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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Proces konzultácie
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Parlamentu uvedené v dvoch stĺpcoch

Vypustený text sa vyznačuje hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradený 
text sa vyznačuje hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa vyznačuje 
hrubou kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu identifikuje 
príslušnú časť posudzovaného návrhu aktu. Ak pozmeňujúci návrh patrí k 
platnému aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, záhlavie pozmeňujúceho 
návrhu obsahuje tretí riadok, v ktorom uvádza platný akt a vo štvrtom riadku 
príslušné ustanovenie tohto aktu, ktorý chce Parlament zmeniť.

Pozmeňujúce návrhy Parlamentu vo forme konsolidovaného textu

Nový text sa zvýrazňuje hrubou kurzívou. Vypustený text sa vyznačuje buď 
pomocou symbolu ▌alebo prečiarknutím. Nahradený text sa vyznačuje 
zvýraznením nového textu hrubou kurzívou a vypustením alebo 
prečiarknutím nahradeného textu. 
Výnimočne sa neoznačujú čisto technické zmeny vykonané v redakčných 
oddeleniach pri príprave konečného textu.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení celoúniového 
interoperabilného systému eCall
(COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0315),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 91 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0173/2013),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

– po porade s Výborom regiónov,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanoviská Výboru pre 
priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7–
0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Ako vyplýva zo skúseností s inými 
systémami tiesňových volaní, medzi 
manuálne spúšťané volania eCall môžu 
patriť aj volania o pomoc. Členské štáty 
môžu v prípade potreby zaviesť všetky 
primerané technické a prevádzkové 
prostriedky na roztriedenie týchto volaní 
o pomoc s cieľom zabezpečiť, aby 

(7) Ako vyplýva zo skúseností s inými 
systémami tiesňových volaní, medzi 
manuálne spúšťané volania eCall môžu 
patriť aj volania o pomoc. Členské štáty 
môžu v prípade potreby zaviesť všetky 
primerané technické a prevádzkové 
prostriedky na roztriedenie týchto volaní 
o pomoc s cieľom zabezpečiť, aby 
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strediská tiesňového volania pre eCall 
spracovávali len skutočné tiesňové volania.

strediská tiesňového volania pre eCall 
spracovávali len skutočné tiesňové volania. 
Členské štáty by pritom mali zabezpečiť, 
aby sa všetky volania spracovávali čo 
najúčinnejším spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Nie všetci občania Únie sú 
oboznámení s používaním služby eCall. 
Členské štáty by mali v spolupráci s 
Komisiou usporiadať kampane zamerané 
na zvyšovanie povedomia. V rámci týchto 
kampaní by mali byť občania 
informovaní o existencii bezplatnej a 
verejne dostupnej služby eCall, pričom 
dôraz by sa mal klásť na prínosy 
a funkcie tohto systému.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) S cieľom zabezpečiť spoľahlivý 
prístup k jednotnému európskemu číslu 
tiesňového volania 112 a tiesňovým 
službám pre všetkých občanov Únie by 
členské štáty mali prostredníctvom 
mobilného koncového zariadenia 
podporujúceho služby GNSS zvýšiť 
úroveň presnosti a spoľahlivosti 
lokalizácie osoby volajúcej na číslo 112, 
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aby sa zabezpečilo rovnaké spracovávanie 
tiesňových volaní na číslo 112 ako volaní 
eCall.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Návrh Komisie

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 iniciatívnu správu s názvom „o 
systéme 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 dvoch v súčasnosti predložených 
návrhoch.

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 na rámci pre spracúvanie 
volaní eCall v telekomunikačných sieťach a strediskách tiesňového volania. Touto 
koncepciou sa systém eCall sprístupní všetkým občanom v Európe ako služba v celej EÚ, 
urýchli sa jeho zavedenie a využije sa celý 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 súlade s právnymi predpismi 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 celoúniového systému eCall,
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.

Ako funguje systém eCall?
Systém eCall sa aktivuje automaticky bezprostredne po tom, ako palubné senzory zistia vážnu 
nehodu. Po aktivácii systém zavolá na európske číslo tiesňového volania 112, vytvorí 
telefónne spojenie s príslušným strediskom tiesňového volania a pošle záchranným službám 
údaje o nehode vrátane času nehody, presnej polohy havarovaného vozidla a smeru cesty. 
Volanie eCall možno spustiť aj manuálne stlačením tlačidla v aute, napríklad ho môže stlačiť 
svedok vážnej nehody.

Podľa Komisie môže systém volaní eCall na linku 112 skrátiť čas reakcie na tiesňové 
volanie o 40 % v mestských oblastiach a o 50 % vo vidieckych oblastiach1 (s čistým 
ziskom približne 10 minút).

Návrh rozhodnutia
Toto rozhodnutie je určené členským štátom. Tento návrh sa zaoberá súčasťou stratégie 
Komisie v oblasti systému eCall týkajúcou sa infraštruktúry stredísk tiesňového volania, ktorá 
je založená na trojdielnej regulačnej koncepcii pre palubný systém, telekomunikačné siete a 
strediská tiesňového volania. Je v súlade so špecifikáciami stanovenými v delegovanom 
nariadení (EÚ) č. 305/2013. Je založený na týchto právnych zásadách:

a) členské štáty majú najneskôr do 1. októbra 2015 na svojom území zaviesť nevyhnutnú 
infraštruktúru stredísk tiesňového volania pre eCall potrebnú na riadne prijímanie 
a spracovávanie všetkých volaní eCall, a

b) členské štáty musia najneskôr do 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto 
rozhodnutia podať Komisii správu o stave vykonávania tohto rozhodnutia. Toto 
rozhodnutie nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

Náklady členských štátov sú do značnej miery závislé od súčasnej organizácie/úrovne 
vybavenia infraštruktúry vnútroštátnych stredísk tiesňového volania a počtu stredísk 
tiesňového volania. Inovatívne riešenia samozrejme umožňujú významné zníženie nákladov.

Stanovisko spravodajcu

                                               
1 Nemecká štúdia „STORM“ (Stuttgart Transport Operation by Regional Management).
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Bezpečnosť cestnej premávky bola pre Európsky parlament vždy veľmi dôležitou otázkou. 
Spravodajca plne podporuje návrh Komisie, ktorý sa týka povinného zavedenia systému eCall 
vo všetkých nových vozidlách od 1. októbra 2015. Skutočnosť, že automatické volanie môže 
viesť k rýchlejšiemu zásahu záchranných služieb, má za následok menej obetí a menej 
vážnych zranení európskych vodičov a občanov. Na záchranu životov zranených ľudí a 
zníženie závažnosti zranení je dôležitá každá minúta.

Spravodajca sa preto domnieva, že v tomto prípade musíme postupovať rýchlo, a vyzýva 
ostatných poslancov, aby ho v tomto prístupe nasledovali.

V súčasnosti je v EÚ súkromným systémom eCall vybavených len približne 0,7 % vozidiel, 
čo znamená, že zavedenie povinného systému eCall je nevyhnutné. Musí ísť o bezplatnú a 
verejnú službu, ktorá bude k dispozícii všetkým vodičom.

Služba tiesňového čísla 112 už existuje a zriadené strediská tiesňového volania fungujú dobre. 
Investície členských štátov budú teda minimálne. V dôsledku pilotného projektu HeERO 
(harmonizovaný európsky pilotný projekt eCall), ktorý organizovala Komisia, sú niektoré 
členské štáty (Česká republika, Chorvátsko a Rumunsko) pripravené uplatňovať službu volaní 
eCall na číslo 112. Mnoho členských štátov s pilotným projektom už začalo, takže prebieha 
dosť činností. Spravodajca sa preto domnieva, že pre členské štáty je 1. október 2015 
dosiahnuteľným cieľom na to, aby vhodným spôsobom zmodernizovali infraštruktúru.

Vzhľadom na to, že služba volaní na linku 112 zatiaľ nie je verejnosti dostatočne známa, by 
bolo vhodné, aby členské štáty zvýšili povedomie o systéme volaní eCall na linku 112 
a o funkciách a možnostiach systému eCall prostredníctvom informačných kampaní. Aby sa 
zabezpečila jednotnosť medzi jednotlivými členskými štátmi, Komisia by mala takéto 
kampane koordinovať a pomáhať členským štátom s ich organizáciou.

Toto rozhodnutie členským štátom umožňuje filtrovať prichádzajúce volania s cieľom uľahčiť 
prácu strediskám tiesňového volania. Manuálne aktivované volania možno spracovávať 
oddelene od automatických volaní. Spravodajca s týmto prístupom súhlasí, chce však 
zdôrazniť, že je dôležité, aby členské štáty spracovávali všetky volania rovnako účinne.

Spravodajca navrhuje dodatočné odôvodnenie zdôrazňujúce, že presná a spoľahlivá 
lokalizácia volajúceho na linku 112 je takisto nevyhnutná. Okrem volaní eCall by sa mali 
vhodným spôsobom spracovávať aj „bežné“ volania na linku 112,  aby sa zabránilo vzniku 
neopodstatnených a následných situácií, v ktorých by občania boli po dopravných nehodách 
presne lokalizovaní iba prostredníctvom služieb čísla 112. Cieľom tohto odôvodnenia je 
zabezpečiť, aby široko uplatňované lokalizačné technológie globálneho satelitného 
navigačného systému mohli využívať všetci občania, nielen tí, ktorí majú vozidlá vybavené 
systémom eCall.


