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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská komise, která pracuje na návrzích systému E-Call od roku 2005, původně zvažovala 
zavedení tohoto systému pouze na dobrovolném základě. Tento přístup se neosvědčil, 
přičemž se zohledňuje, že v současnosti je systémem eCall vybaveno pouze zhruba 0,7 % 
vozidel.

Za účelem vyřešení této situace zvolila Komise v současnosti „regulační“ přístup, na základě 
něhož by systém E-Call byl součástí povinné výbavy nových vozidel. Systém služby eCall 
bude založen na instalování typově schváleného vybavení pro jednotné evropské číslo linky 
tísňového volání 112 zabudované do všech vozidel a na rámci pro zpracování volání eCall 
v telekomunikačních sítích a centrech tísňového volání. Na základě tohoto přístupu bude 
systém eCall zpřístupněn všem občanům v Evropě jakožto celounijní služba, 

Dodatečné záchranné služby a/nebo služby s přidanou hodnotou (otevřeně přístupná 
platforma)

Po zavedení celoevropské veřejné služby eCall v celé EU bude v nových vozidlech 
v budoucnosti nainstalována základní palubní telematickou platformou, která propojí 
technické prvky (bezdrátovou komunikaci, technologii přesného určení polohy a spojení se 
systémy řízení vozu a systémy palubních senzorů). Navrhovatelka se však domnívá, že ostatní 
služby poskytované spotřebitelům by měly být předmětem samostatného nařízení o 
inteligentních dopravních systémech a telematických platformách. Nařízení eCall týkající se
typového schválení požadavků by se mělo zaměřit jen na tísňové služby poskytované 
prostřednictvím evropské infrastruktury tísňového volání 112. Zavedení platformy s 
otevřeným přístupem v této fázi by mohlo vést k legislativnímu vákuu, pokud jde o vlastnictví 
a odpovědnost, jakož i k dalšímu zpoždění při zavádění systému tísňového volání eCall 
pomocí linky 112 do provozu. Komise by však měla nejpozději do dubna 2014 navrhnout 
nařízení o službách s přidanou hodnotou, které by mohly spotřebitelům přinést další výhody.

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

Systém eCall podporovaný službami třetích stran by měl existovat společně s pomocnou 
linkou 112 a proto by se měla do nařízení začlenit jeho definice.  Dále by mělo být možné, 
aby systémy eCall podporované službami třetích stran existovaly společně s palubním 
systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112 pod podmínkou, že veřejná služba 
eCall prostřednictvím linky 112 bude vždy k dispozici alespoň jako „pojistka“.

Další objasnění

S cílem objasnit různé procesy a části, které tvoří palubní systém eCall, se navrhovatelka 
rozhodla podat podrobné definice týkající se: samotného volání, vybavení jakož i sítě, která 
přenáší informace a jej přijímače. V původních vymezení pojmů se zřetelně nerozlišuje mezi 
těmito různými prvky. 

Pokud jde o slučitelnost se satelitními systémy Galileo a EGNOS, navrhovatelka se domnívá, 
že aniž by byly plně dostupné palubní satelity, které slouží k určení polohy, není 
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uskutečnitelné dokončit vývoj přijímače určujícího polohu. Dokud toto nebude zabezpečeno, 
nemělo by se to stát povinným požadavkem.

S cílem rozhodnout konečné specifikace služby eCall je třeba, aby byl automobilový průmysl 
obeznámen s veškerými požadavky, které jsou stanoveny v aktech v přenesené pravomoci, a 
aby měl dostatek času na realizaci vývoje a hodnocení systému. Proto navrhovatelka navrhuje, 
aby bylo vstoupení v platnost těchto právních předpisů stanoveno na červen 2016.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Poskytování přesných a spolehlivých 
informací o poloze je zásadním prvkem 
účinného fungování palubního systému 
eCall. Proto je vhodné požadovat jeho 
kompatibilitu se službami poskytovanými 
programy družicové navigace, včetně 
systémů zřízených v rámci programů 
Galileo a EGNOS stanovených v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 
o dalším provádění evropských programů 
družicové navigace (EGNOS a Galileo)8.

(6) Poskytování přesných a spolehlivých 
informací o poloze je zásadním prvkem 
účinného fungování palubního systému 
eCall. Proto je vhodné požadovat jeho 
kompatibilitu se službami poskytovanými 
operačními programy družicové navigace, 
včetně systémů zřízených v rámci 
programů Galileo a EGNOS stanovených 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 
o dalším provádění evropských programů 
družicové navigace (EGNOS a Galileo)8.

__________________ __________________
8 Úř. věst. L 196, 24.7.2008, s. 1. 8 Úř. věst. L 196, 24.7.2008, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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 pouze pro 
osobní automobily a lehká užitková vozidla 
(kategorie M1 a N1), pro které již vhodný 
spouštěcí mechanismus existuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

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 třetích stran, souběžně 
nebo v návaznosti na palubní systém eCall 
využívající linku tísňového volání 112. 
Tyto doplňkové záchranné služby by však 
měly být navrženy tak, aby řidiče 
nerozptylovaly a měly by odpovídat výběru 
spotřebitelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

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 

(9) S cílem zajistit otevřenou nabídku pro 
spotřebitele a spravedlivou hospodářskou 
soutěž, jakož i podnítit inovace a posílit
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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.

konkurenceschopnost unijního odvětví 
informačních technologií na světových 
trzích Komise by měla po konzultaci se 
všemi zainteresovanými stranami 
navrhnout nové nařízení týkající se 
doplňkových služeb a standardizované 
interoperabilní telematické platformy, 
která by mohla být vyvinuta pro 
potenciální budoucí palubní aplikace či 
služby. Za tímto účelem by Komise před 
dubnem 2014 měla poskytnout specifikace 
a aktualizovat seznam prioritních 
opatření, kterou jsou součástí směrnice 
2010/40 ze dne 7. července 2010 o rámci 
zavádění inteligentních dopravních 
systémů v oblasti silniční dopravy a pro 
interakci s jinými formami dopravy. Dále 
je třeba poskytnout další objasnění 
týkající se toho, za jakých podmínek 
mohou mít třetí strany, jež poskytují 
služby s přidanou hodnotou, přístup 
k údajům uloženým v palubním systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Podle doporučení vypracovaných 
pracovní skupinou pro ochranu údajů 
zřízenou podle článku 29 a obsažených 
v „Pracovním dokumentu o důsledcích 
iniciativy eCall na ochranu údajů a 
soukromí“, přijatém dne 26. září 20069, by 
jakékoli zpracování osobních údajů 
prostřednictvím palubního systému eCall 
mělo být v souladu s pravidly týkajícími se 
ochrany osobních údajů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 
ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto 

(13) Podle doporučení vypracovaných 
pracovní skupinou pro ochranu údajů 
zřízenou podle článku 29 a obsažených 
v „Pracovním dokumentu o důsledcích 
iniciativy eCall na ochranu údajů a 
soukromí“, přijatém dne 26. září 20069, by 
jakékoli zpracování osobních údajů 
prostřednictvím palubního systému eCall 
mělo být v souladu s pravidly týkajícími se 
ochrany osobních údajů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 
ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto 
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údajů10 a směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 
2002 o zpracování osobních údajů a 
ochraně soukromí v odvětví elektronických 
komunikací (Směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích)11, zejména
s cílem zajistit, aby vozidla vybavená 
palubními systémy eCall při běžném 
provozním stavu týkajícím se tísňového 
volání na číslo 112 nebyla vysledovatelná 
a nepodléhala žádnému stálému
zaznamenávání polohy a aby minimální 
soubor dat zasílaných palubním systémem 
eCall zahrnoval minimální informace 
požadované pro řádné vyřízení tísňových 
volání.

údajů10 a směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 
2002 o zpracování osobních údajů a 
ochraně soukromí v odvětví elektronických 
komunikací (Směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích)11, zejména 
s cílem zajistit, aby údaje shromážděné 
vozidly vybavenými palubními systémy 
eCall, nebudou použity pro jiné účely při 
běžném provozním stavu týkajícím se 
tísňového volání na číslo 112 a aby 
minimální soubor dat zasílaných palubním 
systémem eCall zahrnoval minimální 
informace požadované pro řádné vyřízení 
tísňových volání.

__________________ __________________
9 1609/06/EN – WP 125. 9 1609/06/EN – WP 125.
10 Úř. L věst. 281, 23.11.1995, s. 31. 10 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
11 Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37. 11 Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

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.

(16) Výrobcům vozidel by měla být 
poskytnuta dostatečná doba k tomu, aby se 
přizpůsobili technickým požadavkům 
tohoto nařízení a zároveň zohlednit 
technické požadavky, které vyžadují 
testování, uplatnění příslušných norem a 
osobní údaje a ochrany soukromí bude
zřízena poté, co vstoupí v platnost toto 
nařízení prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

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 
nouzový systém složený z vybavení vozidel 
a prostředků na spuštění, řízení a 
uskutečnění přenosu systému eCall, jenž 
je aktivovaný automaticky prostřednictvím 
palubních senzorů nebo ručně, který 
prostřednictvím veřejných sítí mobilních 
bezdrátových komunikací vydává signály 
s cílem umožnit přenos 
standardizovaného minimálního souboru 
dat a vytváří audiokanál mezi cestujícími 
ve vozidle a centrem tísňového volání 
založený na volání na číslo 112;

Or. en

Pozměňovací návrh 8

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

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b) volání eCall podporované službami 
třetích stran (TPS eCall) je tísňové volání 
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podle normy EN 16102: 2011, které 
zahrnuje přenos údajů k poskytovateli 
služeb třetích stran (TPSP) a zřízení 
hlasového volání s tímto TPSP 
prostřednictvím mobilních sítí bezdrátové 
komunikace. v případě vážné nehody 
stanoví TPSP hlasové propojení 
s nevhodnějším „centrem tísňového 
volání“ (PSAP) a tomuto PSAP poskytne 
veškeré informace o nehodě včetně 
informací uvedených v normě EN 15722 
(Inteligentní dopravní systémy – eSafety –
minimální počet požadavků na eCall“);

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c) „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

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d) „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 
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(PSAP);

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 2 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2e) „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

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 2 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2f) „veřejnou sítí mobilních bezdrátových 
komunikací“ se rozumí veřejně dostupná 
síť mobilních bezdrátových komunikací 
v souladu se směrnicí 2002/21/ES a 
směrnicí 2002/22/ES Evropského 
parlamentu a Rady;
__________________
12a Směrnice 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).
12b Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 
o univerzální službě a právech uživatelů 
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týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací (směrnice 
o univerzální službě) (Úř. věst. L 108, 
24. 4. 2002, s. 51).

Or. en

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tím však není dotčeno právo vlastníka 
vozidla využít vedle systému eCall systém 
tísňového volání instalovaný ve vozidle 
a poskytující podobnou službu. V takovém 
případě tento jiný systém tísňového volání 
splňuje normu EN 16102 „Inteligentní 
dopravní systémy – eCall – Provozní 
požadavky na podporu eCall třetí 
stranou“. Výrobci prokážou, že daný 
palubní systém disponuje spínacím 
mechanismem, jenž zajistí, že v jednu 
chvíli je v provozu pouze jeden systém a že 
palubní systém eCall automaticky 
převezme funkci v případě, kdy druhý 
systém tísňového volání není v provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

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 
poskytují systémy družicové navigační 
systémy, včetně systémů Galileo 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 16

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, jak je stanoveno 
v nařízení (ES) č. 715/2007 Evropského 
parlamentu a Rady14a.
14a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 
2007 o schvalování typu motorových 
vozidel z hlediska emisí z lehkých 
osobních vozidel a z užitkových vozidel 
(Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu 
k informacím o opravách a údržbě vozidla 
Úř. věstník L 171, 29.6.2007, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. 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. 

7. 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. 

Technické požadavky a zkoušky uvedené 
v prvním pododstavci jsou založeny na 

Technické požadavky a zkoušky uvedené 
v prvním pododstavci přijaty po konzultaci 
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požadavcích stanovených v odstavcích 3, 4 
a 6 a případně na těchto normách:

relevantní zainteresované strany a jsou 
založeny na požadavcích stanovených 
v odstavcích 3, 4 a 6 a případně na těchto 
normách:

a) EN 16072 „Inteligentní dopravní 
systémy – eSafety – Provozní požadavky 
na Panevropský eCall“; 

a) CEN EN 16072:2011 „Inteligentní 
dopravní systémy – eSafety – Provozní 
požadavky na Panevropský eCall“; 

b) EN 16062 „Inteligentní dopravní 
systémy – eSafety – Vysokoúrovňové 
aplikační požadavky na eCall“;

b) CEN EN 16062:2011 „Inteligentní 
dopravní systémy – eSafety –
Vysokoúrovňové aplikační požadavky na 
eCall“;

c) EN 16454 „Inteligentní dopravní 
systémy – eSafety – Zkoušení shody 
kompletní komunikace eCall“, pokud jde o 
shodu palubního systému eCall s 
panevropským systémem eCall;

c) CEN EN 16454: verze „Inteligentní 
dopravní systémy – eSafety – Zkoušení 
shody kompletní komunikace eCall“, 
pokud jde o shodu palubního systému 
eCall s panevropským systémem eCall;

ca) CEN EN 15722:2011 „Inteligentní 
dopravní systémy – eSafety – minimální 
počet požadavků na eCall“;
cb) nový CEN EN 16102:2011 
„Inteligentní dopravní systémy – eCall 
operační požadavky pro podporu třetích 
stran“.

d) jakýchkoli dalších evropských normách 
nebo předpisech EHK/OSN, které se 
systémů eCall týkají.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu se směrnicí 95/46/ES a směrnicí 
2002/58/ES výrobci zajistí, aby vozidla 
vybavená palubním systémem eCall nebyla 
vysledovatelná a nepodléhala žádnému 
stálému zaznamenávání polohy v běžném 
provozním stavu ohledně eCall.

V souladu se směrnicí 95/46/ES a směrnicí 
2002/58/ES výrobci zajistí, aby údaje 
shromážděné vozidly vybavenými
palubním systémem eCall nebyla 
vysledovatelná a nepodléhala žádnému 
stálému zaznamenávání polohy ve svém
běžném provozním stavu ohledně eCall 
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nebude využíván pro jiné cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Minimální soubor dat zaslaných 
palubním systémem eCall musí obsahovat 
minimální informace požadované pro 
řádné vyřizování tísňových volání.

2. „minimálním souborem dat (MSD)“ se 
rozumí pouze 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

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S účinkem od 1. října 2015 vnitrostátní 
orgány udělí ES schválení typu z hlediska 
palubního systému eCall pouze pro nové 
typy vozidel, která jsou v souladu s tímto 
nařízením a akty v přenesené pravomoci 
přijatými podle tohoto nařízení.

S účinkem od 1. června 2016 vnitrostátní 
orgány udělí ES schválení typu z hlediska 
palubního systému eCall pouze pro nové 
typy vozidel, která jsou v souladu s tímto 
nařízením a akty v přenesené pravomoci 
přijatými podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Podávání zpráv

Nikoli později než 1. října 2018 Komise 
zhodnotí míru rozšíření a dopadu 
palubního systému eCall. Toto hodnocení 
bude předložen Evropskému parlamentu a 
Radě. 

Or. en


