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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předkládané ve dvousloupcové formě

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení interoperabilní služby 
eCall v celé EU
(COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2013)0315),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0173/2013),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

– po konzultaci s Výborem regionů,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanoviska Výboru pro 
průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-
0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Jak ukázaly zkušenosti z jiných 
systémů tísňových volání, mohou ručně 
aktivovaná volání systému eCall zahrnovat 
určitý podíl volání zaměřených na asistenci
v případě poruchy. V případě nutnosti 
mohou členské státy uplatnit veškeré 
vhodné technické a organizační prostředky

(7) Jak ukázaly zkušenosti z jiných 
systémů tísňových volání, mohou ručně 
aktivovaná volání systému eCall zahrnovat 
určitý podíl volání zaměřených na asistenci
v případě poruchy. V případě nutnosti 
mohou členské státy uplatnit veškeré 
vhodné technické a organizační prostředky
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k odfiltrování těchto volání zaměřených na 
asistenci v případě poruchy, aby se 
zajistilo, že centra tísňového volání služby 
eCall budou vyřizovat pouze volání 
skutečně tísňová.

k odfiltrování těchto volání zaměřených na 
asistenci v případě poruchy, aby se 
zajistilo, že centra tísňového volání služby 
eCall budou vyřizovat pouze volání 
skutečně tísňová. Členské státy by 
současně měly zajistit, aby veškerá volání 
byla zpracována co nejúčinnějším 
způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Ne všichni občané Unie jsou
s používáním služby eCall obeznámeni. 
Členské státy by měly ve spolupráci
s Komisí uspořádat osvětové kampaně.
V nich by se občané měli dozvědět
o existenci bezplatné a veřejně dostupné 
služby eCall, přičemž důraz bude kladen 
na přínosy a funkce systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Má-li být všem občanům Unie 
zajištěn spolehlivý přístup k jednotnému 
evropskému číslu tísňového volání 112, 
členské státy by měly pomocí mobilních 
terminálů využívajících systém GNSS 
zvýšit míru přesnosti a spolehlivosti při 
určování polohy osoby, která volá na číslo 
112, aby se zajistilo, že tísňové volání na 
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číslo 112 bude zpracováno stejným 
způsobem jako volání v rámci systému 
eCall.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Návrh Komise

Komise pracuje na systému eCall od roku 2005 a pokusila se jej zavést na dobrovolném 
základě. Tento přístup se neosvědčil, neboť v současné době je systémem eCall vybaveno 
pouze přibližně 0,7 % vozidel, a Komise tudíž začala přijímat právní předpisy zaměřené na to, 
aby se systém eCall stal povinnou součástí nových vozidel.

Dne 3. července 2012 Evropský parlament velkou většinou schválil zprávu z vlastního 
podnětu s názvem „eCall: nová služba čísla „112“ pro občany“. V této zprávě se Parlament 
vyjádřil, že systém eCall by měl být 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 ve dvou předložených návrzích do značné míry sledovala přístup zprávy Parlamentu.

Komise zvolila regulativní přístup. Základem systému služby eCall bude vybavení 
schváleného typu pro jednotné evropské číslo linky tísňového volání 112 zabudované 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 coby 
služba na úrovni celé EU zpřístupní všem občanům v Evropě, urychlí se zavádění a rozvine se 
plný potenciál systému eCall k záchraně životů a zmírnění závažnosti zranění. V návaznosti 
na toto standardně tovární vybavení pro využívání linky tísňového volání 112 a souběžně
s ním mohou být konečnému uživateli poskytnuty další palubní tísňové služby 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 dokončila provádění strategie v oblasti systému eCall a zajistila 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 to, aby operátoři mobilní sítě podporovali 
předávání tísňových volání eCall (úkolem bylo pověřeno GŘ CNECT - přijato dne 8. 
září 2011)

b) návrh nařízení v souladu s právními předpisy pro schválení typu vozidel týkající se 
povinného zavedení palubní části služby eCall do nových vozidel schváleného typu
a vybraných kategorií v Evropě (úkolem bylo pověřeno GŘ ENTR – přijato dne 13. 
června 2013)

c) v rámci směrnice 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů 
nařízení Komise v přenesené pravomoci o specifikaci nezbytného vybavení center 
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tísňového volání pro řádný příjem a vyřízení tísňových volání eCall. Následoval návrh 
na zavedení této infrastruktury (úkolem bylo pověřeno GŘ MOVE) – přijato dne 13. 
června 2013.

Návrhy zveřejněné dne 13. června 2013:
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 

zavedení palubního systému eCall a o změně směrnice 2007/46/ES.

Jak to funguje?
Zaznamenají-li senzory ve vozidle závažnou dopravní nehodu, spustí se automaticky systém 
eCall. Po spuštění vytočí systém číslo tísňového volání 112, naváže telefonické spojení
s příslušným centrem tísňového volání a odešle záchranným službám informace o nehodě, 
jako je čas nehody, přesná poloha havarovaného vozidla a směr jízdy vozidla. Systém eCall 
lze aktivovat manuálně stisknutím tlačítka ve vozidle, což se týká například svědků vážné 
nehody.
Podle Komise může systém eCall s číslem 112 urychlit reakci záchranných služeb o 40 %
v městských oblastech a o 50 % na venkově1 (čistý zisk přibližně 10 minut).

Návrh rozhodnutí
Toto rozhodnutí je určeno členským státům. Tento návrh se zabývá součástí strategie Komise
v oblasti systému eCall týkající se infrastruktury center tísňového volání, jež je založena na 
metodě trojí regulace pro palubní systém, telekomunikační sítě a centra tísňového volání. 
Odpovídá specifikacím stanoveným v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 305/2013. Tvoří ho následující právní zásady:

a) členské státy jsou povinny nejpozději do 1. října 2015 na svém území zavést 
nezbytnou infrastrukturu center tísňového volání eCall, jež je nutná pro řádný příjem
a vyřizování volání eCall, a

b) nejpozději 18 měsíců po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost předloží členské státy 
Komisi zprávu o stavu provádění tohoto rozhodnutí. Toto rozhodnutí vstoupí
v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Výdaje členských států se do značné míry odvíjí od nynější míry organizace / úrovně 
vybavenosti infrastruktury center tísňového volání jednotlivých členských států a od počtu 
těchto center. Smysluplné snížení nákladů zcela jistě přinesou inovativní řešení.

Stanovisko zpravodaje

Evropský parlament bezpečnosti silničního provozu vždy připisoval značnou důležitost. 
Zpravodaj plně podporuje návrh Komise povinně zavést systém eCall ve všech nových 

                                               
1 Německá studie s názvem „STORM“ (Stuttgart Transport Operation by Regional Management, Regionální 
řízení a dopravní provoz ve stuttgartské aglomeraci).
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vozidlech ode dne 1. října 2015. Automatické volání může urychlit zásah záchranných služeb, 
čímž dojde ke snížení počtu obětí a vážných zranění evropských řidičů a občanů. Každá 
minuta je důležitá pro záchranu životů zraněných osob a pro zmírnění závažnosti zranění.

Zpravodaj se proto domnívá, že je v této věci nutné jednat rychle, a vyzývá ostatní poslance, 
aby tento postoj zaujali také.

V současné době je soukromým systémem eCall vybaveno pouze přibližně 0,7 % vozidel
v EU, a tudíž je nutné tento systém zavést povinně. Musí se jednat o bezplatnou a veřejnou 
službu, která je k dispozici všem řidičům.

Služba tísňového volání na čísle 112 již existuje a byla zřízena dobře fungující centra 
tísňového volání. Investice členských států tedy budou minimální. Díky pilotnímu projektu 
HeERO (harmonizovaný evropský pilot systému eCall) realizovanému Komisí jsou některé 
členské státy (Česká republika, Chorvatsko a Rumunsko) připraveny k zavedení služby eCall
s číslem 112. Do projektu se zapojilo mnoho členských států a v současné době probíhá řada 
činností. Zpravodaj se proto domnívá, že by členské státy měly být schopny dodržet 
stanovenou lhůtu 1. října 2015 pro náležitou modernizaci svých infrastruktur.

Služba na čísle 112 dosud není veřejnosti příliš známá, a tudíž by bylo vhodné, aby členské 
státy zahájily informační kampaně zaměřené na zvýšení povědomí o službě eCall využívající 
linku tísňového volání 112 a o jejích funkcích a možnostech. Komise by měla pořádání těchto 
kampaní koordinovat a být jednotlivým členským státům ku pomoci, a zajistit tak soudržnost.

Rozhodnutí dává členským státům možnost filtrovat příchozí hovory, a usnadnit tak práci 
center tísňového volání. Volání aktivované manuálně lze zpracovat jiným způsobem než 
automatické volání. Zpravodaj s tímto přístupem souhlasí, chtěl by však zdůraznit, že je 
důležité, aby členské státy veškerá volání zpracovávaly účinně.

Zpravodaj vkládá bod odůvodnění, v němž zdůrazňuje, že u volání na číslo tísňové linky 112 
je rovněž nutné přesně a spolehlivě určit polohu volajícího. Souběžně se systémem eCall je 
nutné rovněž náležitě vyřizovat „běžná“ volání na číslo 112, aby se předešlo vzniku 
nežádoucích závažných situací, kdy by bylo možné určit přesnou polohu občanů po dopravní 
nehodě pouze službami využívajícími čísla 112. Cílem tohoto bodu odůvodnění je zajistit, aby 
všichni občané, nikoli pouze ti, kteří mají vozidla vybavena systémem eCall, mohli využít
v současné době již značně rozšířené technologie GNSS pro určení polohy.


