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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Systém eCall patrí medzi aplikácie eSafety, ktorých cieľom je najmä zmiernenie následkov 
dopravných nehôd.  eCall je vytvorený tak, aby sa v prípade vážnej nehody automaticky 
uskutočnilo tiesňové volanie. Okamžité oznámenie o nehode a správna identifikácia presného 
miesta znižujú čas potrebný na poskytnutie účinnej pomoci vďaka rýchlejšiemu príchodu 
záchranných služieb na miesto nehody.

Spravodajkyňa považuje za hlavné výhody systému eCall ľahšiu a rýchlejšiu identifikáciu 
miesta nehody, rýchlejšie prijatie opatrení na odklonenie cestnej premávky (zníženie 
preťaženia dopravy spôsobeného nehodami a predchádzanie sekundárnym nehodám), včasné 
a overené informácie (eliminácia vážnych zdravotných následkov u účastníkov cestnej 
premávky, ktorí sú účastníkmi nehody), základné technické údaje (záchranné služby sa na 
zásah môžu vopred pripraviť) a interoperabilnú kompatibilnú správu (odstránenie jazykových 
bariér medzi cestujúcimi vo vozidle a operátorom strediska tiesňového volania, čo je 
v európskom viacjazyčnom prostredí dôležité).

Spravodajkyňa víta návrh rozhodnutia o zavedení celoúniového interoperabilného systému 
eCall a jeho cieľ zabezpečiť koordinované a konzistentné zavedenie celoúniovej 
interoperabilnej služby eCall, ako aj zaručenie interoperability a kontinuity služby v celej EÚ. 
Tento postoj odzrkadľuje stanovisko Európskeho parlamentu, ktorý viackrát vyjadril svoju 
podporu zavedenia systému eCall vrátane iniciatívy na jeho povinné zavedenie.  Vo svojom 
uznesení o systéme eCall: nové služby čísla 112 pre občanov, ktoré bolo prijaté veľkou 
väčšinou v júli 2012, Európsky parlament vyjadril poľutovanie nad zdržaniami 
a nedostatočným pokrokom pri dobrovoľnom zavádzaní systému eCall a vyzval Komisiu, aby 
navrhla potrebné regulačné opatrenia s cieľom zabrániť ďalším zdržaniam.

Návrh od členských štátov vyžaduje, aby na svojom území najneskôr do 1. októbra 2015 
zaviedli nevyhnutnú infraštruktúru stredísk tiesňového volania pre eCall potrebnú na riadne 
prijímanie a spracovávanie všetkých volaní eCall. Spravodajkyňa zastáva názor, že odklad 
tohto dátumu by mohol u všetkých zainteresovaných strán vyvolať negatívny dojem a že by 
spôsobil zmätok a ďalšie zdržania pri zavádzaní tejto technológie schopnej zachrániť život.

Členské štáty by mali zmodernizovať infraštruktúru stredísk tiesňového volania spôsobom, 
ktorý bude najlepšie vyhovovať ich vnútroštátnej/miestnej štruktúre, čím sa budú rešpektovať 
špecifické záležitosti a okolnosti, ktoré sa vyskytujú v každom členskom štáte. Všetky členské 
štáty by si mali vedieť zorganizovať svoje záchranné služby čo najhospodárnejším spôsobom, 
ktorý bude najviac vyhovovať ich potrebám, a to vrátane možnosti filtrovať hovory. 
Spravodajkyňa víta skutočnosť, že si členské štáty môžu vybrať, či si zriadia telefonické 
centrá na filtrovanie hovorov alebo budú volania prijímať tých istých strediskách tiesňového 
volania, ktoré prijímajú hovory eCall 112, alebo či si zvolia akúkoľvek inú kombináciu, a že 
členské štáty budú môcť prispôsobiť prijímanie hovorov eCall vlastným požiadavkám.

Systém eCall bol vytvorený ako verejná služba tiesňového volania.  Preto sa spravodajkyňa 
domnieva, že výhody systému eCall by mali môcť bezplatne využívať všetci účastníci cestnej 
premávky v Európe.

Spravodajkyňa je presvedčená, že Komisia aj členské štáty by mali podporovať kampane na 
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zvyšovanie povedomia o systéme eCall a jeho výhodách, využití a funkciách, aby verejnosť 
lepšie porozumela systému eCall, ako aj na vysvetlenie toho, prečo je takáto záchranná služba 
pre spoločnosť užitočná.  Poskytovanie praktických informácií prostredníctvom cielenej 
kampane by takisto mohlo pomôcť minimalizovať riziko zneužitia alebo nesprávneho 
pochopenia tejto služby. 

Odhliadnuc od záväzkov členských štátov vymedzených v tomto návrhu však eCall nemôže 
správne fungovať bez zapojenia ostatných zainteresovaných strán, najmä výrobcov 
automobilov a prevádzkovateľov mobilných sietí. Spravodajkyňa preto príslušné 
zainteresované strany a zástupcov členských štátov vyzýva k úzkej spolupráci s cieľom 
zaručiť harmonizované zavádzanie služby eCall a poskytnúť európskym občanom jej výhody.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Hlava 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh
ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU a RADY

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU a RADY

o zavedení celoúniového interoperabilného 
systému eCall

o zavedení celoúniového interoperabilného 
systému eCall založeného na službe 112

(Text s významom pre EHP) (Text s významom pre EHP)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Ustanovenie o službe eCall by mala 
sprevádzať kampaň Komisie a členských 
štátov na zvýšenie povedomia s cieľom 
objasniť občanom výhody a funkcie tohto 
nového systému. Cieľom kampane by
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takisto malo byť informovať používateľov 
o tom, ako systém správne používať, 
a vyhnúť sa tak falošným volaniam.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a
Členské štáty zabezpečia, aby bola služba 
eCall pre jej používateľov bezplatná.

Or. en

Odôvodnenie

eCall je verejná služba pre tiesňové volanie a za jej používanie sa nemôže účtovať žiadny 
poplatok.


