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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Parlamentu uvedené v dvoch stĺpcoch

Vypustený text sa vyznačuje tučnou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradený 
text sa vyznačuje tučnou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa vyznačuje 
tučnou kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu identifikuje 
príslušnú časť posudzovaného návrhu aktu. Ak pozmeňujúci návrh patrí 
k platnému aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, záhlavie pozmeňujúceho 
návrhu obsahuje tretí riadok, v ktorom uvádza platný akt a vo štvrtom riadku 
príslušné ustanovenie tohto aktu, ktorý chce Parlament zmeniť.

Pozmeňujúce návrhy Parlamentu vo forme konsolidovaného textu

Nový text je zvýraznený tučnou kurzívou. Vypustenia sa vyznačujú buď 
pomocou symbolu ▌alebo prečiarknutím. Náhradný text sa vyznačuje 
označením nového textu tučnou kurzívou a vypustením alebo prečiarknutím 
nahradeného textu. 
Výnimočne sa neoznačujú čisto technické zmeny vykonané v redakčných 
oddeleniach pri príprave konečného textu.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa týka požiadaviek 
typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall a ktorým sa mení smernica 
2007/46/ES
(COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0316),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0174/2013),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. 
septembra 20131,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a na stanoviská 
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-
0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Hlava 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh
NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

ktoré sa týka požiadaviek typového 
schválenia pri zavádzaní palubného 
systému eCall a ktorým sa mení smernica 
2007/46/ES

ktoré sa týka požiadaviek typového 
schválenia pri zavádzaní palubného 
systému eCall pomocou služby tiesňového 
volania na linke 112 a ktorým sa mení 
smernica 2007/46/ES

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Zavedenie služby eCall dostupnej vo
všetkých vozidlách a vo všetkých 
členských štátoch je od roku 2003 jednou 
z hlavných priorít Únie v oblasti 
bezpečnosti cestnej premávky. Na 
dosiahnutie tohto cieľa sa v rámci 
prístupu dobrovoľného zavedenia začalo 
viacero iniciatív, zatiaľ však neboli príliš 
úspešné.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3

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. Komisia by mala 
ďalej posúdiť možnosť rozšíriť 
požiadavku na vybavenie vozidiel 
palubným systémom eCall v blízkej 
budúcnosti aj na ďalšie kategórie vozidiel, 
ako sú ťažké nákladné vozidlá, autobusy, 
autokary a dvojkolesové motorové vozidlá, 
a to s cieľom predstaviť legislatívny 
návrh.

Or. en

Odôvodnenie

Ako vyplýva z posúdenia vplyvu pripraveného Komisiou, povinné vybavenie vozidiel 
palubným systémom eCall sa môže v blízkej budúcnosti rozšíriť aj na motocykle, aj keď je ešte 
potrebný určitý výskum. Zavedenie služby eCall v Európe by bolo prínosné aj pre nákladné 
vozidlá a autobusy.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Verejná interoperabilná služba eCall 
založená na jednotnom európskom čísle 
tiesňového volania 112 v celej Únii(„číslo 
tiesňového volania 112“) a súkromné 
služby eCall (systémy eCall podporované 
službami tretích strán) môžu existovať 
spoločne pod podmienkou, že sa prijmú 
opatrenia nevyhnutné na zaistenie 
kontinuity poskytovania služby 
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spotrebiteľom. V záujme zaistenia 
kontinuity verejnej služby eCall pomocou 
linky 112 vo všetkých členských štátoch 
počas celej životnosti vozidla a zaručenia 
nepretržitej automatickej dostupnosti 
služby eCall pomocou linky 112 by mali 
byť všetky vozidlá vybavené službou eCall 
pomocou linky 112, a to bez ohľadu na to, 
či si kupujúci vozidla zvolí alebo nezvolí 
súkromnú možnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Systémy eCall podporované službami tretích strán môžu existovať spoločne s palubným 
systémom eCall pomocou linky 112 pod podmienkou, že verejná služba eCall založená na 
čísle 112 je vždy dostupná minimálne ako záložná možnosť.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7b) Spotrebitelia by mali mať k dispozícii 
reálny prehľad o palubnom systéme 
eCall, ako aj o súkromnom systéme eCall, 
ak je vozidlo takýmto systémom vybavené, 
a úplné a spoľahlivé informácie týkajúce 
sa všetkých doplnkových funkcií či služieb 
súvisiacich s ponúkanou súkromnou 
palubnou aplikáciou tiesňového volania, 
ako aj o úrovni služieb očakávanej pri 
kúpe týchto aplikácií tretích strán 
a súvisiacich nákladoch.

Or. en

Odôvodnenie

Spotrebitelia by mali dostať jasné informácie o rozdieloch medzi palubným systémom eCall 
a systémom eCall využívajúcim službu tretích strán, o funkciách súkromných systémov, 
možnosti kedykoľvek prejsť k službe eCall v celej EÚ, ako aj o spracovaní údajov 
poskytovateľmi tretích strán.
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Pozmeňujúci návrh 6

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. Všetky
doplnkové služby by však mali byť 
navrhnuté tak, aby zbytočne nerozptyľovali 
vodiča a mali by spĺňať jasné 
bezpečnostné normy a normy ochrany 
osobných údajov. Tieto služby musia 
zostať pre spotrebiteľov voliteľné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

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. Keďže 
si to vyžaduje technický a právny základ, 
Komisia by mala bezodkladne a po 
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konzultáciách so zainteresovanými 
stranami posúdiť všetky možnosti 
podpory, zaistiť platformu s otvoreným 
prístupom a podľa okolností predložiť 
súvisiace legislatívne návrhy.

Or. en

Odôvodnenie

Zaistenie platformy s otvoreným prístupom v tejto fáze by mohlo viesť k ďalšiemu oneskoreniu 
uvedenia systému tiesňového volania eCall pomocou linky 112 do prevádzky s cieľom 
sprístupniť výhody účastníkom cestnej premávky v celej Únii. Komisia by však mala 
zintenzívniť svoju činnosť, pokiaľ ide o služby s pridanou hodnotou, ktoré by mohli priniesť 
ďalšie výhody spotrebiteľom. Predovšetkým by sa malo vysvetliť, za akých podmienok môžu 
tretie strany poskytujúce súkromnú službu eCall alebo služby s pridanou hodnotou získať 
prístup k údajom uloženým v palubnom systéme.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Zavedenie doplnkových aplikácií 
alebo služieb by nemalo zdržať 
nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia 
a jeho uplatňovanie.

Or. en

Odôvodnenie

Zavedenie interoperabilného palubného systému eCall v celej EÚ je dôležitým pokrokom 
v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, a preto by sa už nemalo odkladať.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Systém eCall, ako systém týkajúci sa 
bezpečnosti, si vyžaduje najvyššiu možnú 
úroveň spoľahlivosti. Preto je potrebné 
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zaistiť presnosť minimálneho súboru 
údajov, hlasového prenosu a kvalitu 
a pripraviť jednotný režim skúšok na 
zaistenie dlhej životnosti a trvanlivosti 
palubného systému eCall. Na tento systém 
sa vzťahujú pravidelné technické kontroly 
vykonávané v súlade s nariadením (EÚ) 
č. .../.... 1*. Podrobné ustanovenia 
o skúškach by mali byť zahrnuté do 
príslušnej prílohy.
__________________
Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. …/... z ... o pravidelných 
kontrolách technického stavu motorových 
vozidiel a ich prípojných vozidiel 
a o zrušení smernice 2009/40/ES 
(Ú. v. L...). 
*Ú. v.: vložte, prosím, číslo, dátum a údaje 
o uverejnení referencie dokumentu 
2012/0184(COD).

Or. en

Odôvodnenie

Vozidlo vybavené palubným systémom eCall sa môže intenzívne používať niekoľko rokov, 
pokiaľ nie je poškodené vážnou dopravnou nehodou, pričom je možné, že systém eCall 
pomocou linky 112 sa v tomto období vôbec neaktivuje. Aby bol palubný systém eCall 
schopný kedykoľvek automaticky spustiť tiesňové volanie na linku 112, musí sa po celý čas 
životnosti vozidla pravidelne skúšať v záujme zaistenia jeho funkčnosti.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Požiadavky na ochranu cestujúcich 
v prípade čelného a bočného nárazu sa 
v súlade so smernicou 2007/46/ES 
netýkajú vozidiel vyrábaných v malých 
sériách. Vozidlá vyrábané v malých sériách 
by preto mali byť oslobodené od 
povinnosti dodržiavať požiadavky týkajúce 

(11) Požiadavky na ochranu cestujúcich 
v prípade čelného a bočného nárazu sa 
v súlade so smernicou 2007/46/ES 
netýkajú vozidiel vyrábaných v malých 
sériách. Vozidlá vyrábané v malých sériách 
by preto mali byť oslobodené od 
povinnosti dodržiavať požiadavky týkajúce 
sa systému eCall stanovené v tomto 
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sa systému eCall. nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

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.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2015 a výrobcovia sa dovtedy prispôsobia 
technickým požiadavkám.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia sa okrem 
vymedzení pojmov uvedených v článku 3 
smernice 2007/46/ES a článku 2 
delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 
č. 305/201312 uplatňujú tieto vymedzenia 
pojmov:

Na účely tohto nariadenia sa okrem 
vymedzení pojmov uvedených v článku 3 
smernice 2007/46/ES uplatňujú tieto 
vymedzenia pojmov:

__________________
12 Ú. v. EÚ L 91, 3.4.2013, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Z odkazu na delegované nariadenie Komisie č. 305/2013 by v praxi vyplynulo, že Komisia 
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môže zmeniť vymedzenia v aktuálnom návrhu prostredníctvom zmeny príslušnej vymedzenia 
v delegovanom nariadení. Keďže vymedzenia stanovené v tomto článku sa považujú za 
základné prvky nariadenia, nie je možné delegovať na Komisiu právomoc vymedzovať ich 
význam.

Pozmeňujúci návrh 13

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 tiesňový
systém skladajúci sa z palubného 
zariadenia a prostriedkov na spustenie, 
riadenie a vykonanie prenosu volania 
eCall aktivovaných buď automaticky 
palubnými senzormi alebo manuálne, ktorý 
prostredníctvom verejnej mobilnej 
bezdrôtovej komunikačnej siete prenáša 
normalizovaný minimálny súbor údajov 
a pomocou linky 112 vytvára audiokanál 
medzi osobami vo vozidle a strediskom 
tiesňového volania,

Or. en

Odôvodnenie

Systém eCall by mal byť verejným systémom tiesňového volania v celej EÚ.

Pozmeňujúci návrh 14

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 

vypúšťa sa
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bezdrôtovej komunikačnej siete.

Or. en

Odôvodnenie

Spojenie dvoch vymedzení navrhované v tomto článku je veľmi zmätočné, keďže termíny sa 
javia ako podobné alebo minimálne navzájom súvisia, vymedzenia sa však prekrývajú a vôbec 
nie sú harmonizované, pričom používajú odlišnú terminológiu. Aby nedochádzalo k zámene, 
druhé vymedzenie je možné vypustiť a v texte použiť len prvé vymedzenie.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) „eCall“ znamená palubné tiesňové 
volanie na linku 112, realizované 
prostredníctvom palubného systému 
eCall;

Or. en

Odôvodnenie

Toto vymedzenie je základným prvkom na účely predmetného nariadenia, preto musí byť 
uvedené aj v texte návrhu.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2b) „stredisko tiesňového volania 
(PSAP)“ je fyzické miesto, ktoré ako prvé 
prijíma tiesňové volania v rámci 
zodpovednosti verejného orgánu alebo
súkromnej organizácie uznanej 
príslušným členským štátom;

Or. en
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Odôvodnenie

Toto vymedzenie je základným prvkom na účely predmetného nariadenia, preto musí byť 
uvedené aj v texte návrhu.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 2c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2c) „minimálny súbor údajov (minimal 
set of data – MSD)“ tvoria informácie 
určené v norme Telematika v cestnej 
doprave. Elektronická bezpečnosť. 
Minimálny súbor dát pre eCall (MSD) 
(STN EN 15722), ktoré sa zasielajú do 
PSAP pre eCall;

Or. en

Odôvodnenie

Toto vymedzenie je základným prvkom na účely predmetného nariadenia, preto musí byť 
uvedené aj v texte návrhu.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 2d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2d) „palubné zariadenie“ je zariadenie vo 
vozidle, ktoré poskytuje údaje o vozidle 
alebo má k týmto údajom prístup, pričom 
tieto údaje sú potrebné na uskutočnenie 
transakcie eCall vo verejnej mobilnej 
bezdrôtovej komunikačnej sieti;

Or. en

Odôvodnenie

Toto vymedzenie je základným prvkom na účely predmetného nariadenia, preto musí byť 
uvedené aj v texte návrhu.
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 2e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2e) „verejná mobilná bezdrôtová 
komunikačná sieť“ je mobilná bezdrôtová 
komunikačná sieť prístupná verejnosti 
v súlade so smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/21/ES1

a smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 2002/22/ES2;
__________________
1Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 
o spoločnom regulačnom rámci pre 
elektronické komunikačné siete a služby 
(rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 
24.4.2002, s. 33).
2Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 
o univerzálnej službe a právach 
užívateľov týkajúcich sa elektronických 
komunikačných sietí a služieb (smernica 
univerzálnej služby) (Ú. v. ES L 108, 
24.4.2002, s. 51).

Or. en

Odôvodnenie

Toto vymedzenie je základným prvkom na účely predmetného nariadenia, preto musí byť 
uvedené aj v texte návrhu.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 4 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vozidiel uvedené v článku 2 sú vybavené 
zabudovaným palubným systémom eCall 
v súlade s týmto nariadením 
a delegovanými aktmi prijatými podľa 
tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Aj keď sa funkčnosť služby eCall môže v určitom rozsahu zabezpečiť pomocou prenosných 
riešení (ako napríklad mobilných telefónov), povinné zavedenie v nových typovo schválených 
vozidlách musí byť založené na zabudovanom palubnom zariadení, pretože prenosné 
zariadenia sa môžu odstrániť alebo sa môže zabudnúť na ich aktiváciu.

Pozmeňujúci návrh 21

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, zistenej 
aktiváciou jedného alebo viacerých 
senzorov alebo procesorov vo vozidle, 
ktorá sa stane na území Únie, zabezpečené 
automatické spustenie tiesňového volania 
eCall na číslo tiesňového volania 112.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže vymedzenie tejto najzásadnejšej povinnosti výrobcov súvisí s neurčitým termínom 
„závažná nehoda“, treba spresniť, že o závažnú nehodu ide vtedy, keď minimálne jeden 
senzora/ alebo procesor vo vozidle zistí nehodu a aktivuje sa.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vozidiel sú vyrobené tak, aby bola 
zabezpečená aj možnosť manuálneho 
spustenia tiesňového volania eCall na číslo 
tiesňového volania 112.

Or. en

Odôvodnenie

Palubným systémom eCall sú vybavené všetky nové typy vozidiel.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prvým a druhým pododsekom nie je 
dotknuté právo vlastníka vozidla používať 
iný systém tiesňového volania 
namontovaný vo vozidle, ktorý poskytuje 
podobnú službu, ako doplnok 
k palubnému systému eCall. V takomto 
prípade musí byť druhý systém tiesňového 
volania v súlade s normou STN EN 16102 
Inteligentné dopravné systémy. 
Elektronická bezpečnosť. eCall. 
Prevádzkové požiadavky na podporu tretej 
strany a výrobcovia alebo poskytovatelia 
služieb preukážu, že palubný systém 
zahŕňa prepínací mechanizmus, ktorý 
zabezpečí, že v danej chvíli sa aktivuje len 
jeden systém a že v prípade nefunkčnosti 
druhého systému tiesňového volania sa 
automaticky zapne palubný systém eCall.

Or. en

Odôvodnenie

Systémy eCall podporované službami tretích strán môžu existovať spoločne s palubným 
systémom eCall pomocou linky 112 pod podmienkou, že verejná služba eCall pomocou linky 
112 bude vždy dostupná minimálne ako záložná možnosť.
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Pozmeňujúci návrh 24

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 eCall boli 
kompatibilné so službami na určovanie 
polohy poskytovanými pomocou 
satelitných navigačných systémov vrátane 
systémov Galileo a EGNOS.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh, ktorý reaguje na vypustenie vymedzenia „palubného systému“.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na účely typového schválenia sa 
prijímajú len tie palubné systémy eCall, 
ktoré možno testovať.

4. Na účely typového schválenia sa 
prijímajú len tie zabudované palubné 
systémy eCall, ktoré možno testovať.

Or. en

Odôvodnenie

Aj keď sa funkčnosť služby eCall môže v určitom rozsahu zabezpečiť pomocou prenosných 
riešení (ako napríklad mobilných telefónov), povinné zavedenie v nových typovo schválených 
vozidlách musí byť založené na zabudovanom palubnom zariadení, pretože prenosné 
zariadenia sa môžu odstrániť alebo sa môže zabudnúť na ich aktiváciu.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Výrobcovia preukážu, že osoby vo 
vozidle budú varované v prípade výskytu 
závažnej poruchy systému eCall, zistenej 
počas vlastnej skúšky alebo po nej, ktorá 
by viedla k neschopnosti systému vykonať 
prenos.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

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 na účely 
opravy a údržby.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s povinnosťou výrobcov týkajúcou sa prístupu k informáciám o opravách 
a údržbe vozidiel stanovenou v nariadení (ES) č. 715/2007 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.

Pozmeňujúci návrh 28

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 

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.
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2007/46/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Uvedené zmeny smernice 2007/46/ES sa predpokladajú v článku 11 tohto návrhu. Po ich 
prijatí sa nariadenie spolu s delegovanými aktmi prijatými na jeho základe stane 
samostatným nariadením v kontexte postupu typového schvaľovania ES stanoveného 
v smernici.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 7 – pododsek 2

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 zakladajú na 
požiadavkách stanovených v odsekoch 2, 
3, 4 a 6 a podľa potreby na týchto 
normách:

Or. en

Odôvodnenie

V odseku 2 je vymedzená veľmi dôležitá požiadavka súvisiaca s fungovaním systému eCall, 
ktorú treba zohľadniť pri stanovení podrobných technických požiadaviek a skúšok.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) časové obmedzenie, počas ktorého sa 
údaje uchovávajú v palubnom systéme;

f) časové obmedzenie, počas ktorého sa 
údaje uchovávajú v palubnom systéme 
eCall;

Or. en
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Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh, ktorý reaguje na vypustenie vymedzenia „palubného systému“.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) akékoľvek ďalšie potrebné informácie 
týkajúce sa spracovávania osobných 
údajov v súvislosti s poskytovaním 
súkromných služieb eCall a/alebo ďalších 
služieb s priadnou hodnotou.

i) akékoľvek ďalšie potrebné informácie 
týkajúce sa spracovávania osobných 
údajov v súvislosti s poskytovaním 
súkromných služieb eCall a/alebo ďalších 
služieb s pridanou hodnotou, s osobitným 
prihliadnutím ku skutočnosti, že môžu 
existovať rozdiely v spôsobe spracovania 
údajov prostredníctvom palubného 
systému eCall a súkromných systémov 
eCall, prípadne ďalších služieb 
s pridanou hodnotou, predovšetkým 
pokiaľ ide o nepretržité sledovanie 
vozidla.

Or. en

Odôvodnenie

Spotrebiteľovi treba poskytnúť zrozumiteľné informácie o spracovaní údajov poskytovateľmi 
tretích strán.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Výrobcovia poskytujú informácie 
stanovené v odseku 3 v rámci technickej 
dokumentácie dodávanej spolu 
s vozidlom.

Or. en
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Odôvodnenie

Treba takisto vysvetliť spôsob poskytnutia informácií o spracovaní osobných údajov 
spotrebiteľovi.

Pozmeňujúci návrh 33

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 
podrobnejšie vymedzujúce 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 používateľských informácií uvedených 
v odseku 3.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Podľa údajov zhromaždených Komisiou bolo v roku 2012 na európskych cestách približne 
28 000 usmrtených a viac ako 1,5 milióna zranených osôb vo viac ako milióne dopravných 
nehôd. Okrem tragédie, ktorú predstavuje strata života a zranenie, to takisto spôsobuje 
hospodársku záťaž predstavujúcu každoročné náklady pre spoločnosť vo výške približne 
130 miliárd EUR. 

EÚ sa zo všetkých síl snaží znižovať počet dopravných nehôd, ako aj zmierňovať ich 
následky v prípade ich výskytu. Keď bude systém eCall plne uvedený do prevádzky v celej 
Európskej únii a dostupný každému vodičovi, výrazne prispeje k dosiahnutiu uvedených 
cieľov. Jeho hlavnou výhodou bude zníženie počtu úmrtí a zmiernenie vážnosti zranení pri 
dopravných nehodách, a to na základe rýchlejšieho príchodu záchranných služieb na miesto 
nehody.

Európsky parlament dlhodobo patrí k hlavným zástancom zavedenia systému eCall, a preto 
12. júla 2012 veľkou väčšinou prijal spoločnú správu výborov IMCO a TRAN s názvom 
Systém eCall: nové služby čísla 112 pre občanov, v rámci ktorej spravodajkyňa s potešením 
spolupracovala so spravodajcom pánom Dieter-Lebrecht Kochom. V predloženej správe 
vyjadrila poľutovanie nad oneskorením a nedostatočným pokrokom pri doterajšom 
dobrovoľnom zavádzaní systému eCall a vzala na vedomie posúdenie vplyvu vypracované 
Komisiou, v ktorom sa uvádza, že jediným spôsobom dosiahnutia všetkých prínosov je 
povinné zavedenie systému eCall prostredníctvom legislatívneho opatrenia. Parlament 
následne vyzval Komisiu, aby predložila návrh v rámci smernice 2007/46/ES s cieľom 
zabezpečiť povinné zavedenie verejného systému eCall pomocou linky 112 do roku 2015 vo 
všetkých nových typovo schválených vozidlách a vo všetkých členských štátoch.

Spravodajkyňa preto víta návrh Komisie na zavedenie povinnosti vybaviť vozidlá palubným 
systémom eCall, ktorý bol predložený spoločne s návrhom na zavedenie interoperabilného 
systému eCall v celej EÚ. Oba návrhy po prijatí doplnia regulačný rámec systému eCall 
s cieľom zaistiť, aby od októbra 2015 boli všetky nové modely osobných automobilov 
a ľahkých úžitkových vozidiel vybavené systémom eCall pomocou linky 112 a aby sa 
vybudovala infraštruktúra nevyhnutná na správne prijímanie a spracovanie volaní zo systému 
eCall v záchranných službách. Tým sa zaistí kompatibilita, interoperabilita a kontinuita služby 
eCall v celej EÚ. 

Spravodajkyňa konštatuje, že oba návrhy sú do veľkej miery v súlade s tým, čo požaduje 
Parlament, a navrhuje schválenie ich hlavných častí. Týmto krokom a urýchleným posúdením 
návrhov Komisie Európsky parlament nadviaže na svoju doterajšiu podporu pre zavedenie 
systému eCall a prispeje svojím dielom k jeho uvedeniu do praxe v dohodnutom termíne 
v roku 2015.

Pokiaľ ide o návrh týkajúci sa požiadaviek typového schválenia pri zavádzaní palubného 
systému eCall, spravodajkyňa podporuje návrh Komisie a ciele, ktoré sa snaží dosiahnuť. 
Domnieva sa však, že existujú určité aspekty, v ktorých je možné návrh posilniť alebo 
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vysvetliť s cieľom zaistiť, že bude prínosný pre všetky dotknuté strany. 

Doplnkové služby tiesňového volania alebo služby s pridanou hodnotou (platforma 
s otvoreným prístupom)

Na základe zavedenia verejnej služby eCall v celej EÚ sa v budúcnosti vo vozidlách použije 
základná palubná telematická platforma, ktorá bude združovať technické prvky (bezdrôtovú 
komunikáciu s technológiou presného určenia polohy a spojenie so systémami kontroly 
vozidiel a palubných senzorov) a mohla by tvoriť základ pre niekoľko palubných aplikácií 
alebo služieb. 

Spravodajkyňa je presvedčená, že v záujme zaistenia slobodného výberu pre spotrebiteľov, 
spravodlivej hospodárskej súťaže, ako aj podpory inovácií a posilnenia 
konkurencieschopnosti by palubný systém eCall mal byť otvorený pre budúce možné palubné 
aplikácie a služby. Spravodajkyňa však zároveň tvrdí, že v prvom rade je potrebné zamerať sa 
na bezpečnostné hľadiská. Musí sa zabezpečiť, aby zavedenie doplnkových palubných 
aplikácií alebo služieb nespomalilo zavedenie systému tiesňového volania eCall pomocou 
linky 112. Zároveň je potrebné povzbudiť Komisiu, aby zintenzívnila svoju činnosť, pokiaľ 
ide o služby s pridanou hodnotou, ktoré by mohli byť ďalším prínosom pre spotrebiteľov aj 
priemysel, predovšetkým pokiaľ ide o ochranu osobných údajov.

Súkromné služby tiesňového volania (systémy eCall podporované tretími stranami)

Súkromné služby tiesňového volania boli v Európe po prvýkrát zavedené koncom 90. rokov 
a v súčasnosti ich ponúkajú rôzne pobočky výrobcov automobilov a poskytovatelia služieb. 
V EÚ je v súčasnosti len 0,7 % vozidiel vybavených systémami súkromného tiesňového 
volania a ich počet sa takmer nezvyšuje. Navyše tieto súkromné systémy neponúkajú 
interoperabilitu ani kontinuitu v celej EÚ. Spravidla sa ponúkajú len k luxusným vozidlám 
a v krajinách s jasným podnikateľským zámerom.

Pokiaľ ide o ponuku doplnkových aplikácií alebo služieb, spravodajkyňa je presvedčená 
o tom, že verejná služba eCall pomocou linky tiesňového volania 112 v celej EÚ a súkromné 
linky tiesňového volania môžu existovať spoločne, a to pod podmienkou prijatia opatrení na 
zaistenie kontinuity poskytovania služby spotrebiteľom a ochrany osobných údajov. 

Služba eCall by mala byť bezplatná verejná služba tiesňového volania v prospech všetkých 
vodičov v Európe bez ohľadu na značku ich vozidla. Všetky vozidlá by mali byť vybavené 
palubným systémom eCall pomocou linky 112, ktorý by mal byť k dispozícii nepretržite, 
minimálne ako záložná možnosť. Spotrebitelia by mali navyše dostať jasné informácie 
o rozdieloch medzi palubným systémom eCall a systémami tiesňového volania 
podporovanými tretími stranami a mali by mať možnosť kedykoľvek prejsť k službe eCall 
v celej EÚ. 

Ďalšie objasnenia

Spravodajkyňa považuje za dôležité, aby sa okrem opísaných aspektov prostredníctvom 
návrhu zaistilo, že povinné zavedenie palubného systému eCall nebude založené na 
prenosných zariadeniach (napríklad mobilných telefónoch), ale na zabudovanom palubnom 



PE521.605v01-00 26/27 PR\1006297SK.doc

SK

zariadení, keďže prenosné zariadenia možno odmontovať alebo zabudnúť aktivovať. 

Okrem toho treba podporiť návrh Komisie na zavedenie povinného vybavenia vozidiel 
palubným systémom eCall v prvej fáze len pre kategórie vozidiel, v ktorých už sú 
namontované príslušné spúšťacie mechanizmy. Komisiu však treba vyzvať, aby nadviazala na 
doterajšiu prácu a čo najskôr predstavila návrhy na rozšírenie poskytovania služby eCall na 
motocykle, ako aj ťažké nákladné vozidlá, autokary a autobusy.

Spravodajkyňa je takisto presvedčená o tom, že systém eCall sa musí pravidelne skúšať 
v záujme zaistenia funkčnosti počas celej životnosti vozidla. Keďže toto hľadisko presahuje 
rámec legislatívy v oblasti typového schvaľovania a v predmetnom návrhu nie je možné 
zavádzať žiadne povinnosti, treba vyzvať spoluzákonodarcov, aby mysleli na zavádzanie 
systému eCall pri revízii smernice 2009/40/ES o pravidelných kontrolách technického stavu 
motorových vozidiel.

Spravodajkyňa v záujme zaistenia zrozumiteľnosti tohto legislatívneho aktu na záver navrhuje 
úpravy vymedzení použitých na predmetný účel, ako aj právomocí, ktoré by sa mali 
delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o prijímanie delegovaných aktov.
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PRÍLOHA – ZOZNAM PRÍSPEVKOV ZAINTERESOVANÝCH STRÁN

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Tento zoznam zainteresovaných strán bol zostavený na základe schôdzí, e-mailov a pozičných 
dokumentov od momentu vymenovania spravodajkyne až do lehoty na predloženie návrhu 
správy v októbri 2013.

Treba poznamenať, že zoznam nie je vyčerpávajúci, pretože je zložité uviesť všetky 
implicitné príspevky a podpornú prácu, ktorá inšpirovala túto správu. Treba tiež uviesť, že 
tento návrh správy je iba počiatočnou fázou činnosti v Parlamente, pričom diskusie 
a legislatívna činnosť budú pokračovať až do konečného prijatia právneho predpisu. 
Zainteresované strany prispievajú svojimi názormi aj v neskorších fázach, preto tento zoznam 
nemožno vnímať ako úplný.

Uvedením tohto zoznamu záujmových skupín by však spravodajkyňa chcela otvorene ukázať, 
odkiaľ pramení inšpirácia na zostavenie návrhu správy.

Zoznam zainteresovaných strán

 ACEA – Európske združenie výrobcov automobilov
 AFCAR – Aliancia pre slobodu opravy automobilov
 BMW
 BOSCH
 CLEPA – Združenie výrobcov náhradných dielov automobilov
 EENA
 ERTICO
 ETSC – Európska rada pre bezpečnosť dopravy
 Agentúra pre európsky GNSS
 FIA – Medzinárodná automobilová federácia
 FIGIEFA – Medzinárodné združenie veľkoobchodníkov s náhradnými dielmi pre 

motorové vozidlá
 GDV – Združenie nemeckých poisťovní
 Hyundai
 IMA – Inter Mutuelles Assistance
 Insurance Europe
 JAMA
 PSA
 SNSA – Syndicat National des Sociétés d’Assistance
 Toyota Motor Europe
 VDA – Nemecká asociácia automobilového priemyslu

Spravodajkyňa pracovala na tejto otázke niekoľko rokov vrátane funkcie spoluspravodajkyne 
pre správu z vlastnej iniciatívy v roku 2012. Pokiaľ ide o príspevky zainteresovaných strán 
pred začiatkom prípravy správy, obráťte sa na kanceláriu spravodajkyne.


