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Pozmeňujúci návrh 34
Patricia van der Kammen

Návrh nariadenia
-

Návrh na zamietnutie

Európsky parlament zamieta návrh 
Komisie.

Or. nl

Odôvodnenie

Systém eCall vo vozidlách by nemal byť povinnou, ale čisto dobrovoľnou možnosťou pre 
spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 35
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
-

Návrh na zamietnutie

Európsky parlament zamieta návrh 
Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V záujme ďalšieho zvýšenia 
bezpečnosti cestnej premávky sa v 
oznámení „eCall: čas na zavedenie“6

navrhujú nové opatrenia, ktoré majú 
zrýchliť zavádzanie palubnej tiesňovej 
služby v Únii. Jedným z navrhovaných 

(3) V záujme ďalšieho zvýšenia 
bezpečnosti cestnej premávky sa v 
oznámení „eCall: čas na zavedenie“6

navrhujú nové opatrenia, ktoré majú 
zrýchliť zavádzanie palubnej tiesňovej 
služby v Únii. 
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opatrení je stanoviť povinnosť zabudovať 
palubný systém eCall do všetkých nových 
vozidiel počínajúc kategóriami vozidiel 
M1 a N1, ako sú vymedzené v prílohe II k 
smernici 2007/46/ES.
__________________ __________________
6 KOM(2009) 434 v konečnom znení. 6 COM (2009) 434 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Európsky parlament 3. júla 2012 
schválil správu o systéme eCall: nové 
služby čísla 112 pre občanov7, v ktorej 
vyzýva Komisiu, aby v rámci smernice 
2007/46/ES predložila návrh s cieľom 
zabezpečiť povinné zavedenie verejného 
systému eCall pomocou linky 112 do roku 
2015.

vypúšťa sa

__________________
7 2012/2056(INI).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Systém eCall EÚ má znížiť počet úmrtí 
v Únii, ako aj závažnosť zranení 
spôsobených dopravnými nehodami. 

(5) Systém eCall EÚ má znížiť počet úmrtí 
v Únii, ako aj závažnosť zranení 
spôsobených dopravnými nehodami. 
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Povinným zavádzaním systému eCall bude 
systém dostupný pre všetkých občanov, a 
prispeje tak k zníženiu ľudského utrpenia, 
záťaže zdravotnej starostlivosti a ďalších 
nákladov.

Dobrovoľným zavádzaním systému eCall 
bude systém dostupný pre všetkých 
občanov, a prispeje tak k zníženiu 
ľudského utrpenia, záťaže zdravotnej 
starostlivosti a ďalších nákladov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Systém eCall EÚ má znížiť počet úmrtí 
v Únii, ako aj závažnosť zranení 
spôsobených dopravnými nehodami. 
Povinným zavádzaním systému eCall bude 
systém dostupný pre všetkých občanov, a 
prispeje tak k zníženiu ľudského utrpenia, 
záťaže zdravotnej starostlivosti a ďalších 
nákladov.

(5) Systém eCall EÚ má znížiť počet úmrtí 
v Únii, ako aj závažnosť zranení 
spôsobených dopravnými nehodami. 
Povinným zavádzaním systému eCall 
a povinným a koordinovaným 
zlepšovaním infraštruktúr na 
uskutočnenie hovorov eCall a stredísk 
tiesňového volania (PSAP) prijímajúcich 
hovory eCall bude systém dostupný pre 
všetkých občanov, a prispeje tak k zníženiu 
ľudského utrpenia, záťaže zdravotnej 
starostlivosti a ďalších nákladov.

Or. en

Odôvodnenie

Povinné vytvorenie kompatibilného operátora mobilnej siete telekomunikačnými operátormi 
a infraštruktúry PSAP pokrývajúcej všetky členské štáty EÚ a EHP je nutnou podmienkou 
povinnej inštalácie systémov do vozidiel.

Pozmeňujúci návrh 40
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Systém eCall EÚ má znížiť počet úmrtí 
v Únii, ako aj závažnosť zranení 
spôsobených dopravnými nehodami. 
Povinným zavádzaním systému eCall bude 
systém dostupný pre všetkých občanov, a 
prispeje tak k zníženiu ľudského utrpenia, 
záťaže zdravotnej starostlivosti a ďalších 
nákladov.

(5) Systém eCall EÚ má znížiť počet úmrtí 
v Únii, ako aj závažnosť zranení 
spôsobených dopravnými nehodami. 
Povinným zavádzaním systému eCall 
a povinným zlepšovaním 
telekomunikačných operátorov na 
uskutočnenie hovorov eCall a stredísk 
tiesňového volania (PSAP) na prijímanie 
hovorov eCall bude systém dostupný pre 
všetkých občanov, a prispeje tak k zníženiu 
ľudského utrpenia, záťaže zdravotnej 
starostlivosti a ďalších nákladov.

Or. en

Odôvodnenie

Povinné zavedenie kompatibilného operátora mobilnej siete a infraštruktúry PSAP 
pokrývajúcej celé územie EÚ je nutnou podmienkou povinnej inštalácie systémov do vozidiel.

Pozmeňujúci návrh 41
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Poskytnutie presných a spoľahlivých 
informácií o polohe je základným prvkom 
účinného fungovania palubného systému 
eCall. Preto je vhodné požadovať, aby bol 
kompatibilný so službami poskytovanými 
v rámci programov satelitnej navigácie 
vrátane systémov zriadených v rámci 
programov Galileo a EGNOS 
ustanovených v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 z 9. 
júla 2008 o pokračovaní v implementácii 
európskych programov satelitnej navigácie 
(EGNOS a Galileo)8.

(6) Poskytnutie presných a spoľahlivých 
informácií o polohe je základným prvkom 
účinného fungovania palubného systému 
eCall. Preto je vhodné požadovať, aby bol 
kompatibilný so službami poskytovanými 
v rámci dostupných programov satelitnej 
navigácie v deň nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia, a okrem toho by sa mala 
poskytnúť primeraná lehota, pokiaľ ide 
o systémy zriadené v rámci programov 
Galileo a EGNOS ustanovených v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 683/2008 z 9. júla 2008 o 
pokračovaní v implementácii európskych 
programov satelitnej navigácie (EGNOS a 
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Galileo)8.
__________________ __________________
8 Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2008, s. 1. 8 Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2008, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Ak bude priemyselné odvetvie nútené poskytovať kompatibilitu so systémom Galileo skôr, než 
bude funkčný a než bude plnohodnotne posúdená kompatibilita so systémami eCall, hrozí 
riziko, že systémy eCall bude nutné zmeniť po ich uvedení na trh, s výraznými potenciálnymi 
nákladmi pre výrobcov. Keď bude systém Galileo funkčný a posúdený, možno kompatibilitu
vyžadovať len v prípade nových typov vozidiel a s primeranou lehotou na zabudovanie.

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Poskytnutie presných a spoľahlivých 
informácií o polohe je základným prvkom 
účinného fungovania palubného systému 
eCall. Preto je vhodné požadovať, aby bol 
kompatibilný so službami poskytovanými 
v rámci programov satelitnej navigácie 
vrátane systémov zriadených v rámci 
programov Galileo a EGNOS 
ustanovených v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 z 9. 
júla 2008 o pokračovaní v implementácii 
európskych programov satelitnej navigácie 
(EGNOS a Galileo)8.

(6) Poskytnutie presných a spoľahlivých 
informácií o polohe je základným prvkom 
účinného fungovania palubného systému 
eCall. Preto je vhodné požadovať, aby bol 
kompatibilný so službami poskytovanými 
v rámci programov satelitnej navigácie, až 
budú tieto služby funkčné, vrátane 
systémov zriadených v rámci programov 
Galileo a EGNOS ustanovených v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 683/2008 z 9. júla 2008 o 
pokračovaní v implementácii európskych 
programov satelitnej navigácie (EGNOS a 
Galileo)8.

__________________ __________________
8 Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2008, s. 1. 8 Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2008, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Služby ešte nefungujú.
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Pozmeňujúci návrh 43
Robert Rochefort

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Poskytnutie presných a spoľahlivých 
informácií o polohe je základným prvkom 
účinného fungovania palubného systému 
eCall. Preto je vhodné požadovať, aby bol 
kompatibilný so službami poskytovanými 
v rámci programov satelitnej navigácie 
vrátane systémov zriadených v rámci 
programov Galileo a EGNOS 
ustanovených v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 z 9. 
júla 2008 o pokračovaní v implementácii 
európskych programov satelitnej navigácie 
(EGNOS a Galileo)8.

(6) Poskytnutie presných a spoľahlivých 
informácií o polohe je základným prvkom 
účinného fungovania palubného systému 
eCall. Preto je vhodné požadovať, aby bol 
kompatibilný s funkčnými službami 
poskytovanými v rámci programov 
satelitnej navigácie, napríklad systémov 
zriadených v rámci programov Galileo a 
EGNOS ustanovených v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
683/2008 z 9. júla 2008 o pokračovaní v 
implementácii európskych programov 
satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo)8.

__________________ __________________
8 Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2008, s. 1. 8 Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2008, s. 1.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 44
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Poskytnutie presných a spoľahlivých 
informácií o polohe je základným prvkom 
účinného fungovania palubného systému 
eCall. Preto je vhodné požadovať, aby bol 
kompatibilný so službami poskytovanými 
v rámci programov satelitnej navigácie 
vrátane systémov zriadených v rámci 
programov Galileo a EGNOS 
ustanovených v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 z 9. 
júla 2008 o pokračovaní v implementácii 

(6) Poskytnutie presných a spoľahlivých 
informácií o polohe v núdzových 
situáciách je základným prvkom účinného 
fungovania palubného systému eCall. Preto 
je vhodné požadovať, aby bol kompatibilný 
so službami poskytovanými v rámci 
programov satelitnej navigácie vrátane 
systémov zriadených v rámci programov 
Galileo a EGNOS ustanovených v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 683/2008 z 9. júla 2008 o 



AM\1009763SK.doc 9/50 PE523.081v01-00

SK

európskych programov satelitnej navigácie 
(EGNOS a Galileo)8.

pokračovaní v implementácii európskych 
programov satelitnej navigácie (EGNOS a 
Galileo)8.

__________________ __________________
8 Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2008, s. 1. 8 Ú. v. EÚ L 196, 24.7.2008, s. 1.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 45
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Povinné vybavenie vozidiel palubným 
systémom eCall by sa malo zo začiatku 
týkať len nových osobných automobilov a 
ľahkých úžitkových vozidiel (kategórie 
M1 a N1), pre ktoré už existuje vhodný 
spúšťací mechanizmus.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Povinné vybavenie vozidiel palubným 
systémom eCall by sa malo zo začiatku 
týkať len nových osobných automobilov a 
ľahkých úžitkových vozidiel (kategórie M1 
a N1), pre ktoré už existuje vhodný 
spúšťací mechanizmus.

(7) Povinné vybavenie vozidiel palubným 
systémom eCall by sa malo zo začiatku 
týkať len nových osobných automobilov a 
ľahkých úžitkových vozidiel (kategórie M1 
a N1), pre ktoré už existuje vhodný 
spúšťací mechanizmus. Po overení riadnej 
funkčnosti palubného systému eCall by sa 
malo uvažovať o rozšírení spektra vozidiel
povinne vybavovaných týmto systémom.
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Or. pl

Pozmeňujúci návrh 47
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Povinné vybavenie vozidiel palubným 
systémom eCall by sa malo zo začiatku 
týkať len nových osobných automobilov a 
ľahkých úžitkových vozidiel (kategórie M1 
a N1), pre ktoré už existuje vhodný 
spúšťací mechanizmus.

(7) Povinné vybavenie vozidiel palubným 
systémom eCall by sa malo zo začiatku 
týkať len nových typov osobných 
automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel 
(kategórie M1 a N1), pre ktoré už existuje 
vhodný spúšťací mechanizmus.

Or. en

Odôvodnenie

Toto nariadenie je určené len pre nové typy vozidiel.

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Povinné vybavenie vozidiel palubným 
systémom eCall by sa malo zo začiatku 
týkať len nových osobných automobilov a 
ľahkých úžitkových vozidiel (kategórie M1 
a N1), pre ktoré už existuje vhodný 
spúšťací mechanizmus.

(7) Povinné vybavenie vozidiel palubným 
systémom eCall by sa malo zo začiatku 
týkať len nových typov osobných 
automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel 
(kategórie M1 a N1), pre ktoré už existuje 
vhodný spúšťací mechanizmus.

Or. en

Odôvodnenie

Nariadenie sa uplatňuje len na nové typy vozidiel.
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Pozmeňujúci návrh 49
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Povinné vybavenie vozidiel palubným 
systémom eCall by sa nemalo dotknúť 
práva žiadnej zo zainteresovaných strán, 
ako sú výrobcovia automobilov a nezávislí 
prevádzkovatelia, ponúkať doplnkové 
záchranné služby a/alebo služby s pridanou 
hodnotou paralelne s palubným systémom 
eCall pomocou linky 112. Tieto doplnkové 
služby by však mali byť navrhnuté tak, aby 
zbytočne nerozptyľovali vodiča.

(8) Dobrovoľné vybavenie vozidiel 
palubným systémom eCall by sa nemalo 
dotknúť práva žiadnej zo zainteresovaných 
strán, ako sú výrobcovia automobilov a 
nezávislí prevádzkovatelia, ponúkať 
doplnkové záchranné služby a/alebo služby 
s pridanou hodnotou paralelne s palubným 
systémom eCall pomocou linky 112. Tieto 
doplnkové služby by však mali byť 
navrhnuté tak, aby zbytočne nerozptyľovali 
vodiča.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Povinné vybavenie vozidiel palubným 
systémom eCall by sa nemalo dotknúť 
práva žiadnej zo zainteresovaných strán, 
ako sú výrobcovia automobilov a nezávislí 
prevádzkovatelia, ponúkať doplnkové 
záchranné služby a/alebo služby s pridanou 
hodnotou paralelne s palubným systémom 
eCall pomocou linky 112. Tieto doplnkové 
služby by však mali byť navrhnuté tak, aby 
zbytočne nerozptyľovali vodiča.

(8) Povinné vybavenie vozidiel palubným 
systémom eCall by sa nemalo dotknúť 
práva žiadnej zo zainteresovaných strán, 
ako sú výrobcovia automobilov a nezávislí 
prevádzkovatelia, ponúkať doplnkové 
záchranné služby a/alebo služby s pridanou 
hodnotou paralelne s palubným systémom 
eCall pomocou linky 112. Tieto doplnkové 
služby by však mali byť navrhnuté tak, aby 
zbytočne nerozptyľovali vodiča, a mali by 
spĺňať všetky požiadavky v oblasti 
bezpečnosti, zabezpečenia a ochrany 
údajov. Tieto doplnkové služby musia byť 
pre spotrebiteľov voliteľné a musia sa dať 
kedykoľvek deaktivovať.
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 51
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Aby sa zabezpečila možnosť 
slobodného výberu zo strany zákazníka a 
spravodlivá hospodárska súťaž, ako aj 
podpora inovácií a zvyšovanie 
konkurencieschopnosti odvetvia 
informačných technológií Únie na 
globálnom trhu, mal by byť systém eCall 
dostupný bezplatne, nemal by 
diskriminovať žiadneho nezávislého 
prevádzkovateľa a z dôvodu možných 
budúcich palubných aplikácií alebo 
služieb by sa mal zakladať na 
interoperabilnej platforme s otvoreným 
prístupom.

(9) Palubný systém 112 eCall je verejnou 
službou všeobecného záujmu a preto musí 
byť voľne dostupný, t. j. musí sa 
poskytovať bezplatne. Náklady na systém 
12 eCall nemožno prenášať na 
spotrebiteľov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 52
Robert Rochefort

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Aby sa zabezpečila možnosť 
slobodného výberu zo strany zákazníka a 
spravodlivá hospodárska súťaž, ako aj 
podpora inovácií a zvyšovanie 
konkurencieschopnosti odvetvia 
informačných technológií Únie na 
globálnom trhu, mal by byť systém eCall 
dostupný bezplatne, nemal by 
diskriminovať žiadneho nezávislého 

(9) Aby sa zabezpečila možnosť 
slobodného výberu zo strany zákazníka a 
spravodlivá hospodárska súťaž, ako aj 
podpora inovácií a zvyšovanie 
konkurencieschopnosti odvetvia 
informačných technológií Únie na 
globálnom trhu, mal by byť systém eCall 
dostupný bezplatne, nemal by 
diskriminovať žiadneho nezávislého 
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prevádzkovateľa a z dôvodu možných 
budúcich palubných aplikácií alebo 
služieb by sa mal zakladať na 
interoperabilnej platforme s otvoreným 
prístupom.

prevádzkovateľa, a to prinajmenšom na 
účely opráv a údržby.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 53
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Aby sa zabezpečila možnosť 
slobodného výberu zo strany zákazníka a 
spravodlivá hospodárska súťaž, ako aj 
podpora inovácií a zvyšovanie 
konkurencieschopnosti odvetvia 
informačných technológií Únie na 
globálnom trhu, mal by byť systém eCall 
dostupný bezplatne, nemal by 
diskriminovať žiadneho nezávislého 
prevádzkovateľa a z dôvodu možných 
budúcich palubných aplikácií alebo 
služieb by sa mal zakladať na 
interoperabilnej platforme s otvoreným 
prístupom.

(9) Aby sa zabezpečila možnosť 
slobodného výberu zo strany zákazníka a 
spravodlivá hospodárska súťaž, ako aj 
podpora inovácií a zvyšovanie 
konkurencieschopnosti odvetvia 
informačných technológií Únie na 
globálnom trhu, mal by byť systém eCall 
dostupný bezplatne a nemal by 
diskriminovať žiadneho nezávislého 
prevádzkovateľa.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 54
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Aby sa zabezpečila možnosť 
slobodného výberu zo strany zákazníka a 
spravodlivá hospodárska súťaž, ako aj 

(9) Aby sa zabezpečila možnosť 
slobodného výberu zo strany zákazníka a 
spravodlivá hospodárska súťaž, ako aj 
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podpora inovácií a zvyšovanie 
konkurencieschopnosti odvetvia 
informačných technológií Únie na 
globálnom trhu, mal by byť systém eCall
dostupný bezplatne, nemal by 
diskriminovať žiadneho nezávislého 
prevádzkovateľa a z dôvodu možných 
budúcich palubných aplikácií alebo služieb 
by sa mal zakladať na interoperabilnej 
platforme s otvoreným prístupom.

podpora inovácií a zvyšovanie 
konkurencieschopnosti odvetvia 
informačných technológií Únie na 
globálnom trhu, mal by byť palubný 
systém dostupný bezplatne, nemal by 
diskriminovať žiadneho nezávislého 
prevádzkovateľa a z dôvodu možných 
budúcich palubných aplikácií alebo služieb 
by sa mal zakladať na interoperabilnej 
platforme s otvoreným prístupom.

Or. it

Odôvodnenie

V záujme zaistenia možnosti výberu pre spotrebiteľov a spravodlivej hospodárskej súťaže by 
mali mať dodávatelia z tretích strán prístup nielen k funkcii eCall, ale aj k celému palubnému 
systému. Okrem toho, interoperabilnú platformu s otvoreným prístupom je nutné 
štandardizovať. Ak nebude štandardizovaná, nezávislí prevádzkovatelia, ktorí chcú 
poskytovať ďalšie alebo voliteľné služby, budú povinní ponúkať rôzne verzie pre rôzne typy 
a modely vozidla.

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Aby sa zabezpečila možnosť 
slobodného výberu zo strany zákazníka a 
spravodlivá hospodárska súťaž, ako aj 
podpora inovácií a zvyšovanie 
konkurencieschopnosti odvetvia 
informačných technológií Únie na 
globálnom trhu, mal by byť systém eCall 
dostupný bezplatne, nemal by 
diskriminovať žiadneho nezávislého 
prevádzkovateľa a z dôvodu možných 
budúcich palubných aplikácií alebo služieb 
by sa mal zakladať na interoperabilnej 
platforme s otvoreným prístupom.

(9) Aby sa zabezpečila možnosť 
slobodného výberu zo strany zákazníka a 
spravodlivá hospodárska súťaž, ako aj 
podpora inovácií a zvyšovanie 
konkurencieschopnosti odvetvia 
informačných technológií Únie na 
globálnom trhu, mal by byť systém eCall 
dostupný bezplatne, nemal by 
diskriminovať žiadneho nezávislého 
prevádzkovateľa a z dôvodu možných 
budúcich palubných aplikácií alebo služieb 
by sa mal zakladať na interoperabilnej, 
štandardizovanej platforme s otvoreným 
prístupom.

Or. en
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Odôvodnenie

In order to ensure free consumer choice and fair competition, third party providers need 
access not only to the limited eCall function but to the in-vehicle system as a whole. In 
addition, in order for third party providers to have access to the open-platform as well as to 
ensure fair competition, the interoperable and open-access platform must be standardised. 
Without standardisation, independent operators wishing to provide additional and optional 
services would have to adapt to each manufacturer and to each vehicle. This would not be 
economically viable for third party providers and would considerably restrict consumers’ 
choice.

Pozmeňujúci návrh 56
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Aby sa zabezpečila možnosť 
slobodného výberu zo strany zákazníka a 
spravodlivá hospodárska súťaž, ako aj 
podpora inovácií a zvyšovanie 
konkurencieschopnosti odvetvia 
informačných technológií Únie na 
globálnom trhu, mal by byť systém eCall 
dostupný bezplatne, nemal by 
diskriminovať žiadneho nezávislého 
prevádzkovateľa a z dôvodu možných 
budúcich palubných aplikácií alebo služieb 
by sa mal zakladať na interoperabilnej 
platforme s otvoreným prístupom.

(9) Aby sa zabezpečila možnosť 
slobodného výberu zo strany zákazníka a 
spravodlivá hospodárska súťaž, ako aj 
podpora inovácií a zvyšovanie 
konkurencieschopnosti odvetvia 
informačných technológií Únie na 
globálnom trhu, mal by byť systém eCall 
dostupný bezplatne, nemal by 
diskriminovať žiadneho nezávislého 
prevádzkovateľa a z dôvodu možných 
budúcich palubných aplikácií alebo služieb 
by sa mal zakladať na interoperabilnej 
platforme s otvoreným prístupom
zohľadňujúcej existujúce palubné 
systémy.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 57
Olga Sehnalová

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Vozidlá na osobitné účely by mali 
spĺňať požiadavky týkajúce sa systému 
eCall stanovené v tomto nariadení, pokiaľ 
orgán typového schvaľovania v 
jednotlivých prípadoch nepríde k záveru, 
že vozidlo nedokáže tieto požiadavky z 
dôvodu jeho osobitného účelu splniť.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V súlade s odporúčaniami pracovnej 
skupiny 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 20069, by malo akékoľvek 
spracovávanie osobných údajov 
prostredníctvom palubného systému eCall 
spĺňať 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 údajov10 a 
v smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúcej sa 
spracovávania osobných údajov a ochrany 
súkromia v sektore elektronických 
komunikácií (smernica o súkromí a 
elektronických komunikáciách)11, aby sa 
tak osobitne zabezpečilo, že vozidlá 
vybavené palubným systémom eCall v 
bežnom stave prevádzky pomocou linky 
112 nebude možné vypátrať a nebudú 
nijakým spôsobom nepretržite sledované, a 
že minimálny súbor údajov zasielaný 

(13) V súlade s odporúčaniami pracovnej 
skupiny 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 20069, by malo akékoľvek 
spracovávanie osobných údajov 
prostredníctvom palubného systému eCall 
spĺňať pravidlá ochrany údajov stanovené
v článku 8 Charty základných práv9a, 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 údajov10 a 
v smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúcej sa 
spracovávania osobných údajov a ochrany 
súkromia v sektore elektronických 
komunikácií (smernica o súkromí a 
elektronických komunikáciách)11, aby sa 
tak osobitne zabezpečilo, že vozidlá 
vybavené palubným systémom eCall v 
bežnom stave prevádzky pomocou linky 
112 nebude možné vypátrať a nebudú 
nijakým spôsobom nepretržite sledované, a 
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palubným systémom eCall bude obsahovať 
len minimálne informácie potrebné na 
primerané spracovanie tiesňových volaní.

že minimálny súbor údajov zasielaný 
palubným systémom eCall bude obsahovať 
len minimálne informácie potrebné na 
primerané spracovanie tiesňových volaní.

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

9a Ú. v. ES C 364/1, 18.12.2000.
10 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. 10 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
11 Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37. 11 Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 59
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V súlade s článkom 290 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie by mala byť na 
Komisiu delegovaná právomoc prijímať 
akty týkajúce sa podrobných pravidiel 
uplatňovania príslušných noriem, skúšok, 
ochrany osobných údajov a súkromia a 
výnimiek pre určité vozidlá alebo triedy 
vozidiel z kategórií M1 a N1, aby sa 
zabezpečilo uplatňovanie bežných 
technických požiadaviek týkajúcich sa 
palubného systému eCall. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas svojich 
prípravných prác uskutočnila náležité 
konzultácie aj na expertnej úrovni. 
Komisia by pri príprave a tvorbe 
delegovaných aktov mala zaistiť súčasné, 
včasné, ako aj náležité postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

(15) V súlade s článkom 290 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie by mala byť na 
Komisiu delegovaná právomoc prijímať 
akty týkajúce sa podrobných pravidiel 
uplatňovania príslušných noriem, skúšok, 
ochrany osobných údajov a súkromia vo 
forme tzv. ochrany súkromia už v štádiu 
návrhu (privacy by design) a výnimiek pre 
určité vozidlá alebo triedy vozidiel z 
kategórií M1 a N1, aby sa zabezpečilo 
uplatňovanie bežných technických 
požiadaviek týkajúcich sa palubného 
systému eCall. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas svojich prípravných prác 
uskutočnila náležité konzultácie aj na 
expertnej úrovni. Predovšetkým by sa mali 
uskutočniť konzultácie s Európskym 
dozorným úradníkom pre ochranu údajov 
a s organizáciami na ochranu 
spotrebiteľov. Komisia by pri príprave a 
tvorbe delegovaných aktov mala zaistiť 
súčasné, včasné, ako aj náležité postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
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parlamentu a Rade.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 60
Robert Rochefort

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Výrobcovia vozidiel by mali mať 
dostatočný čas na prispôsobenie sa 
technickým požiadavkám stanoveným v 
tomto nariadení.

(16) Výrobcovia vozidiel by mali mať 36 
mesiacov od zverejnenia tohto nariadenia 
a jeho delegovaných aktov v Úradnom 
vestníku Európskej únie na prispôsobenie 
sa technickým požiadavkám stanoveným v 
tomto nariadení.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 61
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Výrobcovia vozidiel by mali mať 
dostatočný čas na prispôsobenie sa 
technickým požiadavkám stanoveným v 
tomto nariadení.

(16) Výrobcovia vozidiel by mali mať 
dostatočný čas na prispôsobenie sa 
technickým požiadavkám stanoveným v 
tomto nariadení a v jeho delegovaných 
aktoch. 

Or. en

Odôvodnenie

Aj výrobcovia budú potrebovať dostatočný predstih na prispôsobenie sa delegovaným aktom.
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Pozmeňujúci návrh 62
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Výrobcovia vozidiel by mali mať 
dostatočný čas na prispôsobenie sa 
technickým požiadavkám stanoveným v 
tomto nariadení.

(16) Výrobcovia vozidiel by mali mať 
dostatočný čas na prispôsobenie sa
technickým požiadavkám stanoveným v 
tomto nariadení, a to aj v oblasti 
uskutočňovania štúdií a testov nutných na 
overenie spoľahlivosti systému eCall. To 
by nemalo mať vplyv na časový rámec 
určený pre uplatňovanie nariadenia. Ak 
však  pre implementačné problémy
nebude možné spustiť systém eCall do 
termínu uvedeného v článku 12 ods. 2, 
mala by Komisia zvážiť navrhnutie 
odsunutia tohto termínu.

Or. fr

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Komisia by mala do 1. januára 2015 
predložiť správu o pripravenosti 
telekomunikačnej infraštruktúry a
infraštruktúry PSAP vo všetkých 
členských štátoch. Táto správa by mala 
zahŕňať podrobný prehľad krokov, ktoré 
by členské štáty mali podniknúť, aby boli 
pripravené prijímať hovory eCall 
k termínu uvedenému v článku 12.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 64
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú technické 
požiadavky pre typové schválenie vozidiel 
ES týkajúce sa palubného systému eCall.

Týmto nariadením sa stanovujú technické 
požiadavky pre dobrovoľné typové 
schválenie vozidiel ES týkajúce sa 
palubného systému eCall.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nariadenia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú technické 
požiadavky pre typové schválenie vozidiel 
ES týkajúce sa palubného systému eCall.

Týmto nariadením sa stanovujú technické 
požiadavky pre typové schválenie vozidiel 
ES týkajúce sa palubného systému eCall 
a pre interoperabilitu, štandardizáciu 
a otvorený prístup palubného systému. 

Or. en

Odôvodnenie

Nariadenie by sa malo týkať aj interoperability, štandardizácie a otvoreného prístupu 
palubného systému.

Pozmeňujúci návrh 66
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „palubný systém eCall“ je systém 
aktivovaný buď automaticky palubnými 
senzormi alebo manuálne, ktorý 
prostredníctvom mobilnej bezdrôtovej 
komunikačnej siete prenáša 
normalizovaný minimálny súbor údajov a 
pomocou linky 112 vytvára audiokanál
medzi osobami vo vozidle a strediskom 
tiesňového volania,

(1) „palubný systém eCall“ je systém 
zahŕňajúci palubné zariadenie spúšťané
buď automaticky palubnými senzormi 
alebo manuálne, ktorý vysiela 
prostredníctvom mobilnej bezdrôtovej 
komunikačnej siete signály umožňujúce 
prenos normalizovaného minimálneho 
súboru údajov a vytvorenie audiokanálu
medzi osobami vo vozidle a strediskom 
tiesňového volania pomocou linky 112 
alebo súkromnej eCall linky, a to tam, kde 
existuje infraštruktúra bezdrôtovej 
komunikačnej siete a je v dosahu,

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavka na palubný systém by sa mala obmedziť na overenie vysielania signálu a/alebo 
údajov a nie na skutočné vytvorenie spojenia. Okrem toho by malo byť možné, aby naďalej 
existovali súkromné eCall služby, a to nielen ako doplnok k verejným eCall službám, ale ako 
ich alternatíva (pozri článok 5). Ďalšie formulačné zmeny sa navrhujú preto, aby sa zabránilo 
opakovaniu a aby sa zlepšila konzistentnosť medzi vymedzeniami v odkazovaných normách 
CEN.

Pozmeňujúci návrh 67
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „palubný systém eCall“ je systém 
aktivovaný buď automaticky palubnými 
senzormi alebo manuálne, ktorý 
prostredníctvom mobilnej bezdrôtovej 
komunikačnej siete prenáša normalizovaný 
minimálny súbor údajov a pomocou linky 
112 vytvára audiokanál medzi osobami vo 
vozidle a strediskom tiesňového volania,

(1) „palubný systém eCall“ je systém 
aktivovaný buď automaticky palubnými 
senzormi alebo manuálne, ktorý 
prostredníctvom mobilnej bezdrôtovej 
komunikačnej siete prenáša normalizovaný 
minimálny súbor údajov a pomocou linky 
112 vytvára audiokanál medzi osobami vo 
vozidle a najbližším strediskom tiesňového 
volania,
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Or. pl

Pozmeňujúci návrh 68
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „palubný systém“ znamená palubné
zariadenie spolu s prostriedkami na 
spustenie, riadenie a vykonanie prenosu 
volaní eCall prostredníctvom verejnej 
mobilnej bezdrôtovej komunikačnej siete, 
ktorý zabezpečuje spojenie medzi 
vozidlom a prostriedkami na vykonávanie 
služby eCall prostredníctvom verejnej 
mobilnej bezdrôtovej komunikačnej siete.

(2) „palubné zariadenie“ znamená 
zariadenie vo vozidle, ktoré poskytuje 
palubné údaje potrebné pre minimálny 
súbor údajov alebo k nim má prístup, 
a ktoré zabezpečuje spojenie medzi 
vozidlom a prostriedkami na vykonávanie 
služby eCall prostredníctvom verejnej 
mobilnej bezdrôtovej komunikačnej siete.

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavka na palubný systém by sa mala obmedziť na overenie vysielania signálu a/alebo 
údajov a nie na skutočné vytvorenie spojenia. Okrem toho by malo byť možné, aby naďalej 
existovali súkromné eCall služby, a to nielen ako doplnok k verejným eCall službám, ale ako 
ich alternatíva (pozri článok 5). Ďalšie formulačné zmeny sa navrhujú preto, aby sa zabránilo 
opakovaniu a aby sa zlepšila konzistentnosť medzi vymedzeniami v odkazovaných normách 
CEN.

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

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „palubný systém“ znamená palubné 
zariadenie spolu s prostriedkami na 
spustenie, riadenie a vykonanie prenosu 
volaní eCall prostredníctvom verejnej 
mobilnej bezdrôtovej komunikačnej siete, 
ktorý zabezpečuje spojenie medzi 
vozidlom a prostriedkami na vykonávanie 

(2) „palubný systém“ znamená palubné 
zariadenie spolu s prostriedkami na 
spustenie, riadenie a vykonanie prenosu 
volaní eCall prostredníctvom verejnej 
mobilnej bezdrôtovej komunikačnej siete, 
ktorý zabezpečuje spojenie medzi 
vozidlom a prostriedkami na vykonávanie 
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služby eCall prostredníctvom verejnej 
mobilnej bezdrôtovej komunikačnej siete.

služby eCall alebo iných služieb
prostredníctvom verejnej mobilnej 
bezdrôtovej komunikačnej siete.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) „eCall podporovaný službami tretích 
strán (TPS-eCall)“ znamená systém 
tiesňových volaní podľa normy EN 16102 
zahŕňajúci prenos údajov externému
poskytovateľovi služieb a vytvorenie 
hlasového hovoru s týmto externým 
poskytovateľom služieb prostredníctvom 
mobilnej bezdrôtovej komunikačnej siete. 
V prípade vážnej nehody externý 
poskytovateľ služieb vytvorí hlasové 
spojenie s najvhodnejším strediskom 
tiesňových volaní (PSAP) a postúpi 
tomuto najvhodnejšiemu PSAP všetky 
relevantné informácie o tejto udalosti 
vrátane údajov uvedených v norme STK 
EN 15722.

Or. en

Odôvodnenie

Mal by sa umožniť systém eCall podporovaný službami tretích strán (TPS-eCall).

Pozmeňujúci návrh 71
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) „eCall podporovaný službami tretích 
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strán (TPS-eCall)“ znamená systém 
tiesňových volaní podľa normy EN 16102 
zahŕňajúci prenos údajov externému 
poskytovateľovi služieb a vytvorenie 
hlasového hovoru s týmto externým 
poskytovateľom služieb prostredníctvom 
mobilnej bezdrôtovej komunikačnej siete. 
V prípade spustenia palubného systému 
eCall externý poskytovateľ služieb vytvorí 
hlasové spojenie s najvhodnejším 
strediskom tiesňových volaní (PSAP) 
a postúpi tomuto najvhodnejšiemu PSAP 
všetky relevantné informácie o tejto 
udalosti vrátane údajov uvedených 
v norme STK EN 15722.

Or. en

Odôvodnenie

V tomto nariadení by sa mal umožniť a vymedziť aj systém eCall podporovaný službami 
tretích strán (TPS-eCall).

Pozmeňujúci návrh 72
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výrobcovia preukážu, že všetky nové typy 
vozidiel uvedené v článku 2 sú vybavené
palubným systémom eCall v súlade s týmto 
nariadením a delegovanými aktmi 
prijatými podľa tohto nariadenia.

Výrobcovia preukážu, že všetky nové typy 
vozidiel uvedené v článku 2 možno 
vybaviť palubným systémom eCall v 
súlade s týmto nariadením a delegovanými 
aktmi prijatými podľa tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výrobcovia preukážu, že všetky nové typy 
ich vozidiel sú vyrobené tak, aby bolo v 
prípade závažnej nehody, ktorá sa stane na 
území Únie, zabezpečené automatické 
spustenie tiesňového volania eCall na 
jednotné európske číslo tiesňového volania 
112.

Výrobcovia preukážu, že nové typy 
vozidiel sú vyrobené tak, aby bolo v 
prípade závažnej nehody, ktorá sa stane na 
území Únie, zabezpečené automatické 
spustenie tiesňového volania eCall na 
jednotné európske číslo tiesňového volania 
112 alebo na súkromné číslo eCall. TPS-
eCall možno zabudovať ako voliteľnú 
službu, a v tom prípade musí spĺňať 
všeobecné požiadavky tohto nariadenia. 
Ak výrobcovia ponúkajú TPS-eCall, musí 
mať používateľ možnosť vybrať si 
systém, ktorý uprednostňuje.

Or. en

Odôvodnenie

Toto nariadenie je určené pre nové typy vozidiel a nemalo by znemožňovať pokračovanie 
používania súkromných služieb eCall ako alternatívy dopĺňajúcej verejnú službu eCall, a to 
pod podmienkou splnenia všetkých minimálnych noriem výkonnosti. Týmto pozmeňujúcim 
návrhom sa okrem toho navrhuje, aby sa toto nariadenie týkalo aj systémov TPS-eCall.

Pozmeňujúci návrh 74
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výrobcovia preukážu, že všetky nové typy 
ich vozidiel sú vyrobené tak, aby bolo v 
prípade závažnej nehody, ktorá sa stane na 
území Únie, zabezpečené automatické 
spustenie tiesňového volania eCall na 
jednotné európske číslo tiesňového volania 
112.

Výrobcovia preukážu, že všetky nové typy 
ich vozidiel sú vyrobené tak, aby bolo v 
prípade závažnej nehody, ktorá sa stane na 
území Únie, zabezpečené automatické 
spustenie tiesňového volania eCall na 
jednotné európske číslo tiesňového volania 
112. TPS-eCall by malo byť voliteľnou 
službou a malo by spĺňať všeobecné 
požiadavky tohto nariadenia. Ak 
výrobcovia ponúkajú TPS-eCall, 
spotrebiteľ musí mať možnosť vybrať si 
systém, ktorý uprednostňuje.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 75
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výrobcovia preukážu, že všetky nové typy 
ich vozidiel sú vyrobené tak, aby bolo v 
prípade závažnej nehody, ktorá sa stane na 
území Únie, zabezpečené automatické 
spustenie tiesňového volania eCall na 
jednotné európske číslo tiesňového volania 
112.

Výrobcovia preukážu, že všetky nové typy 
ich vozidiel vybavené palubným systémom 
eCall sú vyrobené tak, aby bolo v prípade 
závažnej nehody, ktorá sa stane na území 
Únie, zabezpečené automatické spustenie 
tiesňového volania eCall na jednotné 
európske číslo tiesňového volania 112.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výrobcovia preukážu, že nové vozidlá sú 
vyrobené tak, aby bola zabezpečená aj 
možnosť manuálneho spustenia tiesňového 
volania eCall na jednotné európske číslo 
tiesňového volania 112.

Výrobcovia preukážu, že nové typy 
vozidiel sú vyrobené tak, aby bola 
zabezpečená aj možnosť manuálneho 
spustenia tiesňového volania eCall na 
jednotné európske číslo tiesňového volania 
112 alebo na súkromné číslo eCall, a to aj 
prostredníctvom externého poskytovateľa 
služieb. Výrobcovia preukážu, že nové 
typy vozidiel sú vyrobené tak, aby sa 
zaistilo automatické spustenie volania 
eCall na číslo 112 v prípade nefunkčnosti 
systému TPS-eCall.

Or. en

Odôvodnenie

Toto nariadenie je určené pre nové typy vozidiel a nemalo by znemožňovať pokračovanie 
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používania súkromných služieb eCall ako alternatívy dopĺňajúcej verejnú službu eCall, a to 
pod podmienkou splnenia všetkých minimálnych noriem výkonnosti. Týmto pozmeňujúcim 
návrhom sa okrem toho navrhuje, aby sa toto nariadenie týkalo aj systémov TPS-eCall, 
a zabezpečuje sa primeraná ochrana pre prípad zlyhania externého poskytovateľa služieb.

Pozmeňujúci návrh 77
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výrobcovia preukážu, že nové vozidlá sú 
vyrobené tak, aby bola zabezpečená aj 
možnosť manuálneho spustenia tiesňového 
volania eCall na jednotné európske číslo 
tiesňového volania 112.

Výrobcovia preukážu, že nové typy 
vozidiel sú vyrobené tak, aby bola 
zabezpečená aj možnosť manuálneho 
spustenia tiesňového volania eCall na 
jednotné európske číslo tiesňového volania 
112. Výrobcovia preukážu, že nové typy 
vozidiel sú vyrobené tak, aby sa zaistilo 
automatické spustenie volania eCall na 
číslo 112 v prípade nefunkčnosti systému 
TPS-eCall z akýchkoľvek dôvodov.

Or. en

Odôvodnenie

Systém TPS –eCall by sa mal povoliť a toto nariadenie sa uplatňuje len na nové typy vozidiel.

Pozmeňujúci návrh 78
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výrobcovia preukážu, že nové vozidlá sú 
vyrobené tak, aby bola zabezpečená aj 
možnosť manuálneho spustenia tiesňového 
volania eCall na jednotné európske číslo 
tiesňového volania 112.

Výrobcovia preukážu, že tieto nové vozidlá 
sú vyrobené tak, aby bola zabezpečená aj 
možnosť manuálneho spustenia tiesňového 
volania eCall na jednotné európske číslo 
tiesňového volania 112.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 79
Toine Manders

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Výrobcovia zabezpečia, aby používanie 
služieb eCall malo dostatočné zdržanie 
umožňujúce vodičovi zrušiť volanie eCall.

Or. en

Odôvodnenie

Ako sa konštatuje v posúdení vplyvu, ešte stále dochádza k príliš veľkému počtu falošných 
volaní eCall. Aby sa tomu zabránilo, mali by výrobcovia zabezpečiť zdržanie volania, aby 
vodič mohol volanie eCall včas zrušiť. To šetrí čas a peniaze pohotovostným službám, ktoré 
možno namiesto toho použiť na skutočne naliehavé prípady.

Pozmeňujúci návrh 80
Toine Manders

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Výrobcovia umožnia používanie 
systémov mobilných telefónov na volanie 
eCall.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Výrobcovia zabezpečia, aby prijímače v 
palubných systémoch boli kompatibilné so 
službami na určovanie polohy 
poskytovanými pomocou satelitných 
navigačných systémov vrátane systémov 
Galileo a EGNOS.

3. Výrobcovia zabezpečia, aby prijímače v 
palubných systémoch boli kompatibilné so 
službami na určovanie polohy 
poskytovanými pomocou existujúcich 
satelitných navigačných systémov, ktoré sú 
už funkčné v deň nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia, napr. systémov GPS 
a Galileo/EGNOS.

Or. en

Odôvodnenie

Ak bude priemyselné odvetvie nútené poskytovať kompatibilitu so systémom Galileo skôr, než 
bude funkčný a než bude plnohodnotne posúdená kompatibilita so systémami eCall, hrozí 
riziko, že systémy eCall bude nutné zmeniť po ich uvedení na trh, s výraznými potenciálnymi 
nákladmi pre výrobcov. Keď bude systém Galileo funkčný a posúdený, možno kompatibilitu
vyžadovať len v prípade nových typov vozidiel a s primeranou lehotou na zabudovanie.

Pozmeňujúci návrh 82
Robert Rochefort

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Výrobcovia zabezpečia, aby prijímače v 
palubných systémoch boli kompatibilné so
službami na určovanie polohy 
poskytovanými pomocou satelitných 
navigačných systémov vrátane systémov
Galileo a EGNOS.

3. Výrobcovia zabezpečia, aby prijímače v 
palubných systémoch boli kompatibilné s
funkčnými službami na určovanie polohy 
poskytovanými pomocou satelitných 
navigačných systémov, napríklad so 
systémami Galileo a EGNOS.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 83
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Palubný systém eCall je dostupný 
bezplatne a bez diskriminácie pre všetkých 
nezávislých prevádzkovateľov aspoň na 
účely opravy a údržby.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Táto požiadavka je uvedená už v nariadení (ES) č. č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom 
schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových 
vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, 
ustanovenia o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel konkrétne v článku 3 bod 
14 a článkoch 6 a 7, keďže tie sa neobmedzujú na systémy súvisiace s emisiami a zahŕňajú
prístup ku všetkým informáciám o opravách a údržbe. V článku 7 nariadenia (ES) č. 715/2007 
sa okrem toho umožňuje účtovať poplatok za prístup k informáciám o opravách a údržbe.

Pozmeňujúci návrh 84
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Palubný systém eCall je dostupný
bezplatne a bez diskriminácie pre všetkých 
nezávislých prevádzkovateľov aspoň na 
účely opravy a údržby.

6. Palubný systém je založený na 
štandardizovanom interoperabilnom 
systéme dostupnom bezplatne a bez 
diskriminácie pre všetkých nezávislých 
prevádzkovateľov, a to aj pokiaľ ide 
o doplnkové či voliteľné palubné 
aplikácie alebo služby.

Or. it

Odôvodnenie

Dostupnosť nemožno obmedzovať výhradne na funkcie palubného systému eCall, ani na účely 
opráv a údržby. To by mohlo obmedziť prístup externých dodávateľov a tak spotrebiteľom 
odňať prístup k doplnkovým službám.

Pozmeňujúci návrh 85
Tiziano Motti
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Palubný systém eCall je dostupný 
bezplatne a bez diskriminácie pre všetkých 
nezávislých prevádzkovateľov aspoň na 
účely opravy a údržby.

6. Palubný systém eCall je dostupný 
bezplatne a bez diskriminácie pre všetkých 
nezávislých prevádzkovateľov, a to na 
základe dopytu spotrebiteľov po 
doplnkových a voliteľných službách.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 86
Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Palubný systém eCall je dostupný
bezplatne a bez diskriminácie pre všetkých 
nezávislých prevádzkovateľov aspoň na 
účely opravy a údržby.

6. Všetky prvky palubného systému eCall 
sú dostupné bezplatne a bez diskriminácie 
pre všetkých nezávislých 
prevádzkovateľov aspoň na účely opravy 
a údržby vozidiel.

Or. en

Odôvodnenie

Článok 5 ods. 6 je nutné zmeniť tak, aby sa ozrejmilo, že prístup sa týka všetkých prvkov 
palubného systému eCall na účely opravy a údržby vozidiel a nie je obmedzený len na opravu 
samotnej „škatuľky“ eCall.

Pozmeňujúci návrh 87
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Palubný systém eCall je dostupný 
bezplatne a bez diskriminácie pre všetkých 
nezávislých prevádzkovateľov aspoň na 
účely opravy a údržby.

6. Palubný systém eCall je dostupný 
bezplatne a bez diskriminácie pre všetkých 
nezávislých prevádzkovateľov na účely 
opravy a údržby.

Or. fr

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

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Od prijatia tohto nariadenia Komisia 
začne pracovať na technických 
požiadavkách kladených na 
interoperabilnú, štandardizovanú, 
bezpečnú platformu s otvoreným 
prístupom, z ktorej môže vychádzať 
palubný systém eCall, a to na účely opráv 
a údržby vozidla a pre budúce palubné 
aplikácie alebo služby.

Or. en

Odôvodnenie

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.
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Pozmeňujúci návrh 89
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Spotrebitelia majú právo vybrať si 
a meniť dodávateľov voliteľných 
a doplnkových služieb. Výrobcovia 
zabezpečia, aby spotrebitelia o tomto 
práve vedeli a boli schopní využívať ho.

Or. it

Odôvodnenie

Výrobcovia vozidiel by mali mať povinnosť umožniť spotrebiteľom vybrať si a zmeniť 
externých dodávateľov a informovať ich o tejto možnosti.

Pozmeňujúci návrh 90
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je oprávnená prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 9, v ktorých 
stanoví podrobné technické požiadavky a 
skúšky na typové schválenie palubných 
systémov eCall a ktorými sa 
zodpovedajúcim spôsobom mení smernica 
2007/46/ES.

Komisia je oprávnená prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 9, v ktorých 
stanoví podrobné technické požiadavky a 
skúšky na typové schválenie palubných 
systémov eCall a na interoperabilnú 
a štandardizovanú platformu s otvoreným 
prístupom pre doplnkové a voliteľné 
externé služby, a ktorými sa 
zodpovedajúcim spôsobom mení smernica 
2007/46/ES.

Or. it

Odôvodnenie

Aby bola palubná platforma s otvoreným prístupom, musí byť možné začleniť doplnkové 
a voliteľné služby poskytované tretími stranami do palubnej platformy eCall.
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Pozmeňujúci návrh 91
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je oprávnená prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 9, v ktorých 
stanoví podrobné technické požiadavky a 
skúšky na typové schválenie palubných 
systémov eCall a ktorými sa 
zodpovedajúcim spôsobom mení smernica 
2007/46/ES.

Komisia je oprávnená prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 9, v ktorých 
stanoví podrobné technické požiadavky a 
skúšky na typové schválenie palubných 
systémov eCall a na interoperabilnú, 
štandardizovanú a otvorenú platformu pre 
voliteľné a doplnkové externé služby, a 
ktorými sa zodpovedajúcim spôsobom 
mení smernica 2007/46/ES.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 92
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 7 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Technické požiadavky a skúšky uvedené v 
prvom pododseku sa zakladajú na 
požiadavkách stanovených v odsekoch 3, 4 
a 6 a podľa potreby na týchto normách:

Technické požiadavky a skúšky uvedené v 
prvom pododseku sa prijímajú po 
konzultácii s relevantnými 
zainteresovanými subjektmi a zakladajú na 
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požiadavkách stanovených v odsekoch 3, 4 
a 6 a podľa potreby na týchto normách:

Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodu zložitosti otázok týkajúcich sa spustenia systému eCall je dôležité uskutočniť 
konzultácie s relevantnými zainteresovanými subjektmi.

Pozmeňujúci návrh 93
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 7 – pododsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) STN EN 15722 Telematika v cestnej 
doprave. Elektronická bezpečnosť. 
Minimálny súbor dát pre eCall;

Or. en

Odôvodnenie

Spolu s vypustením písmena d) v odseku 7 by sa mal zaviesť ďalší odkaz na európsku normu 
pre minimálny súbor údajov.

Pozmeňujúci návrh 94
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 7 – pododsek 2 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) STN EN 16102 Inteligentné dopravné 
systémy. eCall. Prevádzkové požiadavky 
na podporu tretej strany;

Or. en
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Odôvodnenie

Aby sa umožnila „podpora tretej strany“ popísaná v článku 5 ods. 2, mal by sa pripraviť aj 
delegovaný akt pre normu EN 16102.

Pozmeňujúci návrh 95
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 7 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) akýchkoľvek ďalších doplnkových 
európskych normách alebo predpisoch 
EHK OSN týkajúce sa systémov eCall.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

To by vytvorilo neistotu v oblasti toho, podľa ktorých špecifikácií sa systémy eCall vytvárajú 
a skúšajú. Ak norma vrátane konkrétneho odkazu na verziu nie je v čase prijímania tohto 
nariadenia známa, nemala by sa vyžadovať.

Pozmeňujúci návrh 96
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Ustanoveniami tohto nariadenia nie sú 
dotknuté smernice 95/46/ES 
a 2002/58/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Horizontálny zastrešujúci text.

Pozmeňujúci návrh 97
Tiziano Motti
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade so smernicou 95/46/ES a 
smernicou 2002/58/ES výrobcovia 
zabezpečia, aby vozidlá vybavené 
palubným systémom eCall v bežnom stave 
prevádzky tohto systému nebolo možné 
vypátrať, ani nijakým spôsobom 
nepretržite sledovať.

V súlade so smernicou 95/46/ES a 
smernicou 2002/58/ES výrobcovia 
zabezpečia, aby vozidlá vybavené 
palubným systémom eCall v bežnom stave 
prevádzky tohto systému nebolo možné 
vypátrať, ani nijakým spôsobom 
nepretržite sledovať. Doplnkové 
a voliteľné služby môžu byť založené na 
neustálom sledovaní polohy 
prostredníctvom systému eCall, ak s tým 
spotrebiteľ súhlasí.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 98
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sú poskytované doplnkové služby, 
môžu byť vozidlá vybavené palubným 
systémom eCall vysledovateľné v prípade, 
že s tým používateľ súhlasí. Poskytovateľ 
služieb je viazaný ustanoveniami smernice 
95/46/ES.

Or. it

Odôvodnenie

Je nutné ozrejmiť, že doplnkové a voliteľné služby, pre ktoré sa spotrebitelia rozhodnú, môžu 
vychádzať z neustáleho sledovania polohy prostredníctvom systému eCall.

Pozmeňujúci návrh 99
Cornelis de Jong
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Akékoľvek spracúvanie osobných 
údajov prostredníctvom palubného 
systému eCall by malo byť v súlade 
s pravidlami ochrany osobných údajov 
uvedenými v smernici 95/46/ES 
a v smernici Európskeho parlamentu 
a Rady 2002/58/ES14a, najmä preto, aby sa 
zaručilo, že vozidlá vybavené palubnými 
systémami eCall vo svojom bežnom stave 
prevádzky súvisiacom volaním eCall na 
linku 112 nie sú žiadnym spôsobom 
neustále sledované, a že minimálny súbor 
údajov posielaný palubným systémom 
eCall zahŕňa minimálne informácie 
potrebné na primerané spracovanie 
núdzových volaní. Preto musí systém 
eCall spĺňať najprísnejšiu možnú úroveň 
ochrany údajov.
_____________
14a Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, 
týkajúca sa spracovávania osobných 
údajov a ochrany súkromia v sektore 
elektronických komunikácií (smernica 
o súkromí a elektronických 
komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 
31.7.2002, s. 37).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V prípade poskytovania doplnkových 
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služieb môžu byť vozidlá vybavené 
palubným systémom eCall vysledovateľné, 
ak s tým používateľ výslovne súhlasil. 
Poskytovateľ služby podlieha smernici 
95/46/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Možná neistota v súčasnom znení návrhu, pokiaľ ide o doplnkové a voliteľné služby, ktoré 
spotrebitelia môžu vo vozidlách požadovať, je znepokojujúca. V tejto súvislosti by sa malo 
v článku 6 ods. 1 ozrejmiť, že voliteľné a doplnkové služby sa môžu opierať o neustále 
sledovanie polohy prostredníctvom systému eCall, ak s týmto sledovaním polohy spotrebitelia 
vyslovili súhlas. Takéto ozrejmenie by zaistilo súlad s článkom 5 a otvorenie palubnej dátovej 
platformy iným poskytovateľom služieb.

Pozmeňujúci návrh 101
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. S výnimkou prípadov, keď vlastník 
vozidla vybaveného týmto systémom 
slobodne uzatvoril dohodu o poskytovaní 
doplnkových služieb, odosiela služba eCall 
údaje len v prípade núdze podľa článku 5 
ods. 2.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 102
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Všetky systémy eCall sú vybavené 
fyzickým vypínačom, ktorý používateľovi 
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umožňuje manuálne systém úplne 
vypnúť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Minimálny súbor údajov zasielaných 
palubným systémom eCall obsahuje 
minimálne množstvo informácií potrebné 
na primerané spracovanie tiesňových 
volaní.

2. Minimálny súbor údajov zasielaných 
palubným systémom eCall obsahuje 
minimálne množstvo informácií potrebné 
na primerané spracovanie tiesňových 
volaní. Tento minimálny súbor údajov 
možno uchovávať len tak dlho, ako si to 
vyžaduje primerané riešenie tiesňových 
volaní.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 104
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. So spracúvaním osobných údajov je 
nutné získať vopred a aktívne udelený 
súhlas používateľa systému eCall. Tento 
súhlas nesmie byť zahrnutý do 
všeobecných obchodných podmienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Heide Rühle, Toine Manders, Andreas Schwab
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Výrobcovia zabezpečia, aby 
používatelia systému eCall mohli palubný 
systém eCall manuálne deaktivovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Výrobcovia musia zabezpečiť, aby 
používatelia systému eCall vedeli, že sa 
o nich uchovávajú údaje, a mali možnosť 
kedykoľvek nechať tieto údaje vymazať.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 107
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Osobné údaje získané na účely tohto 
nariadenia nemožno postupovať tretím 
stranám bez  predchádzajúceho platného
súhlasu dotknutej osoby.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 108
Matteo Salvini

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 9 prijať delegované akty, v 
ktorých podrobnejšie vymedzí požiadavku 
na zamedzenie vypátraniu a sledovaniu 
vozidla a požiadavku na technológie 
zvyšujúce stupeň ochrany súkromia, 
uvedené v odseku 1, ako aj spôsoby 
spracovávania osobných údajov a 
užívateľských informácií uvedených v 
odseku 3.

4. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 9 prijať delegované akty, v 
ktorých podrobnejšie vymedzí požiadavku 
na zamedzenie vypátraniu a sledovaniu 
vozidla a požiadavku na technológie 
zvyšujúce stupeň ochrany súkromia, 
uvedené v odseku 1, pokiaľ ide 
o fungovanie systému eCall, ako aj 
spôsoby spracovávania osobných údajov a 
užívateľských informácií uvedených v 
odseku 3, pokiaľ ide o fungovanie 
systému eCall.
Ak sa poskytujú akékoľvek doplnkové 
služby, je poskytovateľ týchto služieb 
viazaný ustanoveniami smernice 
95/46/ES.

Or. it

Odôvodnenie

Je nutné ozrejmiť, že delegované akty prijímané na účely ochrany súkromia používateľov sa 
neuplatňujú na doplnkové služby, ktoré si používatelia vyžiadali a na ktoré sa vzťahujú 
súčasné právne predpisy EÚ o ochrane osobných údajov. Je dôležité zabezpečiť, aby sa rôzne 
súbory pravidiel navzájom neprekrývali, keďže by to mohlo oslabiť právnu istotu.

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

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 9 prijať delegované akty, v 
ktorých podrobnejšie vymedzí požiadavku 
na zamedzenie vypátraniu a sledovaniu 
vozidla a požiadavku na technológie 
zvyšujúce stupeň ochrany súkromia, 

4. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 9 prijať delegované akty, v 
ktorých podrobnejšie vymedzí požiadavku 
na zamedzenie vypátraniu a sledovaniu 
vozidla a požiadavku na technológie 
zvyšujúce stupeň ochrany súkromia, 
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uvedené v odseku 1, ako aj spôsoby 
spracovávania osobných údajov a 
užívateľských informácií uvedených v 
odseku 3.

uvedené v odseku 1, pokiaľ ide 
o fungovanie systému eCall, ako aj 
spôsoby spracovávania osobných údajov a 
užívateľských informácií uvedených v 
odseku 3, pokiaľ ide o fungovanie 
systému eCall.

V prípade poskytovania akýchkoľvek 
doplnkových služieb poskytovateľ týchto 
služieb podlieha smernici 95/46/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Viaceré rôzne, navzájom sa prekrývajúce právne predpisy v oblasti ochrany údajov
pravdepodobne povedú k právnej neistote všetkých príslušných odvetví aj spotrebiteľov. Preto 
by sa malo ozrejmiť, že tieto konkrétne delegované akty sa netýkajú doplnkových služieb, 
ktoré si spotrebitelia vyžiadajú.

Pozmeňujúci návrh 110
Robert Rochefort

Návrh nariadenia
Článok 7 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S účinnosťou od 1. októbra 2015
vnútroštátne orgány udeľujú typové 
schválenie ES týkajúce sa palubného 
systému eCall pre nové typy vozidiel, ak 
spĺňajú ustanovenia tohto nariadenia a 
delegovaných aktov prijatých podľa tohto 
nariadením.

S účinnosťou od dátumu uvedeného 
v článku 12 vnútroštátne orgány udeľujú 
typové schválenie ES týkajúce sa 
palubného systému eCall pre nové typy 
vozidiel, ak spĺňajú ustanovenia tohto 
nariadenia a delegovaných aktov prijatých 
podľa tohto nariadením.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 111
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S účinnosťou od 1. októbra 2015
vnútroštátne orgány udeľujú typové 
schválenie ES týkajúce sa palubného 
systému eCall pre nové typy vozidiel, ak 
spĺňajú ustanovenia tohto nariadenia a 
delegovaných aktov prijatých podľa tohto 
nariadením.

Po 36 mesiacoch od zverejnenia 
posledného delegovaného aktu 
súvisiaceho s týmto nariadením 
v Úradnom vestníku vnútroštátne orgány 
udeľujú typové schválenie ES týkajúce sa 
palubného systému eCall pre nové typy 
vozidiel, ak spĺňajú ustanovenia tohto 
nariadenia a delegovaných aktov prijatých 
podľa tohto nariadením.

Or. en

Odôvodnenie

Pred určením konečných špecifikácií systému eCall bude príslušné priemyselné odvetvie 
potrebovať dostatočný predstih na vytvorenie a vyskúšanie systémov eCall, a bude taktiež 
musieť byť informovaný o požiadavkách uvedených v delegovaných aktoch spojených s týmto 
nariadením. Okrem toho je vhodnejšie, aby sa potrebná infraštruktúra zaviedla pred 
povinným vybavovaním vozidiel patriacich do pôsobnosti tohto nariadenia systémami eCall 
alebo zároveň s ním.

Pozmeňujúci návrh 112
Wim van de Camp

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S účinnosťou od 1. októbra 2015 
vnútroštátne orgány udeľujú typové 
schválenie ES týkajúce sa palubného 
systému eCall pre nové typy vozidiel, ak 
spĺňajú ustanovenia tohto nariadenia a 
delegovaných aktov prijatých podľa tohto 
nariadením.

S účinnosťou od 1. októbra 2015 
vnútroštátne orgány udeľujú typové 
schválenie ES týkajúce sa palubného 
systému eCall a toho, že palubný systém je 
interoperabilný, štandardizovaný 
a s otvoreným prístupom, pre nové typy 
vozidiel, ak spĺňajú ustanovenia tohto 
nariadenia a delegovaných aktov prijatých 
podľa tohto nariadením, a to pod 
podmienkou, že do 1. apríla 2014:
a) nadobudli účinnosť delegované akty 
a normy uvedené v článku 5 ods. 7; a
b) služby na určovanie polohy uvedené 
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v článku 5 ods. 3 majú pripravenú svoju 
počiatočnú prevádzku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Olga Sehnalová
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- 1. Toto nariadenie sa neuplatňuje na 
vozidlá vyrábané v malých sériách.

Or. en

(Zosúladenie s odôvodnením 11 a bodom 3 písm. b) prílohy.)

Pozmeňujúci návrh 114
Olga Sehnalová

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže určité typy alebo triedy 
vozidiel z kategórií M1 a N1oslobodiť od 
povinnosti zabudovať palubný systém 
eCall stanovenej v článku 4, ak sa podľa 
analýzy nákladov a prínosov vykonanej 
alebo nariadenej Komisiou a po 
zohľadnení všetkých príslušných 
bezpečnostných aspektov preukáže, že 
použitie týchto systémov nie je pre dané 
vozidlá alebo triedy vozidiel vhodné.

1. Komisia môže určité triedy vozidiel z 
kategórií M1 a N1 oslobodiť od povinnosti 
zabudovať palubný systém eCall 
stanovenej v článku 4, ak sa podľa analýzy 
nákladov a prínosov vykonanej alebo 
nariadenej Komisiou a po zohľadnení 
všetkých príslušných bezpečnostných 
aspektov preukáže, že palubný systém 
eCall nie je nevyhnutný na zlepšenie 
bezpečnosti na cestách, pretože daná 
trieda vozidiel je určená primárne na 
použitie mimo ciest alebo nemá vhodný 
spúšťací mechanizmus. Počet týchto 
výnimiek je obmedzený.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 115
Olga Sehnalová

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená prijať 
delegované akty v súlade s článkom 9, 
pokiaľ ide o vytýčenie výnimiek 
uvedených v odseku 1. Tieto výnimky sa 
vzťahujú na vozidlá, ako sú napríklad 
vozidlá na osobitné účely a vozidlá bez 
airbagov, pričom ich počet je obmedzený.

2. Komisia je splnomocnená prijať 
delegované akty v súlade s článkom 9, 
pokiaľ ide o vytýčenie výnimiek 
uvedených v odseku 1. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 
ods. 7, článku 6 ods. 4 a článku 8 ods. 2 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament aj Rada informovali Komisiu o 
svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na 
podnet Európskeho parlamentu alebo Rady 
sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 
ods. 7, článku 6 ods. 4 a článku 8 ods. 2
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote troch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament aj Rada informovali Komisiu o 
svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na 
podnet Európskeho parlamentu alebo Rady 
sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 117
Josef Weidenholzer
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Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) porušenie ustanovené článku 6.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 118
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10a
Podávanie správ

Komisia podáva Parlamentu a Rade 
správy o pripravenosti telekomunikačnej 
a PSAP infraštruktúry potrebnej pre 
systém eCall vo všetkých členských 
štátoch. Ak je z tejto správy zrejmé, že 
infraštruktúra pre eCall nebude vo 
všetkých členských štátoch funkčná pred 
zavedením povinných požiadaviek na 
typové schválenie systémov eCall, Komisia 
navrhne zmenu tohto nariadenia 
revidujúcu dátum uplatňovania uvedený 
v článku 12.

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodnejšie, aby sa potrebná infraštruktúra zaviedla pred povinným vybavovaním vozidiel 
patriacich do pôsobnosti tohto nariadenia systémami eCall alebo zároveň s ním.

Pozmeňujúci návrh 119
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 10 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10b
Revízia

Komisia do ...* predloží Parlamentu 
a Rade na základe rozsiahlych konzultácií 
so zainteresovanými subjektmi 
a predbežného posúdenia vplyvu správu 
o vhodnosti zavedenia technických 
požiadaviek na interoperabilnú, 
štandardizovanú, bezpečnú platformu 
s otvoreným prístupom, z ktorej môže 
palubný systém eCall vychádzať, na účely 
opráv a údržby vozidiel a na budúce 
palubné aplikácie či služby, a spolu 
s touto správou aj prípadný legislatívny 
návrh.
______________
*Ú. v. EÚ: prosím vložte dátum: dva roky 
po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Robert Rochefort

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od 1. októbra 2015. Uplatňovať sa začne po 36 mesiacoch od 
dátumu uverejnenia tohto nariadenia 
a jeho delegovaných aktov v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 121
Malcolm Harbour
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Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od 1. októbra 2015. Uplatňovať sa začne po 36 mesiacoch od 
zverejnenia posledného delegovaného 
aktu súvisiaceho s týmto nariadením 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Pred určením konečných špecifikácií systému eCall bude príslušné priemyselné odvetvie 
potrebovať dostatočný predstih na vytvorenie a vyskúšanie systémov eCall, a bude taktiež 
musieť byť informovaný o požiadavkách uvedených v delegovaných aktoch spojených s týmto 
nariadením.

Pozmeňujúci návrh 122
Heide Rühle

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od 1. októbra 2015. Uplatňuje sa od 1. októbra 2017.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 123
Olga Sehnalová
Návrh nariadenia
Príloha – bod 6
Smernica 2007/46/ES
Príloha XI – doplnok 1 – položka 71

Text predložený Komisiou

(6) V doplnku 1 k prílohe XI sa do tabuľky dopĺňa táto položka 71:
Položk
a

Predmet Odkaz na 
regulačný 
akt

M1 ≤
2 500 (1) 
kg

M1 >
2 500 (1) 
kg

M2 M3

71. Systém 
eCall

Nariadenie 
(EÚ) č. ....

uvádza sa uvádza sa neuvádza 
sa

neuvádza 
sa
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Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

Or. en

(Zosúladenie s pozmeňujúcimi návrhmi k odôvodneniu 12 a článku 8.)


