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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia, ktorá pracuje na návrhoch o systéme eCall od roku 2005, pôvodne zamýšľala 
zaviesť tento systém na dobrovoľnom základe. Takýto prístup sa neosvedčil, pretože v 
súčasnosti má systém eCall len približne 7 % vozidiel.

Na vyriešenie tejto situácie si Komisia teraz zvolila regulačný prístup, na základe ktorého by 
systém eCall bol súčasťou povinnej výbavy nových vozidiel. Systém bude založený na 
inštalovaní typovo schválených zariadení pre jednotné európske číslo tiesňového volania 112 
vo všetkých vozidlách a na rámci pre spracúvanie volaní eCalls v telekomunikačných sieťach 
a strediskách tiesňového volania. Na základe tohto prístupu bude systém eCall k dispozícii 
všetkým občanom v Európe ako služba na celom území EÚ.

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

Po zavedení verejnej služby eCall v celej EÚ bude v nových vozidlách v budúcnosti 
nainštalovaná základná palubná telematická platforma, ktorá bude združovať technické prvky 
(bezdrôtovú komunikáciu s technológiou presného určenia polohy a spojenie so systémami 
kontroly vozidiel a systémami palubných senzorov). Spravodajkyňa sa však domnieva, že 
ostatné služby poskytované spotrebiteľom by mali byť predmetom samostatného nariadenia o 
inteligentných dopravných systémoch a telematických platformách. Nariadenie o systéme 
eCall týkajúce sa požiadaviek typového schválenia by sa malo zamerať len na núdzové služby 
poskytované prostredníctvom európskej infraštruktúry založenej na linke 112. Zavedenie 
platformy s otvoreným prístupom v tejto fáze by mohlo viesť k legislatívnemu vákuu, pokiaľ 
ide o vlastníctvo a zodpovednosť, ako aj k ďalšiemu oneskoreniu pri uvádzaní systému 
tiesňového volania eCall pomocou linky 112 do prevádzky. Komisia by však mala najneskôr 
do apríla 2014 navrhnúť nariadenie o službách s pridanou hodnotou, ktoré by mohli 
spotrebiteľom priniesť ďalšie výhody.

Súkromné služby tiesňového volania (systémy eCall podporované tretími stranami)

Systém eCall podporovaný službami tretích strán by mal existovať spoločne s pomocnou 
linkou 112, a jeho definícia by preto mala byť súčasťou nariadenia. Okrem toho by malo byť 
možné, aby systémy eCall podporované službami tretích strán existovali spoločne s palubným 
systémom eCall využívajúcim linku 112 len pod podmienkou, že verejná služba eCall 
pomocou linky 112 bude vždy k dispozícii minimálne ako záložná možnosť.

Ďalšie objasnenia

S cieľom objasniť rôzne procesy a časti, ktoré tvoria palubný systém eCall, sa spravodajkyňa 
rozhodla vypracovať podrobné definície týkajúce sa samotného volania, vybavenia, ako aj 
siete, ktorá prenáša informácie, a jej prijímača. V pôvodných vymedzeniach pojmov tieto 
rôzne prvky nie sú jasné rozlíšené.

Pokiaľ ide o zlučiteľnosť so satelitnými systémami Galileo a EGNOS, spravodajkyňa sa 
domnieva, že bez plnej dostupnosti satelitov, ktoré slúžia na lokalizáciu, nie je možné 
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dokončiť vývoj prijímača určujúceho polohu. Pokiaľ sa toto nezabezpečí, nemalo by sa to stať 
povinnou požiadavkou.

S cieľom určiť definitívnu špecifikáciu systému eCall je potrebné, aby bol automobilový 
priemysel oboznámený so všetkými požiadavkami, ktoré sú stanovené v delegovaných 
aktoch, a aby mal dostatok času na realizáciu vývoja a vyhodnotenia systému. Spravodajkyňa 
z tohto dôvodu navrhuje, aby sa nadobudnutie účinnosti tohto právneho predpisu stanovilo na 
jún 2016.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Poskytnutie presných a spoľahlivých 
informácií o polohe je základným prvkom 
účinného fungovania palubného systému 
eCall. Preto je vhodné požadovať, aby bol 
kompatibilný so službami poskytovanými 
v rámci programov satelitnej navigácie 
vrátane systémov zriadených v rámci 
programov Galileo a EGNOS 
ustanovených v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 z 9. 
júla 2008 o pokračovaní v implementácii 
európskych programov satelitnej navigácie 
(EGNOS a Galileo).

(6) Poskytnutie presných a spoľahlivých 
informácií o polohe je základným prvkom 
účinného fungovania palubného systému 
eCall. Preto je vhodné požadovať, aby bol 
kompatibilný so službami poskytovanými 
v rámci operačných programov satelitnej 
navigácie vrátane systémov zriadených v 
rámci programov Galileo a EGNOS 
ustanovených v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 z 9. 
júla 2008 o pokračovaní v implementácii 
európskych programov satelitnej navigácie 
(EGNOS a Galileo)8.

__________________ __________________
8 Ú.v. EÚ L 196, 24.7.2008, s.1. 8 Ú.v. EÚ L 196, 24.7.2008, s.1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
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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 týkať len 
nových osobných automobilov a ľahkých 
úžitkových vozidiel (kategórie M1 a N1), 
pre ktoré už existuje vhodný spúšťací 
mechanizmus.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

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 tretích strán paralelne 
s palubným systémom eCall pomocou 
linky 112. Tieto doplnkové záchranné 
služby by však mali byť navrhnuté tak, aby 
nerozptyľovali vodiča, pričom musia 
zodpovedať výberu spotrebiteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

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 

(9) Aby sa zabezpečila možnosť 
slobodného výberu zo strany zákazníka 
a spravodlivá hospodárska súťaž, ako aj 
podpora inovácií a zvyšovanie 
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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.

konkurencieschopnosti odvetvia 
informačných technológií Únie na 
globálnom trhu, Komisia by mala po 
konzultácii so všetkými zainteresovanými 
stranami navrhnúť nové nariadenie 
týkajúce sa doplnkových služieb a 
štandardizovanej interoperabilnej 
telematickej platformy, ktorá by mohla 
byť vyvinutá pre možné budúce palubné 
aplikácie alebo služby. Na tento účel by 
Komisia mala do apríla 2014 poskytnúť 
špecifikácie a aktualizovať zoznam 
prioritných opatrení, ktoré sú súčasťou 
smernice 2010/40 zo 7. júla 2010 o rámci 
na zavedenie inteligentných dopravných 
systémov v oblasti cestnej dopravy a na 
rozhrania s inými druhmi dopravy. Mali 
by sa bližšie objasniť podmienky, za 
ktorých môžu mať tretie strany 
poskytujúce služby s pridanou hodnotou 
prístup k údajom uloženým v palubnom 
systéme.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V súlade s odporúčaniami pracovnej 
skupiny zriadenej podľa článku 29, ktoré 
sú uvedené v pracovnom dokumente o 
dôsledkoch pre ochranu osobných údajov a 
súkromie v rámci iniciatívy eCall prijatom 
26. septembra 20069, by malo akékoľvek 
spracovávanie osobných údajov 
prostredníctvom palubného systému eCall 
spĺňať pravidlá ochrany údajov stanovené 
v smernici Európskeho parlamentu a Rady 
95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane 
fyzických osôb pri spracovaní osobných 
údajov a voľnom pohybe týchto údajov10

a v smernici Európskeho parlamentu 

(13) V súlade s odporúčaniami pracovnej 
skupiny zriadenej podľa článku 29, ktoré 
sú uvedené v pracovnom dokumente o 
dôsledkoch pre ochranu osobných údajov a 
súkromie v rámci iniciatívy eCall prijatom 
26. septembra 20069, by malo akékoľvek 
spracovávanie osobných údajov 
prostredníctvom palubného systému eCall 
spĺňať pravidlá ochrany údajov stanovené 
v smernici Európskeho parlamentu a Rady 
95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane 
fyzických osôb pri spracovaní osobných 
údajov a voľnom pohybe týchto údajov10

a v smernici Európskeho parlamentu 
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a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, 
týkajúcej sa spracovávania osobných 
údajov a ochrany súkromia v sektore 
elektronických komunikácií (smernica 
o súkromí a elektronických 
komunikáciách)11, aby sa tak osobitne 
zabezpečilo, že vozidlá vybavené
palubným systémom eCall v bežnom stave 
prevádzky pomocou linky 112 nebude 
možné vypátrať a nebudú nijakým 
spôsobom nepretržite sledované, a že 
minimálny súbor údajov zasielaný 
palubným systémom eCall bude obsahovať 
len minimálne informácie potrebné na 
primerané spracovanie tiesňových volaní.

a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, 
týkajúcej sa spracovávania osobných 
údajov a ochrany súkromia v sektore 
elektronických komunikácií (smernica 
o súkromí a elektronických 
komunikáciách)11, aby sa tak osobitne 
zabezpečilo, že údaje získané palubným 
systémom eCall v jeho bežnom stave 
prevádzky pomocou linky 112 nebudú 
použité na iné účely a že minimálny súbor 
údajov zasielaný palubným systémom 
eCall bude obsahovať len minimálne 
informácie potrebné na primerané 
spracovanie tiesňových volaní.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

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.

(16) Výrobcovia vozidiel by mali mať 
dostatočný čas na prispôsobenie sa 
technickým požiadavkám stanoveným 
v tomto nariadení a vziať pritom do úvahy, 
že technické požiadavky týkajúce sa 
skúšok, uplatňovania príslušných noriem 
a ochrany osobných údajov a súkromia 
budú stanovené po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia prostredníctvom 
delegovaných aktov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 7

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 núdzový 
systém zložený z vybavenia vozidiel a 
prostriedkov na spúšťanie, riadenie a 
uskutočnenie prenosu systému eCall, 
ktorý je aktivovaný buď automaticky 
palubnými senzormi, alebo manuálne a
ktorý prostredníctvom mobilnej 
bezdrôtovej komunikačnej siete vydáva 
signály s cieľom umožniť prenos 
štandardizovaného minimálneho súboru 
údajov a pomocou linky 112 alebo 
systému eCall podporovaného službami 
tretích strán vytvoriť audiokanál medzi 
osobami vo vozidle a strediskom 
tiesňového volania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) „eCall“ je palubné tiesňové volanie 
na číslo 112 realizované prostredníctvom 
palubného systému eCall;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 2 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2b) „volanie eCall podporované službami 
tretích strán“ (TPS eCall) je tiesňové 
volanie podľa normy EN 16102: 2011, 
ktoré zahŕňa prenos údajov k 
poskytovateľovi služieb tretích strán 
(TPSP), ako aj zriadenie hlasového 
volania s týmto TPSP prostredníctvom 
mobilných bezdrôtových komunikačných 
sietí. V prípade vážnej nehody TPSP 
vytvorí hlasové spojenie s najvhodnejším 
strediskom tiesňového volania (PSAP) a 
tomuto PSAP poskytne všetky príslušné 
informácie o nehode vrátane informácií 
uvedených v norme EN 15722 
(Inteligentné dopravné systémy – e-
bezpečnosť– „eCall“minimálny súbor 
údajov);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2c) „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

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 2 d (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2d) „minimálny súbor údajov (MSD)“ sú 
informácie vymedzené v norme 
Telematika v cestnej doprave. 
Elektronická bezpečnosť. Minimálny 
súbor dát pre eCall (MSD) (STN EN 
15722), ktoré sa zasielajú do PSAP eCall;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 2 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2e) „palubné zariadenie“ je zariadenie vo 
vozidle, ktoré poskytuje palubné údaje 
alebo má prístup k palubným údajom, 
ktoré sú potrebné na uskutočnenie 
transakcie eCall prostredníctvom verejnej 
mobilnej bezdrôtovej komunikačnej siete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 2 f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2f) „mobilná bezdrôtová komunikačná 
sieť“ je mobilná bezdrôtová komunikačná 
sieť prístupná verejnosti v súlade so 
smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 2002/21/ES12a a smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2002/22/ES12b;

__________________
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12a Smernica 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).
12b Smernica 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

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 5 – bod 2 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nie je dotknuté právo majiteľa 
vozidla používať okrem palubného 
systému eCall iný systém tiesňového 
volania, ktorý je nainštalovaný vo vozidle 
a poskytuje podobné služby. V takomto 
prípade je tento iný systém tiesňového 
volania v súlade s normou EN 16102 
„Inteligentné dopravné systémy –
eSafety– Prevádzkové požiadavky na 
podporu tretej strany“. Výrobcovia 
preukážu, že palubný systém obsahuje 
prepínací mechanizmus zabezpečujúci, že 
vždy je aktívny len jeden systém a že 
palubný systém eCall sa automaticky 
aktivuje v prípade, že iný systém 
tiesňového volania je nefunkčný.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 15

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

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, ako je stanovené v 
nariadení (ES) Európskeho parlamentu a 
Rady č. 715/200714a.
14a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 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 (Ú. v. EÚ L 171, 
29.6.2007, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. 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 
2007/46/ES. 

7. 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 
2007/46/ES. 

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 prijímajú po 
konzultácii s príslušnými 
zainteresovanými stranami a sú založené
na požiadavkách stanovených v odsekoch 
3, 4 a 6 a podľa potreby na týchto 
normách:

a) STN EN 16072 Inteligentné dopravné 
systémy. Elektronická bezpečnosť. 
Prevádzkové požiadavky na celoeurópske 
eCall; 

a) STN EN 16072:2011 Inteligentné 
dopravné systémy. Elektronická 
bezpečnosť. Prevádzkové požiadavky na 
celoeurópske eCall; 

b) STN EN 16062 Inteligentné dopravné 
systémy. Elektronická bezpečnosť. 
Aplikačné protokoly vysokej úrovne 
(HLAP) eCall;

b) STN EN 16062:2011 Inteligentné 
dopravné systémy. Elektronická 
bezpečnosť. Aplikačné protokoly vysokej 
úrovne (HLAP) eCall;

c) EN 16454 Inteligentné dopravné 
systémy. Elektronická bezpečnosť. Skúška 
koncovej konformity eCall týkajúca sa 
zhody palubného systému eCall s 
celoeurópskym systémom eCall;

c) STN EN 16454: verzia Inteligentné 
dopravné systémy. Elektronická 
bezpečnosť. Skúška koncovej konformity 
eCall týkajúca sa zhody palubného systému 
eCall s celoeurópskym systémom eCall;

(ca) STN EN 15722:2011 Inteligentné 
dopravné systémy. Elektronická 
bezpečnosť. Minimálny súbor dát pre 
eCall (MSD);
(cb) nová norma STN EN 16102:2011 
Inteligentné dopravné systémy. eCall. 
Prevádzkové požiadavky na podporu tretej 
strany.

(d) akýchkoľvek ďalších doplnkových 
európskych normách alebo predpisoch 
EHK OSN týkajúce sa systémov eCall.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 6 – bod 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade so smernicou 95/46/ES 
a smernicou 2002/58/ES výrobcovia 
zabezpečia, aby vozidlá vybavené 
palubným systémom eCall v bežnom stave 
prevádzky tohto systému nebolo možné 
vypátrať, ani nijakým spôsobom 
nepretržite sledovať.

V súlade so smernicou 95/46/ES 
a smernicou 2002/58/ES výrobcovia 
zabezpečia, že údaje získané 
prostredníctvom palubného systému eCall
v jeho bežnom stave prevádzky nebudú 
použité na iné účely. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Minimálny súbor údajov zasielaných 
palubným systémom eCall obsahuje 
minimálne množstvo informácií potrebné 
na primerané spracovanie tiesňových 
volaní.

2. Minimálny súbor údajov zasielaných 
palubným systémom eCall obsahuje len 
informácie vymedzené v norme 
Telematika v cestnej doprave. 
Elektronická bezpečnosť. Minimálny 
súbor dát pre eCall (MSD) (STN EN 
15722), ktoré sa zasielajú do PSAP eCall;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S účinnosťou od 1. októbra 2015
vnútroštátne orgány udeľujú typové 
schválenie ES týkajúce sa palubného 
systému eCall pre nové typy vozidiel, ak 

S účinnosťou od 1. júna 2016 vnútroštátne 
orgány udeľujú typové schválenie ES 
týkajúce sa palubného systému eCall pre 
nové typy vozidiel, ak spĺňajú ustanovenia 
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spĺňajú ustanovenia tohto nariadenia a 
delegovaných aktov prijatých podľa tohto 
nariadením.

tohto nariadenia a delegovaných aktov 
prijatých podľa tohto nariadením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 10a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10a
Podávanie správ

Komisia najneskôr do 1. októbra 2018 
vyhodnotí mieru rozšírenia a vplyv 
palubného systému eCall. Toto 
hodnotenie sa predloží Európskemu 
parlamentu a Rade. 

Or. en


