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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Nasazení interoperabilní EU služby eCall ve vozidlech v celé Unii je jednou z největších 

priorit pro Unii a je součástí akčního programu pro bezpečnost silničního provozu na období 

let 2011–2020. V roce 2012 bylo na silnicích EU při přibližně 1,1 milionu dopravních nehod 

zabito přibližně 28 000 lidí a zraněno více než 1,5 milionu lidí. 

Cílem palubního systému eCall je zajistit v případě vážné nehody automatické uvědomění 

záchranných služeb a zajištění včasnějšího příjezdu kvalifikované a vybavené pomoci 

v případě vážné nehody, což by přineslo časovou úsporu přibližně deseti minut.  

Jen okolo 0,7 % vozidel v EU je v současnosti vybaveno soukromými systémy eCall; různí 

evropští výrobci automobilů tuto službu již poskytují, jakož i jiné služby (asistenční službu 

v případě poruchy, dynamickou navigaci atd.).  

Navrhovatelka vítá návrh rozhodnutí o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU, jež je 

v souladu s akčním programem pro bezpečnost silničního provozu 2011–2020 a s předchozím 

usnesením přijatým dne 3. července 2012 (P7_TA (2012) 0274). 

Cílové datum, jímž je 1. října 2015, se však zdá být velmi ambiciózním, a to vzhledem k tomu, 

že ponechává na členských státech, aby zaváděly příslušnou infrastrukturu center tísňového 

volání a rovněž na automobilovém průmyslu, aby ve všech nových automobilech zaváděl 

technické úpravy, které by měly být definovány do poloviny roku 2014 prostřednictvím aktů 

v přenesené pravomoci. Proto navrhovatelka doporučuje posunutí cílového termínu na červen 

2016. 

Dále navrhovatelka předkládá pozměňovací návrh týkající se toho, aby byla pro členské státy 

zavedena povinnost zajistit, aby údaje o místě, na němž se volající nachází při volání linku 

112, a které je uskutečněno prostřednictvím mobilního telefonu, jenž podporuje systém GNSS, 

stejně přesné a spolehlivé jako při volání prostřednictvím systému eCall.  

Nasazení systému eCall potvrzuje, že lokalizační údaj globálního družicového navigačního 

systému GNSS může být účinně přijímán prostřednictvím mobilních sítí a předán tísňovým 

službám čísla 112. I když význam služby systému eCall nelze zpochybnit, mělo by se však 

zohlednit, že tato tísňová volání tvoří pouze okolo 1,7 %1 veškerých ročního objemu 

tísňových volání v EU. Stávající návrh Komise by vytvářel neodůvodnitelnou situaci, která by 

ve svém důsledku vedla k tomu, že by při dopravních nehodách mohli být občané přesně 

lokalizováni pouze prostřednictvím služeb spojených s tísňovým voláním na číslo 112.  

Tato povinnost by umožnila občanům a záchranným službám dosáhnout maximálního 

společenského prospěchu z používání globálního družicového navigačního systému GNSS, 

vzhledem k tomu, že je odhadováno, že každoročně se prostřednictvím systému eCall 

uskuteční 5,5 milionů volání v porovnání s 320 miliony tísňových volání v EU.  

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby všichni občané, tedy nikoli pouze ti, kteří 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252. 
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mají vozidla vybavena systémem eCall, mohli využít v současné době již značně rozšířené 

technologie GNSS pro určení polohy. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako 

věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Nařízení Komise v přenesené 

pravomoci (EU) č. 305/2013 ze dne 26. 

listopadu 2012, kterým se doplňuje 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/40/EU, pokud jde o harmonizované 

poskytování interoperabilní služby eCall 

v celé Unii21 stanoví specifikace pro 

modernizaci infrastruktury center 

tísňového volání, jež je nutná pro žádný 

příjem a vyřizování volání eCall, aby se 

zajistila kompatibilita, interoperabilita 

a návaznost harmonizované služby eCall 

v celé Unii. 

(3) Nařízení Komise v přenesené 

pravomoci (EU) č. 305/2013 ze dne 26. 

listopadu 2012, kterým se doplňuje 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/40/EU, pokud jde o harmonizované 

poskytování interoperabilní služby eCall 

v celé Unii21, stanoví specifikace pro 

modernizaci infrastruktury center 

tísňového volání, jež je nutná pro řádný 

příjem a vyřizování volání eCall, aby se 

zajistila kompatibilita, interoperabilita 

a návaznost harmonizované služby eCall 

v celé Unii, a ukládá členským státům, 

aby do 23. října 2013 podaly zprávu 

o stavu provádění, jejíž součástí bude 

harmonogram zavádění této služby 

v následujících dvou letech. 

__________________ __________________ 

21 Úř. věst. L 91, 3.4.2013, s. 1. 21 Úř. věst. L 91, 3.4.2013, s. 1. 
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Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Vzhledem k tomu, že všechny členské 

státy podepsaly a podpořily memorandum 

o porozumění týkající se realizace 

interoperabilního palubního systému 

eCall.  

 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) K zajištění interoperability a návaznosti 

služby v celé Unii a snížení nákladů 

na zavedení pro Unii jako celek je třeba, 

aby všechny členské státy zavedly prioritní 

akci systému eCall v souladu se 

společnými specifikacemi stanovenými 

v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 

č. 305/2013. Tím by nemělo být dotčeno 

právo členských států zavést další 

technické prostředky k vyřizování jiných 

tísňových volání. 

(6) K zajištění interoperability, plné 

funkčnosti, kompatibility a návaznosti 

služby v celé Unii a snížení nákladů 

na zavedení pro Unii jako celek je třeba, 

aby všechny členské státy zavedly prioritní 

akci systému eCall v souladu se 

společnými specifikacemi stanovenými 

v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 

č. 305/2013. Tím by nemělo být dotčeno 

právo členských států zavést další 

technické prostředky k vyřizování jiných 

tísňových volání. 

 

 

Pozměňovací návrh  4 

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 

k odfiltrování těchto volání zaměřených na 

(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 

k odfiltrování těchto volání zaměřených na 
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asistenci v případě poruchy, aby se 

zajistilo, že centra tísňového volání služby 

eCall budou vyřizovat pouze volání 

skutečně tísňová. 

asistenci v případě poruchy, aby se 

zajistilo, že centra tísňového volání služby 

eCall budou vyřizovat pouze volání 

skutečně tísňová. Členské státy by přitom 

měly zajistit, aby veškerá volání byla 

zpracovávána co nejefektivnějším 

způsobem.  

 

 

Pozměňovací návrh  5 

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 kampaně, které 

povědomí občanů o této službě zvýší. 

Občané by se měli z těchto kampaní 

dozvědět o existenci bezplatné a veřejně 

dostupné služby eCall. Důraz by měl být 

kladen na přínosy a funkce systému.  

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Evropský parlament v letech 2007, 

2011 a 2013 – v písemném prohlášení 

0044/2007, v usnesení P7_TA(2011)0306 

a v parlamentní otázce k ústnímu 

zodpovězení ze dne 31. května 2013 – 

žádal, aby byly u volání na linku 112 

poskytovány přesné a spolehlivé 

informace o místě, kde se volající nachází. 

V této oblasti však zatím došlo pouze 

k minimálnímu pokroku. 
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Pozměňovací návrh  7 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 8 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8b) Všechny součásti služby eCall týkající 

se podávání přesných a spolehlivých 

informací o poloze, včetně mobilních 

zařízení, jež podporují systém GNSS, by 

měly zaručovat kompatibilitu se službami 

poskytovanými v rámci evropských 

programů družicové navigace EGNOS 

a Galileo a měly by být schopny tyto 

programy EU po jejich uvedení do 

provozu plně využívat. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 8 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8c) Aby byl zajištěn rovnocenný přístup 

k lince 112 a záchranným službám pro 

všechny občany, měla by být lokalizace 

osoby volající na tuto linku z mobilního 

zařízení, jež podporuje systém GNSS, 

stejně přesná a spolehlivá jako při volání 

prostřednictvím systému eCall. Článek 26 

směrnice 2009/136/ES o jednotném 

evropském čísle linky tísňového volání 

112 stanoví, že příslušné regulační orgány 

stanoví kritéria přesnosti a spolehlivosti 

poskytovaných informací o tom, kde se 

volající nachází, a že Komise může po 

konzultaci se sdružením BEREC přijmout 

technická prováděcí opatření.  
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Pozměňovací návrh  9 

Návrh rozhodnutí 

Článek 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy nejpozději do 1. října 2015 

na svém území zavedou nezbytnou 

infrastrukturu center tísňového volání 

eCall, jež je nutná pro řádný příjem 

a vyřizování volání eCall, případně 

očištěných od volání netísňových, a to 

v souladu se specifikacemi stanovenými 

v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 

č. 305/2013, v zájmu zajištění slučitelnosti, 

interoperability a návaznosti 

interoperabilní služby eCall v celé Unii. 

Tím není dotčeno právo jednotlivých 

členských států organizovat své záchranné 

služby nákladově nejefektivněji a podle 

svých potřeb, včetně možnosti filtrovat 

volání, která nejsou voláními tísňovými 

a která centra tísňového volání služby 

eCall nesmí vyřizovat, zejména v případě 

manuálně aktivovaných volání eCall. 

Členské státy nejpozději do 1. června 2016 

na svém území zavedou nezbytnou 

infrastrukturu center tísňového volání 

eCall, jež je nutná pro řádný příjem 

a vyřizování volání eCall, případně 

očištěných od volání netísňových, a to 

v souladu se specifikacemi stanovenými 

v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 

č. 305/2013, v zájmu zajištění slučitelnosti, 

interoperability a návaznosti 

interoperabilní služby eCall v celé Unii. 

Členské státy rovněž zajistí, aby v souladu 

se směrnicí 95/46/ES o ochraně údajů 

byla lokalizace osoby volající na linku 112 

z mobilního zařízení, jež podporuje systém 

GNSS, stejně přesná a spolehlivá jako při 

volání prostřednictvím systému eCall. Tím 

není dotčeno právo jednotlivých členských 

států organizovat své záchranné služby 

nákladově nejefektivněji a podle svých 

potřeb, včetně možnosti filtrovat volání, 

která nejsou voláními tísňovými a která 

centra tísňového volání služby eCall nesmí 

vyřizovat, zejména v případě manuálně 

aktivovaných volání eCall. 

 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh rozhodnutí 

Článek 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 2a 

 Členské státy zajistí, aby nejpozději od 1. 

října 2015 bylo možné uskutečnit volání 

eCall odkudkoli z jejich území. 
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