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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Služba eCall patří do skupiny technologií eSafety, jejímž cílem je zejména zmírnění následků 
silničních nehod. Je navržena tak, že v případě vážné nehody automaticky aktivuje tísňové 
volání. Okamžité oznámení nehody a náležité určení přesné polohy snižuje díky rychlejšímu 
příjezdu záchranných složek na místo čas nutný k poskytnutí účinné pomoci.

Podle navrhovatelky spočívá přínos služby eCall především ve snazším a rychlejším určení 
místa nehody, pohotovějším přijetí opatření na odklonění dopravy (snížení přetížení 
pozemních komunikací způsobeného nehodami a předcházení nehodám druhotným) a 
v získání včasných a ověřených informací (eliminace vážných zdravotních následků účastníků 
provozu, kteří byli nehodou postiženi), základního souboru technických údajů (záchranné 
složky se mohou na zásah předem připravit) a interoperabilních a kompatibilních zpráv 
(odstranění jazykové bariéry mezi posádkou vozidla a operátorem centra tísňového volání, 
což je v evropském mnohojazyčném prostředí důležité).

Navrhovatelka vítá návrh rozhodnutí o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU, jehož 
cílem je zajistit koordinované a konzistentní zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU
a zaručit její interoperabilitu a návaznost v celé Evropě. Tento názor odráží stanovisko 
Evropského parlamentu, který systému eCall již mnohokrát vyslovil podporu, stejně jako jeho 
povinnému zavedení. Ve svém usnesení o  „systému eCall: nové službě čísla 112 pro 
občany“, které přijal v červenci roku 2012 velkou většinou, vyjádřil politování nad zpožděním
a nedostatečným pokrokem při dobrovolném zavádění služby eCall a vyzval Komisi, aby 
navrhla nutná regulační opatření, a zabránila tak vzniku dalších prodlev.

Návrh ukládá členským státům, aby nejpozději do 1. října 2015 zavedly na svém území 
nezbytnou infrastrukturu center tísňového volání eCall, jež je pro řádný příjem a vyřizování 
volání eCall nezbytná. Navrhovatelka věří, že další odklad tohoto termínu by při zavádění této 
technologie schopné zachraňovat lidské životy mohl u všech zúčastněných stran vyvolat 
negativní reakce a způsobit zmatek a další průtahy.

Členské státy by měly infrastrukturu center tísňového volání zmodernizovat způsobem, který 
bude nejvhodnější pro jejich vnitrostátní/místní strukturu a zohlední jejich konkrétní 
požadavky. Své záchranné složky by všechny členské státy měly uspořádat co 
nejhospodárněji a přizpůsobit si je přesně podle svých potřeb, včetně možnosti hovory 
filtrovat. Navrhovatelka také vítá skutečnost, že si členské státy mohou vybrat, zda si zřídí 
centra na filtrování hovorů nebo budou volání přijímat v centrech tísňového volání eCall na 
lince 112 nebo zda zvolí jakoukoli jinou kombinaci, a budou si moci uzpůsobit přijímání 
volání eCall podle svých požadavků.

Systém eCall je zamýšlen jako veřejná služba tísňového volání. Proto je navrhovatelka toho 
názoru, že by měla být poskytována všem účastníkům silničního provozu bezplatně.

Také je přesvědčena, že by kampaně na zvyšování povědomí o systému eCall a jeho 
výhodách, využití a funkcích měla podporovat jak Komise, tak i členské státy, aby zvýšily 
informovanost veřejnosti a objasnily, proč je tento druh služby pro společnost prospěšný. 
Poskytování praktických informací prostřednictvím cílených kampaní by také mělo snížit 
riziko jejího nepochopení nebo zneužití. 
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Nad rámec povinností členských států stanovených v tomto návrhu však systém eCall nemůže 
správně fungovat bez zapojení dalších subjektů, zejména výrobců automobilů a mobilních 
operátorů. Proto navrhovatelka příslušné subjekty a představitele členských států vyzývá
k úzké spolupráci s cílem zajistit harmonizované zavádění systému eCall a poskytnout 
evropským občanům jeho výhody.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako 
věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o zavedení interoperabilní služby eCall
v celé EU

o zavedení interoperabilní služby eCall
v celé EU založené na lince 112

(Text s významem pro EHP) (Text s významem pro EHP)

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Komise a členské státy by měly 
doplnit poskytování služby eCall
o osvětovou kampaň, ve které by občanům 
objasnily výhody a možnosti tohoto 
nového systému. Kampaň by také měla 
uživatele informovat o tom, jak systém 
správně používat, a vyhnout se tak 
falešným hlášením.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Členské státy zajistí uživatelům bezplatné 
užívání služby eCall.

Or. en

Odůvodnění

Systém eCall je veřejná služba tísňového volání, a jako taková musí být poskytována 
bezplatně.


