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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Text predložený Komisiou

Komisia pracuje na systéme eCall od roku 2005 a pokúsila sa ho zaviesť na dobrovoľnom 
základe. Keďže tento dobrovoľný prístup nefungoval – v súčasnosti je systémom eCall 
vybavených len približne 0,7 % vozidiel – Komisia začala prijímať právne predpisy s cieľom 
zaviesť systém eCall ako povinnú výbavu nových vozidiel.

Európsky parlament prijal 3. júla 2012 veľkou väčšinou správu z vlastnej iniciatívy s názvom 
„eCall – nové služby čísla 112 pre občanov“. V tejto správe sa uvádza, že Európsky 
parlament sa domnieva, že eCall by mal byť verejný celoeurópsky palubný systém tiesňového 
volania na linke 112, založený na spoločných celoeurópskych normách.
Komisia do značnej miery zohľadnila správu Parlamentu v rámci dvoch v súčasnosti 
predložených návrhov.

Komisia zvolila „regulačný“ prístup. Systém eCall bude založený na inštalácii typovo 
schválených zariadení pre jednotné európske číslo tiesňového volania 112 vo všetkých 
vozidlách, pričom sa začne s niektorými kategóriami vozidiel, a rámci pre spracúvanie volaní 
eCall v telekomunikačných sieťach a strediskách tiesňového volania. Touto koncepciou sa 
systém eCall sprístupní všetkým občanom v Európe ako služba na celom území EÚ, urýchli 
sa jeho zavedenie a využije sa úplný potenciál systému eCall zachraňovať životy a 
zmierňovať závažnosť zranení. Konečným používateľom sa na základe tohto sériového 
štandardného vybavenia pre jednotné európske číslo tiesňového volania 112 alebo súčasne s 
ním môžu vo vozidlách poskytovať ďalšie záchranné služby a/alebo služby s pridanou 
hodnotou, čo zabezpečí väčšiu bezpečnosť a hospodársky úžitok.

Komisia prijala 8. septembra 2011 odporúčanie o podpore služby eCall v sieťach 
elektronickej komunikácie na prenos tiesňových volaní pomocou linky 112 na celom území 
EÚ („systém eCall“).

V snahe dokončiť realizáciu stratégie týkajúcej sa systému eCall a zabezpečiť do roku 2015 
včasné a paralelné zavedenie služby eCall pomocou linky 112 tromi zapojenými 
zainteresovanými skupinami (prevádzkovatelia mobilných sietí, verejné záchranné služby 
a automobilový priemysel) Komisia navrhla:

a) odporúčanie určené členským štátom, ktorého cieľom je, aby prevádzkovatelia 
mobilných sietí podporovali prenos volaní eCall (pod vedením GR pre komunikačné 
siete, obsah a technológie – prijaté 8. septembra 2011),

b) návrh nariadenia v rámci právnych predpisov o typovom schválení vozidiel, ktoré sa 
týka povinného zavádzania palubnej časti služby eCall v nových typovo schválených 
vozidlách vybraných kategórií v Európe (pod vedením GR pre podnikanie a 
priemysel – prijaté 13. júna 2013),

c) v rámci smernice 2010/40/EÚ o inteligentných dopravných systémoch delegované 
nariadenie Komisie o špecifikáciách potrebného vybavenia stredísk tiesňového volania 
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na správne prijímanie a spracúvanie volaní eCall. Nasledoval návrh o zavedení tejto 
potrebnej infraštruktúry (pod vedením GR pre mobilitu a dopravu – prijatý 13. júna 
2013).

Posledné uvedené návrhy uverejnené 13. júna 2013 sú:

1. návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení interoperabilného systému 
eCall v celej EÚ,

2. návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa týka požiadaviek typového 
schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall a ktorým sa mení smernica 
2007/46/ES.

Návrh nariadenia

V návrhu sa upravuje nariadenie o typovom schválení, pričom sa vyžaduje, aby sa nové typy 
osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel konštruovali tak, aby sa v prípade 
vážnej nehody automaticky spustilo tiesňové volanie (eCall) na linku 112. Takisto musí byť 
možné spustiť tiesňové volanie (eCall) na linku 112 manuálne.

Vzhľadom na povahu informácií poskytovaných v rámci tejto služby Komisia ustanovuje 
pravidlá ochrany súkromia a ochrany údajov.

Toto nariadenie sa bude uplatňovať od 1. októbra 2015.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca podporuje prístup Komisie spočívajúci v obmedzení rozsahu pôsobnosti na nové 
typy vozidiel kategórie N1 a M1. Žiada Komisiu, aby ďalej preskúmala možnosť rozšírenia 
rozsahu pôsobnosti na dvojkolesové motorové vozidlá, ťažké nákladné vozidlá a autobusy. 
Takisto vyzýva výrobcov, aby do existujúcich typov vozidiel, ktoré sa majú vyrábať od 
1. októbra 2015, čo najskôr inštalovali technológiu volaní eCall.

Spravodajca podporuje Komisiu, pokiaľ ide o obmedzenie rozsahu pôsobnosti nariadenia na 
fungovanie služby eCall. Je presvedčený, že platforma s otvoreným prístupom je užitočný 
nástroj, ktorý bude pre vodičov v EÚ obrovským prínosom. Na vypracovanie dôkladného 
súboru pravidiel s cieľom usporiadať otvorenú platformu je však potrebný ďalší výskum. 
Spravodajca preto ponecháva návrh Komisie bez zmien. Politikom sa tak umožní, aby rýchlo 
pokračovali v rokovaniach, čo bude viesť k urýchlenému zavedeniu systému eCall vo 
všetkých nových vozidlách.

Vymedzenie systému eCall

Spravodajca navrhuje vložiť vymedzenie systému eCall, ktoré je prevzaté z delegovaného 
nariadenia 305/2013

Služby tretích strán
Niektorí výrobcovia automobilov už vodičom ponúkajú súkromný systém eCall. Cieľom 
spravodajcu nie je trestať týchto výrobcov prostredníctvom zákazu týchto služieb. Služby 
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tretích strán môžu existovať. Vodiči by mali mať možnosť rozhodnúť sa mať takýto systém
vo svojom automobile. Je potrebné zdôrazniť, že systém volaní na linku 112 eCall je základný 
systém. Musí to byť verejný systém dostupný pre všetkých a od 1. októbra 2015 by mal byť 
súčasťou každého nového automobilu. Zákazníkom je takisto potrebné vysvetliť, že na rozdiel 
od používania systému volaní eCall na linku 112 môže byť automobil pomocou služieb tretích 
strán sledovateľný.

Súkromie

Spravodajca považuje za veľmi dôležité dodržiavať súkromie vodiča automobilu 
a predchádzať zneužívaniu údajov. Spravodajca preto podporuje Komisiu, pokiaľ ide 
o navrhovanie systému eCall ako neaktívneho systému, pričom sledovanie automobilu nie je 
možné. Spravodajca by však rád upozornil občanov, že ak sa rozhodnú pre ďalšiu službu 
tretej strany, ich súkromie už týmto nariadením nebude zaručené.

Pravidelné technické kontroly

Pravidelné technické kontroly týkajúce sa palubného systému eCall by mali patriť do rozsahu 
pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pravidelných kontrolách technického 
stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce 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 

(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 prevádzkových 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 
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implementácii európskych programov 
satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo)8.

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 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Existujúce typy vozidiel, ktoré sa majú 
vyrábať od októbra 2015, by sa mali 
vybaviť palubným systémom eCall pokiaľ 
možno čo najskôr.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7b. Vybavenie vozidiel, akými sú 
napríklad dvojkolesové motorové vozidlá, 
autobusy a ťažké nákladné vozidlá, 
palubným systémom eCall by zo začiatku 
nemalo patriť do rozsahu pôsobnosti 
tohto nariadenia. Komisia by mala 
uskutočniť ďalší výskum a posúdenie 
vplyvu, pokiaľ ide o možnosť vybaviť 
tieto vozidlá palubným systémom eCall 
v správnom čase.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 4

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 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14a. Pravidelné technické kontroly 
týkajúce sa palubného systému eCall by 
mali patriť do rozsahu pôsobnosti 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady o pravidelných kontrolách 
technického stavu motorových vozidiel a 
ich prípojných vozidiel a o zrušení 
smernice 2009/40/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „palubný systém“ znamená palubné 
zariadenie spolu s prostriedkami na 
spustenie, riadenie a vykonanie prenosu 
volaní eCall prostredníctvom verejnej 
mobilnej bezdrôtovej komunikačnej siete, 
ktorý zabezpečuje spojenie medzi 
vozidlom a prostriedkami na vykonávanie 
služby eCall prostredníctvom verejnej 
mobilnej bezdrôtovej komunikačnej siete.

(2) „zabudované palubné zariadenie“ 
znamená palubné zariadenie spolu 
s prostriedkami na spustenie, riadenie 
a vykonanie prenosu volaní eCall 
prostredníctvom verejnej mobilnej 
bezdrôtovej komunikačnej siete, ktorý 
zabezpečuje spojenie medzi vozidlom a 
prostriedkami na vykonávanie služby eCall 
prostredníctvom verejnej mobilnej 
bezdrôtovej komunikačnej siete.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. „systém eCall“ znamená palubný 
systém tiesňového volania na linku 112 
buď automaticky palubnými senzormi 
alebo manuálne, ktorý prostredníctvom 
verejnej mobilnej bezdrôtovej 
komunikačnej siete prenáša 
normalizovaný minimálny súbor údajov 
a vytvára audiokanál medzi vozidlom 
a strediskom tiesňového volania eCall;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uvedeným nie je dotknuté právo majiteľa 
vozidla na používanie iného systému 
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tiesňového volania nainštalovaného vo 
vozidle a poskytujúceho podobné služby 
nad rámec palubného systému eCall. V 
takomto prípade je ďalší systém 
tiesňového volania v súlade s normou EN 
16102 „Inteligentné dopravné systémy –
Elektronická bezpečnosť – Služby tretích 
strán podporujúce systém eCall –
Prevádzkové požiadavky“. Výrobcovia 
preukazujú, 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 ďalší systém 
tiesňového volania je nefunkčný.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Všetci výrobcovia automobilov 
informujú svojich klientov o existencii 
bezplatného a verejne dostupného 
systému eCall, ktorý je založený na 
volaniach na linku 112.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

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 

3. Výrobcovia zabezpečia, aby prijímače 
zabudované v palubných zariadeniach boli 
kompatibilné s prevádzkovými službami na 
určovanie polohy poskytovanými pomocou 
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navigačných systémov vrátane systémov 
Galileo a EGNOS.

satelitných navigačných systémov vrátane 
systémov Galileo a EGNOS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Do palubného systému eCall sa zabudujú 
technológie na zvýšenie ochrany súkromia, 
aby sa tak pre používateľov systému eCall 
zabezpečila požadovaná úroveň ochrany 
súkromia, a rovnako aj potrebné záruky na 
zabránenie sledovaniu a zneužitiu.

Do palubného systému eCall sa zabudujú 
technológie na zvýšenie ochrany súkromia, 
aby sa tak pre používateľov systému eCall 
zabezpečila požadovaná úroveň ochrany 
súkromia, a rovnako aj potrebné záruky na 
zabránenie sledovaniu a zneužitiu. 
Výrobcovia automobilov náležitým 
spôsobom informujú svojich klientov o 
možnom sledovaní polohy v dôsledku 
používania služieb tretích strán a o vplyve 
na ich súkromie, ktorý toto sledovanie 
môže predstavovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) časové obmedzenie, počas ktorého sa 
údaje uchovávajú v palubnom systéme;

f) časové obmedzenie, počas ktorého sa 
údaje uchovávajú v zabudovanom
palubnom zariadení;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a
Pravidelné technické kontroly

7a. Požiadavky na pravidelné technické 
kontroly týkajúce sa palubného systému 
eCall patria do rozsahu pôsobnosti 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady o pravidelných kontrolách 
technického stavu motorových vozidiel a 
ich prípojných vozidiel a o zrušení 
smernice 2009/40/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 7, článku 6 ods. 4 
a v článku 8 ods. 2 sa Komisii udeľuje na 
neurčité obdobie od […][Úrad pre 
publikácie: vložiť presný dátum 
nadobudnutia účinnosti].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 7, článku 6 ods. 4 
a v článku 8 ods. 2 sa Komisii udeľuje na 
obdobie piatich rokov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Komisia predloží správu týkajúcu sa 
delegovania právomoci najneskôr deväť 
mesiacov pred uplynutím tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje na 
rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty ustanovujú pravidlá 
ukladania sankcií za nedodržanie 
ustanovení tohto nariadenia výrobcami a 
prijmú všetky opatrenia na zabezpečenie 
ich vykonávania. Ustanovené sankcie 
musia byť účinné, primerané a 
odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto 
ustanovenia Komisii a bezodkladne 
oznámia akékoľvek ich dodatočné zmeny, 
ktoré ich ovplyvňujú.

1. Členské štáty ustanovujú pravidlá 
ukladania sankcií za nedodržanie 
ustanovení tohto nariadenia a príslušných 
delegovaných aktov výrobcami a prijmú 
všetky opatrenia na zabezpečenie ich 
vykonávania. Ustanovené sankcie musia 
byť účinné, primerané a odrádzajúce. 
Členské štáty oznámia tieto ustanovenia 
Komisii a bezodkladne oznámia akékoľvek 
ich dodatočné zmeny, ktoré ich 
ovplyvňujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 10a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10a
Predkladanie správ

10a. Najneskôr do 1. októbra 2018 
Komisia vypracuje hodnotiacu správu o 
dosiahnutých výsledkoch palubného 
systému eCall, ktorá sa predloží 
Európskemu parlamentu a Rade. Komisia 
preskúma, či by sa mal rozsah pôsobnosti 
tohto nariadenia rozšíriť na ďalšie 
kategórie vozidiel, akými sú napríklad 
dvojkolesové motorové vozidlá, ťažké 
nákladné vozidlá a autobusy. V prípade 
potreby Komisia predloží návrh opatrení.

Or. en
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