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Pozmeňujúci návrh 4
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V článku 6 smernice 2010/40/EÚ sa 
vyžaduje, aby Komisia prijala delegované 
akty, pokiaľ ide o špecifikácie potrebné 
na zabezpečenie kompatibility, 
interoperability a kontinuity pri zavádzaní 
a prevádzkovom používaní inteligentných 
dopravných systémov (IDS) pre prioritné 
opatrenia.

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 5
Ivo Belet

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V delegovanom nariadení Komisie 
(EÚ) č. 305/2013 z 26. novembra 2012, 
ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide 
o zosúladené poskytovanie 
interoperabilného systému eCall21 v celej 
EÚ, sa stanovujú špecifikácie modernizácie 
infraštruktúry stredísk tiesňového volania 
(PSAP) potrebnej na riadne prijímanie 
a spracovávanie volaní eCall s cieľom 
zabezpečiť kompatibilitu, interoperabilitu 
a kontinuitu zosúladenej služby eCall 
v celej EÚ.

(3) V delegovanom nariadení Komisie 
(EÚ) č. 305/2013 z 26. novembra 2012, 
ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide 
o zosúladené poskytovanie 
interoperabilného systému eCall21 v celej 
EÚ, sa stanovujú špecifikácie modernizácie 
infraštruktúry stredísk tiesňového volania 
(PSAP) potrebnej na riadne prijímanie 
a spracovávanie volaní eCall s cieľom 
zabezpečiť kompatibilitu, interoperabilitu 
a kontinuitu zosúladenej služby eCall 
v celej EÚ, a od členských štátov sa 
požaduje, aby do 23. októbra 2013 
predložili správu o stave vykonávania 
vrátane harmonogramu zavádzania počas 
nasledujúcich dvoch rokov;
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__________________ __________________
21 Ú. v. ES L 91, 03.04.2013, s. 1. 21 Ú. v. ES L 91, 03.04.2013, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Ivo Belet

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) keďže takmer všetky členské štáty 
podpísali alebo podporili memorandum o 
porozumení týkajúce sa realizácie 
interoperabilného palubného systému 
eCall; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Evžen Tošenovský

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) V záujme zabezpečenia interoperability 
a kontinuity tejto služby na celom území 
Únie a s cieľom znížiť náklady Únie ako 
celku na implementáciu je potrebné, aby 
všetky členské štáty zaviedli prioritné 
opatrenie eCall v súlade so spoločnými 
špecifikáciami stanovenými 
v delegovanom nariadení (EÚ) č. 
305/2013. Malo by sa tak stať bez toho, 
aby bolo dotknuté právo každého 
členského štátu zaviesť ďalšie technické 
prostriedky na spracovávanie ostatných 
tiesňových volaní.

(6) V záujme zabezpečenia plnej 
funkčnosti, kompatibility, interoperability 
a kontinuity tejto služby na celom území 
Únie a s cieľom znížiť náklady Únie ako 
celku na implementáciu je potrebné, aby 
všetky členské štáty zaviedli prioritné 
opatrenie eCall v súlade so spoločnými 
špecifikáciami stanovenými 
v delegovanom nariadení (EÚ) č. 
305/2013. Malo by sa tak stať bez toho, 
aby bolo dotknuté právo každého 
členského štátu zaviesť ďalšie technické 
prostriedky na spracovávanie ostatných 
tiesňových volaní.
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Pozmeňujúci návrh 8
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Ako vyplýva zo skúseností s inými 
systémami tiesňových volaní, medzi 
manuálne spúšťané volania eCall môžu 
patriť aj volania o pomoc. Členské štáty 
môžu v prípade potreby zaviesť všetky 
primerané technické a prevádzkové 
prostriedky na roztriedenie týchto volaní 
o pomoc s cieľom zabezpečiť, aby 
strediská tiesňového volania pre eCall 
spracovávali len skutočné tiesňové volania.

(7) Ako vyplýva zo skúseností s inými 
systémami tiesňových volaní, medzi 
manuálne spúšťané volania eCall môžu 
patriť aj volania o pomoc. Členské štáty 
môžu v prípade potreby zaviesť všetky 
primerané technické a prevádzkové 
prostriedky na roztriedenie týchto volaní 
o pomoc s cieľom zabezpečiť, aby 
strediská tiesňového volania pre eCall 
spracovávali len skutočné tiesňové volania. 
Členské štáty by pritom mali zabezpečiť, 
aby sa všetky volania spracovávali čo 
najúčinnejším spôsobom. 

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 9
Amelia Andersdotter
v mene skupiny Greens-EFA

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) S cieľom zabezpečiť silný a 
konkurencieschopný automobilový 
priemysel v celej Európskej únii by sa 
malo zabezpečiť, že zavádzanie 
dodatočných elektronických prvkov do 
automobilov sa bude vykonávať bez 
začlenenia povinných špecifických 
technických kritérií do automobilov a 
takým spôsobom, aby sa pre verejnosť 
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nezvýšili náklady na vyšetrovania na 
základe právnych predpisov týkajúcich sa 
hospodárskej súťaže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Nie všetci občania Únie sú 
oboznámení s používaním služby eCall. 
Členské štáty by mali v spolupráci s 
Komisiou organizovať kampane 
zamerané na zvyšovanie informovanosti. 
V rámci týchto kampaní by mali byť 
občania informovaní o existencii 
bezplatnej a verejne dostupnej služby 
eCall, pričom dôraz by sa mal klásť na 
prínosy a funkcie tohto systému. 

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 11
Evžen Tošenovský

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Všetky zložky služby eCall týkajúce sa 
presnej a dôveryhodnej informácie o 
polohe vrátane mobilného terminálu 
založeného na GNSS by mali zaručovať 
kompatibilitu so službami poskytovanými 
programami satelitnej navigácie EGNOS 
a Galileo a keď začnú fungovať, mali by 
plne využívať tieto programy EÚ.
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Pozmeňujúci návrh 12
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Členské štáty najneskôr do 1. októbra 
2015 zavedú na svojom území nevyhnutnú 
infraštruktúru stredísk tiesňového volania 
pre eCall potrebnú na riadne prijímanie 
a spracovávanie všetkých volaní eCall, 
v prípade potreby zbavenú netiesňových 
volaní, v súlade so špecifikáciami 
stanovenými v delegovanom nariadení 
(EÚ) č. 305/2013 s cieľom zabezpečiť 
kompatibilitu, interoperabilitu a 
kontinuitu interoperabilnej služby eCall 
v celej EÚ. Týmto nie je dotknuté právo
každého členského štátu prevádzkovať 
záchranné služby najhospodárnejším 
spôsobom prispôsobeným jeho potrebám 
vrátane možnosti triediť volania na 
tiesňové a netiesňové, teda tie, ktoré 
strediská tiesňového volania pre eCall 
nemajú spracovávať, najmä v prípade 
manuálne spúšťaných volaní eCall.

Ak to členské štáty považujú za žiaduce, 
môžu zaviesť nevyhnutnú infraštruktúru 
tiesňového volania pre eCall. Malo by sa 
zdôrazniť, že členské štáty majú právo 
prevádzkovať svoje záchranné služby
podľa vlastného uváženia a toto právo by 
sa malo zachovať.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 13
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty najneskôr do 1. októbra 2015
zavedú na svojom území nevyhnutnú 
infraštruktúru stredísk tiesňového volania 

Členské štáty najneskôr do 1. júna 2016
zavedú na svojom území nevyhnutnú 
infraštruktúru stredísk tiesňového volania 
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pre eCall potrebnú na riadne prijímanie 
a spracovávanie všetkých volaní eCall, 
v prípade potreby zbavenú netiesňových 
volaní, v súlade so špecifikáciami 
stanovenými v delegovanom nariadení 
(EÚ) č. 305/2013 s cieľom zabezpečiť 
kompatibilitu, interoperabilitu a kontinuitu 
interoperabilnej služby eCall v celej EÚ. 
Týmto nie je dotknuté právo každého 
členského štátu prevádzkovať záchranné 
služby najhospodárnejším spôsobom 
prispôsobeným jeho potrebám vrátane 
možnosti triediť volania na tiesňové 
a netiesňové, teda tie, ktoré strediská 
tiesňového volania pre eCall nemajú 
spracovávať, najmä v prípade manuálne 
spúšťaných volaní eCall.

pre eCall potrebnú na riadne prijímanie 
a spracovávanie všetkých volaní eCall, 
v prípade potreby zbavenú netiesňových 
volaní, v súlade so špecifikáciami 
stanovenými v delegovanom nariadení 
(EÚ) č. 305/2013 s cieľom zabezpečiť 
kompatibilitu, interoperabilitu a kontinuitu 
interoperabilnej služby eCall v celej EÚ. 
Týmto nie je dotknuté právo každého 
členského štátu prevádzkovať záchranné 
služby najhospodárnejším spôsobom 
prispôsobeným jeho potrebám vrátane 
možnosti triediť volania na tiesňové 
a netiesňové, teda tie, ktoré strediská 
tiesňového volania pre eCall nemajú 
spracovávať, najmä v prípade manuálne 
spúšťaných volaní eCall.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 14
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Členské štáty najneskôr 18 mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia 
podajú Komisii správu o stave 
vykonávania tohto rozhodnutia. Táto 
správa musí obsahovať prinajmenšom 
zoznam príslušných orgánov 
posudzujúcich súlad prevádzky PSAP pre 
eCall s požiadavkami uvedenými v článku 
3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 
305/2013, zoznam a geografické pokrytie 
PSAP pre eCall, opis skúšok súladu a opis 
protokolov na ochranu súkromia a 
osobných údajov.

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 15
Ivo Belet
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Návrh rozhodnutia
Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2a
Členské štáty najneskôr do 1. októbra 
2015 zabezpečia, že volania eCalls môžu 
pochádzať z ktoréhokoľvek miesta na ich 
území.

Or. en


