno, lahko države članice uvedejo vse 
ustrezne tehnične in organizacijske rešitve, 
da takšne klice za pomoč na cesti izločijo, 
zato da se v centrih za obveščanje 
obravnavajo samo dejanski klici v sili.

(7) Kot kažejo izkušnje z drugimi sistemi 
za klice v sili, so lahko ročno sproženi klici 
eCall tudi klici za pomoč na cesti. Če je 
potrebno, lahko države članice uvedejo vse 
ustrezne tehnične in organizacijske rešitve, 
da takšne klice za pomoč na cesti izločijo, 
zato da se v centrih za obveščanje 
obravnavajo samo dejanski klici v sili.
Države članice bi morale pri tem 
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zagotoviti, da se vsi klici obravnavajo na 
najučinkovitejši način.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Z uporabo storitve eCall niso 
seznanjeni vsi državljani Unije. Države 
članice bi morale v sodelovanju s 
Komisijo organizirati kampanje 
ozaveščanja. V okviru teh kampanj bi bilo 
treba državljane seznaniti z obstojem 
brezplačne in javno dostopne storitve 
eCall ter pri tem poudariti koristi in 
funkcije sistema.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Da bi vsem državljanom Unije 
zagotovili zanesljiv dostop do enotne 
evropske telefonske številke za klic v sili 
112 in služb za ukrepanje ob nesrečah, bi 
morale države članice s pomočjo 
mobilnega terminala, ki podpira GNSS, 
povečati stopnjo natančnosti in 
zanesljivosti določanja lokacije osebe, ki 
pokliče številko 112, za zagotovitev, da se 
klic v sili na številko 112 obravnava enako 
kot klic eCall.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

I. 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.

Kako deluje sistem?
Sistem eCall se samodejno aktivira takoj, ko senzorji v vozilu zaznajo hud trk. Ko je sistem 
aktiviran, pokliče evropsko številko za klic v sili 112, vzpostavi telefonsko povezavo z 
ustreznim klicnim centrom za pomoč v sili ter reševalnim službam pošlje podrobnosti o 
nesreči, vključno s časom nesreče, natančnim položajem vozila, ki je bilo udeleženo v nesreči, 
in smerjo vožnje. Sistem eCall lahko ročno sproži tudi oseba s pritiskom gumba v avtomobilu, 
na primer priča hude prometne nesreče.
Po navedbah Komisije se lahko zaradi klica sistema eCall na številko 112 ukrepanje ob 
nesreči pospeši za 40 % v mestnih območjih in 50 % na podeželju1 (pri čemer se pridobi 
približno 10 minut).

Predlog sklepa
Sklep je naslovljen na države članice. V tem predlogu je obravnavan del strategije Komisije 
za storitev eCall, ki je povezan z infrastrukturo centrov za obveščanje (PSAP) in ki temelji na 
tristranskem regulativnem pristopu, ki vključuje avtomobilski sistem, telekomunikacijska 
omrežja in centre za obveščanje. Predlog je skladen s specifikacijami iz delegirane 
Uredbe (EU) št. 305/2013. Zajema naslednja pravna načela:

a) države članice morajo najpozneje do 1. oktobra 2015 vzpostaviti potrebno 
infrastrukturo centrov za obveščanje za eCall, ki je potrebna za ustrezen sprejem in 
obravnavo klicev v sili eCall na njihovem ozemlju ter

b) najpozneje 18 mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa države članice Komisiji 
poročati o stanju izvajanja tega sklepa. Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v 
Uradnem listu Evropske unije.

Strošek držav članic je v veliki meri odvisen od sedanje organizacije in stopnje opremljenosti 
nacionalnih infrastruktur centrov za obveščanje ter njihovega števila. Inovativne rešitve lahko 
seveda znatno znižajo stroške.

Stališče poročevalca

Varnost v cestnem prometu je že od nekdaj zelo pomembno vprašanje za Evropski parlament. 
Poročevalec v celoti podpira predlog Komisije o uvedbi obvezne vgradnje sistema eCall v vsa 
nova vozila od 1. oktobra 2015 naprej. Dejstvo, da lahko samodejni klic vodi do hitrejšega 
posredovanja služb za ukrepanje ob nesrečah, pomeni manj žrtev in manj hudih poškodb za 
evropske voznike in državljane. Pri reševanju življenj poškodovanih ljudi in zmanjšanju 
resnosti poškodb je ključna vsaka minuta.
                                               
1 Nemška študija „STORM“ (Stuttgart Transport Operation by Regional Management).
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Poročevalec zato meni, da moramo v tej zadevi hitro nadaljevati, in poziva druge poslance, 
naj mu sledijo v tem pristopu.

Zdaj je v EU le približno 0,7 % vozil opremljenih z zasebnimi sistemi eCall, zaradi česar je 
treba uvesti obvezen sistem eCall. To mora biti brezplačna in javna storitev, ki je na voljo 
vsem voznikom.

Storitev klica v sili na številko 112 že obstaja, centri za obveščanje pa so že ustanovljeni in 
dobro delujejo. To pomeni, da bodo naložbe držav članic minimalne. Zaradi poskusnega 
projekta HeERO (evropski poskusni projekt za usklajen sistem eCall), ki ga je pripravila 
Komisija, so nekatere države članice (Češka republika, Hrvaška in Romunija) že pripravljene 
na izvajanje storitve eCall na številki za klic 112. Veliko držav članic je začelo izvajati 
poskusni projekt, zato zdaj poteka veliko dela. Poročevalec zato meni, da je 1. oktober 2015 
dosegljiv ciljni datum za države članice, da do takrat ustrezno nadgradijo svojo infrastrukturo.

Ker storitev 112 javnosti še ni dobro poznana, bi bilo primerno, da države članice z 
izvajanjem kampanj ozaveščanja povečajo ozaveščenost o storitvi eCall na številki za klic 112 
ter funkcijah in možnostih storitve eCall. Da bi zagotovili usklajenost različnih držav članic, 
bi jih morala Komisija usklajevati in jim pomagati organizirati te kampanje.

Sklep državam članicam zagotavlja možnost izločanja klicev, da olajšajo delo centrov za 
obveščanje. Ročno sproženi klici se lahko obravnavajo drugače kot samodejni klici. 
Poročevalec se s tem pristopom strinja, vendar želi poudariti, kako pomembno je, da države 
članice vse klice obravnavajo učinkovito.

Poročevalec dodaja uvodno izjavo, v kateri poudarja, da je pri klicih na številko 112 potrebna 
tudi natančna in zanesljiva lokacija klicatelja. Poleg klicev eCall bi bilo treba ustrezno 
obravnavati tudi „običajne“ klice na številko 112, da bi preprečili neupravičene in posredno 
nastale razmere, v katerih bi v okviru storitev 112 lokacijo državljanov točno določali le v 
primeru prometnih nesreč. Namen te uvodne izjave je vsem državljanom, ne le državljanom z 
vozili, ki omogočajo storitev eCall, zagotoviti koristi od že široko uporabljanih tehnologij za 
določanje lokacije na podlagi sistema za globalno satelitsko navigacijo.


