
AM\1009083SK.doc PE522.985v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

2013/0166(COD)

7.11.2013

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
4 – 12

Návrh stanoviska
Olga Sehnalová
(PE521.607v01-00)

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení celoúniového 
interoperabilného systému eCall

Návrh rozhodnutia
(COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))



PE522.985v01-00 2/8 AM\1009083SK.doc

SK

AM_Com_LegOpinion



AM\1009083SK.doc 3/8 PE522.985v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 4
Josef Weidenholzer

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) S cieľom zaistiť dôveru spotrebiteľov 
v nový systém eCall členské štáty 
zabezpečujú, aby sa prenášané údaje 
používali primeraným spôsobom.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 5
Josef Weidenholzer

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Ako vyplýva zo skúseností s inými 
systémami tiesňových volaní, medzi 
manuálne spúšťané volania eCall môžu 
patriť aj volania o pomoc. Členské štáty 
môžu v prípade potreby zaviesť všetky 
primerané technické a prevádzkové 
prostriedky na roztriedenie týchto volaní 
o pomoc s cieľom zabezpečiť, aby 
strediská tiesňového volania pre eCall 
spracovávali len skutočné tiesňové volania.

(7) Ako vyplýva zo skúseností s inými 
systémami tiesňových volaní, medzi 
manuálne spúšťané volania eCall môžu 
patriť aj volania o pomoc. Členské štáty 
môžu v prípade potreby zaviesť primerané 
technické a prevádzkové prostriedky na 
roztriedenie týchto volaní o pomoc 
s cieľom zabezpečiť, aby strediská 
tiesňového volania pre eCall spracovávali 
len skutočné tiesňové volania.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Poskytovaniu služby eCall by mala 
predchádzať kampaň Komisie a členských 
štátov na zvýšenie informovanosti, v rámci 
ktorej sa občanom objasnia výhody 
a funkcie tohto nového systému. Kampaň 
by sa mala uskutočniť v členských štátoch 
v spolupráci s celoštátnymi 
a regionálnymi orgánmi a jej cieľom by 
malo byť informovať používateľov o tom, 
ako tento systém správne používať 
a vyhnúť sa tak falošným volaniam.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Josef Weidenholzer

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) V rámci kampane Komisie 
a členských štátov na zvýšenie 
informovanosti by mali byť občania 
bližšie oboznámení s prínosmi, spôsobom 
fungovania a ustanoveniami týkajúcimi 
sa ochrany údajov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 8
Wim van de Camp

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Aby sa zabezpečil rovnocenný prístup 
všetkých občanov k linke 112 a 
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k záchranným službám, miera presnosti a 
spoľahlivosti informácií o polohe 
volajúceho na linku 112 prostredníctvom 
mobilného koncového zariadenia 
založeného na GNSS by mala byť 
rovnaká ako v prípade systému eCall.
Článok 26 smernice 2009/136/ES 
o jednotnom európskom čísle tiesňového 
volania 112 ustanovuje, že kritériá 
presnosti a spoľahlivosti informácií o 
polohe volajúceho stanovujú príslušné 
regulačné orgány, pričom Komisia môže 
po konzultácii s orgánom BEREC prijať 
technické vykonávacie opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7b) V súlade s odporúčaniami pracovnej 
skupiny pre ochranu údajov zriadenej 
podľa článku 29, ktoré sú uvedené v 
pracovnom dokumente o dôsledkoch pre 
ochranu osobných údajov a súkromie v 
rámci iniciatívy eCall prijatom 26. 
septembra 200621a, by členské štáty pri 
zavádzaní infraštruktúry stredísk 
tiesňového volania pre eCall mali 
zabezpečiť, aby spracúvanie osobných 
údajov v rámci systému eCall v plnej 
miere spĺňalo pravidlá ochrany údajov
stanovené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 
1995 o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov21b a v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúcej sa 
spracovávania osobných údajov 
a ochrany súkromia v sektore 
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elektronických komunikácií (smernica 
o súkromí a elektronických 
komunikáciách)21c.
__________________
21a 1609/06/EN – WP 125.
21b Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
21c Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Cornelis de Jong

Návrh rozhodnutia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty najneskôr do 1. októbra 
2015 zavedú na svojom území nevyhnutnú 
infraštruktúru stredísk tiesňového volania 
pre eCall potrebnú na riadne prijímanie 
a spracovávanie všetkých volaní eCall, 
v prípade potreby zbavenú netiesňových 
volaní, v súlade so špecifikáciami 
stanovenými v delegovanom nariadení 
(EÚ) č. 305/2013 s cieľom zabezpečiť 
kompatibilitu, interoperabilitu a kontinuitu 
interoperabilnej služby eCall v celej EÚ.
Týmto nie je dotknuté právo každého 
členského štátu prevádzkovať záchranné 
služby najhospodárnejším spôsobom 
prispôsobeným jeho potrebám vrátane 
možnosti triediť volania na tiesňové 
a netiesňové, teda tie, ktoré strediská 
tiesňového volania pre eCall nemajú 
spracovávať, najmä v prípade manuálne 
spúšťaných volaní eCall.

Členské štáty môžu na svojom území 
zaviesť nevyhnutnú infraštruktúru stredísk 
tiesňového volania pre eCall potrebnú na 
riadne prijímanie a spracovávanie všetkých 
volaní eCall, v prípade potreby zbavenú 
netiesňových volaní, v súlade so 
špecifikáciami stanovenými v 
delegovanom nariadení (EÚ) č. 305/2013 s 
cieľom zabezpečiť kompatibilitu, 
interoperabilitu a kontinuitu 
interoperabilnej služby eCall v celej EÚ. 
Nie je tým dotknuté právo každého 
členského štátu prevádzkovať záchranné 
služby najhospodárnejším spôsobom 
prispôsobeným jeho potrebám vrátane 
možnosti triediť volania na tiesňové 
a netiesňové, teda tie, ktoré strediská 
tiesňového volania pre eCall nemajú 
spracovávať, najmä v prípade manuálne 
spúšťaných volaní eCall.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11
Wim van de Camp

Návrh rozhodnutia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty najneskôr do 1. októbra 2015 
zavedú na svojom území nevyhnutnú 
infraštruktúru stredísk tiesňového volania 
pre eCall potrebnú na riadne prijímanie 
a spracovávanie všetkých volaní eCall, 
v prípade potreby zbavenú netiesňových 
volaní, v súlade so špecifikáciami 
stanovenými v delegovanom nariadení 
(EÚ) č. 305/2013 s cieľom zabezpečiť 
kompatibilitu, interoperabilitu a kontinuitu 
interoperabilnej služby eCall v celej EÚ.
Týmto nie je dotknuté právo každého 
členského štátu prevádzkovať záchranné 
služby najhospodárnejším spôsobom 
prispôsobeným jeho potrebám vrátane 
možnosti triediť volania na tiesňové 
a netiesňové, teda tie, ktoré strediská 
tiesňového volania pre eCall nemajú 
spracovávať, najmä v prípade manuálne 
spúšťaných volaní eCall.

Členské štáty najneskôr do 1. októbra 2015 
na svojom území zavedú nevyhnutnú 
infraštruktúru stredísk tiesňového volania 
pre eCall potrebnú na riadne prijímanie 
a spracovávanie všetkých volaní eCall, 
v prípade potreby zbavenú netiesňových 
volaní, v súlade so špecifikáciami 
stanovenými v delegovanom nariadení 
(EÚ) č. 305/2013 s cieľom zabezpečiť 
kompatibilitu, interoperabilitu a kontinuitu 
interoperabilnej služby eCall v celej EÚ. 
Členské štáty takisto zabezpečia, aby 
miera presnosti a spoľahlivosti informácií 
o polohe volajúceho na linku 112 
prostredníctvom mobilného koncového 
zariadenia založeného na GNSS bola 
najneskôr do 1. októbra 2015 rovnaká ako 
v prípade systému eCall. Nie je tým 
dotknuté právo každého členského štátu 
prevádzkovať záchranné služby 
najhospodárnejším spôsobom 
prispôsobeným jeho potrebám vrátane 
možnosti triediť volania na tiesňové 
a netiesňové, teda tie, ktoré strediská 
tiesňového volania pre eCall nemajú 
spracovávať, najmä v prípade manuálne 
spúšťaných volaní eCall.

Or. en

Odôvodnenie

Parlament opakovanie požadoval, aby sa zabezpečili presné informácie o polohe volajúceho 
na linku 112. V tejto oblasti sa však, žiaľ, dosiahol len malý pokrok. Zavedenie systému eCall 
potvrdzuje, že lokalizačné údaje GNSS môžu byť účinne prijímané prostredníctvom mobilných 
sietí a prenášané službám linky 112. Aj keď význam systému eCall nemožno spochybniť, treba 
mať na zreteli, že tento systém bude predstavovať len okolo 1,7 % počtu tiesňových volaní 
v EÚ za rok. Súčasný návrh by viedol k tomu, že by sa dali lokalizovať len osoby volajúce 
z vozidiel.
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Pozmeňujúci návrh 12
Josef Weidenholzer

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa 
údaje prenášané službou eCall používali 
výlučne v núdzových situáciách na 
záchranné účely.

Or. de


