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Pozměňovací návrh 4
Josef Weidenholzer

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) V zájmu zajištění důvěry spotřebitelů 
v nový systém eCall členské státy zaručí 
vhodné použití přenášených údajů.

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Josef Weidenholzer

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Jak ukázaly zkušenosti z jiných 
systémů tísňových volání, mohou ručně 
aktivovaná volání systému eCall zahrnovat 
určitý podíl volání zaměřených na asistenci 
v případě poruchy. V případě nutnosti 
mohou členské státy uplatnit veškeré
vhodné technické a organizační prostředky 
k odfiltrování těchto volání zaměřených na 
asistenci v případě poruchy, aby se 
zajistilo, že centra tísňového volání služby 
eCall budou vyřizovat pouze volání 
skutečně tísňová.

(7) Jak ukázaly zkušenosti z jiných 
systémů tísňových volání, mohou ručně 
aktivovaná volání systému eCall zahrnovat 
určitý podíl volání zaměřených na asistenci 
v případě poruchy. V případě nutnosti 
mohou členské státy uplatnit vhodné 
technické a organizační prostředky 
k odfiltrování těchto volání zaměřených na 
asistenci v případě poruchy, aby se 
zajistilo, že centra tísňového volání služby 
eCall budou vyřizovat pouze volání 
skutečně tísňová.

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh rozhodnutí
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Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Poskytování služby eCall by měla 
předcházet osvětová kampaň uspořádaná
Komisí a členskými státy, ve které by 
občanům byly objasněny výhody 
a možnosti tohoto nového systému. 
Kampaň by se měla konat v členských 
státech za spolupráce s celostátními 
a regionálními orgány a jejím cílem by 
mělo být informovat uživatele o tom, jak 
tento systém řádně využívat, a zabránit tak 
falešným telefonátům.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Josef Weidenholzer

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) V rámci osvětové kampaně 
uspořádané Komisí a členskými státy by 
občanům měly být přiblíženy prospěch, 
způsob fungování a také ustanovení 
týkající se ochrany údajů.

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Wim van de Camp

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Aby byl zajištěn rovnocenný přístup 
k lince 112 a záchranným službám pro 
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všechny občany, měla by být lokalizace 
osoby volající na tuto linku z mobilního 
zařízení, jenž podporuje systém GNSS, 
stejně přesná a spolehlivá jako při volání 
prostřednictvím systému eCall. Článek 26 
směrnice 2009/136/ES o jednotném 
evropském čísle linky tísňového volání 
112 stanoví, aby kritéria přesnosti 
a spolehlivosti údajů o místě, v němž se 
volající nachází, byla stanovena 
příslušnými regulačními orgány a aby 
zároveň Komise po konzultaci se 
sdružením BEREC mohla provést 
technická prováděcí opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) V souladu s doporučeními 
vypracovanými pracovní skupinou pro 
ochranu údajů zřízenou podle článku 29 
a obsaženými v „Pracovním dokumentu 
o důsledcích iniciativy eCall na ochranu 
údajů a soukromí“ přijatém dne 26. září 
200621a by členské státy měly při zavádění 
nezbytné infrastruktury center tísňového 
volání eCall zajistit, aby zpracování 
osobních údajů v rámci vyřizování 
tísňových volání eCall bylo v souladu 
s pravidly týkajícími se ochrany osobních 
údajů podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 
24. října 1995 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů21b

a směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 
2002 o zpracování osobních údajů 
a ochraně soukromí v odvětví 
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elektronických komunikací (Směrnice 
o soukromí a elektronických 
komunikacích) 21c.
__________________
21a 1609/06/EN – WP 125.
21b Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
21c Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Cornelis de Jong

Návrh rozhodnutí
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nejpozději do 1. října 2015
na svém území zavedou nezbytnou 
infrastrukturu center tísňového volání 
eCall, jež je nutná pro řádný příjem 
a vyřizování volání eCall, případně 
očištěných od volání netísňových, a to 
v souladu se specifikacemi stanovenými 
v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 
č. 305/2013, v zájmu zajištění slučitelnosti, 
interoperability a návaznosti 
interoperabilní služby eCall v celé Unii.
Tím není dotčeno právo jednotlivých 
členských států organizovat své záchranné 
služby nákladově nejefektivněji a podle 
svých potřeb, včetně možnosti filtrovat 
volání, která nejsou voláními tísňovými 
a která centra tísňového volání služby 
eCall nesmí vyřizovat, zejména v případě 
manuálně aktivovaných volání eCall.

Členské státy mohou na svém území zavést
nezbytnou infrastrukturu center tísňového 
volání eCall, jež je nutná pro řádný příjem 
a vyřizování volání eCall, případně 
očištěných od volání netísňových, a to 
v souladu se specifikacemi stanovenými 
v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 
č. 305/2013, v zájmu zajištění slučitelnosti, 
interoperability a návaznosti 
interoperabilní služby eCall v celé Unii.
Tím není dotčeno právo jednotlivých 
členských států organizovat své záchranné 
služby nákladově nejefektivněji a podle 
svých potřeb, včetně možnosti filtrovat 
volání, která nejsou voláními tísňovými 
a která centra tísňového volání služby 
eCall nesmí vyřizovat, zejména v případě 
manuálně aktivovaných volání eCall.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Wim van de Camp
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Návrh rozhodnutí
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nejpozději do 1. října 2015 
na svém území zavedou nezbytnou 
infrastrukturu center tísňového volání 
eCall, jež je nutná pro řádný příjem 
a vyřizování volání eCall, případně 
očištěných od volání netísňových, a to 
v souladu se specifikacemi stanovenými 
v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 
č. 305/2013, v zájmu zajištění slučitelnosti, 
interoperability a návaznosti 
interoperabilní služby eCall v celé Unii. 
Tím není dotčeno právo jednotlivých 
členských států organizovat své záchranné 
služby nákladově nejefektivněji a podle 
svých potřeb, včetně možnosti filtrovat 
volání, která nejsou voláními tísňovými 
a která centra tísňového volání služby 
eCall nesmí vyřizovat, zejména v případě 
manuálně aktivovaných volání eCall.

Členské státy nejpozději do 1. října 2015 
na svém území zavedou nezbytnou 
infrastrukturu center tísňového volání 
eCall, jež je nutná pro řádný příjem 
a vyřizování volání eCall, případně 
očištěných od volání netísňových, a to 
v souladu se specifikacemi stanovenými 
v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 
č. 305/2013, v zájmu zajištění slučitelnosti, 
interoperability a návaznosti 
interoperabilní služby eCall v celé Unii. 
Členské státy rovněž zajistí, aby nejpozději 
do 1. října 2015 byla lokalizace osoby 
volající na linku 112 z mobilního zařízení, 
jenž podporuje systém GNSS, stejně 
přesná a spolehlivá jako při volání 
prostřednictvím systému eCall. Tím není 
dotčeno právo jednotlivých členských států 
organizovat své záchranné služby 
nákladově nejefektivněji a podle svých 
potřeb, včetně možnosti filtrovat volání, 
která nejsou voláními tísňovými a která 
centra tísňového volání služby eCall nesmí 
vyřizovat, zejména v případě manuálně 
aktivovaných volání eCall.

Or. en

Odůvodnění

Parlament opakovaně požadoval přesnou lokalizaci osob volajících na linku 112. Naneštěstí 
bylo v této oblasti dosaženo jen nepatrného pokroku. Zavedení systému eCall potvrzuje, že 
lokalizační údaj globálního družicového navigačního systému GNSS může být účinně přijímán 
prostřednictvím mobilních sítí a předán tísňové lince 112. Přestože význam služby systému 
eCall nelze zpochybnit, stojí za povšimnutí, že tato tísňová volání budou tvořit pouze okolo 
1,7 % ročního objemu tísňových volání v EU. Současné znění by vytvořilo situaci, v níž by 
mohli být lokalizováni pouze volající z vozidel.

Pozměňovací návrh 12
Josef Weidenholzer

Návrh rozhodnutí
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Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy musí zaručit, aby údaje 
přenášené prostřednictvím služby eCall 
byly použity výhradně pro záchranné 
účely v případě nouze.

Or. de


