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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Zavedenie celoúniového interoperabilného systému eCall vo vozidlách vo všetkých krajinách 
EÚ je jednou z najväčších priorít Únie a je súčasťou akčného programu pre bezpečnosť 
cestnej premávky na obdobie rokov 2011 – 2020. V roku 2012 zahynulo pri 1,1 milióne 
dopravných nehôd na cestách EÚ približne 28 000 ľudí a viac ako 1,5 milióna ich bolo 
zranených.

Cieľom palubného systému eCall je upozorniť v prípade vážnej nehody záchranné služby 
a zabezpečiť skorší príchod kvalifikovanej pomoci s vybavením, čím sa dosahuje čistá časová 
úspora približne desiatich minút. 

V súčasnosti je v EÚ vybavených súkromnými systémami eCall len 0,7 % vozidiel. Rôzni 
európski výrobcovia automobilov už poskytujú aj ďalšie služby (asistenčné služby, 
dynamická navigácia...). 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko víta návrh rozhodnutia o zavedení 
interoperabilného celoúniového systému eCall, ktorý je v súlade s akčným programom EÚ 
pre bezpečnosť cestnej premávky na obdobie rokov 2011 – 2020 a s predchádzajúcim 
uznesením prijatým 3. júla 2012 (P7_TA(2012)0274).

Cieľový dátum 1. október 2015 sa však zdá byť veľmi ambiciózny, keď zohľadníme, že je 
na členských štátoch, aby zavádzali príslušnú infraštruktúru stredísk tiesňového volania 
(PSAP), a na automobilovom priemysle, aby vo všetkých nových automobiloch zavádzal 
technické úpravy, ktoré by mali byť stanovené do polovice roka 2014 prostredníctvom 
delegovaných aktov. Preto spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko odporúča 
posunutie cieľového termínu na jún 2016.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko ďalej navrhuje, aby sa pre členské štáty 
zaviedla povinnosť zabezpečiť aj primeranú úroveň presnosti a spoľahlivosti informácií 
o polohe volajúceho na linku 112 prostredníctvom mobilného terminálu. 

Zavedenie systému eCall potvrdzuje, že lokalizačné údaje európskeho globálneho 
navigačného satelitného systému (GNSS) môžu byť účinne získavané a odovzdávané 
prostredníctvom mobilných sietí službám 112. Aj keď význam systému eCall nemožno 
spochybniť, je potrebné mať na zreteli, že tento systém bude predstavovať len okolo 1,7 %1

počtu tiesňových volaní v EÚ za rok. V dôsledku súčasného návrhu Komisie by vznikla 
neopodstatnená situácia, ktorá by viedla k tomu, že občania by mohli byť pri dopravných 
nehodách presne lokalizovaní iba prostredníctvom služieb 112. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252.
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Táto povinnosť by umožnila občanom a záchranným službám dosiahnuť maximálny 
spoločenský prospech z využívania lokalizačných technológií GNSS, pretože sa odhaduje, že 
každoročne sa prostredníctvom systému eCall uskutoční 5,5 milióna volaní v porovnaní 
s oproti s odhadovanými 320 miliónmi tiesňových volaní v EÚ za rok.

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť, aby všetci občania, a to nielen tí, ktorých 
vozidlá sú vybavené systémom eCall, mali úžitok z lokalizačných technológií GNSS, ktoré sú 
už vo veľkej miere zavedené.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Európsky parlament žiadal, aby sa 
poskytovali presné a spoľahlivé 
informácie o polohe volajúceho na linku 
112, v rokoch 2007, 2011 a 2013 vo 
svojom písomnom vyhlásení 0044/2007, 
uznesení P7_TA (2011)0306 a v 
parlamentnej otázke na ústne 
zodpovedanie z 31. mája 2013, pričom 
doteraz sa dosiahol len nepatrný pokrok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Aby sa zabezpečil rovnocenný prístup 
všetkých občanov k linke 112 a 
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k záchranným službám, úroveň presnosti 
a spoľahlivosti informácií o polohe 
volajúceho na linku 112 prostredníctvom 
mobilného terminálu založeného na 
GNSS by mala byť na úrovni systému 
eCall. Článok 26 smernice 2009/136/ES 
o jednotnom európskom čísle tiesňového 
volania 112 ustanovuje, že kritériá 
presnosti a spoľahlivosti informácií o 
polohe volajúceho stanovia príslušné 
regulačné orgány, pričom Komisia môže 
po konzultácii s BEREC prijať technické 
vykonávacie opatrenia; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Článok 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.

Členské štáty najneskôr do 1. júna 2016
zavedú na svojom území nevyhnutnú 
infraštruktúru stredísk tiesňového volania 
pre eCall potrebnú na riadne prijímanie 
a vybavovanie 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. 
Členské štáty takisto zabezpečia, aby 
úroveň presnosti a spoľahlivosti 
informácií o polohe volajúceho na linku 
112 prostredníctvom mobilného terminálu 
založeného na GNSS bola na úrovni 
systému eCall v súlade so smernicou 
95/46/ES o ochrane údajov, a to 
najneskôr do 1. júna 2016. Týmto nie je 
dotknuté právo žiadneho členského štátu 
prevádzkovať záchranné služby 
najhospodárnejším spôsobom 
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prispôsobeným jeho potrebám vrátane 
možnosti filtrovať volania, ktoré nie sú
tiesňové volania a ktoré strediská 
tiesňového volania pre eCall nesmú
vybavovať, najmä v prípade manuálne 
aktivovaných volaní eCall;

Or. en


