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Pozměňovací návrh 4
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V článku 6 směrnice 2010/40/EU se 
požaduje, aby Komise přijala akty v 
přenesené pravomoci, pokud jde o 
specifikace nezbytné k zajištění 
kompatibility, interoperability a 
návaznosti v souvislosti se zaváděním a 
provozním využitím inteligentních 
dopravních systémů (ITS) pro prioritní 
akce.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 5
Ivo Belet

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 305/2013 ze dne 26. 
listopadu 2012, kterým se doplňuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/40/EU, pokud jde o harmonizované 
poskytování interoperabilní služby eCall21  
v celé Unii stanoví specifikace pro 
modernizaci infrastruktury center 
tísňového volání, jež je nutná pro řádný 
příjem a vyřizování volání eCall, aby se 
zajistila kompatibilita, interoperabilita 
a návaznost harmonizované služby eCall 
v celé Unii.

(3) Nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 305/2013 ze dne 26. 
listopadu 2012, kterým se doplňuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/40/EU, pokud jde o harmonizované 
poskytování interoperabilní služby eCall21  
v celé Unii stanoví specifikace pro 
modernizaci infrastruktury center 
tísňového volání, jež je nutná pro řádný 
příjem a vyřizování volání eCall, aby se 
zajistila kompatibilita, interoperabilita 
a návaznost harmonizované služby eCall 
v celé Unii, a ukládá členským státům, 
aby do 23. října 2013 podaly zprávu o 
stavu provádění a předložily 
harmonogram pro zavádění této služby na 
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následující dva roky;.
__________________ __________________

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

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Ivo Belet

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Vzhledem k tomu, že všechny členské 
státy podepsaly a podpořily memorandum 
o porozumění o realizaci 
interoperabilního palubního systému 
Ecall; 

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Evžen Tošenovský

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) K zajištění interoperability a návaznosti 
služby v celé Unii a snížení nákladů 
na zavedení pro Unii jako celek je třeba, 
aby všechny členské státy zavedly prioritní 
akci systému eCall v souladu se 
společnými specifikacemi stanovenými 
v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 
č. 305/2013. Tím by nemělo být dotčeno 
právo členských států zavést další 
technické prostředky k vyřizování jiných 
tísňových volání.

(6) K zajištění interoperability, dokonalé 
funkčnosti, kompatibility a návaznosti 
služby v celé Unii a snížení nákladů 
na zavedení pro Unii jako celek je třeba, 
aby všechny členské státy zavedly prioritní 
akci systému eCall v souladu se 
společnými specifikacemi stanovenými 
v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 
č. 305/2013. Tím by nemělo být dotčeno 
právo členských států zavést další 
technické prostředky k vyřizování jiných 
tísňových volání.
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Pozměňovací návrh 8
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Jak ukázaly zkušenosti z jiných 
systémů tísňových volání, mohou ručně 
aktivovaná volání systému eCall zahrnovat 
určitý podíl volání zaměřených na asistenci 
v případě poruchy. V případě nutnosti 
mohou členské státy uplatnit veškeré 
vhodné technické a organizační prostředky 
k odfiltrování těchto volání zaměřených na 
asistenci v případě poruchy, aby se 
zajistilo, že centra tísňového volání služby 
eCall budou vyřizovat pouze volání 
skutečně tísňová.

(7) Jak ukázaly zkušenosti z jiných 
systémů tísňových volání, mohou ručně 
aktivovaná volání systému eCall zahrnovat 
určitý podíl volání zaměřených na asistenci 
v případě poruchy. V případě nutnosti 
mohou členské státy uplatnit veškeré 
vhodné technické a organizační prostředky 
k odfiltrování těchto volání zaměřených na 
asistenci v případě poruchy, aby se 
zajistilo, že centra tísňového volání služby 
eCall budou vyřizovat pouze volání 
skutečně tísňová. Členské státy by 
současně měly zajistit, aby veškerá volání 
byla zpracována co nejúčinnějším 
způsobem. 

Or. ro

Pozměňovací návrh 9
Amelia Andersdotter
on behalf of the Greens/EFA Group

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Má-li se pro celou Evropskou unii 
zajistit silné a konkurenceschopné 
automobilové odvětví, je třeba dbát na to, 
aby zavádění dodatečných elektronických 
prvků do vybavení automobilů nebylo 
spojeno s povinnými technickými zásahy v 
těchto automobilech a aby nezvyšovalo 
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náklady veřejného sektoru na šetření 
prováděná na základě práva hospodářské 
soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Ne všichni občané Unie jsou 
s používáním služby eCall obeznámeni. 
Členské státy by měly ve spolupráci 
s Komisí uspořádat kampaně, které 
povědomí občanů o této službě zvýší.
Občané by se měli na jejich základě 
dozvědět o existenci bezplatné a veřejně 
dostupné služby eCall, přičemž důraz by 
měl být kladen na přínosy a funkce 
systému. 

Or. ro

Pozměňovací návrh 11
Evžen Tošenovský

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Všechny součásti služby eCall týkající 
se podávání přesných a spolehlivých 
informací o poloze, včetně mobilních 
terminálů využívajících systém GNSS, by 
měly zaručovat kompatibilitu se službami 
poskytovanými v rámci evropských 
programů družicové navigace EGNOS  a 
Galileo a měly by být schopny tyto 
programy EU po uvedení do provozu plně 
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využívat.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nejpozději do 1. října 2015 
na svém území zavedou nezbytnou 
infrastrukturu center tísňového volání 
eCall, jež je nutná pro řádný příjem 
a vyřizování volání eCall, případně 
očištěných od volání netísňových, a to 
v souladu se specifikacemi stanovenými 
v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 
č. 305/2013, v zájmu zajištění 
slučitelnosti, interoperability a návaznosti 
interoperabilní služby eCall v celé Unii. 
Tím není dotčeno právo jednotlivých 
členských států organizovat své 
záchranné služby nákladově nejefektivněji 
a podle svých potřeb, včetně možnosti 
filtrovat volání, která nejsou voláními 
tísňovými a která centra tísňového volání 
služby eCall nesmí vyřizovat, zejména 
v případě manuálně aktivovaných volání 
eCall.

Pokud to členské státy považují za vhodné, 
mohou zavést nezbytnou infrastrukturu 
center tísňového volání eCall.  Je třeba 
zdůraznit, že členské státy mají a měly by 
si zachovat právo uspořádat si svůj systém 
záchranných služeb takovým způsobem, 
který samy považují za vhodný.

Or. nl

Pozměňovací návrh 13
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nejpozději do 1. října 2015 Členské státy nejpozději do 1. června 2016
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na svém území zavedou nezbytnou 
infrastrukturu center tísňového volání 
eCall, jež je nutná pro řádný příjem 
a vyřizování volání eCall, případně 
očištěných od volání netísňových, a to 
v souladu se specifikacemi stanovenými 
v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 
č. 305/2013, v zájmu zajištění slučitelnosti, 
interoperability a návaznosti 
interoperabilní služby eCall v celé Unii. 
Tím není dotčeno právo jednotlivých 
členských států organizovat své záchranné 
služby nákladově nejefektivněji a podle 
svých potřeb, včetně možnosti filtrovat 
volání, která nejsou voláními tísňovými 
a která centra tísňového volání služby 
eCall nesmí vyřizovat, zejména v případě 
manuálně aktivovaných volání eCall.

na svém území zavedou nezbytnou 
infrastrukturu center tísňového volání 
eCall, jež je nutná pro řádný příjem 
a vyřizování volání eCall, případně 
očištěných od volání netísňových, a to 
v souladu se specifikacemi stanovenými 
v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 
č. 305/2013, v zájmu zajištění slučitelnosti, 
interoperability a návaznosti 
interoperabilní služby eCall v celé Unii. 
Tím není dotčeno právo jednotlivých 
členských států organizovat své záchranné 
služby nákladově nejefektivněji a podle 
svých potřeb, včetně možnosti filtrovat 
volání, která nejsou voláními tísňovými 
a která centra tísňového volání služby 
eCall nesmí vyřizovat, zejména v případě 
manuálně aktivovaných volání eCall.

Or. ro

Pozměňovací návrh 14
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději 18 měsíců po vstupu tohoto 
rozhodnutí v platnost předloží členské 
státy Komisi zprávu o stavu provádění 
tohoto rozhodnutí. Tato zpráva musí 
obsahovat alespoň seznam příslušných 
orgánů pro posuzování shody operací 
center tísňového volání služby eCall 
s požadavky uvedenými v článku 3 
nařízení v přenesené pravomoci (EU) 
č. 305/2013, seznam a zeměpisné pokrytí 
center tísňového volání služby eCall, popis 
zkoušek shody a popis protokolů 
o ochraně soukromí a osobních údajů.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 15
Ivo Belet
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Návrh rozhodnutí
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Členské státy zajistí, že od 1. října 2015  
bude možno uskutečnit volání eCall ze 
kteréhokoli místa ne jejich území.

Or. en


