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Pozměňovací návrh 34
Patricia van der Kammen

Návrh nařízení
-

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. nl

Odůvodnění

Palubní systém eCall by neměl být povinný; mělo by se jednat o čistě dobrovolnou volbu 
spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 35
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
-

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V zájmu dalšího zlepšení bezpečnosti 
silničního provozu navrhuje sdělení
„Systém eCall: čas jej zavést“6 nová 
opatření, která mají v Unii urychlit 
zavádění palubní služby tísňového volání.
Jedním z navrhovaných opatření je zavést 
povinnou montáž palubních systémů 
eCall do všech nových vozidel od vozidla 

(3) V zájmu dalšího zlepšení bezpečnosti 
silničního provozu navrhuje sdělení
„Systém eCall: čas jej zavést“6 nová 
opatření, která mají v Unii urychlit 
zavádění palubní služby tísňového volání.
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kategorií M1 a N1, jak jsou vymezena 
v příloze II směrnice 2007/46/ES.
__________________ __________________
6 COM (2009) 434 v konečném znění. 6 COM (2009) 434 v konečném znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Dne 3. července 2012 schválil 
Evropský parlament zprávu o systému 
eCall: nové službě čísla 112 pro občany7, 
přičemž vyzval Komisi, aby předložila 
návrh v rámci směrnice 2007/46/ES 
s cílem zajistit povinné zavedení veřejného 
systému využívajícího linku tísňového 
volání 112 do roku 2015.

vypouští se

__________________
7 2012/2056(INI).

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Očekává se, že unijní systém eCall 
sníží počet smrtelných nehod v Unii a také 
závažnost zranění způsobených při 
dopravních nehodách. Povinné zavedení 
systému eCall by zajistilo dostupnost této 
služby všem občanům, a tím by přispělo ke 

(5) Očekává se, že unijní systém eCall 
sníží počet smrtelných nehod v Unii a také 
závažnost zranění způsobených při 
dopravních nehodách. Dobrovolné
zavedení systému eCall by zajistilo 
dostupnost této služby všem občanům, 
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snížení lidského utrpení, nákladů na 
zdravotní péči a jiných nákladů.

a tím by přispělo ke snížení lidského 
utrpení, nákladů na zdravotní péči a jiných 
nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Očekává se, že unijní systém eCall 
sníží počet smrtelných nehod v Unii a také 
závažnost zranění způsobených při 
dopravních nehodách. Povinné zavedení 
systému eCall by zajistilo dostupnost této 
služby všem občanům, a tím by přispělo ke 
snížení lidského utrpení, nákladů na 
zdravotní péči a jiných nákladů.

(5) Očekává se, že unijní systém eCall 
sníží počet smrtelných nehod v Unii a také 
závažnost zranění způsobených při 
dopravních nehodách. Povinné zavedení 
systému eCall a povinná a koordinovaná 
renovace infrastruktury určené 
k předávání volání systému eCall a center 
tísňového volání, která tato volání 
přijímají, by zajistily dostupnost této 
služby všem občanům, a tím by přispělo ke 
snížení lidského utrpení, nákladů na 
zdravotní péči a jiných nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Povinné zavedení kompatibilního operátora mobilní sítě a infrastruktury center tísňového 
volání pokrývající všechny členské státy EU a EHP je předpokladem pro povinné zavedení 
systémů pro vozidla.

Pozměňovací návrh 40
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Očekává se, že unijní systém eCall (5) Očekává se, že unijní systém eCall 
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sníží počet smrtelných nehod v Unii a také 
závažnost zranění způsobených při 
dopravních nehodách. Povinné zavedení 
systému eCall by zajistilo dostupnost této 
služby všem občanům, a tím by přispělo ke 
snížení lidského utrpení, nákladů na 
zdravotní péči a jiných nákladů.

sníží počet smrtelných nehod v Unii a také 
závažnost zranění způsobených při 
dopravních nehodách. Povinné zavedení 
systému eCall a povinná a koordinovaná 
renovace telekomunikačních operátorů 
k předávání volání systému eCall a center 
tísňového volání, která tato volání 
přijímají, by zajistily dostupnost této 
služby všem občanům, a tím by přispělo ke 
snížení lidského utrpení, nákladů na 
zdravotní péči a jiných nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Povinné zavedení kompatibilního operátora mobilní sítě a infrastruktury center tísňového 
volání pokrývající celé území EU je předpokladem pro povinné zavedení systémů pro vozidla.

Pozměňovací návrh 41
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Poskytování přesných a spolehlivých 
informací o poloze je zásadním prvkem 
účinného fungování palubního systému 
eCall. Proto je vhodné požadovat jeho 
kompatibilitu se službami poskytovanými 
programy družicové navigace, včetně 
systémů zřízených v rámci programů 
Galileo a EGNOS stanovených v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 
o dalším provádění evropských programů 
družicové navigace (EGNOS a Galileo)8.

(6) Poskytování přesných a spolehlivých 
informací o poloze je zásadním prvkem 
účinného fungování palubního systému 
eCall. Proto je vhodné požadovat jeho 
kompatibilitu se službami poskytovanými 
programy družicové navigace, které budou 
dostupné ke dni vstupu tohoto nařízení
v platnost, a měla by být rovněž 
poskytnuta přiměřená lhůta, pokud se 
jedná o systémy zřízené v rámci programů 
Galileo a EGNOS, jak je vymezuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 
o dalším provádění evropských programů 
družicové navigace (EGNOS a Galileo)8.

__________________ __________________
8 Úř. věst. L 196, 24.7.2008, s.1. 8 Úř. věst. L 196, 24.7.2008, s.1.
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Or. en

Odůvodnění

Pokud musí průmysl zajistit kompatibilitu systému Galileo před tím, než má být Galileo 
akceschopný a než budou plně vyhodnoceny systémy eCall, existuje zde určité riziko, že budou 
muset být systémy eCall pozměněny poté, co budou uvedeny na trh, což by mohlo pro výrobce 
představovat značné náklady. Jakmile bude Galileo v provozu a bude vyhodnocen, je možné –
s dostatečným předstihem – požadovat kompatibilitu u nových typů vozidel.

Pozměňovací návrh 42
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Poskytování přesných a spolehlivých 
informací o poloze je zásadním prvkem 
účinného fungování palubního systému 
eCall. Proto je vhodné požadovat jeho 
kompatibilitu se službami poskytovanými 
programy družicové navigace, včetně 
systémů zřízených v rámci programů 
Galileo a EGNOS stanovených v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 
o dalším provádění evropských programů 
družicové navigace (EGNOS a Galileo)8.

(6) Poskytování přesných a spolehlivých 
informací o poloze je zásadním prvkem 
účinného fungování palubního systému 
eCall. Proto je vhodné požadovat jeho 
kompatibilitu se službami poskytovanými 
programy družicové navigace – jakmile 
budou tyto služby v provozu –, včetně 
systémů zřízených v rámci programů 
Galileo a EGNOS stanovených v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 
o dalším provádění evropských programů 
družicové navigace (EGNOS a Galileo)8.

__________________ __________________
8 Úř. věst. L 196, 24.7.2008, s.1. 8 Úř. věst. L 196, 24.7.2008, s.1.

Or. en

Odůvodnění

Tyto služby doposud nebyly spuštěny.

Pozměňovací návrh 43
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Poskytování přesných a spolehlivých 
informací o poloze je zásadním prvkem 
účinného fungování palubního systému 
eCall. Proto je vhodné požadovat jeho 
kompatibilitu se službami poskytovanými 
programy družicové navigace, včetně 
systémů zřízených v rámci programů 
Galileo a EGNOS stanovených v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 
o dalším provádění evropských programů 
družicové navigace (EGNOS a Galileo)8.

(6) Poskytování přesných a spolehlivých 
informací o poloze je zásadním prvkem 
účinného fungování palubního systému 
eCall. Proto je vhodné požadovat jeho 
kompatibilitu se zprovozněnými službami 
poskytovanými programy družicové 
navigace, např. systémy zřízenými v rámci 
programů Galileo a EGNOS stanovených 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 
o dalším provádění evropských programů 
družicové navigace (EGNOS a Galileo)8.

__________________ __________________
8 Úř. věst. L 196, 24.7.2008, s.1. 8 Úř. věst. L 196, 24.7.2008, s.1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Poskytování přesných a spolehlivých 
informací o poloze je zásadním prvkem 
účinného fungování palubního systému 
eCall. Proto je vhodné požadovat jeho 
kompatibilitu se službami poskytovanými 
programy družicové navigace, včetně 
systémů zřízených v rámci programů 
Galileo a EGNOS stanovených v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 
o dalším provádění evropských programů 
družicové navigace (EGNOS a Galileo)8.

(6) Poskytování přesných a spolehlivých 
informací o poloze v naléhavých 
případech je zásadním prvkem účinného 
fungování palubního systému eCall. Proto 
je vhodné požadovat jeho kompatibilitu se 
službami poskytovanými programy 
družicové navigace, včetně systémů 
zřízených v rámci programů Galileo 
a EGNOS stanovených v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 
o dalším provádění evropských programů 
družicové navigace (EGNOS a Galileo)8.

__________________ __________________
8 Úř. věst. L 196, 24.7.2008, s.1. 8 Úř. věst. L 196, 24.7.2008, s. 1.
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Or. de

Pozměňovací návrh 45
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Povinné vybavení vozidel palubním 
systémem eCall by mělo platit nejprve 
pouze pro osobní automobily a lehká 
užitková vozidla (kategorie M1 a N1), pro 
které již vhodný spouštěcí mechanismus 
existuje.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Adam Bielan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Povinné vybavení vozidel palubním 
systémem eCall by mělo platit nejprve
pouze pro osobní automobily a lehká 
užitková vozidla (kategorie M1 a N1), pro 
které již vhodný spouštěcí mechanismus 
existuje.

(7) Povinné vybavení vozidel palubním 
systémem eCall by mělo platit pouze pro 
osobní automobily a lehká užitková vozidla
(kategorie M1 a N1), pro které již vhodný 
spouštěcí mechanismus existuje. Teprve 
poté, co se prokáže, že systém eCall ve 
vozidlech řádně funguje, by se mělo 
uvažovat o rozšíření škály vozidel, která 
musí být tímto systémem povinně 
vybavena.

Or. pl

Pozměňovací návrh 47
Malcolm Harbour
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Povinné vybavení vozidel palubním 
systémem eCall by mělo platit nejprve 
pouze pro osobní automobily a lehká 
užitková vozidla (kategorie M1 a N1), pro 
které již vhodný spouštěcí mechanismus 
existuje.

(7) Povinné vybavení vozidel palubním 
systémem eCall by mělo platit nejprve 
pouze pro nové typy osobních automobilů 
a lehkých užitkových vozidel (kategorie 
M1 a N1), pro které již vhodný spouštěcí 
mechanismus existuje.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení má být zaměřeno pouze na nové typy vozidel.

Pozměňovací návrh 48
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Povinné vybavení vozidel palubním 
systémem eCall by mělo platit nejprve 
pouze pro osobní automobily a lehká 
užitková vozidla (kategorie M1 a N1), pro 
které již vhodný spouštěcí mechanismus 
existuje.

(7) Povinné vybavení vozidel palubním 
systémem eCall by mělo platit nejprve 
pouze pro nové typy osobních automobilů 
a lehkých užitkových vozidel (kategorie 
M1 a N1), pro které již vhodný spouštěcí 
mechanismus existuje.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení se vztahuje pouze na nové typy vozidel.

Pozměňovací návrh 49
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Povinným vybavením vozidel 
palubním systémem eCall by nemělo být 
dotčeno právo všech zúčastněných stran, 
jako jsou výrobci automobilů a nezávislé 
hospodářské subjekty, nabízet dodatečné 
záchranné služby a/nebo služby s přidanou 
hodnotou, souběžně nebo v návaznosti na 
palubní systém eCall využívající linku 
tísňového volání 112. Tyto doplňkové 
služby by však měly být navrženy tak, aby 
řidiče nerozptylovaly.

(8) Dobrovolným vybavením vozidel 
palubním systémem eCall by nemělo být 
dotčeno právo všech zúčastněných stran, 
jako jsou výrobci automobilů a nezávislé 
hospodářské subjekty, nabízet dodatečné 
záchranné služby a/nebo služby s přidanou 
hodnotou, souběžně nebo v návaznosti na 
palubní systém eCall využívající linku 
tísňového volání 112. Tyto doplňkové 
služby by však měly být navrženy tak, aby 
řidiče nerozptylovaly.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Povinným vybavením vozidel palubním 
systémem eCall by nemělo být dotčeno 
právo všech zúčastněných stran, jako jsou 
výrobci automobilů a nezávislé 
hospodářské subjekty, nabízet dodatečné 
záchranné služby a/nebo služby s přidanou 
hodnotou, souběžně nebo v návaznosti na 
palubní systém eCall využívající linku 
tísňového volání 112. Tyto doplňkové 
služby by však měly být navrženy tak, aby 
řidiče nerozptylovaly.

(8) Povinným vybavením vozidel palubním 
systémem eCall by nemělo být dotčeno 
právo všech zúčastněných stran, jako jsou 
výrobci automobilů a nezávislé 
hospodářské subjekty, nabízet dodatečné 
záchranné služby a/nebo služby s přidanou 
hodnotou, souběžně nebo v návaznosti na 
palubní systém eCall využívající linku 
tísňového volání 112. Jakékoli doplňkové 
služby by však měly být navrženy tak, aby 
řidiče nerozptylovaly, a měly by splňovat 
všechny normy upravující bezpečnost 
a ochranu osobních údajů a soukromí.
Tyto dodatečné služby musí být pro 
spotřebitele dobrovolné a musí být možné 
je kdykoli vypnout.

Or. de
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Pozměňovací návrh 51
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) S cílem zajistit otevřenou nabídku pro 
spotřebitele a spravedlivou hospodářskou 
soutěž, jakož i podnítit inovace a posílit 
konkurenceschopnost unijního odvětví 
informačních technologií na světových 
trzích by palubní systém eCall měl být 
k dispozici bezplatně a bez diskriminace 
všem nezávislým hospodářským 
subjektům a měl by být založen na 
interoperabilní platformě s otevřeným 
přístupem pro potenciální budoucí 
palubní aplikace či služby.

(9) Palubní systém eCall (112) je veřejnou 
službou obecného zájmu, a musí být tudíž 
volně dostupný, tzn. poskytován bezplatně. 
Náklady na systém eCall (112) nesmí být 
přenášeny na spotřebitele.

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) S cílem zajistit otevřenou nabídku pro 
spotřebitele a spravedlivou hospodářskou 
soutěž, jakož i podnítit inovace a posílit 
konkurenceschopnost unijního odvětví 
informačních technologií na světových 
trzích by palubní systém eCall měl být 
k dispozici bezplatně a bez diskriminace 
všem nezávislým hospodářským subjektům 
a měl by být založen na interoperabilní 
platformě s otevřeným přístupem pro 
potenciální budoucí palubní aplikace či 
služby.

(9) S cílem zajistit otevřenou nabídku pro 
spotřebitele a spravedlivou hospodářskou 
soutěž, jakož i podnítit inovace a posílit 
konkurenceschopnost unijního odvětví 
informačních technologií na světových 
trzích by palubní systém eCall měl být 
k dispozici bezplatně a bez diskriminace 
všem nezávislým hospodářským 
subjektům, přinejmenším pro účely oprav
a údržby.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 53
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) S cílem zajistit otevřenou nabídku pro 
spotřebitele a spravedlivou hospodářskou 
soutěž, jakož i podnítit inovace a posílit 
konkurenceschopnost unijního odvětví 
informačních technologií na světových 
trzích by palubní systém eCall měl být 
k dispozici bezplatně a bez diskriminace 
všem nezávislým hospodářským subjektům
a měl by být založen na interoperabilní 
platformě s otevřeným přístupem pro 
potenciální budoucí palubní aplikace či 
služby.

(9) S cílem zajistit otevřenou nabídku pro 
spotřebitele a spravedlivou hospodářskou 
soutěž, jakož i podnítit inovace a posílit 
konkurenceschopnost unijního odvětví 
informačních technologií na světových 
trzích by palubní systém eCall měl být 
k dispozici bezplatně a bez diskriminace 
všem nezávislým hospodářským 
subjektům.

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) S cílem zajistit otevřenou nabídku pro 
spotřebitele a spravedlivou hospodářskou 
soutěž, jakož i podnítit inovace a posílit 
konkurenceschopnost unijního odvětví 
informačních technologií na světových 
trzích by palubní systém eCall měl být 
k dispozici bezplatně a bez diskriminace 
všem nezávislým hospodářským subjektům 
a měl by být založen na interoperabilní 
platformě s otevřeným přístupem pro 
potenciální budoucí palubní aplikace či 
služby.

(9) S cílem zajistit otevřenou nabídku pro 
spotřebitele a spravedlivou hospodářskou 
soutěž, jakož i podnítit inovace a posílit 
konkurenceschopnost unijního odvětví 
informačních technologií na světových 
trzích by palubní systém měl být 
k dispozici bezplatně a bez diskriminace 
všem nezávislým hospodářským subjektům 
a měl by být založen na interoperabilní
a standardizované platformě s otevřeným 
přístupem pro potenciální budoucí palubní 
aplikace či služby.
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Or. it

Odůvodnění

Aby byla spotřebitelům zaručena svoboda volby a spravedlivá hospodářská soutěž, měli by 
mít další dodavatelé přístup nejen k funkci eCall, ale k celému palubnímu systému. Je navíc 
třeba, aby byla tato interoperabilní platforma s otevřeným přístupem standardizovaná. Pokud 
by totiž nebyla, nezávislí operátoři, kteří hodlají poskytovat dodatečné či volitelné služby, by 
museli nabízet rozdílné verze pro různé výrobní typy a modely vozidel.

Pozměňovací návrh 55
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) S cílem zajistit otevřenou nabídku pro 
spotřebitele a spravedlivou hospodářskou 
soutěž, jakož i podnítit inovace a posílit 
konkurenceschopnost unijního odvětví 
informačních technologií na světových 
trzích by palubní systém eCall měl být 
k dispozici bezplatně a bez diskriminace 
všem nezávislým hospodářským subjektům 
a měl by být založen na interoperabilní 
platformě s otevřeným přístupem pro 
potenciální budoucí palubní aplikace či 
služby.

(9) S cílem zajistit otevřenou nabídku pro 
spotřebitele a spravedlivou hospodářskou 
soutěž, jakož i podnítit inovace a posílit 
konkurenceschopnost unijního odvětví 
informačních technologií na světových 
trzích by palubní systém eCall měl být 
k dispozici bezplatně a bez diskriminace 
všem nezávislým hospodářským subjektům 
a měl by být založen na interoperabilní
standardizované platformě s otevřeným 
přístupem pro potenciální budoucí palubní 
aplikace či služby.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla spotřebitelům zaručena svoboda volby a spravedlivá hospodářská soutěž, měli by 
mít další dodavatelé přístup nejen k omezené funkci eCall, ale k celému palubnímu systému. 
Je navíc třeba, aby měli tito další dodavatelé přístup k otevřené platformě, a aby byla 
zaručena spravedlivá hospodářská soutěž, tato interoperabilní platforma s otevřeným 
přístupem musí být standardizovaná. Pokud by totiž nebyla, nezávislí operátoři, kteří hodlají 
poskytovat dodatečné a volitelné služby, by se museli přizpůsobit každému výrobci a vozidlu. 
Tento model by nebyl ekonomicky udržitelný pro další poskytovatele a značně by omezoval 
výběr spotřebitelů.
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Pozměňovací návrh 56
Adam Bielan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) S cílem zajistit otevřenou nabídku pro 
spotřebitele a spravedlivou hospodářskou 
soutěž, jakož i podnítit inovace a posílit 
konkurenceschopnost unijního odvětví 
informačních technologií na světových 
trzích by palubní systém eCall měl být 
k dispozici bezplatně a bez diskriminace 
všem nezávislým hospodářským subjektům 
a měl by být založen na interoperabilní 
platformě s otevřeným přístupem pro 
potenciální budoucí palubní aplikace či 
služby.

(9) S cílem zajistit otevřenou nabídku pro 
spotřebitele a spravedlivou hospodářskou 
soutěž, jakož i podnítit inovace a posílit 
konkurenceschopnost unijního odvětví 
informačních technologií na světových 
trzích by palubní systém eCall měl být 
k dispozici bezplatně a bez diskriminace 
všem nezávislým hospodářským subjektům 
a měl by být založen na interoperabilní 
platformě s otevřeným přístupem pro 
potenciální budoucí palubní aplikace či 
služby, přičemž je třeba řádně zohlednit 
stávající palubní systémy.

Or. pl

Pozměňovací návrh 57
Olga Sehnalová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vozidla zvláštního určení by měla 
splňovat požadavky týkající se eCall 
stanovené v tomto nařízení, pokud orgány 
schválení typu v jednotlivých případech 
nezváží, že dané vozidlo nemůže uvedené 
požadavky splňovat z důvodu svého 
zvláštního určení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Josef Weidenholzer
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Podle doporučení vypracovaných 
pracovní skupinou pro ochranu údajů 
zřízenou podle článku 29 a obsažených 
v „Pracovním dokumentu o důsledcích 
iniciativy eCall na ochranu údajů 
a soukromí“, přijatém dne 26. září 20069, 
by jakékoli zpracování osobních údajů 
prostřednictvím palubního systému eCall 
mělo být 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 
údajů10 a směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 
2002 o zpracování osobních údajů 
a ochraně soukromí v odvětví 
elektronických komunikací (směrnice 
o soukromí a elektronických 
komunikacích)11, zejména s cílem zajistit, 
aby vozidla vybavená palubními systémy 
eCall při běžném provozním stavu 
týkajícím se tísňového volání na číslo 112 
nebyla vysledovatelná a nepodléhala 
žádnému stálému zaznamenávání polohy 
a aby minimální soubor dat zasílaných 
palubním systémem eCall zahrnoval 
minimální informace požadované pro 
řádné vyřízení tísňových volání.

(13) Podle doporučení vypracovaných 
pracovní skupinou pro ochranu údajů 
zřízenou podle článku 29 a obsažených 
v „Pracovním dokumentu o důsledcích 
iniciativy eCall na ochranu údajů 
a soukromí“, přijatém dne 26. září 20069, 
by jakékoli zpracování osobních údajů 
prostřednictvím palubního systému eCall 
mělo být v souladu s pravidly týkajícími se 
ochrany osobních údajů podle článku 8 
Listiny základních práv9a, 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 
údajů10 a směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 
2002 o zpracování osobních údajů 
a ochraně soukromí v odvětví 
elektronických komunikací (směrnice 
o soukromí a elektronických 
komunikacích)11, zejména s cílem zajistit, 
aby vozidla vybavená palubními systémy 
eCall při běžném provozním stavu 
týkajícím se tísňového volání na číslo 112 
nebyla vysledovatelná a nepodléhala 
žádnému stálému zaznamenávání polohy 
a aby minimální soubor dat zasílaných 
palubním systémem eCall zahrnoval 
minimální informace požadované pro 
řádné vyřízení tísňových volání.

__________________ __________________
9 1609/06/EN – WP 125. 9 1609/06/EN – WP 125.

9 a Úř. věst. C 364/1, 18.12.2000.
10 Úř. věst. L 281, 23.11. 1995, s. 31. 10 Úř. věst. L 281, 23.11.95, s. 31.
11 Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37. 11 Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37.

Or. de
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Pozměňovací návrh 59
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby bylo zajištěno použití společných 
technických požadavků týkajících se 
palubního systému eCall, měla by být 
pravomoc přijímat akty, pokud jde 
o podrobná pravidla pro použití 
příslušných norem, zkoušení, ochranu 
osobních údajů a soukromí a výjimky pro 
některá vozidla či třídy vozidel kategorií 
M1 a N1, v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
přenesena na Komisi. Je obzvláště důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě.

(15) Aby bylo zajištěno použití společných 
technických požadavků týkajících se 
palubního systému eCall, měla by být 
pravomoc přijímat akty, pokud jde 
o podrobná pravidla pro použití 
příslušných norem, zkoušení, ochranu 
osobních údajů a soukromí – v podobě 
ochrany soukromí již od návrhu, tzv. 
privacy by design – a výjimky pro některá 
vozidla či třídy vozidel kategorií M1 a N1, 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie přenesena 
na Komisi. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Především by měli být 
konzultováni evropský inspektor ochrany 
údajů a organizace na ochranu 
spotřebitelů. Při přípravě a vypracovávání 
aktů v přenesené pravomoci by Komise 
měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Výrobcům vozidel by měla být 
poskytnuta dostatečná doba k tomu, aby se 
přizpůsobili technickým požadavkům 
tohoto nařízení.

(16) Výrobcům vozidel by měla být 
poskytnuta lhůta v délce trvání 36 měsíců 
ode dne zveřejnění tohoto nařízení a aktů 
v přenesené pravomoci, které jej 
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provádějí, v Úředním věstníku Evropské 
unie k tomu, aby se přizpůsobili 
technickým požadavkům tohoto nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Výrobcům vozidel by měla být 
poskytnuta dostatečná doba k tomu, aby se 
přizpůsobili technickým požadavkům 
tohoto nařízení.

(16) Výrobcům vozidel by měla být 
poskytnuta dostatečná doba k tomu, aby se 
přizpůsobili technickým požadavkům 
tohoto nařízení a aktů v přenesené 
pravomoci, které jej provádějí.

Or. en

Odůvodnění

Výrobci potřebují také dostatek času k tomu, aby se přizpůsobili aktům v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 62
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Výrobcům vozidel by měla být 
poskytnuta dostatečná doba k tomu, aby se 
přizpůsobili technickým požadavkům 
tohoto nařízení.

(16) Výrobcům vozidel by měla být 
poskytnuta dostatečná doba k tomu, aby se 
přizpůsobili technickým požadavkům 
tohoto nařízení, a to i pokud se jedná 
o provedení studií a zkoušek nezbytných 
pro prokázání spolehlivosti systému eCall.
Tímto není dotčen časový rámec 
stanovený pro provádění tohoto nařízení. 
Pokud se však v důsledku problémů 
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vzniklých při provádění tohoto nařízení 
ukáže, že je nemožné, aby byl systém eCall 
zprovozněn k datu uvedenému v čl. 12 
odst. 2, Komise by měla zvážit, zda 
nenavrhne, aby bylo toto datum odloženo 
na později.

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Do 1. ledna 2015 by Komise měla 
předložit zprávu ohledně připravenosti 
telekomunikační infrastruktury 
a infrastruktury center tísňového volání 
na zavedení systému eCall ve všech 
členských státech. Tato zpráva by měla 
zahrnovat podrobný přehled činností, 
které by členské státy měly provést s cílem 
připravit se na přijímání volání systému 
eCall k datu uvedenému v článku 12.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví technické požadavky 
na ES schválení typu vozidla, pokud jde 
o palubní systém eCall.

Toto nařízení stanoví technické požadavky 
na nepovinné ES schválení typu vozidla, 
pokud jde o palubní systém eCall.

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví technické požadavky 
na ES schválení typu vozidla, pokud jde 
o palubní systém eCall.

Toto nařízení stanoví technické požadavky 
na ES schválení typu vozidla, pokud jde 
o palubní systém eCall a interoperabilitu 
standardizovaného palubního systému 
s otevřeným přístupem.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zahrnout interoperabilitu a standardizovanou povahu palubního systému a otevřený 
přístup do něj.

Pozměňovací návrh 66
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „palubním systémem eCall“ se rozumí 
systém aktivovaný automaticky 
prostřednictvím palubních senzorů nebo 
ručně, který prostřednictvím sítí mobilních 
bezdrátových komunikací přenáší 
standardizovaný minimální soubor dat 
a vytváří audiokanál mezi cestujícími ve 
vozidle a centrem tísňového volání 
založený na volání na číslo 112;

1) „palubním systémem eCall“ se rozumí 
systém složený z palubního vybavení, jež 
se aktivuje buď automaticky 
prostřednictvím palubních senzorů nebo 
ručně, který prostřednictvím sítí mobilních 
bezdrátových komunikací vysílá signály 
s cílem umožnit přenos 
standardizovaného minimálního souboru
dat a vytvořit audiokanál mezi cestujícími 
ve vozidle a centrem tísňového volání 
založený na volání na číslo 112 nebo na 
soukromém volání na základě systému 
eCall, pokud v daném místě existuje a je 
v dosahu infrastruktura bezdrátové 
komunikační sítě;
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Or. en

Odůvodnění

Požadavky na palubní systém by se měly omezovat na ověření vyslání signálu a/nebo dat 
a neměly by zahrnovat samotné zavedení spojení. Soukromé služby eCall by navíc měly mít 
možnost existovat i nadále, a to nikoli pouze jako doplněk k veřejnému systému eCall, ale jako 
alternativa k němu (viz článek 5). Další změny ve znění ustanovení jsou navrženy s cílem 
vyhnout se opakování a posílit soulad s definicemi uvedenými v normách CEN.

Pozměňovací návrh 67
Adam Bielan

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „palubním systémem eCall“ se rozumí 
systém aktivovaný automaticky 
prostřednictvím palubních senzorů nebo 
ručně, který prostřednictvím sítí mobilních 
bezdrátových komunikací přenáší 
standardizovaný minimální soubor dat 
a vytváří audiokanál mezi cestujícími ve 
vozidle a centrem tísňového volání 
založený na volání na číslo 112;

1) „palubním systémem eCall“ se rozumí 
systém aktivovaný automaticky 
prostřednictvím palubních senzorů nebo 
ručně, který prostřednictvím sítí mobilních 
bezdrátových komunikací přenáší 
standardizovaný minimální soubor dat 
a vytváří audiokanál mezi cestujícími ve 
vozidle a nejbližším centrem tísňového 
volání založený na volání na číslo 112;

Or. pl

Pozměňovací návrh 68
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „palubním systémem“ se rozumí
palubní zařízení společně s prostředky 
ke spuštění, řízení a uskutečnění přenosu 
tísňového volání eCall prostřednictvím 
veřejné sítě mobilních bezdrátových 
komunikací poskytující spojení mezi 
vozidlem a prostředkem vykonávajícím 
službu eCall prostřednictvím veřejné sítě 

2) „palubním zařízením“ se rozumí 
zařízení uvnitř vozidla, které poskytuje 
nebo má přístup k palubním datům 
nezbytným pro minimální soubor dat 
(MSD) a poskytuje spojení mezi vozidlem 
a prostředkem vykonávajícím službu eCall 
prostřednictvím veřejné sítě mobilních 
bezdrátových komunikací.
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mobilních bezdrátových komunikací.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na palubní systém by se měly omezovat na ověření vyslání signálu a/nebo dat 
a neměly by zahrnovat samotné zavedení spojení. Soukromé služby eCall by navíc měly mít 
možnost existovat i nadále, a to nikoli pouze jako doplněk k veřejnému systému eCall, ale jako 
alternativa k němu (viz článek 5). Další změny ve znění ustanovení jsou navrženy s cílem 
vyhnout se opakování a posílit soulad s definicemi uvedenými v normách CEN.

Pozměňovací návrh 69
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „palubním systémem“ se rozumí palubní 
zařízení společně s prostředky ke spuštění, 
řízení a uskutečnění přenosu tísňového 
volání eCall prostřednictvím veřejné sítě 
mobilních bezdrátových komunikací 
poskytující spojení mezi vozidlem 
a prostředkem vykonávajícím službu eCall 
prostřednictvím veřejné sítě mobilních 
bezdrátových komunikací.

2) „palubním systémem“ se rozumí palubní 
zařízení společně s prostředky ke spuštění, 
řízení a uskutečnění přenosu tísňového 
volání eCall prostřednictvím veřejné sítě 
mobilních bezdrátových komunikací 
poskytující spojení mezi vozidlem 
a prostředkem vykonávajícím službu eCall
nebo jiné služby prostřednictvím veřejné 
sítě mobilních bezdrátových komunikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „službami třetí strany využívajícími 
systémy eCall“ se rozumí systém tísňového 
volání odpovídající normě EN 16102, 
který zahrnuje přenos údajů 
k poskytovateli služeb, který je třetí 
stranou (TPSP), a navázání hlasového 
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volání s tímto TPSP prostřednictvím 
mobilních sítí bezdrátové komunikace. 
V případě vážné nehody naváže TPSP 
hlasové spojení s nevhodnějším centrem 
tísňového volání (PSAP) a tomuto 
nejvhodnějšímu PSAP poskytne veškeré 
informace o nehodě, včetně informací 
uvedených v normě EN 15722 
(Inteligentní dopravní systémy – eSafety –
minimální soubor údajů pro eCall).

Or. en

Odůvodnění

Spojení TPS–eCall by mělo být umožněno.

Pozměňovací návrh 71
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „službami třetí strany využívajícími 
systémy eCall“ se rozumí systém tísňového 
volání odpovídající normě EN 16102, 
který zahrnuje přenos údajů 
k poskytovateli služeb, který je třetí 
stranou (TPSP), a navázání hlasového 
volání s tímto TPSP prostřednictvím 
mobilních sítí bezdrátové komunikace. 
V případě, že se aktivuje palubní systém 
eCall, naváže TPSP hlasové spojení 
s nevhodnějším centrem tísňového volání 
(PSAP) a tomuto nejvhodnějšímu PSAP 
poskytne veškeré informace o události, 
včetně informací uvedených v normě EN 
15722 (Inteligentní dopravní systémy –
eSafety – minimální soubor údajů pro 
eCall).

Or. en
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Odůvodnění

V tomto nařízení by měl být rovněž povolen a definován eCall TPS.

Pozměňovací návrh 72
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobci musí prokázat, že všechny nové 
typy vozidel uvedené v článku 2 jsou
vybaveny palubním systémem eCall 
v souladu s tímto nařízením a akty 
v přenesené pravomoci přijatými podle 
tohoto nařízení.

Výrobci musí prokázat, že všechny nové 
typy vozidel uvedené v článku 2 mohou 
být vybaveny palubním systémem eCall 
v souladu s tímto nařízením a akty 
v přenesené pravomoci přijatými podle 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobci prokáží, že všechny jejich nové 
typy vozidel jsou konstruovány tak, aby 
bylo zajištěno, že v případě vážné nehody, 
k níž dojde na území Unie, bylo
automaticky spuštěno tísňové volání eCall 
na jednotné evropské číslo tísňového 
volání 112.

Výrobci prokáží, že nové typy vozidel jsou 
konstruovány tak, aby bylo zajištěno, že 
v případě vážné nehody, k níž dojde 
na území Unie, bude automaticky spuštěno 
tísňové volání eCall na jednotné evropské 
číslo tísňového volání 112 nebo na 
soukromé číslo eCall. Spojení TPS–eCall 
může být nabízeno jakožto volitelná 
služba. V tomto případě musí být 
v souladu s obecnými požadavky tohoto 
nařízení. Pokud výrobce nabízí TPS–
eCall, uživatel vozidla bude mít možnost 
zvolit si systém, jemuž dává přednost.

Or. en
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Odůvodnění

Toto nařízení se má uplatňovat na nové typy vozidel a nemělo by bránit tomu, aby služby 
eCall, pokud splňují minimální standardy účinnosti, i nadále fungovaly jako alternativa vůči 
veřejné službě eCall. Prostřednictvím tohoto PN se rovněž navrhuje, aby se toto nařízení 
vztahovalo i na spojení TPS–eCall.

Pozměňovací návrh 74
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobci prokáží, že všechny jejich nové 
typy vozidel jsou konstruovány tak, aby 
bylo zajištěno, že v případě vážné nehody, 
k níž dojde na území Unie, bylo 
automaticky spuštěno tísňové volání eCall 
na jednotné evropské číslo tísňového 
volání 112.

Výrobci prokáží, že všechny jejich nové 
typy vozidel jsou konstruovány tak, aby 
bylo zajištěno, že v případě vážné nehody, 
k níž dojde na území Unie, bylo 
automaticky spuštěno tísňové volání eCall 
na jednotné evropské číslo tísňového 
volání 112. Spojení TPS–eCall by mělo být 
volitelnou službou a mělo by být v souladu 
s obecnými požadavky tohoto nařízení. 
Pokud výrobce nabízí TPS–eCall, 
spotřebitel musí mít možnost zvolit si 
systém, jemuž dává přednost.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobci prokáží, že všechny jejich nové 
typy vozidel jsou konstruovány tak, aby 
bylo zajištěno, že v případě vážné nehody, 
k níž dojde na území Unie, bylo 
automaticky spuštěno tísňové volání eCall 
na jednotné evropské číslo tísňového 
volání 112.

Výrobci prokáží, že všechny jejich nové 
typy vozidel vybavených palubním 
systémem eCall jsou konstruovány tak, aby 
bylo zajištěno, že v případě vážné nehody, 
k níž dojde na území Unie, bylo 
automaticky spuštěno tísňové volání eCall 
na jednotné evropské číslo tísňového 
volání 112.
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Or. en

Pozměňovací návrh 76
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobci prokáží, že nová vozidla jsou
konstruována tak, aby tísňové volání eCall 
na jednotné evropské číslo tísňového 
volání 112 bylo možno spustit i ručně.

Výrobci prokáží, že nové typy vozidel jsou
konstruovány tak, aby tísňové volání eCall 
na jednotné evropské číslo tísňového 
volání 112 nebo na soukromé číslo eCall
bylo možno spustit i ručně. Výrobci 
prokáží, že všechny jejich nové typy 
vozidel jsou konstruovány tak, aby bylo 
zajištěno, že v případě, že nefunguje 
spojení TPS–eCall, spustí se automaticky 
tísňové volání eCall na jednotné evropské 
číslo tísňového volání 112.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení se má uplatňovat na nové typy vozidel a nemělo by bránit tomu, aby služby 
eCall, pokud splňují minimální standardy účinnosti, i nadále fungovaly jako alternativa vůči 
veřejné službě eCall. Prostřednictvím tohoto PN se rovněž navrhuje, aby se toto nařízení 
vztahovalo i na spojení TPS–eCall, a aby byla zavedena vhodná záruka pro případ, že by 
spojení nefungovalo.

Pozměňovací návrh 77
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobci prokáží, že nová vozidla jsou
konstruována tak, aby tísňové volání eCall 
na jednotné evropské číslo tísňového 
volání 112 bylo možno spustit i ručně.

Výrobci prokáží, že nové typy vozidel jsou
konstruovány tak, aby tísňové volání eCall 
na jednotné evropské číslo tísňového 
volání 112 bylo možno spustit i ručně.
Výrobci prokáží, že nové typy vozidel jsou 
konstruovány tak, aby bylo zajištěno, že 
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v případě, že z jakéhokoli důvodu 
nefunguje spojení TPS–eCall, spustí se 
automaticky tísňové volání eCall 
na jednotné evropské číslo tísňového 
volání 112.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být umožněno spojení TPS-eCall a toto nařízení se uplatňuje pouze na nové typy 
vozidel.

Pozměňovací návrh 78
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobci prokáží, že nová vozidla jsou 
konstruována tak, aby tísňové volání eCall 
na jednotné evropské číslo tísňového 
volání 112 bylo možno spustit i ručně.

Výrobci prokáží, že tato nová vozidla jsou 
konstruována tak, aby tísňové volání eCall 
na jednotné evropské číslo tísňového 
volání 112 bylo možno spustit i ručně.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Výrobci zajistí, aby použití služeb 
systému eCall mělo dostatečnou časovou 
prodlevu a umožnilo řidiči tísňové volání 
eCall zrušit.

Or. en
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Odůvodnění

Jak je uvedeno v posouzení dopadu, stále dochází k příliš velkému počtu náhodných falešných 
volání eCall. Aby se tomu zabránilo, měli by výrobci zajistit časovou prodlevu, aby řidič mohl 
volání eCall včas zrušit. To ušetří čas a peníze záchranným službám, které mohou být místo 
toho využity na skutečné naléhavé případy.

Pozměňovací návrh 80
Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Výrobci zajistí možnost použít pro 
volání eCall systémy mobilních telefonů.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci zajistí, aby přijímače 
v palubních systémech byly kompatibilní 
se službami určování polohy, které 
poskytují systémy družicové navigační 
systémy, včetně systémů Galileo 
a EGNOS.

3. Výrobci zajistí, aby přijímače v 
palubních systémech byly kompatibilní se 
službami určování polohy, které poskytují 
stávající družicové navigační systémy, jež 
jsou již funkční k datu vstupu tohoto 
nařízení v platnost, např. GPS a systém
Galileo/EGNOS.

Or. en

Odůvodnění

Pokud musí průmysl zajistit kompatibilitu systému Galileo před tím, než má být Galileo 
akceschopný a než budou plně vyhodnoceny systémy eCall, existuje zde určité riziko, že 
systémy eCall budou muset být pozměněny poté, co budou uvedeny na trh, což by mohlo pro 
výrobce představovat značné náklady. Jakmile bude Galileo v provozu a bude vyhodnocen, je 
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možné – s dostatečným předstihem – požadovat kompatibilitu u nových typů vozidel.

Pozměňovací návrh 82
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výrobci zajistí, aby přijímače 
v palubních systémech byly kompatibilní 
se službami určování polohy, které 
poskytují systémy družicové navigační 
systémy, včetně systémů Galileo 
a EGNOS.

3. Výrobci zajistí, aby přijímače 
v palubních systémech byly kompatibilní 
s funkčními službami určování polohy, 
které poskytují systémy družicové 
navigační systémy, například systémy
Galileo a EGNOS.

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Palubní systém eCall je přístupný všem 
nezávislým hospodářským subjektům 
bezplatně a bez diskriminace alespoň pro 
účely oprav a údržby.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento požadavek je již uveden v nařízení (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 
o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel 
a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), zejména v ustanoveních o přístupu k informacím 
o opravách a údržbě vozidla v čl. 3 odst. 14 a v článcích 6 a 7, neboť tyto se neomezují na 
systémy, které souvisejí s emisemi, a zahrnují přístup ke všem informacím o opravách 
a údržbě vozidla. Článek 7 nařízení (ES) č. 715/2007 navíc umožňuje za přístup k informacím 
o opravách a údržbě vozidla účtovat poplatek.



PE523.081v01-00 30/49 AM\1009763CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 84
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Palubní systém eCall je přístupný všem 
nezávislým hospodářským subjektům 
bezplatně a bez diskriminace alespoň pro 
účely oprav a údržby.

6. Palubní systém je založen na 
standardizovaném interoperabilním 
systému, který je přístupný všem 
nezávislým hospodářským subjektům 
bezplatně a bez diskriminace, včetně 
doplňkových či volitelných palubních 
aplikací nebo služeb. 

Or. it

Odůvodnění

Přístupnost nesmí být omezena pouze na funkce palubního systému eCall a být výhradně pro 
účely oprav a údržby. To by mohlo omezit přístup pro jiné dodavatele, a tím připravit 
spotřebitele o přístup k dalším službám.

Pozměňovací návrh 85
Tiziano Motti

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Palubní systém eCall je přístupný všem 
nezávislým hospodářským subjektům 
bezplatně a bez diskriminace alespoň pro 
účely oprav a údržby.

6. Palubní systém eCall je přístupný všem 
nezávislým hospodářským subjektům 
bezplatně a bez diskriminace na základě 
poptávky spotřebitelů po doplňkových 
a volitelných službách.

Or. it

Pozměňovací návrh 86
Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Palubní systém eCall je přístupný všem 
nezávislým hospodářským subjektům 
bezplatně a bez diskriminace alespoň pro 
účely oprav a údržby.

6. Veškeré prvky palubního systému eCall 
jsou přístupné všem nezávislým 
hospodářským subjektům bezplatně a bez 
diskriminace alespoň pro účely oprav 
a údržby vozidla.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 5 odst. 6 musí být změněn tak, aby bylo zřejmé, že přístup se vztahuje na veškeré prvky 
palubního systému eCall pro účely oprav a údržby vozidla a neomezuje se pouze na opravy 
samotného modulu eCall.

Pozměňovací návrh 87
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Palubní systém eCall je přístupný všem 
nezávislým hospodářským subjektům 
bezplatně a bez diskriminace alespoň pro 
účely oprav a údržby.

6. Palubní systém eCall je přístupný všem 
nezávislým hospodářským subjektům 
bezplatně a bez diskriminace pro účely 
oprav a údržby.

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Po přijetí tohoto nařízení začne 
Komise vypracovávat technické požadavky 
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na interoperabilní, standardizovanou 
a bezpečnou platformu s otevřeným 
přístupem, na které může být palubní 
systém eCall založen, a to pro účely oprav 
a údržby vozidla a pro budoucí palubní 
aplikace nebo služby.

Or. en

Odůvodnění

Recital 9 stresses that the eCall in-vehicle system should be based on an interoperable and 
open-access platform   for possible future in-vehicle applications or services. Consequently, 
this concept should be mirrored in the corresponding Article 5(6). Moreover, to ensure real 
practical implementation, the in-vehicle system must be standardised in the future. In order to 
address the concerns that  the interoperable platform could delay the implementation of eCall 
by 2015, the article clarifies that the Commission’s work on defining the technical 
requirements of the open platform will only start after the adoption of this Regulation  and 
will not  in any way impact on the swift introduction of eCall. It also provides a clear 
commitment for the Commission, in order to ensure an immediate start of the work and to 
avoid further distortions of competition and limitations of consumers’ freedom of choice.

Pozměňovací návrh 89
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Spotřebitelé mají právo vybrat si 
a změnit dodavatele volitelných 
a doplňkových služeb. Výrobci zajistí, aby 
si spotřebitelé byli vědomi tohoto práva 
a byli schopni jej uplatnit.

Or. it

Odůvodnění

Výrobci vozidel by měli být povinni umožnit spotřebitelům vybrat si a změnit další dodavatele 
a informovat je, že tak mohou učinit. 
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Pozměňovací návrh 90
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise se podle článku 9 zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci, 
kterými se stanoví podrobné technické 
požadavky a zkoušky pro schválení typu 
palubních systémů eCall a odpovídajícím 
způsobem mění směrnice 2007/46/ES.

Komise se podle článku 9 zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci, 
kterými se stanoví podrobné technické 
požadavky a zkoušky pro schválení typu 
palubních systémů eCall a pro 
interoperabilní standardizovanou 
platformu s otevřeným přístupem pro 
doplňkové a volitelné služby dalších 
dodavatelů a odpovídajícím způsobem 
mění směrnice 2007/46/ES.

Or. it

Odůvodnění

Aby bylo možné mít palubní platformu s otevřeným přístupem, musí být možné začlenit 
doplňkové a volitelné služby poskytované dalšími dodavateli do palubní platformy eCall. 

Pozměňovací návrh 91
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise se podle článku 9 zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci, 
kterými se stanoví podrobné technické 
požadavky a zkoušky pro schválení typu 
palubních systémů eCall a odpovídajícím 
způsobem mění směrnice 2007/46/ES.

Komise se podle článku 9 zmocňuje 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci, 
kterými se stanoví podrobné technické 
požadavky a zkoušky pro schválení typu 
palubních systémů eCall a pro 
interoperabilní standardizovanou 
platformu s otevřeným přístupem pro 
doplňkové a volitelné služby dalších 
dodavatelů a odpovídajícím způsobem 
mění směrnice 2007/46/ES.

Or. en
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Odůvodnění

In order to achieve an open in-vehicle platform, necessary measures would need to be 
introduced to ensure that third party providers’ additional and optional services can be 
integrated into the open in-vehicle eCall platform such as (but not limited to) the 
identification of functional requirements and the definition and establishment of a 
standardisation process for an open-system architecture and open in-vehicle specifications.
Developments in technology are giving rise to various services and new products for 
insurance clients. Should insurers, as third party providers, be foreclosed from the in-vehicle 
system, consumers would be deprived of the possibility to choose from a range of services and 
providers.

Pozměňovací návrh 92
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Technické požadavky a zkoušky uvedené 
v prvním pododstavci jsou založeny na 
požadavcích stanovených v odstavcích 3, 4 
a 6 a případně na těchto normách:

Technické požadavky a zkoušky uvedené 
v prvním pododstavci jsou přijaty po 
konzultaci relevantních zúčastněných 
stran a jsou založeny na požadavcích 
stanovených v odstavcích 3, 4 a 6 
a případně na těchto normách:

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke složitosti problematiky kolem zavádění systému eCall je důležité provést 
konzultace s příslušnými zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh 93
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) EN 15722 „Inteligentní dopravní 
systémy – eSafety – Minimální soubor dat 
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pro eCall“;

Or. en

Odůvodnění

Spolu s vypuštěním písm. d) v odst. 7 by měl být uveden také další odkaz na normu EN pro 
minimální soubor dat.

Pozměňovací návrh 94
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – pododstavec 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) EN 16102 „Inteligentní dopravní 
systémy – Provozní požadavky systému 
eCall na služby dalších dodavatelů“.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem podpory využívání služeb dalších dodavatelů, jak je uvedeno v čl. 5 odst.. 2, by měl 
být rovněž vypracován akt v přenesené pravomoci pro normu EN 16102.

Pozměňovací návrh 95
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) jakýchkoli dalších evropských normách 
nebo předpisech EHK/OSN, které se 
systémů eCall týkají.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

To by vedlo k nejistotě ohledně specifikací, podle nichž jsou systémy eCall vyvíjeny 
a zkoušeny. Pokud není norma, včetně odkazu na konkrétní verzi, v okamžiku přijetí tohoto 
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nařízení známá, neměla by být vyžadována.

Pozměňovací návrh 96
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Ustanoveními tohoto nařízení nejsou 
dotčeny směrnice 95/46/ES a 2002/58/ES.

Or. en

Odůvodnění

Horizontální zastřešující znění.

Pozměňovací návrh 97
Tiziano Motti

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu se směrnicí 95/46/ES a směrnicí 
2002/58/ES výrobci zajistí, aby vozidla 
vybavená palubním systémem eCall nebyla 
vysledovatelná a nepodléhala žádnému 
stálému zaznamenávání polohy v běžném 
provozním stavu ohledně eCall.

V souladu se směrnicí 95/46/ES a směrnicí 
2002/58/ES výrobci zajistí, aby vozidla 
vybavená palubním systémem eCall nebyla 
vysledovatelná a nepodléhala žádnému 
stálému zaznamenávání polohy v běžném 
provozním stavu ohledně eCall. Doplňkové 
a volitelné služby mohou být založeny na 
nepřetržitém sledování prostřednictvím 
systému eCall, pokud s tím spotřebitel 
souhlasí.

Or. it

Pozměňovací návrh 98
Matteo Salvini
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že jsou poskytovány doplňkové 
služby, lze vozidla vybavená palubním 
systémem eCall sledovat, pokud s tím 
uživatel souhlasí. Poskytovatel služeb je 
vázán ustanoveními směrnice 95/46/ES.

Or. it

Odůvodnění

Je třeba jasně stanovit, že se doplňkové a volitelné služby, pro které se spotřebitelé 
rozhodnou, mohou opírat o nepřetržité sledování prostřednictvím systému eCall.

Pozměňovací návrh 99
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Jakékoli zpracování osobních údajů 
prostřednictvím palubního systému eCall 
by mělo být v souladu s pravidly ochrany 
osobních údajů stanovenými ve 
směrnicích Evropského parlamentu 
a Rady l95/46/ES a 2002/58/ES14a, 
zejména s cílem zajistit, aby vozidla 
vybavená palubními systémy eCall při 
běžném provozním stavu týkajícím se 
tísňového volání na číslo 112 nebyla 
vysledovatelná a nepodléhala žádnému 
stálému zaznamenávání polohy a aby 
minimální soubor dat zasílaných 
palubním systémem eCall zahrnoval 
minimální informace požadované pro 
řádné vyřízení tísňových volání. Systém 
eCall musí proto splňovat nejvyšší 
možnou úroveň ochrany údajů.
_____________
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14a Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 
2002 o zpracování osobních údajů 
a ochraně soukromí v odvětví 
elektronických komunikací (Směrnice 
o soukromí a elektronických 
komunikacích) (Úř. věst. L 201, 
31.7.2002, s. 37).

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Wim van de Camp

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě poskytování dalších služeb 
mohou být vozidla vybavená palubním 
systémem eCall sledovatelná, pokud s tím 
uživatel výslovně souhlasí. Poskytovatel 
služby podléhá směrnici 95/46/ES.

Or. en

Odůvodnění

Možná nejistota v současném znění návrhu ve vztahu k doplňkovým a volitelným službám, 
které mohou spotřebitelé ve vozidlech požadovat, je znepokojivá. V této souvislosti by mělo 
být v čl. 6 odst. 1 návrhu jasně stanoveno, že volitelné a doplňkové služby se mohou opírat 
o nepřetržité sledování prostřednictvím systému eCall, pokud spotřebitelé se sledováním 
souhlasili. Takové jasné stanovení by zajistilo soulad s článkem 5 a otevření palubní 
platformy dat pro jiné poskytovatele služeb.

Pozměňovací návrh 101
Constance Le Grip

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. S výjimkou případů, kdy majitel 
vozidla vybaveného systémem dobrovolně 
uzavřel smlouvu o poskytování 
doplňkových služeb, jsou údaje zasílány 
službou eCall pouze v naléhavých 
případech uvedených v čl. 5 odst. 2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Cornelis de Jong

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Všechny systémy eCall jsou vybaveny 
fyzickým vypínačem, který umožňuje 
uživateli systém ručně zcela vypnout.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Minimální soubor dat zaslaných 
palubním systémem eCall musí obsahovat 
minimální informace požadované pro 
řádné vyřizování tísňových volání.

2. Minimální soubor dat zaslaných 
palubním systémem eCall musí obsahovat 
minimální informace požadované pro 
řádné vyřizování tísňových volání. Tento 
minimální soubor dat může být 
uchováván pouze po dobu nezbytnou pro 
náležité zpracování tísňových volání.

Or. de
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Pozměňovací návrh 104
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Je třeba získat předem aktivní souhlas 
uživatele eCall ohledně zpracování 
osobních údajů. Tento souhlas nesmí být 
začleněn do všeobecných obchodních 
podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Heide Rühle, Toine Manders, Andreas Schwab

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Výrobci zajistí, aby uživatelé eCall 
mohli palubní systém eCall ručně 
deaktivovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Výrobci musí zajistit, aby uživatelé 
eCall věděli, jaká data se o nich 
uchovávají, a měli možnost tato data 
kdykoli nechat smazat. 
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Or. de

Pozměňovací návrh 107
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Osobní údaje získané pro účely tohoto 
nařízení nesmí být postoupeny třetí straně 
bez předchozího aktivního souhlasu 
subjektu údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je v souladu s článkem 9 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci, které dále vymezí požadavky 
ohledně zamezení vysledovatelnosti a 
zaznamenávání polohy a technologií pro 
posílení ochrany soukromí uvedené 
v odstavci 1, jakož i způsoby zpracování 
osobních údajů a informací o uživateli 
uvedené v odstavci 3.

4. Komise je v souladu s článkem 9 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci, které dále vymezí požadavky 
ohledně zamezení vysledovatelnosti a 
zaznamenávání polohy a technologií pro 
posílení ochrany soukromí uvedené 
v odstavci 1, v souvislosti s funkcí systému 
eCall, jakož i způsoby zpracování osobních 
údajů a informací o uživateli uvedené 
v odstavci 3, v souvislosti s funkcí systému 
eCall.
Jsou-li poskytovány jakékoli doplňkové 
služby, poskytovatel těchto služeb je vázán 
ustanoveními směrnice 95/46/ES.

Or. it
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Odůvodnění

Je třeba jasně stanovit, že akty v přenesené pravomoci přijaté za účelem ochrany soukromí 
uživatelů nebudou platit pro doplňkové služby požadované uživateli, na které se budou 
vztahovat stávající právní předpisy EU o ochraně osobních údajů. Je důležité zajistit, aby 
nedocházelo k překrývání mezi různými soubory pravidel, protože by to mohlo narušit právní 
jistotu

Pozměňovací návrh 109
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je v souladu s článkem 9 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci, které dále vymezí požadavky 
ohledně zamezení vysledovatelnosti 
a zaznamenávání polohy a technologií pro 
posílení ochrany soukromí uvedené 
v odstavci 1, jakož i způsoby zpracování 
osobních údajů a informací o uživateli 
uvedené v odstavci 3.

4. Komise je v souladu s článkem 9 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci, které dále vymezí požadavky 
ohledně zamezení vysledovatelnosti 
a zaznamenávání polohy a technologií pro 
posílení ochrany soukromí uvedené 
v odstavci 1 pro systém eCall, jakož 
i způsoby zpracování osobních údajů 
a informací o uživateli uvedené v odstavci 
3 pro systém eCall.
V případě poskytování doplňkových služeb 
podléhá poskytovatel služby směrnici 
95/46/ES.

Or. en

Odůvodnění

Četné různé překrývající se právní předpisy v oblasti ochrany údajů pravděpodobné povedou 
k právní nejistotě jak všech příslušných odvětví, tak spotřebitelů. Mělo by tedy jasně stanovit, 
že se tyto zvláštní akty v přenesené pravomoci netýkají dalších služeb požadovaných 
spotřebiteli.

Pozměňovací návrh 110
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Článek 7 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S účinkem od 1. října 2015 vnitrostátní 
orgány udělí ES schválení typu z hlediska 
palubního systému eCall pouze pro nové 
typy vozidel, která jsou v souladu s tímto 
nařízením a akty v přenesené pravomoci 
přijatými podle tohoto nařízení. 

S účinkem od data uvedeného v článku 12
vnitrostátní orgány udělí ES schválení typu 
z hlediska palubního systému eCall pouze 
pro nové typy vozidel, která jsou v souladu 
s tímto nařízením a akty v přenesené 
pravomoci přijatými podle tohoto nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 111
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S účinkem od 1. října 2015 vnitrostátní 
orgány udělí ES schválení typu z hlediska 
palubního systému eCall pouze pro nové 
typy vozidel, která jsou v souladu s tímto 
nařízením a akty v přenesené pravomoci 
přijatými podle tohoto nařízení.

S účinkem od data, které uplyne 36 
měsíců od zveřejnění posledního aktu 
v přenesené pravomoci souvisejícího s 
tímto nařízením v Úředním věstníku,
vnitrostátní orgány udělí ES schválení typu 
z hlediska palubního systému eCall pouze 
pro nové typy vozidel, která jsou v souladu 
s tímto nařízením a akty v přenesené 
pravomoci přijatými podle tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Před stanovením konečné specifikace systému eCall bude odvětví potřebovat dostatečný 
časový předstih pro vývoj a vyzkoušení systémů eCall a bude také potřebovat znát požadavky 
stanovené v aktech v přenesené pravomoci souvisejících s tímto nařízením. Dále je vhodnější, 
aby se nezbytná infrastruktura zavedla již před povinným vybavením vozidel, které spadají do 
oblasti působnosti tohoto nařízení, systémy eCall nebo současně s ním. 

Pozměňovací návrh 112
Wim van de Camp
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Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S účinkem od 1. října 2015 vnitrostátní 
orgány udělí ES schválení typu z hlediska 
palubního systému eCall pouze pro nové 
typy vozidel, která jsou v souladu s tímto 
nařízením a akty v přenesené pravomoci 
přijatými podle tohoto nařízení.

S účinkem od 1. října 2015 vnitrostátní 
orgány udělí ES schválení typu z hlediska 
palubního systému eCall a interoperability 
standardizovaného palubního systému
s otevřeným přístupem pouze pro nové 
typy vozidel, která jsou v souladu s tímto 
nařízením a akty v přenesené pravomoci 
přijatými podle tohoto nařízení za 
předpokladu, že do 1. dubna 2014:
a) vstoupí v platnost akty v přenesené 
pravomoci a normy uvedené v čl. 5 odst. 
7; a
b) jsou služby určování polohy uvedené 
v čl. 5 odst. 3 připraveny pro úvodní 
uvedení do provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Olga Sehnalová
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 1. Toto nařízení se nevztahuje na 
malosériová vozidla.

Or. en

(V souladu s bodem odůvodnění 11 a bodem 3 písm. b) přílohy.)

Pozměňovací návrh 114
Olga Sehnalová

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může pro některá vozidla nebo
třídy vozidel kategorií M1 a N1 stanovit 
výjimky z povinnosti montáže palubních 
systémů eCall, stanovené v článku 4, 
pokud se po analýze nákladů a výnosů 
provedené nebo zadané Komisí a při 
zohlednění všech příslušných hledisek 
bezpečnosti ukáže, že použití uvedených 
systémů pro dotčená vozidla nebo třídy
vozidel není vhodné.

1. Komise může pro některé třídy vozidel 
kategorií M1 a N1 stanovit výjimky z 
povinnosti montáže palubního systému
eCall, stanovené v článku 4, pokud se po 
analýze nákladů a výnosů provedené nebo 
zadané Komisí a při zohlednění všech 
příslušných hledisek bezpečnosti ukáže, že 
instalace palubního systému eCall není 
pro další zlepšování bezpečnosti silničního 
provozu nepostradatelná, protože dotčená 
třída vozidel je určena primárně pro 
terénní provoz a nemá vhodný spouštěcí 
mechanismus. Takových výjimek bude 
omezený počet.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Olga Sehnalová

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 9, 
kterými se stanoví výjimky uvedené 
v odstavci 1. Tyto výjimky se vztahují 
na vozidla, jako jsou vozidla zvláštního 
určení a vozidla bez airbagů, a jejich 
počet je omezen.

2. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 9, 
kterými se stanoví výjimky uvedené 
v odstavci 1. 

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 5 odst. 3, čl. 6 odst. 4 a čl. 8 odst. 2 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 5 odst. 3, čl. 6 odst. 4 a čl. 8 odst. 2 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. de

Pozměňovací návrh 117
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) porušení ustanovení obsažených 
v článku 6.

Or. de

Pozměňovací návrh 118
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Podávání zpráv

Komise podává Parlamentu a Radě 
zprávu o připravenosti telekomunikační 
infrastruktury a infrastruktury center 
tísňového volání potřebné pro systém 
eCall ve všech členských státech. Je-li 
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z této zprávy zřejmé, že infrastruktura pro 
eCall nebude ve všech členských státech 
funkční před zavedením povinných 
požadavků na typové schválení systémů 
eCall, navrhne Komise změnu tohoto 
nařízení s cílem revidovat datum použití 
uvedený v článku 12.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodnější, aby se potřebná infrastruktura zavedla před povinným vybavováním vozidel 
spadajících do působnosti tohoto nařízení systémy eCall, nebo zároveň s ním.

Pozměňovací návrh 119
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Článek 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10b
Přezkum

Na základě rozsáhlých konzultací se 
zúčastněnými stranami a předběžného 
posouzení dopadu předloží Komise 
Parlamentu a Radě do ...* zprávu 
o vhodnosti zavedení technických 
požadavků na interoperabilní, 
standardizovanou, bezpečnou platformu 
s otevřeným přístupem, z níž může palubní 
systém eCall vycházet, pro účely oprav 
a údržby vozidel a pro budoucí palubní 
aplikace či služby, a spolu s touto zprávou 
také případný legislativní návrh.
______________
* Úř. věst.: vložte prosím datum: dva roky 
od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 120
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se ode dne 1. října 2015. Použije se 36 měsíců od data uveřejnění 
tohoto nařízení a odpovídajících aktů 
v přenesené pravomoci v Oficiálním 
věstníku Evropské unie. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 121
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se ode dne 1. října 2015. Použije se po uplynutí 36 měsíců od 
uveřejnění posledního aktu v přenesené 
pravomoci souvisejícího s tímto nařízením 
v Oficiálním věstníku.

Or. en

Odůvodnění

Před stanovením konečných specifikací systému eCall bude odvětví potřebovat dostatečný 
časový předstih na vývoj a vyzkoušení systémů eCall a bude také potřebovat znát požadavky 
stanovené v aktech v přenesené pravomoci souvisejících s tímto nařízením. 

Pozměňovací návrh 122
Heide Rühle

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Použije se ode dne 1. října 2015. Použije se ode dne 1. října 2017.

Or. de



AM\1009763CS.doc 49/49 PE523.081v01-00

CS

Pozměňovací návrh 123
Olga Sehnalová

Návrh nařízení
Příloha – bod 6
Směrnice 46/ES
Příloha XI – dodatek 1 – bod 71

Znění navržené Komisí

6) V dodatku 1 k příloze XI se v tabulce doplňuje nový bod 71:  
Bod Předmět Odkaz na 

regulační akt
M1 ≤
2 500 (1) kg

M1 >
2 500 (1) kg

M2 M3

71. Systém 
eCall

Nařízení 
(EU) č. …..

A A Nepo
užije 
se

Nep
oužij
e se

Pozměňovací návrh

vypouští se

Or. en

(V souladu s pozměňovacími návrhy k bodu odůvodnění 12 a článku 8)


