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PALUBNÍ SYSTÉM ECALL 

2013 

PS G7 04. 11. 2013 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of The Council concerning 

type-approval requirements for the 

deployment of the eCall in-vehicle system 

and amending Directive 2007/46/EC 

- Presentation of the proposal and of 

the impact assessment by the 

Commission 

- General exchange of views 

 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council simplifying 

the transfer of motor vehicles registered in 

another Member State within the Single 

Market 

- Examination of the proposal  

 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

Návrh vydala EK dne 17. června 2013 a byl prvně prezentován 

na jednání PS pro THMV dne 4. listopadu 2013, kdy také 

proběhla úvodní výměna názorů jednotlivých členských států. 

Pro EP je eCall prioritou. Chce co nejrychlejší přijetí předpisu. 

LT PRES uvažuje, zda nedá otázku právní formy na CRP 

následující týden a potom nepožádá CLS, aby přepsala podle 

výsledku CRP text návrhu, tento revidovaný dokument by dalo 

na následujícím jednání PS G7, které se bude konat 09. 12. 

2013. 

2014 

PS G7 16. 01. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council concerning 

type-approval requirements for the 

deployment of the eCall in-vehicle system 

and amending Directive 2007/46/EC 

-Examination of the proposal 

doc. 11124/13 ENT 194 MI 558 CODEC 

1506 

 

Lubomír Kincl Návrh byl projednáván rovněž ve výboru IMCO EP a k textu se 

objevilo mnoho pozměňovacích návrhů, které budou dále 

diskutovány 22. 01. 2014, přičemž finální zpráva by měla být 

schvalována 23. 01. 2014.  

ČR bude nadále prosazovat povinné zavedení systému eCall, 

neboť je přesvědčena, že pouze tento přístup povede k efektům, 

kterých hodlá navrhovatel nařízení dosáhnout. Způsoby 

zpracování osobních údajů a informací o uživateli je třeba řešit 

explicitně v hlavním textu nařízení. Pokud jde o vstup nařízení 

v platnost, bude ČR i nadále pro brzké zavedení systému, i 

v případě, že se datum 01. 10. 2015 bude jevit jako nereálné. 

Lhůta, která se bude odvíjet od data publikace v OJEU pro ČR 
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přitom není nepřijatelná. 

PS G7 25. 02. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council concerning 

type-approval requirements for the 

deployment of the eCall in-vehicle system 

and amending Directive 2007/46/EC 

- Examination of the proposal 

doc. 6245/14 ENT 37 MI 134 

CODEC 341 (to follow) 

 Projednávání návrhu nařízení probíhalo článek po článku a 

současně byly předloženy tři pracovní dokumenty. 

Další jednání o návrhu nařízení o systému eCall má proběhnout 

dne 13. 03. 2014 v rámci THMV. 

PS G7 13. 03. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council concerning 

type-approval requirements for the 

deployment of the eCall in-vehicle system 

and amending Directive 2007/46/EC 

- Examination of the proposal 

doc. 7182/14 ENT 71 MI 226 

CODEC 625 (to follow) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

Proběhlo jednání PS pro technickou harmonizaci motorových 

vozidel, zbývá jediná otázka a to, kdy vstoupí návrh 

v účinnost.  

Byla projednána zpráva EP- odhlasované na plénu EP. Je jen 

málo PN EP, které by byly pro EK neakceptovatelné. 

 

Následující jednání:  

trialog s EP je plánován na 18. 03. 2014  

PS pro THMV 14. 04. 2014. 

PS G7 14. 04. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council concerning 

type-approval requirements for the 

deployment of the eCall in-vehicle system 

and amending Directive 2007/46/EC 

- Examination of the proposal 

 doc. 8214/14 ENT 95 MI 312 

CODEC 912 (to follow) 

Lubomír Kincl Je zřejmé, že původní vstup v platnost podle čl. 12 (1.10.2015) 

je již mimo diskusi a většina ČS se přiklání ke 36 měsícům. 

ČR nicméně bude sledovat další vývoj diskuse a pokusí se ji 

ovlivnit směrem ke kratší lhůtě. Jednání bylo ukončeno s tím, 

že pracovní skupina by se měla příště sejít 07. 05. 2014.  

 

PS G7 07. 05. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council concerning 

type-approval requirements for the 

deployment of the eCall in-vehicle system 

and amending Directive 2007/46/EC 

- Examination of the proposal 

 doc. 9015/14 ENT 113 MI 379        

Jan Skřivánek 

(MD) 

Na jednání PS G7 dne 07. 05. 2014 UK varovalo před 

záměrem EL PRES schvalovat na Radě obecný přístup místo 

původně avizované zprávy o pokroku. Těsně před volbami do 

EP to nepovažují za taktické. 

Návrh se dostal do fáze projednání návrhu obecného přístupu 

na Coreperu 14. května 2014 s výhledem na jeho schválení na 
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CODEC 1118  Radě pro konkurenceschopnost 26. května 2014.  

CRP I 14. 05. 2014 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a 

Rady o požadavcích na schválení typu pro 

zavedení palubního systému eCall 

a o změně směrnice 2007/46/ES 

(legislativní návrh) 

-  obecný přístup 

Martin Fott 

(SZB) 

Coreper rozhodl, že návrh nařízení předá Radě ve znění 

předloženém na Coreper ke schválení obecného přístupu. EL 

PRES požádalo delegace o stažení jejich výhrad. EL PRES 

poté oznámilo dosažení dohody. 

 

COMPET 26. 05. 2014 

Draft regulation concerning type-approval 

requirements for the deployment of the 

eCall in-vehicle 

system (public deliberation) 

General approach 

Martin Fott 

(SZB) 

Rada (EU) pro konkurenceschopnost schválila obecný přístup 

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o 

požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního 

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

CRP I 10. 10. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council concerning 

type-approval requirements for the 

deployment of the eCall in-vehicle system 

and amending Directive 2007/46/EC (First 

reading) (Legislative deliberation) 

- Presidency debriefing on the 

outcome of the informal trilogue  

 Trialog proběhl dne 8. 10. na základě obecného přístupu. EP 

akceptoval řadu změn dle návrhu Rady. EP chce doplnění 

definice systému eCall s odkazem na linku 112 v celém textu. Je 

názoru, že systém by měl být přístupný všem stranám (čl. 5 odst. 

6). Trvá na povinném zavádění a také na trvalé instalaci (texty 

EP a Rady jsou podobné, nicméně EP by rád měl jasně určenou 

působnost). Požaduje povinné využívání systémů Galileo a 

EGNOS. Dvě hlavní témata k diskuzi budou čl. 6 a delegované 

akty. Druhý trialog proběhne dne 11. 11. 

Další jednání Coreperu se uskuteční ke konci října 2014. 

PS G7 20. 10. 2014 

1. Proposal for a Council Decision of […] 

establishing the position to be adopted 

on the Union's behalf in the relevant 

Committees of the United Nations 

Economic Commission for Europe as 

regards the proposals for amendments to 

UN Regulations Nos 4, 6, 11, 13, 13H, 

19, 25, 34, 37, 43, 44, 48, 53, 70, 96, 98, 

104, 105, 106, 107, 112, 113, 121, 128, 

Kateřina 

Lízalová 

(SZEU) 

PRES bude pokračovat v diskusi s EP. Informovalo také o tom, 

že EP chtěl vždy specifikovat v návrhu, kde je uveden akt 

k přijetí Komisí, aby bylo explicitně uvedeno, zda se jedná o 

delegovaný nebo implementační akt. PRES proto takto návrh 

doplní.  

 

Druhý trialog proběhne dne 11. listopadu.  Dne 5. listopadu bude 

představen návrh nařízení k non-road mobile machinery a 

odpoledne může být zařazen i eCall za účelem přípravy mandátu 
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on the new Global Technical Regulation 

on tyres, on Amendment 3 to gtr No. 4 

with regard to the Worldwide Heavy-

Duty Certification procedure and on an 

amendment to Mutual Resolution No. 1. 

 Presentation by the Commission 

 

2. Proposal for a Council Decision 

establishing the position to be adopted 

on the Union's behalf in the 

Administrative Committee of the United 

Nations Economic Commission for 

Europe on the draft new Regulation on 

pole side impact and on the draft 

amendments to the new Regulation on 

pole side impact 

 Presentation by the Commission 

 

3. Proposal for a Council Decision 

establishing the position to be adopted 

on the Union's behalf in the 

Administrative Committee of the United 

Nations Economic Commission for 

Europe on the draft new Regulation on 

hydrogen and fuel cell vehicles 

 Presentation by the Commission 

 

4. Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council 

concerning type-approval requirements 

for the deployment of the eCall in-

vehicle system and amending Directive 

2007/46/EC 

na trialog 11.11.  Na CRP půjde PRES pro mandát dne 7. 

listopadu (případně dne 31.10., pokud ČS stáhnou výhrady do té 

doby, nicméně to se jeví nereálné). PRES žádá ty delegace, které 

měly výhradu, aby na jednání dne 5. listopadu měly již jasnou 

pozici. 
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Examination of the outcome of the first 

trilogue 

 

PS G7 05. 11. 2014 

2. Commission Delegated Regulation (EU) 

No …/.. of 19.9.2014 supplementing 

and amending Regulation (EU) No 

167/2013 of the European Parliament 

and of the Council with regard to 

vehicle construction and general 

requirements for the approval of 

agricultural and forestry vehicles  

doc. 13533/14 + ADD 1 + ADD 2 

+ADD 3 +ADD 4 + ADD 5 

- Consideration of a possible 

objection to the delegated act 

 

3. Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council 

concerning type-approval requirements 

for the deployment of the eCall in-

vehicle system and amending Directive 

2007/46/EC 

-  Preparation of the second trilogue 

 

4. Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council 

on requirements relating to emission 

limits and type-approval for internal 

combustion engines for non-road 

mobile machinery 

doc. 13690/14 + ADD 1 + ADD 2 + 

ADD 3 

- Presentation of the proposal by the 

Kateřina 

Lízalová 

(SZEU) 

2. PRES shrnulo výsledky jednání, delegovaný akt půjde na 

CRP I.  

 

3. Dne 7.11. bude na CRP mandát na druhý trialog. PRES žádá o 

flexibilitu k datu 36 měsíců. Půjdou na trialog s impl. akty v čl. 6 

odst. 4. Dne 21.11. proběhne PS – agenda skupiny ještě bude 

schválena. 14.11. bude na CRP debriefing z trialogu. 

 

4. PRES příští týden informuje o výsledku trialogu k eCall. Dle 

výsledku bude případně zařazeno nařízení k nesilničním 

motorům na skupinu 21.11.  
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Commission 

 - Presentation of the impact 

assessment by the Commission 

CRP I 07. 11. 2014 

Návrh nařízení EP a Rady o požadavcích na 

schválení typu pro zavedení palubního 

systému eCall a o změně směrnice 

2007/46/ES (první čtení), (legislativní 

návrh)  

– příprava neformálního trialogu 

Souhrnný zápis 

SZEU 

PRES na jednání konaném dne 7. 11. 2014 shrnulo, že panuje 

obecná podpora mandátu. Preference pro implementační akty je 

silná, obdobně je většinově podporována lhůta 36 měsíců 

s malou mírou flexibility směrem ke 30 měsícům. PRES bude 

dne 14. 11. 2014 informovat CRP o výsledku trialogu. 

CRP I 14. 11. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the  Council concerning 

type-approval requirements for the 

deployment of the eCall in-vehicle system 

and amending Directive 2007/46/EC 

(First reading) (Legislative deliberation) 

- Presidency debriefing on the 

outcome of the informal trilogue 

Souhrnný zápis 

SZEU 

PRES informovalo o výsledku druhého trialogu ze dne 11. 11. 

Shrnulo, že panuje shoda ve většině bodů. Co se týče data 

účinnosti nařízení, výchozí pozice Rady byla 36 měsíců od data 

vstupu v platnost, přičemž zdůrazňovala potřebu dostatku času a 

souladu lhůty s rozhodnutím 585/2014/EU. Jako datum vstupu 

v účinnost byl dohodnut termín 31. 3. 2018, tedy šest měsíců po 

1. 10. 2017. EP dále požadoval, aby byl systém pro účely opravy 

a údržby dostupný nezávislým provozovatelům bezplatně. EP 

akceptoval, že se přístup bude řídit pravidly nařízení 

č. 715/2007, jak požadovala Rada, pokud bude nařízení 

odkazovat na nominální poplatek. V otázce otevřené platformy 

panuje shoda na kompromisním textu, obdobné je to u povinné 

kompatibility s GALILEO a EGNOS. Zbývající otázkou 

k vyřešení jsou delegované vs. implementační akty podle čl. 6 a 

článku 9a, kde EP trvá na delegovaných aktech. PRES proto na 

PS dne 21. 11. projedná jednotlivá ustanovení předmětných 

článků za účelem posouzení možnosti delegovaných aktů. 

Poslední trialog pak proběhne dne 2. 12. 2014. 

PS G7 21. 11. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council concerning 

type-approval requirements for the 

deployment of the eCall in-vehicle system 

and amending Directive 2007/46/EC 

Lubomír Kincl 

(MD) 

ITPRES informovalo o posledních trojstranných jednáních s EP 

a EK, která označilo za úspěšné, resp. zakládající dobrou pozici 

pro uzavření diskusí o návrhu nařízení na základě přijatelných 

kompromisů.  

Druhý trialog se konal 11.11.2014, Coreper byl o jeho 
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- Examination of the outcome of the 

second trilogue 

výsledcích informován 14.11.2014, jednání Coreperu o daném 

tématu má proběhnout 28.11. t.r., přičemž podle PRES se nezdá, 

že by existovaly zásadní překážky v dosažení finální dohody o 

textu nařízení.  

ITPRES pak po ujištění, že nejsou další poznámky, debatu 

ukončilo s tím, že dohodnutý upravený text bude poskytnut 

Coreperu dne 28.11. 

CRP I 28. 11. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the  Council concerning 

type-approval requirements for the 

deployment of the eCall in-vehicle system 

and amending Directive 2007/46/EC 

(First reading) (Legislative deliberation) 

- Preparation for the informal 

trilogue  

15818/14 ENT 271 MI 919 

CODEC 2311 

Souhrnný zápis 

SZ EU 

PRES uvedlo, že dne 14. 11. byl Coreper informován o výsledku 

druhého trialogu, který proběhl dne 11. 11 a PS dne 21. 11. 

projednala mandát na třetí trialog, který proběhne dne 2. 12. 

Z technických jednání vyplynulo, že výsledek projednání na PS 

byl EP pozitivně přijat. Datum použitelnosti bylo dohodnuto na 

31. 3. 2018 a bylo diskutováno i o otázce přístupu nezávislých 

operátorů pro účely opravy a údržby.   

Na závěr PRES požádalo Coreper o mandát na třetí trialog, který 

byl udělen. 

CRP I 10. 12. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council concerning 

type-approval requirements for the 

deployment of the eCall in-vehicle system 

and amending Directive 2007/46/EC (First 

reading) (Legislative deliberation) 

– Preparation for political agreement 

16121/14 ENT 278 MI 948 CODEC 2370 

Souhrnný zápis 

SZ EU 

PRES uvedlo, že třetí trialog byl úspěšný a návrh bude zařazen 

jako bod A ke schválení na Radu ENVI dne 17. 12. PRES se 

domnívá, že hájilo pozici Rady konzistentně, jak co se týče data 

účinnosti, tak otázky delegovaných aktů, kde byl dosažen dobrý 

kompromis.  

Rada ENVI 17. 12. 2014 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council concerning 

type-approval requirements for the 

deployment of the eCall in-vehicle system 

and amending Directive 2007/46/EC (First 

reading) 

– Political agreement 

16345/14 ENT 285 MI 967 CODEC 2411 

 Návrh nařízení o zavedení palubního systému eCall byl na Radě 

ENVI dne 17. prosince t.r. přijat jako Obecný přístup. 

 

Výsledky jednání Rady 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17017-2014-INIT/cs/pdf
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+ COR 1 

approved by Coreper, Part 1, on 10.12.2014 

2015 

JLG 28. 01. 2015 

Regulation of the European Parliament and of 

the Council concerning type-approval 

requirements for the deployment of the eCall in-

vehicle system and amending Directive 

2007/46/EC 

  

CRP II 25. 02. 2015 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of The Council concerning 

type-approval requirements for the deployment 

of the eCall in-vehicle system and amending 

Directive 2007/46/EC (First reading) (LA) 

- Adoption 

a) of the Council's position at first reading 

b) of the statement of the Council's reasons 

6376/1/15 REV 1 CODEC 220 ENT 28 MI 101 

5130/15 ENT 8 MI 12 CODEC 23 

+ ADD 1 

  

Rada COCOM 02. 03. 2015 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of The Council concerning 

type-approval requirements for the deployment 

of the eCall in-vehicle system and amending 

Directive 2007/46/EC (First reading) (LA) 

- Adoption 

a) of the Council's position at first reading 

b) of the statement of the Council's reasons 

6376/1/15 REV 1 CODEC 220 ENT 28 MI 101 

5130/15 ENT 8 MI 12 CODEC 23 

+ ADD 1 

 Rada pro konkurenceschopnost přijala postoj Rady v 1. čtení. 

 

Výsledky jednání Rady 

Evropský 

parlament 
28. 04. 2015 

Zavedení palubního systému eCall 

Doporučení pro druhé čtení:  Olga 

Sehnalová (A8-0053/2015) 
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady 

 Evropský parlament schválil ve 2. čtení postoj Rady. 

Přijaté texty. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6715-2015-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0053&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2015-0099%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fCS&language=CS
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v prvním čtení k přijetí nařízení 

Evropského parlamentu a Rady o 

požadavcích na schválení typu pro 

zavedení palubního systému eCall 

využívajícího linku tísňového volání 112 a 

o změně směrnice 2007/46/ES 

Dne 19. 05 2015 bylo v OJ EU L 123/77 zveřejněno Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2015/758 ze dne 29. dubna 2015 o požadavcích na schválení 

typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES. 

Aktualizováno 17. 06. 2015 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0077.01.CES

