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*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro 
zavedení palubního systému eCall a o změně směrnice 2007/46/ES
(COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0316),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0174/2013),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. září 
20131,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru 
pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi, jakož
i vnitrostátním parlamentům.

                                               
1 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o požadavcích na schválení typu pro 
zavedení palubního systému eCall a 
o změně směrnice 2007/46/ES

o požadavcích na schválení typu pro 
zavedení palubního systému eCall 
využívajícího linky 112 a o změně 
směrnice 2007/46/ES

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Zavedení systému eCall do všech 
vozidel a ve všech členských státech je od 
roku 2003 jednou z nejvýznamnějších 
priorit Unie v oblasti bezpečnosti 
silničního provozu. Aby bylo tohoto cíle 
dosaženo, byla zahájena řada iniciativ
v rámci dobrovolného zavedení systému, 
ale dosud nebylo dosaženo dostatečného 
pokroku. 

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
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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 osobní automobily a lehká 
užitková vozidla (kategorie M1 a N1), pro 
které již vhodný spouštěcí mechanismus 
existuje. Komise by měla dále zhodnotit 
možnost rozšířit v blízké budoucnosti 
požadavek na používání palubního
systému eCall tak, aby začleňoval další 
kategorie vozidel, jako jsou těžká nákladní 
vozidla, autobusy, autokary a dvoukolová 
motorová vozidla, aby následně mohla 
předložit legislativní návrh.  

Or. en

Odůvodnění

I když je zapotřebí dalšího výzkumu, z posouzení dopadů provedeného Komisí vyplývá, že 
povinné vybavení palubním systémem eCall může být v blízké budoucnosti rozšířeno na 
motocykly. Nákladní automobily a autobusy by rovněž měly z uplatnění služby eCall v Evropě 
prospěch.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Veřejná interoperabilní celoevropská
služba eCall založená na jednotném
evropském čísle tísňového volání 112
(tísňová linka 112) a soukromé služby
eCall (služby třetí strany využívající 
systémy eCall) mohou fungovat současně, 
pokud budou přijata opatření nezbytná
k zajištění kontinuity v poskytování služby 
spotřebiteli. Aby byla zajištěna kontinuita 
veřejné služby eCall využívající linku 112 
ve všech členských státech po dobu 
životnosti vozidla a aby bylo zaručeno, že 
veřejná služba eCall využívající linku 112 
bude vždy automaticky dostupná, měla by 
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být všechna vozidla systémem eCall 
využívajícím linku 112 vybavena, bez 
ohledu na to, zda se kupující rozhodne 
pro vlastní řešení či nikoli.   

Or. en

Odůvodnění

Systémy služeb třetích stran využívající eCall mohou fungovat společně s palubním systémem 
eCall využívajícím linku tísňového volání 112 pod podmínkou, že veřejná služba eCall 
využívající linku 112 je vždy k dispozici alespoň jako „pojistka“.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Spotřebitelům by měl být poskytnut 
realistický přehled palubního systému 
eCall i soukromého systému eCall, je-li 
jím vozidlo vybaveno, jakož i komplexní
a spolehlivé informace ohledně jakýchkoli 
dalších funkcí či služeb spojených
s nabízenými soukromými palubními 
aplikacemi tísňového nebo asistenčního 
volání a ohledně úrovně služeb, kterou 
mohou v případě zakoupení takovýchto 
aplikací očekávat, a nákladů spojených
s těmito službami.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelům by měly být poskytnuty jasné informace o rozdílech mezi palubním systémem 
eCall a službou třetí strany využívající systém eCall, o funkci soukromých systémů, možnosti 
kdykoli přejít na celoevropskou službu eCall, jakož i zpracování údajů prováděné třetími 
stranami. 

Pozměňovací návrh 6

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) 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 
jasné normy v oblasti bezpečnosti
a ochrany osobních údajů a soukromí. 
Tyto služby by měly zůstat pro zákazníky 
vždy dobrovolné. 

Or. en

Pozměňovací návrh 7

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. Jelikož to vyžaduje technické
i právní zázemí, Komise by měla na 
základě konzultací se všemi zúčastněnými 
stranami bez prodlení zhodnotit všechny 
možnosti s cílem podpořit a zajistit 
otevřeně přístupnou platformu a případně 
předložit legislativní návrh pro dané 
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účely. 

Or. en

Odůvodnění

Zajištění otevřeně přístupné platformy v této fázi by mohlo způsobit další průtahy při 
zprovoznění systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112, který bude ku prospěchu 
účastníkům silničního provozu v celé Unii. Komise by nicméně měla zintenzívnit svou práci, 
jež se týká služeb poskytujících přidanou hodnotu, které by mohly být pro spotřebitele 
prospěšné. Je třeba především ujasnit, za jakých podmínek mohou mít třetí strany, jež 
poskytují soukromě službu eCall či jiné služby s přidanou hodnotou, přístup k údajům 
uloženým v palubním systému.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Zavedení jakékoli další palubní 
aplikace či služby by nemělo způsobit 
zpoždění, co se týče vstupu tohoto nařízení
v platnost ani jeho provádění.  

Or. en

Odůvodnění

Použití interoperabilního palubního systému eCall pro celou EU je důležitým pokrokem
v oblasti bezpečnosti silničního provozu, a proto by nemělo být déle odkládáno.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Jelikož systém eCall souvisí
s bezpečností, je žádoucí jeho maximální 
spolehlivost. Je tudíž nutné zajistit 
přesnost i kvalitu minimálního souboru 
dat a hlasového přenosu a vyvinout 
jednotný systém testování s cílem zaručit 
vysokou životnost a trvanlivost palubního 
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systému eCall, což spadá do působnosti 
pravidelných technických inspekcí 
vykonávaných v souladu s nařízením (EU) 
č. .../.... 1*. Ustanovení podrobně 
upravující testování by měla být zahrnuta 
do příslušné přílohy tohoto nařízení.
__________________
1 Nařízení (EU) č. ….. Evropského 
parlamentu a Rady ze dne ...
o pravidelných technických prohlídkách 
motorových vozidel a jejich přípojných 
vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES 
(Úř. věst. L ...). 
*OJ: Vložte prosím číslo, datum a odkaz 
na zveřejnění dokumentu 
č. 2012/0184(COD).

Or. en

Odůvodnění

Vozidlo vybavené palubním systémem eCall může být po několik let v intenzívním provozu, 
aniž by se poškodilo v důsledku závažné dopravní nehody, a tudíž v této době služba eCall 
využívající linku 112 nemusí být vůbec aktivována. Aby palubní systém eCall mohl 
automaticky provést tísňové volání na linku 112, je třeba systém pravidelně testovat s cílem 
zajistit jeho funkčnost v průběhu doby životnosti vozidla. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Z požadavků na ochranu cestujících
v případě čelního nárazu a bočního nárazu 
jsou podle směrnice 2007/46/ES vyňata 
malosériová vozidla. Proto by tato 
malosériová vozidla měla být rovněž 
vyňata z povinnosti splňovat požadavky 
týkající se eCall.

(11) Z požadavků na ochranu cestujících
v případě čelního nárazu a bočního nárazu 
jsou podle směrnice 2007/46/ES vyňata
malosériová vozidla. Proto by tato 
malosériová vozidla měla být rovněž 
vyňata z povinnosti splňovat požadavky 
týkající se eCall stanovené v tomto 
nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení bude platit od 1. října 2015 a výrobci se do té doby přizpůsobí technickým 
požadavkům. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení se kromě definic, 
jež stanoví článek 3 směrnice 2007/46/ES
a článek 2 nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 305/20131212, použijí 
tyto definice:

Pro účely tohoto nařízení se kromě definic, 
jež stanoví článek 3 směrnice 2007/46/ES,
použijí tyto definice:

__________________
12 Úř. věst. L 91, 3.4.2013, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 305/2013 by v praxi znamenal, že 
Komise může změnit definice ve stávajícím návrhu na základě změny příslušné definice 
nařízení v přenesené pravomoci. Jelikož definice stanovené v tomto článku jsou považovány 
za zásadní prvky nařízení, pravomoc definovat jejich význam nemůže být delegována Komisi. 
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Pozměňovací návrh 13

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 pro nouzové situace, jenž se skládá
z palubního vybavení a prostředků ke 
spuštění, řízení a provedení přenosu 
eCall, jenž je aktivovaný automaticky 
prostřednictvím palubních senzorů nebo 
ručně, který prostřednictvím veřejných 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;

Or. en

Odůvodnění

eCall by měl být veřejnou službou tísňového volání v celé EU.

Pozměňovací návrh 14

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.

vypouští se

Or. en



PE521.605v01-00 14/28 PR\1006297CS.doc

CS

Odůvodnění

Kombinace obou definic jak je navržena v tomto článku je velmi matoucí, protože pojmy se 
zdají podobné či alespoň související, avšak definice se překrývají a nejsou sladěny, za použití 
odlišné terminologie. S cílem předejít nesrovnalostem lze druhou definici vypustit a v textu 
používat pouze definici první. 

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „eCall“ je palubním tísňovým voláním 
na číslo 112 prostřednictvím palubního 
systému eCall;

Or. en

Odůvodnění

Tato definice je zásadní součástí pro účely daného nařízení, a proto je třeba ji uvést ve znění 
návrhu. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b) „centrem tísňového volání“ (PSAP) se 
rozumí fyzické místo, kde jsou v rámci 
odpovědnosti veřejného orgánu nebo 
soukromé organizace uznané členským 
státem jako první přijata tísňová volání;

Or. en

Odůvodnění

Tato definice je zásadní součástí pro účely daného nařízení, a proto je třeba ji uvést ve znění 
návrhu. 
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c) „minimálním souborem dat (MSD)“ 
se rozumí informace stanovené normou 
„Telematika v silniční dopravě a provozu 
– e-Safety – Minimální soubor dat pro 
eCall“ (EN 15722), který je zaslán do 
centra tísňového volání služby eCall 
(PSAP);

Or. en

Odůvodnění

Tato definice je zásadní součástí pro účely daného nařízení, a proto je třeba ji uvést ve znění 
návrhu. 

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d) „palubním zařízením“ se rozumí 
zařízení uvnitř vozidla, které poskytuje 
nebo má přístup k palubním údajům 
požadovaným k provedení transakce eCall 
prostřednictvím veřejné mobilní 
bezdrátové komunikační sítě;

Or. en

Odůvodnění

Tato definice je zásadní součástí pro účely daného nařízení, a proto je třeba ji uvést ve znění 
návrhu. 

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 2 e (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2e) „veřejnou sítí mobilních bezdrátových 
komunikací“ se rozumí veřejně dostupná 
síť mobilních bezdrátových komunikací
v souladu se směrnicí 2002/21/ES1

a směrnicí 2002/22/ES2 Evropského 
parlamentu a Rady;
__________________
1Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002
o společném předpisovém rámci pro sítě
a služby elektronických komunikací 
(rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108, 
24.4.2002, s. 33).
2 Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002
o univerzální službě a právech uživatelů 
týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací (směrnice
o univerzální službě) (Úř. věst. L 108, 24. 
4. 2002, s. 51).

Or. en

Odůvodnění

Tato definice je zásadní součástí pro účely daného nařízení, a proto je třeba ji uvést ve znění 
návrhu. 

Pozměňovací návrh 20

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 jsou 
vybaveny vestavěným palubním systémem 
eCall v souladu s tímto nařízením a akty
v přenesené pravomoci přijatými podle 
tohoto nařízení.

Or. en
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Odůvodnění

Ačkoli použití přenosných řešení (např. mobilních telefonů) by mohlo systému eCall do určité 
míry zajistit funkčnost, povinné zavádění do nových typově schválených vozidel by se mělo 
zakládat na vestavěných palubních zařízeních, neboť uvedená přenosná zařízení lze odstranit 
nebo je jen zapomenout aktivovat.

Pozměňovací návrh 21

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, 
jež je zjištěna aktivací jednoho či více 
senzorů a/nebo procesorů ve vozidle, k níž 
dojde na území Unie, bylo automaticky 
spuštěno tísňové volání eCall na číslo 
tísňového volání 112.

Or. en

Odůvodnění

Definice této zcela zásadní povinnosti výrobců je spojena s nevyjasněným pojmem „vážná 
nehoda“, a proto je třeba blíže specifikovat, že k vážným nehodám dochází, pokud alespoň 
jeden senzor a/nebo procesor ve vozidle nehodu takto vyhodnotí a dojde k aktivaci systému.

Pozměňovací návrh 22

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 číslo tísňového volání 112 bylo možno 
spustit i ručně.

Or. en
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Odůvodnění

Veškeré nové typy vozidel je třeba vybavit palubním systémem eCall.

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První a druhý pododstavec nemají vliv na 
právo vlastníka vozidla využívat jiný 
systém tísňového volání instalovaný ve 
vozidle, který poskytuje podobné služby, 
navíc k palubnímu systému eCall.
V případě, kdy jiný systém tísňového 
volání bude odpovídat normě EN 16062 
„Inteligentní dopravní systémy – eSafety –
Systémy služeb třetích stran využívající 
eCall - Aplikační požadavky, a výrobci či 
poskytovatelé služeb prokáží, že palubní 
systém zahrnuje přepínací mechanismus, 
který zajišťuje, že je vždy aktivní pouze 
jeden systém a že dojde automaticky
k přepnutí na palubní systém eCall
v případě, že druhý systém tísňového 
volání je nefunkční;

Or. en

Odůvodnění

Systémy služeb třetích stran využívající eCall mohou fungovat společně s palubním systémem 
eCall využívajícím linku tísňového volání 112 pod podmínkou, že veřejná služba eCall 
využívající linku 112 je vždy k dispozici alespoň jako „pojistka“.

Pozměňovací návrh 24

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 

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

které poskytují systémy družicové 
navigační systémy, včetně systémů Galileo
a EGNOS.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zohledňující vypuštění definice „palubního systému“. 

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely schválení typu se přijmou 
pouze ty palubní systémy eCall, které lze 
vyzkoušet.

4. Pro účely schválení typu se přijmou 
pouze ty vestavěné palubní systémy eCall, 
které lze vyzkoušet.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli použití přenosných řešení (např. mobilních telefonů) by mohlo systému eCall do určité 
míry zajistit funkčnost, povinné zavádění do nových typově schválených vozidel by se mělo 
zakládat na vestavěných palubních zařízeních, neboť uvedená přenosná zařízení lze odstranit 
nebo je jen zapomenout aktivovat.

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Výrobci prokáží, že v případě 
kritického selhání systému, které by 
způsobilo nemožnost provést eCall, 
zjištěného v průběhu autotestu nebo po 
něm, bude posádka vozidla upozorněna.   

Or. en
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Pozměňovací návrh 27

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. en

Odůvodnění

Přizpůsobení povinnosti výrobců, pokud jde o přístup k informacím o opravě a údržbě 
vozidla, jak stanovuje nařízení (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel
z hlediska emisí z lehkých motorových vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a 
z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla.

Pozměňovací návrh 28

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.

Or. en

Odůvodnění

Změny směrnice 2007/46/ES jsou již předpokládány v článku 11 tohoto návrhu. Po přijetí 
vytvoří toto nařízení společně s akty v přenesené pravomoci přijatými na jeho základě 
samostatné nařízení v souvislosti s postupem EK pro schválení typu upraveného touto 
směrnicí. 
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Pozměňovací návrh 29

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

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 založeny na 
požadavcích stanovených v odstavcích 2, 
3, 4 a 6 a případně na těchto normách:

Or. en

Odůvodnění

Odstavec 2 definuje velice důležitý požadavek spojený s fungováním systému eCall, který je 
třeba zohlednit při zavádění podrobných technických požadavků a testů.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) lhůta pro uchovávání údajů v palubním 
systému;

f) lhůta pro uchovávání údajů v palubním 
systému eCall;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zohledňující vypuštění definice „palubního systému“. 

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) veškeré další nezbytné informace, pokud 
jde o zpracování osobních údajů
v souvislosti s poskytováním soukromé 
služby eCall a/nebo ostatních služeb

i) veškeré další nezbytné informace, pokud 
jde o zpracování osobních údajů
v souvislosti s poskytováním soukromé 
služby eCall a/nebo ostatních služeb
s přidanou hodnotou, při zvláštním 
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s přidanou hodnotou. zohlednění skutečnosti, že mohou 
existovat rozdíly mezi zpracováním údajů 
prostřednictvím palubního systému eCall
a soukromých systémů eCall či jiných 
služeb s přidanou hodnotou, především co 
se týče průběžného zaznamenávání polohy 
vozidla.  

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelům je dále třeba poskytnout jasné informace o zpracování údajů, jež provádějí třetí 
strany. 

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Výrobci poskytnou informace uvedené
v odstavci 3 jakožto součást technické 
dokumentace předávané spolu s vozidlem. 

Or. en

Odůvodnění

Spotřebiteli je rovněž třeba objasnit způsoby sdělování informací v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů. 

Pozměňovací návrh 33

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 

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

osobních údajů a informací o uživateli 
uvedené v odstavci 3.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Podle údajů shromážděných Komisí zahynulo v roce 2012 během více než jednoho milionu 
dopravních nehod na evropských silnicích přibližně 28 000 lidí a více než 1,5 milionu bylo 
zraněno. Kromě tragédie, kterou představuje ztráta lidského života a zranění, představují tyto 
případy pro společnost také hospodářskou zátěž každoročních nákladů ve výši přibližně 130 
miliard EUR. 

EU je pevně odhodlána snížit počet silničních nehod, jakož i zmírnit jejich následky, když už
k nim dojde. K dosažení těchto cílů podstatně přispěje, až bude plně nainstalován
a zprovozněn systém eCall v celé EU a každý řidič jej bude mít k dispozici. Hlavním 
přínosem systému eCall bude snížení počtu smrtelných nehod a zmírnění závažnosti zranění 
způsobených dopravními nehodami, a to díky rychlejšímu příjezdu tísňových služeb na místo 
nehody.

Jelikož Evropský parlament již po dlouhou dobu zavedení služby eCall podporuje, přijal dne 
12. července 2012 velkou většinou společnou zprávu výborů IMCO a TRAN nazvanou eCall: 
nová služba čísla 112 pro občany, na které zpravodajka s potěšením spolupracovala
s Dieterem-Lebrechtem Kochem. Zpráva vyjádřila politování ohledně zpoždění
a nedostatečného pokroku v dosavadním dobrovolném zavádění služby eCall zohlednila 
hodnocení dopadů Komise, z čehož vyplynulo, že povinné zavádění služby eCall 
prostřednictvím legislativní činnosti je jedinou možností k dosažení kladných výsledků.
Parlament poté požádal Komisi, aby v rámci směrnice 2007/46/ES předložila návrh s cílem 
zajistit do roku 2015 ve všech nových typově schválených vozidlech a ve všech členských 
státech povinné zavedení veřejného systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112.

Zpravodajka proto vítá návrh Komise zavést požadavek na vybavení vozidel palubním 
systémem eCall, jenž byl předložen společně s návrhem na zavedení interoperabilní služby 
eCall v celé Unii. Po přijetí tyto dva návrhy doplní regulační rámec pro systém eCall s cílem 
zajistit, aby počínaje říjnem 2015 byly všechny nové modely osobních automobilů i lehká 
užitková vozidla byly vybaveny systémem volání eCall na linku 112 a aby byla vytvořena 
nutná infrastruktura sloužící k řádnému přijímání i vyřizování volání eCall v centrech pro 
tísňové volání. To zajistí kompatibilitu, interoperabilitu a kontinuitu celoevropské služby 
eCall. 

Zpravodajka je toho názoru, že oba návrhy jsou ve značném souladu s požadavky Parlamentu,
a navrhuje schválení jejich klíčových prvků. Z tohoto důvodu a na základě rychlého uvážení 
návrhů Komise připadne Parlamentu důležitá úloha mezi příznivci zavedení služby eCall, 
čímž přispěje k tomu, aby se služba eCall v dohodnuté lhůtě, tj. do roku 2015, stala realitou.

Co se týče návrhu ohledně požadavků na schválení typu pro zavedení palubního systému 
eCall, který je předmětem této zprávy, zpravodajka především podporuje návrh Komise a cíle, 
jichž má dosáhnout. U několika konkrétních aspektů se však zpravodajka domnívá, že návrh 
by mohl být posílen či objasněn s cílem zajistit, aby byl přínosný pro všechny zúčastněné 
strany.
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Dodatečné záchranné služby a/nebo služby s přidanou hodnotou (otevřeně přístupná 
platforma)

Po zavedení celoevropské veřejné služby eCall budou nová vozidla vybavena základní 
palubní telematickou platformou, která propojí technické prvky (bezdrátovou komunikaci, 
technologii přesné lokalizace a spojení se systémy řízení vozu a systémy senzorů), což by se 
mohlo stát základem pro řadu palubních aplikací či služeb. 

Aby byla spotřebitelům zajištěna svobodná volba, spravedlivá hospodářská soutěž, podpořeny 
inovace a podnícena konkurenceschopnost, zpravodajka se domnívá, že palubní systém eCall 
by měl být otevřen pro případné budoucí palubní aplikace a služby. Zpravodajka je rovněž 
toho názoru, že je třeba se zaměřit v prvé řadě na bezpečnostní aspekty. Je třeba zajistit, aby 
zavedení jakýchkoli dalších palubních aplikací či služeb nezpozdilo zprovoznění systému 
eCall využívajícího linku tísňového volání 112. Zároveň je třeba podnítit Komisi k tomu, aby 
dále zintenzívnila svou práci na službách s přidanou hodnotou, které by mohly znamenat 
dodatečný přínos pro spotřebitele i odvětví, především co se týče ochrany osobních údajů.

Soukromé služby tísňového volání (systémy služeb třetích stran využívající eCall)

Soukromé služby tísňového volání byly zavedeny v Evropě poprvé koncem 90. let a dnes jsou 
nabízeny různými automobilovými společnostmi a poskytovateli služeb. Nicméně jen asi 0,7 
% vozidel je v současné době vybavena systémy soukromých služeb tísňového volání v EU, 
přičemž jejich počet roste jen pozvolna. Kromě toho tyto soukromé systémy nenabízejí 
interoperabilitu ani kontinuitu v celoevropském měřítku. Tato služba je běžně nabízena pouze
u luxusních vozů a jen v těch zemích, kde existuje jasný obchodní scénář.

Obdobně nabídce jakýchkoli dalších aplikací či služeb je zpravodajka toho názoru, že 
celoevropská veřejná služba eCall využívající číslo tísňového volání 112 a soukromé tísňové 
služby mohou fungovat současně, budou-li přijata opatření nezbytná k zajištění kontinuity
v poskytování služby spotřebiteli a opatření nutná k ochraně osobních údajů. 

Systém eCall by měl být veřejnou službou tísňového volání, která bude poskytována zdarma
a ku prospěchu všech řidičů v Evropě bez ohledu na značku jejich vozidla. Všechna vozidla 
by měla být vybavena palubním systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112, 
která by měla být vždy dostupná, alespoň jako „pojistka“. Kromě toho by spotřebitelům měly 
být poskytnuty jasné informace o rozdílech mezi palubním systémem eCall a podporovanými 
systémy služeb třetích stran, a měli by mít možnost kdykoli přejít na celoevropskou službu 
eCall.

Další objasnění 

Kromě výše uvedených aspektů považuje zpravodajka za důležité zajistit v celém návrhu, aby 
se povinné zavedení palubního systému eCall zakládalo na vestavěném palubním vybavení 
spíše než na přenosných zařízeních (jako jsou mobilní telefony), jelikož ty lze odstranit či 
pouze zapomenout aktivovat.

Kromě toho je třeba podpořit návrh Komise na zavedení povinného vybavení vozidel 
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palubním systémem eCall v první fázi pouze v těch kategoriích vozidel, ve kterých již existují 
vhodné spouštěcí mechanismy. Komisi je však třeba podnítit k tomu, aby učinila krok vpřed 
na základě již probíhající činnosti a předložila návrhy na co nejrychlejší rozšíření ustanovení
o službě eCall rovněž na motocykly, jakož i těžká nákladní vozidla, autokary a autobusy. 

Zpravodajka se rovněž domnívá, že systém eCall by měl být pravidelně testován, s cílem 
zajistit jeho funkčnost po dobu životnosti vozidla. Jelikož tento aspekt přesahuje předpisy 
upravující schvalování typu a do stávajícího návrhu nelze začlenit žádné povinnosti, měli by 
být spoluzákonodárci povzbuzeni, aby měli zavedení systému eCall na paměti při revizi 
směrnice 2009/40/ES o pravidelných technických prohlídkách.

A konečně, s cílem zajistit srozumitelnost tohoto legislativního aktu navrhuje zpravodajka 
změnu definic používaných pro tyto účely, jakož i pravomocí, jež mají být svěřeny Komisi 
pro účely přijímání aktů v přenesené pravomoci. 
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PŘÍLOHA – SEZNAM PŘÍSPĚVKŮ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN

Prohlášení

Následující seznam zúčastněných stran byl sestaven na základě schůzek, emailů a písemných 
vyjádření v období od jmenování zpravodajky do uplynutí lhůty pro tento návrh zprávy
v říjnu 2013.

Je třeba předeslat, že tento seznam není vyčerpávající, neboť je složité sestavit seznam všech 
implicitních příspěvků a stanovisek obhajujících danou problematiku, které byly inspirací pro 
tuto zprávu. Je také nutno podotknout, že tento návrh zprávy představuje pouze zahájení 
legislativní činnosti v Parlamentu, neboť diskuse a legislativní činnost budou pokračovat až 
do konečného přijetí tohoto právního předpisu. Zúčastněné strany přispívají i v pozdějších 
fázích, a proto nelze tento seznam vnímat jako úplný.

Jeho cílem však je otevřeně ukázat, co bylo inspirací pro tento návrh zprávy.

Seznam zúčastněných stran

 European Automobile Manufacturers Association (ACEA–Sdružení evropských výrobců 
automobilů),

 AFCAR - Alliance for the Freedom of Car Repair
 BMW
 BOSCH
 CLEPA - European Association of Automotive Suppliers (Evropské sdružení dodavatelů 

automobilových součástí)
 EENA
 ERTICO
 ETSC - European Transport Safety Council (Evropská rada pro bezpečnost dopravy)
 European GNSS Agency (Agentura pro evropský GNSS)
 FIA - Federation Internationale de l'Automobile
 FIGIEFA - International Federation of Automotive Aftermarket Distributors (Mezinárodní

federace distributorů na trhu navazujícím na automobilový průmysl)
 GDV - German Insurance Association
 Hyundai
 IMA - Inter Mutuelles Assistance
 Insurance Europe
 JAMA
 PSA
 SNSA - Syndicat National des Sociétés d’Assistance
 Toyota Motor Europe
 VDA - German Association of the Automotive Industry

Na závěr lze konstatovat, že zpravodajka se tímto tématem zabývá již několik let, a to i jako 
spoluzpravodajka zprávy z vlastní iniciativy v roce 2012. Co se týče příspěvků zúčastněných 
stran před zahájením práce na této zprávě, kontaktujte prosím kancelář zpravodajky. 
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