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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise

Komise pracuje na systému E-Call od roku 2005 a pokusila se jej zavést na dobrovolném 
základě. Vzhledem k tomu, že se tento dobrovolný přístup neosvědčil – dnes je systémem 
eCall vybavenou pouze zhruba 0,7 % vozidel – začala Komise přijímat právní předpisy, aby 
se eCall stal povinnou součástí nových vozidel.

Evropský parlament dne 3. července 2012 velkou většinou schválil zprávu z vlastní iniciativy 
nazvanou „eCall: nová služba čísla 112 pro občany“. V této zprávě Parlament uvedl, že eCall 
by se měl stát veřejným systémem tísňového volání v rámci celé EU, měl by být zabudován 
ve vozidle, využívat linku tísňového volání 112 a opírat se o společné celoevropské normy.
Komise se ve dvou předložených návrzích do značné míry držela zprávy Parlamentu.

Komise zvolila regulativní přístup. Základem systému služby eCall bude typově schválené 
vybavení pro jednotné evropské číslo linky tísňového volání 112 namontované do všech 
vozidel, počínaje určitými kategoriemi vozidel, a rámec pro vyřizování tísňových volání eCall
v telekomunikačních sítích a centrech tísňového volání. Tak se systém eCall zpřístupní všem 
občanům v Evropě jakožto celounijní služba, urychlí se jeho rozšíření a realizuje se plný 
potenciál systému eCall k záchraně životů a zmírnění závažnosti zranění. V návaznosti na toto 
standardní tovární vybavení pro využívání linky tísňového volání 112 a souběžně s ním 
mohou být konečnému uživateli poskytovány další palubní tísňové služby a /nebo služby
s přidanou hodnotou, které mu poskytnou ještě více bezpečnosti a budou přínosné
i z ekonomického hlediska.

Dne 8. září 2011 schválila Komise doporučení o podpoře služby eCall v sítích elektronických 
komunikací pro přenos palubních tísňových hovorů na číslo 112 v celé Evropské unii (systém 
eCall).

Aby bylo dokončeno provádění strategie Komise v oblasti systému eCall a zajištěno včasné
a paralelní zavádění služby systému eCall využívajícího linky tísňového volání 112 třemi 
skupinami zúčastněných stran (operátory mobilních sítí, veřejnými záchrannými službami
a automobilovým průmyslem) do roku 2015, navrhla Komise následující opatření:

a) doporučení členským státům zaměřené na podporu přenosu palubních tísňových 
hovorů na číslo 112 (pověřeno GŘ CNECT – přijato dne 8. září 2011);

b) návrh nařízení v rámci právních předpisů o schvalování typů motorových vozidel 
týkající se povinného zavedení palubního zařízení služby eCall do nových typově 
schválených vozidel vybraných kategorií v Evropě (pověřeno GŘ ENTR – přijato 
dne 13. června 2013);

c) v rámci směrnice 2010/40/EU o inteligentních dopravních systémech nařízení Komise
v přenesené pravomoci o specifikacích pro nezbytné vybavení center tísňového volání 
pro řádný příjem a vyřizování volání eCall. Následoval návrh na zavádění této 
požadované infrastruktury (pověřeno GŘ MOVE) – přijato dne 13. června 2013.
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Mezi výše uvedené návrhy, zveřejněné dne 13. června 2013, patří:

1. návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení interoperabilní služby eCall
v celé EU;

2. návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro 
zavádění palubního systému eCall a o změně směrnice 2007/46/ES.

Návrh nařízení

Návrh upravuje právní předpisy týkající se schválení typu, aby nové typy osobních 
automobilů a lehkých užitkových vozidel byly konstruovány tak, aby bylo zajištěno, že se
v případě vážné nehody automaticky uskuteční tísňové volání (eCall) na číslo 112. Tísňové 
volání (eCall) na číslo 112 musí být rovněž možné spustit manuálně.

Vzhledem k povaze informací, které tato služba poskytuje, stanoví Komise pravidla ochrany 
soukromí a ochrany osobních údajů.

Nařízení se použije od dne 1. října 2015.

Stanovisko navrhovatele

Navrhovatel je za jedno s Komisí, aby se rozsah působnosti omezil na nové typy vozidel 
kategorie N1 a M1. Žádá Komisi, aby důkladněji prověřila, zda lze rozšířit oblast působnosti
i na jednostopá vozidla s pohonem, těžká nákladní vozidla a autobusy. Vyzývá také výrobce, 
aby technologii eCall začali instalovat co nejdříve do stávajících typů vozidel, která budou 
vyrobena po 1. říjnu 2015.

Navrhovatel podporuje Komisi v omezení působnosti nařízení na fungování služby eCall. 
Domnívá se, že platforma s otevřeným přístupem je užitečný nástroj, který řidičům v EU 
přinese značné výhody. Je však zapotřebí dalšího zkoumání, z něhož vzejde úplný soubor 
pravidel pro organizaci této otevřené platformy. Navrhovatel tedy ponechává návrh Komise 
tak, jak je, což tvůrcům politik umožní rychle pokročit s jednáními, jež povedou k brzkému 
zavedení systému eCall do všech nových vozidel.

Definice systému eCall

Navrhovatel navrhuje vložit definici systému eCall převzatou z nařízení v přenesené 
pravomoci č. 305/2013.

Služby třetích stran
Někteří výrobci automobilů již řidičům nabízí soukromý systém eCall. Navrhovatel nemá
v úmyslu tyto výrobce trestat tím, že jejich služby zakáže. Třetí strany mohou i nadále 
poskytovat služby. Řidičům je třeba umožnit, aby si mohli takový systém do svého vozidla
vybrat. Je však třeba ujasnit, že systém eCall založený na lince tísňového volání 112 je 
základním systémem. Je třeba, aby byl systém veřejný dostupný všem, a měl by být 
instalován do každého nového automobilu počínaje 1. říjnem 2015. Zákazníkům je také třeba 
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jasně vysvětlit, že na rozdíl od systému založeného na lince tísňového volání 112 může být při 
využívání služeb třetích stran umožněno sledování automobilu.

Soukromí

Navrhovatel pokládá za velmi důležité, aby se respektovalo soukromí řidiče automobilu
a zabránilo zneužití údajů. Proto podporuje návrh Komise, aby byl systém eCall pasivní, což 
znemožní sledování automobilu. Navrhovatel však chce upozornit občany, že pokud se 
rozhodnou pro dodatečnou službu poskytovanou třetí stranou, toto nařízení již neručí za jejich 
soukromí.

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky palubního systému eCall by měly spadat do působnosti 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o pravidelných technických prohlídkách motorových 
vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil následující 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 
provozními 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.

__________________ __________________



PE521.698v01-00 6/12 PA\1006695CS.doc

CS

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 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Vybavení stávajících typů vozidel, jež 
budou vyrobena po říjnu 2015, palubním 
systémem eCall, by mělo být provedeno co 
nejdříve.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Vybavení vozidel, jako jsou 
jednostopá vozidla s pohonem, autobusy
a těžké nákladní vozy, palubním systémem 
eCall by nemělo od počátku spadat do 
oblasti působnosti tohoto nařízení. Komise 
by měla provést další výzkum a posouzení 
dopadů možnosti vybavit tyto typy vozidel
v náležité lhůtě palubním systémem eCall.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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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 a/nebo 
služby třetích stran 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Pravidelná technická prohlídka 
palubního systému eCall by měla spadat 
do působnosti nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o pravidelných 
technických prohlídkách motorových 
vozidel a jejich přípojných vozidel a 
o zrušení směrnice 2009/40/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „palubním systémem“ se rozumí palubní 
zařízení společně s prostředky ke spuštění, 

2) „zabudovaným palubním zařízením“ se 
rozumí palubní zařízení společně
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řízení a uskutečnění přenosu tísňového 
volání eCall prostřednictvím veřejné sítě 
mobilních bezdrátových komunikací 
poskytující spojení mezi vozidlem
a prostředkem vykonávajícím službu eCall 
prostřednictvím veřejné sítě mobilních 
bezdrátových komunikací.

s prostředky ke spuštění, řízení
a uskutečnění přenosu tísňového volání 
eCall prostřednictvím veřejné sítě 
mobilních bezdrátových komunikací 
poskytující spojení mezi vozidlem
a prostředkem vykonávajícím službu eCall 
prostřednictvím veřejné sítě mobilních 
bezdrátových komunikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) systémem „eCall“ se rozumí veškeré 
palubní tísňové volání na linku 112 
uskutečněné buď automaticky aktivací 
palubních senzorů, nebo manuálně, kdy 
prostřednictvím veřejných mobilních 
komunikačních sítí dojde k přenosu 
standardizovaného minimálního souboru 
údajů a otevře se audiokanál mezi 
vozidlem a centrem tísňového volání 
služby eCall;

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 (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 
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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 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Všichni výrobci automobilů informují 
své zákazníky o existenci systému eCall, 
který je zdarma a přístupný veřejnosti
a využívá linku tísňového volání 112.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

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
a EGNOS.

3. Výrobci zajistí, aby přijímače
v zabudovaných palubních zařízeních byly 
kompatibilní s provozními službami 
určování polohy, které poskytují systémy 
družicové navigační systémy, včetně 
systémů Galileo a EGNOS.

Or. en



PE521.698v01-00 10/12 PA\1006695CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 V palubním systému eCall musí být 
zabudovány technologie zlepšující ochranu 
soukromí, aby byla uživatelům eCall 
poskytována požadovaná úroveň ochrany 
soukromí a také nezbytné záruky 
zamezující sledování a zneužití.

V palubním systému eCall musí být 
zabudovány technologie zlepšující ochranu 
soukromí, aby byla uživatelům eCall 
poskytována požadovaná úroveň ochrany 
soukromí a také nezbytné záruky 
zamezující sledování a zneužití. Výrobci 
automobilů řádně informují své zákazníky
o možném sledování polohy v důsledku 
využívání služeb třetích stran a o dopadu, 
který by to mohlo mít na jejich soukromí.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) lhůta pro uchovávání údajů v palubním 
systému;

f) lhůta pro uchovávání údajů
v zabudovaném palubním zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Pravidelná technická prohlídka

7a. Požadavky na pravidelnou technickou 
prohlídku palubního systému eCall se řídí 
nařízením Evropského parlamentu a Rady
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o pravidelných technických prohlídkách 
motorových vozidel a jejich přípojných 
vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 7, čl. 6 
odst. 4 a v čl. 8 odst. 2 je svěřena Komisi 
na dobu neurčitou od […][Úřad pro 
publikace vloží přesné datum vstupu
v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 7, čl. 6 
odst. 4 a čl. 8 odst. 2 je svěřena Komisi na 
dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení
v platnost. Komise vypracuje zprávu
o přenesené pravomoci nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto pětiletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví pravidla týkající se 
sankcí za nedodržení ustanovení tohoto 
nařízení výrobci a přijmou veškerá opatření 
pro zajištění jejich provádění. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené
a odrazující. Členské státy oznámí tato 
ustanovení Komisi a neprodleně jí oznámí 
všechny následné změny, které se jich 

1. Členské státy stanoví pravidla týkající se 
sankcí za nedodržení ustanovení tohoto 
nařízení a souvisejících aktů v přenesené 
pravomoci výrobci a přijmou veškerá 
opatření pro zajištění jejich provádění. 
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státy 
oznámí tato ustanovení Komisi



PE521.698v01-00 12/12 PA\1006695CS.doc

CS

týkají. a neprodleně jí oznámí všechny následné 
změny, které se jich týkají.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Podávání zpráv

10a. Nejpozději dne 1. října 2018 
vypracuje Komise hodnotící zprávu
o výsledcích palubního systému eCall
a předloží ji Evropskému parlamentu
a Radě. Komise se zaměří na to, zda by se 
měl rozsah působnosti nařízení rozšířit
o další kategorie vozidel, jako jsou 
jednostopá vozidla s pohonem, těžká 
nákladní vozidla a autobusy. Komise 
případně předloží legislativní návrh.

Or. en


