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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o regulačnom zavedení systému eCall
(2012/2056(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 8. septembra 2011 o podpore služby eCall 
v sieťach elektronickej komunikácie na prenos tiesňových volaní pomocou linky 112 na 
celom území EÚ (systém eCall),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 
o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na 
rozhrania s inými druhmi dopravy1,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 
o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných 
sietí a služieb (smernica o univerzálnej službe)2,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Posúdenie vplyvu 
sprevádzajúci odporúčanie Komisie o podpore služby eCall v sieťach elektronickej 
komunikácie na prenos tiesňových volaní pomocou linky 112 na celom území EÚ (systém 
eCall) (SEC(2011)1020),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Smerom k európskemu priestoru 
bezpečnosti cestnej premávky: politické usmernenie pre bezpečnosť cestnej premávky na 
roky 2011 – 2020 (COM(2010)0389),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Udržateľná budúcnosť dopravy: smerom 
k integrovanému a používateľsky prístupnému systému založenému na technológiách 
(COM(2009)0279),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom eCall: čas na zavedenie (COM(2009)0434),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Cesta k bezpečnejšej, ekologickejšej 
a účinnejšej mobilite v celej Európe: Prvá správa o iniciatíve „Inteligentné vozidlo“ 
(COM(2007)0541),

– so zreteľom na oznámenie Komisie o iniciatíve Inteligentné vozidlo – „Zvyšovanie 
povedomia o informačných a komunikačných technológiách (IKT) pre modernejšie, 
bezpečnejšie a čistejšie vozidlá“ (COM(2006)0059),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Vrátenie systému eCall do správnych koľají 
– akčný plán (Tretie oznámenie o elektronickej bezpečnosti) (COM(2006)0723),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Poskytnúť eCall občanom (Druhé 
                                               
1 Ú. v. EÚ L 207, 6.8.2010, s. 1.
2 Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51.
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oznámenie o elektronickej bezpečnosti) (COM(2005)0431),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Informačné a komunikačné technológie pre 
bezpečné a inteligentné vozidlá (COM(2003)0542),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európsky akčný program bezpečnosti na 
cestách – zníženie počtu obetí dopravných nehôd v Európskej únii do roku 2010 na 
polovicu: spoločná zodpovednosť (COM(2003)0311),

– so zreteľom na pracovný dokument o ochrane údajov a dôsledkoch systému eCall na 
ochranu súkromia (pracovná skupina zriadená podľa článku 29 – 1609/06/EN, WP 125),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2011 o bezpečnosti európskej cestnej 
premávky na roky 2011 – 20201,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2010 o udržateľnej budúcnosti dopravy2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2011 o univerzálnej službe a čísle tiesňového 
volania 1123,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. apríla 2009 o akčnom pláne pre inteligentné 
dopravné systémy4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z19. júna 2008 o prvej správe o iniciatíve Inteligentné 
vozidlo5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. januára 2007 o Európskom akčnom programe 
bezpečnosti na cestách – strednodobé preskúmanie6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 27. apríla 2006 o bezpečnosti cestnej premávky:
poskytovanie eCall občanom7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 29. septembra 2005 o Európskom akčnom programe 
bezpečnosti na cestách – zníženie počtu obetí dopravných nehôd v Európskej únii do roku 
2010 na polovicu: spoločná zodpovednosť8,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
a Výboru pre dopravu a cestovný ruch podľa článku 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0408.
2 Ú. v. EÚ C 351E, 2.12.2011, s. 13.
3 Prijaté texty, P7_TA(2011)0306.
4 Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2012, s. 50.
5 Ú. v. EÚ C 286 E, 27.11.2009, s. 45.
6 Ú. v. EÚ C 244 E, 18.10.2007, s. 220.
7 Ú. v. EÚ C 296 E, 6.12.2006, s. 268.
8 Ú. v. EÚ C 227 E, 21.9.2006, s. 609.
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dopravu a cestovný ruch (A7-0000/2012),

A. keďže cieľom palubného systému eCall je zabezpečiť automatické zaslanie oznámenia 
záchranným službám v prípade vážnej nehody s cieľom znížiť počet úmrtí a závažnosť 
zranení pri dopravných nehodách prostredníctvom rýchlejšieho príchodu kvalifikovanej 
a vybavenej pomoci (zásada „zlatej hodiny“),

B. keďže systém eCall umožňuje uskutočniť tiesňové volania bez jazykových problémov 
prostredníctvom digitálnych údajov pripojených vo formáte správy minimálneho súboru 
údajov (MSD), ktorý pravdepodobne zníži rozsah nedorozumení a stresu,

C. keďže zavedenie celoeurópskej služby eCall, dostupnej vo všetkých vozidlách a vo 
všetkých krajinách je od roku 2002 hlavnou prioritou Únie v súvislosti s bezpečnosťou na 
cestách a je súčasťou akčného programu bezpečnosti na cestách na obdobie 2011 – 2020 
ako prostriedok na zlepšenie bezpečnosti na cestách a dosiahnutie cieľa zníženia počtu 
úmrtí a zranení na cestách v Európe,

D. keďže Parlament viackrát vyjadril svoju podporu zavedenia systému eCall vrátane jeho 
povinného zavedenia,

E. keďže Komisia od roku 2003 presadzuje zavedenie tohto systému v EÚ na dobrovoľnom 
základe, do dnešného dňa sa však nedosiahol podstatný pokrok,

F. keďže Komisia vo svojom oznámení z roku 2009 s názvom eCall: Čas na zavedenie 
uvádza, že ak sa do roku 2009 nedosiahne podstatný pokrok, pokiaľ ide o dostupnosť 
zariadenia eCall vo vozidlách a o nevyhnutné investície do infraštruktúry stredísk 
tiesňového volania, navrhne regulačné opatrenia,

G. keďže v súčasnosti existujú súkromné služby palubného tiesňového volania, nijaká z nich 
však neponúka úplné pokrytie EÚ a ich rozšírenie na trhu sa týka menej ako 0,4 % 
všetkých vozidiel, kým niektoré zavedené služby sa odstránili z dôvodu zlyhania trhu, a 
tak používatelia nemali počas životnosti vozidla k dispozícii služby palubného tiesňového 
volania,

H. keďže z výsledkov verejných konzultácií, ktoré vykonala Komisia v roku 2010 a ktoré sa 
týkali realizácie služby eCall, vyplýva, že viac ako 80 % respondentov považuje systém 
eCall za užitočný a privítali by, keby bol súčasťou ich vozidla,

I. keďže technológie sú pripravené a priemysel a verejné orgány schválili spoločné 
celoeurópske normy,

J. keďže Komisia v roku 2011 verejne oznámila, že v prvom štvrťroku 2012 predloží nové 
nariadenie zahŕňajúce systém eCall ako dodatočnú požiadavku, pokiaľ ide o regulačný 
rámec pre typové schválenie motorových vozidiel,

1. víta odporúčanie Komisie z 8. septembra 2011 a naliehavo žiada členské štáty 
a prevádzkovateľov mobilných sietí, aby najneskôr do konca roka 2014 vykonali jej 
opatrenia;
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2. vyjadruje poľutovanie nad doterajšími časovými sklzmi a chýbajúcim pokrokom v 
súvislosti s dobrovoľným zavádzaním eCall;

3. domnieva sa, že eCall by mal byť verejný celoeurópsky palubný systém tiesňového 
volania na linke 112, založený na spoločných celoeurópskych normách s cieľom 
zabezpečiť spoľahlivú a dostupnú službu, ktorá môže fungovať plynulo a interoperabilne 
v celej Európe vo všetkých vozidlách bez ohľadu na typ, krajinu alebo aktuálnu polohu 
vozidla, na základe čoho by sa maximalizovali výhody služby eCall pre všetkých vodičov;

4. zdôrazňuje pozitívny vplyv služby eCall, nielen pokiaľ ide o zlepšenie riadenia nehôd, ale 
takisto o zníženie dopravného preťaženia spôsobeného nehodami a zabránenie 
sekundárnym nehodám;

5. naliehavo žiada Komisiu, aby predložila návrh v rámci smernice 2007/46/ES s cieľom 
zabezpečiť povinné zavedenie verejného systému tiesňového volania pomocou linky 112 
do roku 2015 vo všetkých nových typovo schválených vozidlách a vo všetkých členských 
štátoch;

6. odmieta myšlienku, že realizácia palubných aspektov eCall by sa mohla postupne zaviesť 
v predĺženej lehote;

Strediská tiesňového volania – aspekty tiesňových volaní

7. poznamenáva, že v záujme jednotnej úrovne ochrany občanov v celej Únii je dôležité 
zabezpečiť, aby boli všetky strediská tiesňového volania vo všetkých členských štátoch 
vybavené na veľmi vysokej úrovni, a preto vyzýva členské štáty, aby modernizovali svoje 
infraštruktúry služieb tiesňových volaní tak, aby boli schopné do roku 2015 spracovať 
eCall spôsobom, ktorý najviac vyhovuje ich vnútroštátnym štruktúram;

8. naliehavo žiada Komisiu, aby do konca roka 2012 prijala spoločné špecifikácie pre 
strediská tiesňového volania v rámci smernice o inteligentných dopravných systémoch 
a zvážila navrhnutie smernice o zavedení systému eCall;

9. domnieva sa, že v súlade s odporúčaniami Európskej platformy pre implementáciu 
systému eCall (EeIP) je potrebné podporovať spojenia medzi strediskami tiesňového 
volania a prevádzkovateľmi cestnej dopravy v záujme zlepšenia riadenia nehôd;

Súkromné služby tiesňového volania

10. domnieva sa, že verejná celoeurópska služba eCall môže existovať súčasne so 
súkromnými službami tiesňového volania, pokiaľ – bez ohľadu na to, či sa osoba 
kupujúca vozidlo rozhodne pre súkromné riešenie – sú vozidlá vybavené verejnou službou 
eCall, aby bolo možné zabezpečiť kontinuitu služby na celom území EÚ počas celej 
životnosti vozidla;

11. zdôrazňuje, že spotrebitelia by mali mať k dispozícii reálny prehľad a úplné informácie 
týkajúce sa funkčnosti a účinnosti každej súkromnej palubnej aplikácie tiesňového 
volania, ktorú si vybrali, a predpokladanej úrovne služby;
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12. domnieva sa, že je dôležité, aby bola v prípade, keď sa spotrebiteľ rozhodne nevyužiť 
súkromnú službu tiesňového volania alebo cestuje do krajiny, v ktorej táto služba nie je 
k dispozícii, automaticky dostupná verejná služba eCall na linke 112;

Ochrana údajov

13. víta skutočnosť, že systém eCall, v súlade s odporúčaniami pracovnej skupiny zriadenej 
podľa článku 29, neumožní vysledovateľnosť vozidla, keďže systém sa aktivuje až 
tiesňovým volaním;

14. zdôrazňuje, že pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov v súvislosti so systémom eCall, 
je potrebné, aby nielen prevádzkovatelia mobilných sietí, ale takisto všetky ostatné 
zúčastnené strany vrátane výrobcov vozidiel, stredísk tiesňového volania a záchranných 
služieb začlenili primerané pravidlá a zabezpečili dodržiavanie zásad ochrany súkromia 
a údajov;

15. zdôrazňuje, že súkromné služby eCall by mali takisto zabezpečiť dodržiavanie zásad 
ochrany súkromia a údajov, ktoré stanovujú, najmä informovaný súhlas a možnosť 
vyjadriť nesúhlas, v súlade s odporúčaniami pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29;

Ostatné súvisiace oblasti

16. zdôrazňuje, že systém eCall využíva technické komponenty (satelitné určovanie polohy, 
možnosti spracovania a komunikácie), ktoré by takisto mohli tvoriť základ niekoľkých 
ďalších aplikácií a služieb palubného systému;

17. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila vytvorenie systému eCall na interoperabilnej 
a otvorenej platforme s cieľom podporiť inovácie a oživiť konkurencieschopnosť 
európskeho priemyslu v oblasti informačných technológií na svetových trhoch;

18. zdôrazňuje, že bude nevyhnutné, aby akékoľvek ďalšie služby, ktoré sa budú využívať vo 
vozidlách – najmä počas jazdy –, boli v súlade s jasnými normami bezpečnosti a ochrany 
súkromia, pokiaľ ide o osobné údaje, a aby sa meral a kontroloval súlad s uvedenými 
normami;

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili svoje činnosti, pokiaľ ide o realizáciu 
informačných kampaní týkajúcich sa systému eCall a jeho prínosov pre občanov Európy;

20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Čo je eCall?

V prípade vážnej dopravnej nehody vozidlo vybavené systémom eCall automaticky spustí 
tiesňové volanie. Aj keď cestujúci nemôžu hovoriť, eCall vytvorí hlasové spojenie 
s najbližším strediskom tiesňového volania a pošle tiesňovú správu známu ako minimálny 
súbor údajov (MSD) vrátane dôležitých informácií o nehode, ako napríklad čas, presná 
poloha, smer jazdy (na základe presných údajov zo satelitu) a opis vozidla. Systém eCall je 
možné aktivovať aj ručne.

Systém eCall nepredchádza nehodám, zlepšuje však účinnosť záchranných služieb. Ak 
záchranné služby dostanú informácie okamžite a poznajú miesto nehody, môžu prísť rýchlo 
a znížiť riziko úmrtia a vážnosť zranení (zásada „zlatá hodina“).

Ako funguje?

Prevádzkovateľ mobilnej siete podľa príznaku eCall nastaveného komunikačným modulom 
vozidla zistí, že volanie na číslo 112 je eCall. Prevádzkovateľ mobilnej siete spracuje eCall 
ako akékoľvek iné volanie na linku 112 a volanie presmeruje do najvhodnejšieho strediska 
núdzovej reakcie – strediska tiesňového volania, ako ho vymedzia verejné orgány.

Operátor strediska tiesňového volania prijme hlasové volanie aj minimálny súbor údajov. 
Informácie z minimálneho súboru údajov sa dekódujú a zobrazia na displeji operátora 
strediska tiesňového volania. V geografickom informačnom systéme sa môže zobraziť poloha 
a smer jazdy vozidla. Operátor súčasne počuje, čo sa odohráva vo vozidle a, ak je to možné, 
hovorí s osobami nachádzajúcimi sa vo vozidle. Na základe toho môže operátor zistiť, aké 
záchranné služby sú potrebné na mieste nehody (rýchla zdravotná služba, hasiči alebo 
polícia), a rýchlo upovedomiť príslušnú službu a poskytnúť jej príslušné informácie.

Operátor strediska tiesňového volania navyše môže okamžite oznámiť riadiacim strediskám 
správy ciest/dopravnej správy, že na konkrétnom mieste sa stala nehoda, umožní tak rýchle 
informovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a zabráni sekundárnym nehodám, čo 
prispeje k uvoľneniu vozovky a obmedzí dopravné preťaženie.

Čo je potrebné na zavedenie systému eCall?

Výrobcovia vozidiel/zariadení by mali zabudovať palubný systém schopný spustiť 
eCall a získať a vytvoriť minimálny súbor údajov.

Prevádzkovatelia mobilných sietí by mali prenášať eCall (hlasové volanie a údaje) do 
stredísk núdzovej reakcie.

Členské štáty by mali modernizovať svoje strediská tiesňového volania, aby boli 
schopné spracovať volania eCall (hlasové volanie a údaje).

Čo sa doteraz dosiahlo?
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Zavedenie celoeurópskej služby eCall dostupnej vo všetkých vozidlách a vo všetkých 
krajinách bolo jednou z hlavných priorít, ktoré určila pracovná skupina odborníkov pre 
bezpečnosť cestnej premávky v roku 2002.

Komisia v roku 2003 určila zavedenie zosúladenej celoeurópskej služby eCall ako jednu 
z priorít iniciatívy elektronickej bezpečnosti a podporila vytvorenie riadiacej skupiny eCall s 
účasťou zástupcov všetkých zúčastnených strán s cieľom vymedziť požiadavky uvedenej 
služby.

V roku 2004 táto skupina vytvorila Memorandum o porozumení týkajúce sa vytvorenia 
celoeurópskej interoperabilnej služby eCall v Európe (Memorandum o porozumení o eCall) 
a navrhla plán, ktorého cieľom je začať dobrovoľné zavádzanie systému eCall ako 
štandardnej možnosti vo všetkých vozidlách v Európe do konca roka 2009. Tento dokument 
je dobrovoľný a jeho cieľom je vyjadriť záväzok signatárov podporiť včasné zavedenie 
systému eCall. Toto memorandum o porozumení nepodpísali len štyri členské štáty.

Systém eCall bol takisto jednou z priorít iniciatívy Inteligentné vozidlo, ktorá sa začala v roku 
2006, a Akčného plánu zavádzania inteligentných dopravných systémov v Európe. Smernica 
o inteligentných dopravných systémoch zahŕňa „zosúladené poskytovanie interoperabilného 
systému eCall v celej EÚ“ ako prioritné opatrenie v prioritnej oblasti Aplikácie IDS v oblasti 
bezpečnosti a ochrany cestnej premávky.

V oznámení z roku 2009 s názvom eCall: Čas na zavedenie sa navrhujú rôzne opatrenia na 
podporou dobrovoľného zavedenia služby eCall vo všetkých nových motorových vozidlách 
v Európe. V oznámení sa uvádza, že ak sa do konca roka 2009 nedosiahne značný pokrok, 
pokiaľ ide o dostupnosť zariadenia eCall vo vozidlách a nevyhnutné investície do 
infraštruktúry stredísk tiesňového volania, Komisia naplánuje prijatie regulačných opatrení.

Povinné zavedenie systému eCall

V roku 2011 sa Komisia v súlade s týmto oznámením rozhodla prijať legislatívne opatrenie na 
povinné zvedenie systému eCall. Tento regulačný prístup zahŕňa tri opatrenia:

1. Odporúčanie prijaté v septembri minulého roka, v ktorom Komisia vyzýva členské štáty, 
aby určili svoju infraštruktúru tiesňového volania na prijímanie volaní eCall; a vyzýva 
prevádzkovateľov mobilných sietí, aby do konca roka 2014 zaviedli do svojich sietí 
mechanizmy na spracovanie rozlišovacieho prvku eCall, aby mohli spracúvať volania eCall 
ako všetky ostatné volania na číslo 112 (bezplatne a prioritne v sieťach).

Na odporúčanie musí nadväzovať:

2. Delegovaný akt, ktorý bude prijatý do konca roka 2012 v rámci smernice o IDS a bude 
stanovovať spoločné špecifikácie modernizácie infraštruktúry stredísk tiesňového volania.

3. Návrh nariadenia v rámci právnych predpisov o typovom schválení vozidiel pre povinné 
zavedenie palubnej časti služby eCall v nových typovo schválených vozidlách v Európe.
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Názory spravodajcov

eCall: verejná služba v prospech všetkých Európanov
Spravodajcovia sa domnievajú, že povinné zavedenie verejnej služby eCall by sa nemalo 
zakladať na existencii pozitívneho obchodného prípadu samostatnej služby eCall alebo byť 
ňou podmienené, pretože je takisto potrebné brať do úvahy jej prínos pre spoločnosť ako 
celok.

Služba eCall by mala byť bezplatná verejná služba tiesňového volania v prospech všetkých 
vodičov v Európe bez ohľadu na značku ich vozidla.

Súkromné služby tiesňového volania (poskytovatelia sú tretie strany)

Súkromné palubné služby tiesňového volania sa začali v Európe zavádzať koncom 90. rokov 
minulého storočia. Špeciálne palubné služby tiesňového volania v súčasnosti poskytujú 
v Európe a vo svete rôzni výrobcovia automobilov a poskytovatelia služieb (napr. Volvo, 
PSA, Fiat, BMW). Zvyčajne sa spájajú s inými službami, ako napríklad pomoc pri poruche, 
palubné mobilné telefonické služby, dynamická navigácia atď.

Súkromné telefonické kontaktné centrá prijmú tiesňové volanie a v prípade núdzovej situácie 
pošlú hovor a údaje o nehode do strediska tiesňového volania. Každý výrobca musí uzavrieť 
dohodu s orgánmi stredísk tiesňového volania jednotlivo v každej krajine, v ktorej chce 
poskytovať službu.

Aj keď sa tieto služby, ktoré sa zaviedli pred viac ako 10 rokmi, ukázali ako užitočné, ich 
rozšírenie v Európe je stále veľmi nízke (menej ako 0,4 % zo všetkých vozidiel). Táto služba 
sa spravidla ponúka len k luxusným vozidlám a v krajinách s jasným obchodným dôvodom.

Tretie strany poskytujúce služby tiesňového volania nepokrývajú všetky krajiny v Európe, 
takže ak vozidlo ide do krajiny, v ktorej súkromné subjekty túto službu neposkytujú, služba sa 
preruší. Navyše niektoré služby zavedené v minulosti sa odstránili z dôvodu zlyhania trhu 
a používatelia už počas obdobia životnosti vozidla nemali k dispozícii palubnú službu 
tiesňového volania.

Spravodajcovia sa domnievajú, že celoeurópska verejná služba eCall pomocou čísla 
tiesňového volania 112 môže existovať súčasne so súkromnými službami tiesňového volania, 
pokiaľ sa prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie kontinuity poskytovania tejto služby 
spotrebiteľom.

Verejné a súkromné služby s pridanou hodnotou

Na základe zavedenia celoeurópskej verejnej služby eCall sa v budúcnosti vo vozidlách 
použije základná palubná telematická platforma, ktorá bude združovať technické prvky 
(bezdrôtovú komunikáciu s technológiou presného určenia polohy a spojenie so 
systémami kontroly vozidiel a palubných senzorov), ktoré by mohli predstavovať základ pre 
niekoľko palubných aplikácií.
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Používatelia vozidiel, automobilový a telekomunikačný priemysel by mohli mať prospech 
z poskytovania nových služieb založených na prítomnosti telematickej platformy eCall a jej 
súvisiacej schopnosti zhromažďovať a odovzdávať dodatočné údaje vozidlám.
Služby/aplikácie s pridanou hodnotou, či už bezplatné alebo komerčné, sa preto môžu 
prípadne pridať k palubnému systému určenému pôvodne pre verejný európsky systém eCall.

Spravodajcovia sa domnievajú, že integrácia všetkých týchto možných aplikácií v rámci 
vzájomne prepojenej otvorenej štruktúry by mohla priniesť vyššiu efektívnosť a použiteľnosť, 
zníženie nákladov a ďalšie rozšírenie a umožní začlenenie budúcich nových alebo 
modernizovaných aplikácií. Súčasťou akčného plánu IDS je vymedzenie pojmu „otvorená 
palubná platforma“.

Otvorené palubné systémy, ktoré poskytujú možnosť voľby spotrebiteľom a prístup nielen 
poskytovateľom služieb, ktorých riadia výrobcovia vozidiel, povzbudia celý európsky 
telematický trh a podporia rozmanitosť výrobkov a inovácie za dostupné ceny.

Je preto potrebné, aby súčasťou konštrukčných kritérií palubnej platformy výrobcov 
pôvodných zariadení bola otvorená voľba pre spotrebiteľov a otvorený prístup pre 
poskytovateľov služieb. Prístup k infraštruktúre vozidiel možno dosiahnuť prostredníctvom 
vhodných štandardizovaných rozhraní.

Navyše všetky dodatočné služby by mali byť dovolené, len pokiaľ nie sú v rozpore 
s bezpečnosťou vedenia vozidla a sú v súlade so schválenými normami.

Ochrana údajov

Každá pridaná palubná aplikácia založená na telematickej platforme eCall by mala byť úplne 
v súlade s príslušnými nariadeniami o ochrane údajov a súkromia. Predovšetkým:

1. V jednotlivých zmluvách sa jasne uvedú účely, na ktoré sa môžu údaje použiť. Takisto je 
potrebné v zmluvách jasne stanoviť, že poskytovateľ služieb, ktorým je tretia strana, je 
prevádzkovateľom údajov a vzťahujú sa naňho všetky povinnosti súvisiace s ochranou údajov 
a súkromia, ktoré sa týkajú prevádzkovateľov údajov podľa smernice o ochrane údajov 
a vnútroštátnych právnych predpisov.

2. Je dovolené prenášať len údaje, ktoré sú „nevyhnutné“ a „relevantné“ na osobitné účely, 
teda je nevyhnutné zabezpečiť, aby každý poskytovateľ služieb, ktorý je treťou stranou, získal 
len údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely príslušnej zákazky.

Používanie prenosných zariadení ako eCall

Aj keď použitím prenosných riešení (ako napríklad mobilných telefónov) sa v určitom 
rozsahu môže zabezpečiť funkčnosť služby eCall, spravodajcovia sú veľmi kritickí, pokiaľ ide 
o ich povinné zavedenie v nových typovo schválených vozidlách, pretože tieto prenosné 
zariadenia sa môžu odstrániť alebo sa môže zabudnúť na ich aktiváciu.

Výhody systému eCall
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Hlavnou výhodou systému eCall bude zníženie počtu úmrtí a zmiernenie vážnosti zranení pri 
dopravných nehodách, a to na základe rýchlejšieho príchodu záchranných služieb na miesto 
nehody.

Kratší čas príchodu záchranných služieb – rýchlejší príchod záchranných skupín, polície 
a odťahovej služby – umožní rýchlejšie uvoľniť miesto nehody, a preto eCall zníži čas trvania 
dopravnej preťaženosti a prispeje k účinnosti cestnej dopravy v Európe so zníženými 
externými nákladmi.

Najlepším príkladom výhod systému eCall pre verejné orgány je zníženie a) zdravotných 
následkov nehody, b) rizika ďalších nehôd na mieste nehody, c) vplyvu nehody na premávku.

Pokiaľ ide o automobilový priemysel, povinné zavedenie verejného celoeurópskeho systému 
eCall vo všetkých nových typovo schválených vozidlách otvorí nové možnosti zavedenia 
ďalších služieb s pridanou hodnotou, využívajúcich telematickú platformu eCall.

V tejto súvislosti niekoľko ekonomických analýz vplyvu zavedenia systému eCall v Európe 
predstavilo systém eCall ako službu, ktorá umožní podporu mnohých ďalších komerčných 
služieb, ktoré sú síce pripravené na zavedenie na trh, avšak na to, aby boli úspešné, ešte 
potrebujú kritickú aplikáciu. Systém eCall by teda mohol podporovať dodatočné verejné 
alebo súkromné telematické služby zvyšujúce bezpečnosť a hospodárske výhody.


