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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie regulacyjnego wprowadzenia systemu eCall
(2012/2056(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wspierania w 
sieciach łączności elektronicznej w całej UE usługi eCall do przekazywania zgłoszeń 
alarmowych przez zainstalowane w pojazdach systemy pokładowe, bazującej na numerze 
112 („eCall”),

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/40/UE z dnia 7 lipca 
2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze 
transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu1,

– uwzględniając dyrektywę 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 
2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności 
elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej)2,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji „Ocena wpływu”, towarzyszący 
zaleceniu Komisji w sprawie wspierania w sieciach łączności elektronicznej w całej UE 
usługi eCall do przekazywania zgłoszeń alarmowych przez zainstalowane w pojazdach 
systemy pokładowe, bazującej na numerze 112 („eCall”) (SEC(2011)1020),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „W kierunku europejskiego obszaru 
bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
lata 2011–2020” (COM(2010)0389),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Zrównoważona przyszłość transportu: 
w kierunku zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego 
użytkownikowi systemu” COM(2009)0279),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „eCall: czas na wdrożenie” 
(COM(2009)0434),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany «Bezpieczniejszy, bardziej ekologiczny i 
wydajniejszy transport dla całej Europy: Pierwsze sprawozdanie na temat inicjatywy 
„Inteligentny samochód”» (COM(2007)0541), 

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany «W sprawie inicjatywy dotyczącej 
inteligentnych samochodów „Podnoszenie świadomości w zakresie ICT (technologii 
informatycznych i komunikacyjnych) na rzecz bardziej inteligentnych, bezpieczniejszych 
i czystszych pojazdów”» (COM(2006)0059), 

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „Nowe impulsy dla systemu eCall – Plan działania 
                                               
1Dz.U. L 207 z 6.8.2010, s. 1.
2Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 51.
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(Trzeci komunikat na temat e-Bezpieczeństwa)” (COM(2006)0723),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Zapewnić obywatelom możliwość 
elektronicznego powiadamiania o wypadkach – eCall (Drugi komunikat Komisji na temat 
eBezpieczeństwa) (COM(2005)0431),

– uwzględniając komunikat Komisji „Technologie informatyczne i komunikacyjne dla 
bezpiecznych i inteligentnych pojazdów” (COM(2003)0542), 

– uwzględniając komunikat Komisji „Europejski program działania na rzecz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego – Zmniejszyć liczbę ofiar wypadków drogowych w 
Unii Europejskiej o połowę do 2010 r.: wspólna odpowiedzialność” (COM(2003)0311),

– uwzględniając dokument roboczy w sprawie ochrony danych i wpływu na prywatność w 
inicjatywie eCall (grupa robocza ustanowiona na mocy art. 29 – 1609/06/EN, WP 125),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 września 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w Europie 2011-20201, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zrównoważonej 
przyszłości transportu2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie usługi powszechnej i 
numeru alarmowego 1123,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie planu działania na 
rzecz inteligentnych systemów transportowych,4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie pierwszego 
sprawozdania na temat inicjatywy „Inteligentny samochód”5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie europejskiego 
programu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego – ocena śródokresowa6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego: zapewnienie obywatelom możliwości elektronicznego powiadamiania 
o wypadkach – eCall,7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 września 2005 r. w sprawie Europejskiego 
Programu Działania na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: zmniejszenia o połowę 
liczby ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej do 2010 r.: wspólna 

                                               
1Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0408.
2Dz.U. C 351 E z 2.12.2011, s. 13.
3Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0306.
4Dz.U. C 184 E z 8.7.2012, s. 50.
5Dz.U. C 286 E z 27.11.2009, s. 45.
6Dz.U. C 244 E z 18.10.2007, s. 220.
7Dz.U. C 296 E z 6.12.2006, s. 268.
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odpowiedzialność1,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów oraz Komisji Transportu i Turystyki zgodnie z art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że celem zainstalowanych w pojazdach systemów pokładowych eCall 
jest zapewnienie automatycznego powiadamiania służb ratunkowych w razie poważnego 
wypadku, służącego zmniejszeniu liczby ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym oraz 
zmniejszenie powagi obrażeń dzięki szybszemu przybyciu wykwalifikowanej i dobrze 
wyposażonej pomocy (zasada „złotej godziny”),

B. mając na uwadze, że system eCall pozwala na realizację zgłoszeń alarmowych bez 
trudności językowych, dzięki cyfrowym danym zawartym w formacie wiadomości 
„minimalny zbiór danych”, co powinno ograniczyć nieporozumienia i stres,

C. mając na uwadze, że stworzenie w całej UE usługi eCall, dostępnej we wszystkich 
pojazdach i wszystkich krajach było istotnym priorytetem Unii w zakresie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego od 2002 r. oraz zostało włączone do programu działania na rzecz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011–2020 jako środek poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, przyczyniający się do realizacji celu polegającego na 
zmniejszeniu liczby ofiar śmiertelnych i rannych w ruchu drogowym w Europie,

D. mając na uwadze, że Parlament wielokrotnie wyrażał swoje poparcie dla wprowadzenia 
systemu eCall, w tym poparcie dla jego obowiązkowego stosowania,

E. mając na uwadze, że Komisja od 2003 r. realizuje politykę dobrowolnego podejścia do 
stosowania w UE, ale dotychczas nie udało się jej osiągnąć znaczącego postępu,

F. mając na uwadze, że w opublikowanym przez siebie w 2009 r. komunikacie „eCall: czas 
na wdrożenie” Komisja stwierdziła, że zaproponuje środki regulacyjne, jeżeli nie uda się 
osiągnąć istotnego postępu do końca 2009 r. pod względem zarówno dostępności 
urządzeń eCall w pojazdach, jak i koniecznych inwestycji w infrastrukturę punktów 
przyjmowania zgłoszeń o wypadkach (PSAP),

G. mając na uwadze, że obecnie istnieją prywatne usługi pokładowych zgłoszeń alarmowych, 
ale żadna z nich nie oferuje zasięgu w całej UE, a stopień penetracji rynku nie przekracza 
0,4% floty pojazdów; jednocześnie część wprowadzonych usług została zlikwidowana w 
wyniku niepowodzenia na rynku, pozostawiając użytkowników bez usługi pokładowych 
zgłoszeń alarmowych przez cały okres życia pojazdu,

H. mając na uwadze, że zgodnie z wynikami przeprowadzonych przez Komisję w 2010 r. 
konsultacji społecznych dotyczących wdrożenia systemu eCall ponad 80% respondentów 

                                               
1Dz.U. C 227 E z 21.9.2006, s. 609.
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uznało system eCall za przydatny i chciałoby, by ich pojazd został w niego wyposażony,

I. mając na uwadze, że istnieje gotowa technologia, a przemysł i organy publiczne 
uzgodniły obowiązujące w całej UE normy,

J. mając na uwadze, że Komisja w 2011 r. podała do publicznej wiadomości, że w 
pierwszym kwartale 2012 r. przedstawi nowe rozporządzenie obejmujące system eCall 
jako jeden z dodatkowych wymogów w regulacyjnych ramach homologacji typu 
pojazdów silnikowych,

1. z zadowoleniem przyjmuje zalecenie Komisji z dnia 8 września 2011 r. oraz wzywa 
państwa członkowskie i operatorów sieci komórkowych do wdrożenia zawartych w nim 
środków najpóźniej do końca 2014 r.;

2. ubolewa nad opóźnieniami i brakiem postępu w dotychczasowym dobrowolnym 
wdrażaniu systemu eCall;

3. uważa, że system eCall powinien być obowiązującym w całej UE systemem zgłoszeń 
alarmowych, zainstalowanym w pojeździe oraz opartym na numerze alarmowym 112 i na 
ogólnoeuropejskich normach, aby zapewnić godne zaufania usługi po akceptowalnych 
cenach, które mogą w jednolity i interoperacyjny sposób funkcjonować we wszystkich 
pojazdach w całej Europie, bez względu na markę, kraj lub faktyczne położenie pojazdu, 
w ten sposób maksymalizując korzyści systemu eCall dla wszystkich kierowców;

4. zwraca uwagę na korzystne skutki systemu eCall, nie tylko pod względem usprawnienia 
zarządzania wypadkami, ale również zmniejszenia zatorów spowodowanych wypadkami i 
uniknięcia wypadków wtórnych;

5. wzywa Komisję do przedłożenia wniosku w ramach dyrektywy 2007/46/WE, w celu 
zapewnienia obowiązkowego wdrożenia do 2015 r. publicznego systemu eCall 
opierającego się na numerze 112 we wszystkich nowych homologowanych typach 
pojazdów we wszystkich państwach członkowskich;

6. odrzuca koncepcję, zgodnie z którą możliwe byłoby rozłożenie wdrażania 
zainstalowanych w pojeździe aspektów systemu eCall na dłuższy czas;

PSAP – aspekty reagowania w sytuacjach alarmowych

7. zauważa, że dla zagwarantowania jednolitego poziomu ochrony obywateli w całej Unii 
istotne znaczenie ma zapewnienie, by wszystkie PSAP we wszystkich państwach 
członkowskich były wyposażone zgodnie z wysokimi standardami, dlatego wzywa 
państwa członkowskie do usprawnienia ich infrastruktury przyjmowania zgłoszeń 
ratunkowych, by do 2015 r. była ona w stanie obsługiwać system eCall w sposób najlepiej 
dopasowany do swojej struktury krajowej;

8. wzywa Komisję do przyjęcia do końca 2012 r. wspólnych specyfikacji PSAP w ramach 
dyrektywy ITS oraz do rozważenia przedstawienia wniosku dotyczącego dyrektywy w 
sprawie wdrożenia systemu eCall; 
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9. uważa, że należy wspierać powiązania między PSAP a operatorami dróg dla usprawnienia 
zarządzania wypadkami, zgodnie z zaleceniami europejskiej platformy wdrożenia eCall 
(EeIP); 

Prywatne usługi zgłoszeń alarmowych

10. uważa, że publiczny system eCall w całej UE może współistnieć z prywatnymi usługami 
ratunkowymi, jeżeli bez względu na to, czy nabywca wybiera rozwiązanie prywatne, czy 
też nie, pojazdy będą wyposażone w publiczną usługę eCall dla zapewnienia ciągłości 
usługi w całej UE w trakcie całego okresu życia pojazdu;

11. podkreśla, że konsumentom należy zaproponować realistyczny przegląd i kompleksową 
informację dotyczącą funkcjonalności i efektów stosowania wybieranych przez nich 
jakichkolwiek pokładowych aplikacji prywatnych zgłoszeń alarmowych oraz poziomu 
usług, jakiego mogą oczekiwać;

12. uważa za niezwykle istotne, by w przypadku wybrania przez konsumenta prywatnej 
usługi zgłoszeń alarmowych lub podróży do kraju, w którym taka usługa nie jest 
oferowana, automatycznie dostępna była publiczna usługa eCall za pośrednictwem 
numeru alarmowego 112;

Ochrona danych

13. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że system eCall nie pozwoli na śledzenie pojazdu, 
ponieważ będzie systemem uśpionym do czasu zainicjowania zgłoszenia alarmowego, 
zgodnie z zaleceniami grupy roboczej ds. ochrony danych ustanowionej na mocy art. 29;

14. podkreśla konieczność uwzględnienia odpowiednich zasad w procesie przetwarzania 
danych osobowych związanych z eCall, nie tylko przez operatorów sieci komórkowych, 
ale również przez wszystkie pozostałe zaangażowane podmioty, w tym producentów 
pojazdów, PSAP oraz służby ratunkowe, a także zapewnienia poszanowania zasad 
prywatności i ochrony danych;

15. podkreśla, że prywatne usługi eCall również powinny gwarantować poszanowanie zasad 
prywatności i ochrony danych, w szczególności gwarantując świadomą zgodę i możliwość 
rezygnacji, zgodnie z zaleceniami grupy roboczej ustanowionej na mocy art. 29;

Inne powiązane dziedziny

16. podkreśla, że system eCall wykorzystuje składniki techniczne (pozycjonowanie 
satelitarne, zdolności przetwarzania i komunikowania), które mogą stanowić podstawę dla 
kilku innych zastosowań i usług pokładowych;

17. wzywa Komisję do zapewnienia, by system eCall opierał się na interoperacyjnej 
platformie o otwartym dostępie, aby wspierać innowacje i zwiększyć konkurencyjność 
europejskiego sektora technologii informacyjnych na rynkach światowych;

18. podkreśla, że wszelkie dodatkowe usługi, które mają być wykorzystywane w pojeździe –
zwłaszcza w trakcie jazdy – będą musiały być zgodne z jasnymi normami bezpieczeństwa 
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i ochrony oraz ochrony danych i prywatności, a przestrzeganie tych norm powinno być 
mierzone i kontrolowane;

19. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zintensyfikowania ich działań w zakresie 
realizacji kampanii zwiększających świadomość w odniesieniu do systemu eCall i 
wynikających z niego korzyści dla obywateli Europy;

20. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Czym jest eCall?

W razie poważnego wypadku samochodowego pojazd wyposażony w system eCall 
automatycznie zainicjuje połączenie alarmowe. Nawet jeżeli pasażerowie nie są w stanie 
mówić, system eCall tworzy połączenie głosowe z najbliższym punktem przyjmowania 
zgłoszeń o wypadkach (PSAP) i wysyła wiadomość alarmową, znaną jako minimalny zbiór 
danych (MSD), w tym kluczowe informacje dotyczące wypadku, obejmujące czas, dokładną 
lokalizację, kierunek jazdy (w oparciu o dokładne dane satelitarne) i opis pojazdu. System 
eCall może być również uruchomiony ręcznie.

System eCall nie zapobiega wypadkom, ale zwiększa skuteczność służb ratunkowych. 
Jeżeli służby ratunkowe zostaną natychmiast powiadomione o wypadku i znają jego 
lokalizację, mogą szybko przybyć na miejsce, zmniejszając ryzyko śmierci i poważnych 
obrażeń (zasada „złotej godziny”).

Jak to działa?

Na podstawie „wskaźnika zgłoszenia eCall”, pochodzącego z modułu komunikacyjnego 
pojazdu, operator sieci komórkowej stwierdza, że połączenie z numerem 112 jest zgłoszeniem 
eCall. Operator sieci komórkowej traktuje zgłoszenie eCall jak każde inne połączenie z 
numerem 112 i przekazuje je do najwłaściwszego centrum przyjmowania zgłoszeń 
alarmowych – punktu przyjmowania zgłoszeń o wypadkach (PSAP) – określonego przez 
władze publiczne. 

Operator PSAP otrzymuje zarówno połączenie głosowe, jak i MSD. Informacja zawarta 
w MSD zostaje odkodowana i wyświetlona na ekranie operatora PSAP. Lokalizacja i 
kierunek jazdy pojazdu może być pokazany w systemie informacji geograficznej. 
Jednocześnie operator będzie mógł usłyszeć, co się dzieje w pojeździe, i porozmawiać z 
jego pasażerami, o ile to możliwe. Pomoże to upewnić się operatorowi, jakie służby 
ratunkowe są potrzebne w miejscu wypadku (ambulans, straż pożarna lub policja) oraz 
szybko zaalarmować odpowiednie służby, przekazując im wszystkie potrzebne 
informacje.

Ponadto operator PSAP będzie w stanie natychmiast powiadomić centra zarządzania 
ruchem drogowym o wypadku w danej lokalizacji, ułatwiając szybkie powiadomienie 
innych użytkowników dróg, co pozwoli uniknąć wypadków wtórnych, pomóc w 
oczyszczeniu przejazdu, a dzięki temu zmniejszyć zatory drogowe.

Co jest potrzebne do wdrożenia systemu eCall?

Producenci pojazdów/wyposażenia powinni uwzględnić zainstalowany w pojeździe 
system pokładowy zdolny do zainicjowania zgłoszenia eCall oraz zebrania i 
połączenia minimalnego zbioru danych. 
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Operatorzy sieci komórkowych powinny przekazywać zgłoszenia eCall (połączenia 
głosowe i dane) do centrów przyjmowania zgłoszeń alarmowych. 

Państwa członkowskie powinny usprawnić swoje punkty przyjmowania zgłoszeń o 
wypadkach, aby mogły one obsługiwać zgłoszenia eCall (połączenia głosowe i dane). 

Co dotychczas zrobiono?

Uruchomienie ogólnoeuropejskiej usługi eCall, dostępnej we wszystkich pojazdach i krajach, 
było jednym z najważniejszych priorytetów określonych w 2002 r. przez grupę roboczą 
specjalistów ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W 2003 r. Komisja włączyła uruchomienie ujednoliconej, ogólnoeuropejskiej usługi eCall 
jako jeden z priorytetów inicjatywy eBezpieczeństwo oraz poparła utworzenie grupy 
sterującej ds. systemu eCall, w skład której weszli przedstawiciele wszystkich 
zainteresowanych podmiotów, w celu określenia wymogów takiej usługi. 

W 2004 r. grupa opracowała protokół ustaleń na rzecz stworzenia ogólnoeuropejskiej, 
interoperacyjnej usługi eCall w Europie (MoU eCall) oraz zaproponowała plan działań 
służący rozpoczęciu dobrowolnego wprowadzania eCall jako standardowej opcji we 
wszystkich pojazdach w Europie do końca 2009 r. Dokument ten ma dobrowolny charakter i 
w zamyśle ma odzwierciedlać zobowiązanie sygnatariuszy do wspierania terminowego 
wdrażania systemu eCall. Jedynie cztery państwa członkowskie nie podpisały protokołu 
ustaleń.

System eCall był również jednym z priorytetów inicjatywy „Inteligentny samochód”, 
zainicjowanej w 2006 r., oraz planu działań na rzecz inteligentnych systemów 
transportowych. Jednym z działań priorytetowych w priorytetowej dziedzinie „Aplikacji 
związanych z bezpieczeństwem i ochroną ruchu drogowego” w dyrektywie dotyczącej 
inteligentnych systemów transportowych jest „zharmonizowane zapewnienie interoperacyjnej 
usługi eCall na terenie całej UE”.

W opublikowanym w 2009 r. komunikacie „eCall: czas na wdrożenie” zaproponowano szereg 
środków wspierających dobrowolne wprowadzenie usługi eCall we wszystkich nowych 
pojazdach drogowych w Europie. W komunikacie wskazano, że jeżeli do końca 2009 r. nie 
uda się osiągnąć znacznego postępu, zarówno pod względem dostępności urządzeń eCall w 
pojazdach, jak i niezbędnych inwestycji w infrastrukturę punktów przyjmowania zgłoszeń o 
wypadkach (PSAP), Komisja planuje przyjąć środki regulacyjne.

Obowiązkowe wdrożenie systemu eCall

Zgodnie z tym komunikatem Komisja podjęła w 2011 r. decyzję o podjęciu działań 
legislacyjnych w celu wdrożenia obowiązkowego systemu eCall. To podejście regulacyjne 
obejmuje trzy środki:

1. przyjęte we wrześniu ubiegłego roku zalecenie Komisji, w którym prosi się państwa 
członkowskie o zidentyfikowanie ich infrastruktury zgłoszeń alarmowych do przyjmowania 
zgłoszeń eCall; zaś operatorów sieci komórkowych wzywa się do wprowadzenia 
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wskaźnika zgłoszenia eCall do ich sieci przed końcem 2014 r., w celu obsługi zgłoszeń eCall 
jak wszystkich pozostałych połączeń z numerem 112 (bezpłatnie i priorytetowo w sieci).

Po zaleceniu planuje się opublikowanie: 

2. aktu delegowanego w ramach dyrektywy dotyczącej inteligentnych systemów 
transportowych, który ma zostać przyjęty do końca 2012 r., określającego wspólne 
specyfikacje modernizacji infrastruktury PSAP;

3. wniosku dotyczącego rozporządzenia w zakresie prawodawstwa dotyczącego homologacji 
typu pojazdu w celu obowiązkowego wprowadzenia pokładowej części usługi eCall w 
nowych homologowanych pojazdach w Europie. 

Opinia sprawozdawców

eCall: usługa publiczna na rzecz wszystkich Europejczyków
Zdaniem sprawozdawców obowiązkowe wdrożenie publicznego systemu eCall nie powinno 
opierać się na istnieniu pozytywnego przykładu biznesowego pojedynczej usługi eCall lub 
być od niego uzależnione, ponieważ należy wziąć pod uwagę również jej korzyści dla całego 
społeczeństwa.

Usługa eCall powinna być publiczną usługą zgłoszeń alarmowych, bezpłatną i przydatną dla 
wszystkich kierowców w Europie, bez względu na markę samochodu.

Prywatne usługi zgłoszeń alarmowych (TPS)

Pod koniec lat 90. XX wieku rozpoczęto wprowadzanie w Europie prywatnych usług 
zgłoszeń alarmowych zainstalowanych w pojazdach. Pokładowe usługi zgłoszeń alarmowych 
dla właścicieli są obecnie oferowane w Europie i na świecie przez różnych producentów 
samochodowych i usługodawców (np. Volvo, PSA, Fiat, BMW). Są one zwykle powiązane z 
innymi usługami, na przykład pomocą w razie awarii, pokładową telefonią komórkową, 
dynamiczną nawigacją itp. 

Zgłoszenia alarmowe trafiają do prywatnych centrali telefonicznych, które przekazują 
zgłoszenia i dane o wypadku do właściwego PSAP. Każdy producent musi odrębnie w 
każdym przypadku dojść do porozumienia z organami właściwymi dla PSAP w każdym 
kraju, w którym chce oferować usługę.

Chociaż te wprowadzone ponad 10 lat temu usługi dowiodły swojej przydatności, ich 
penetracja rynkowa pozostaje na bardzo niskim poziomie w Europie (poniżej 0,4% floty 
pojazdów). Usługa jest zwykle oferowana wyłącznie w pojazdach z górnej półki i w krajach, 
gdzie jest to wyraźnie opłacalne. 

TPS nie obejmują wszystkich krajów w Europie, zatem w przypadku podróży pojazdem do 
kraju, w którym podmiot prywatny nie świadczy usługi, ciągłość jej świadczenia się urywa. 
Ponadto niektóre wcześniej wprowadzone usługi zostały zlikwidowane ze względu na 
niepowodzenie na rynku, pozostawiając użytkowników bez usługi pokładowych zgłoszeń 
alarmowych w całym okresie życia pojazdu.



PE486.109v01-00 12/13 PR\897390PL.doc

PL

Zdaniem sprawozdawców możliwe jest współistnienie publicznej usługi eCall w całej UE, 
opierającej się na numerze alarmowym 112, oraz prywatnych usług zgłoszeń alarmowych, o 
ile przyjęte zostaną niezbędne środki służące zapewnieniu ciągłości świadczenia usługi 
konsumentom.

Publiczne i prywatne usługi o wartości dodanej

Po uruchomieniu ogólnoeuropejskiej publicznej usługi eCall pojazdy będą w przyszłości 
wyposażone w podstawową pokładową platformę telematyczną, łączącą komponenty 
techniczne (bezprzewodową komunikację z dokładną technologią pozycjonowania i 
połączeniem z systemami kontrolnymi i czujnikami samochodu), która może stanowić 
podstawę dla kilku aplikacji pokładowych. 

Użytkownicy pojazdów, sektor motoryzacyjny i telekomunikacyjny mogą skorzystać ze 
świadczenia nowych usług opartych na istnieniu platformy telematycznej eCall oraz 
wynikającej z tego możliwości zbierania i prezentacji dodatkowych danych w pojeździe.
Dlatego możliwe jest dodanie do pokładowego systemu pierwotnie przeznaczonego do 
publicznego, europejskiego zgłoszenia eCall darmowych lub komercyjnych usług/aplikacji 
niosących wartość dodaną. 

Sprawozdawcy uważają, że połączenie tych wszystkich możliwych aplikacji w ramach 
spójnej struktury o otwartym dostępie może zapewnić lepszą wydajność i przydatność, 
zmniejszone koszty i większe możliwości rozszerzenia, pozwalające na włączenie przyszłych 
nowych lub poprawionych aplikacji. Definicja „otwartej platformy pokładowej” jest 
elementem planu działania na rzecz inteligentnych systemów transportowych. 

Otwarte systemy pokładowe, zapewniające konsumentom wybór i dostępne nie tylko dla 
usługodawców wybranych przez producenta samochodu, będą bodźcem dla całego 
europejskiego rynku telematycznego, wspierającym różnorodność produktów i innowacje po 
akceptowalnych cenach. 

Dlatego wolny wybór dla klientów i otwarty dostęp dla usługodawców powinny znaleźć się 
wśród kryteriów projektowych oryginalnie instalowanej przez producenta platformy 
pokładowej. Dostęp do infrastruktury samochodu można uzyskać dzięki właściwym 
znormalizowanym interfejsom.

Ponadto wszelkie dodatkowe usługi powinny być dopuszczone jedynie w zakresie, w jakim 
nie są sprzeczne z bezpieczeństwem i ochroną jazdy oraz są zgodne z uzgodnionymi 
normami. 

Ochrona danych 

Wszelkie dodatkowe aplikacje pokładowe oparte na platformie telematycznej systemu eCall 
powinny być w pełni zgodne z właściwymi uregulowaniami dotyczącymi ochrony danych i 
prywatności. W szczególności:
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1. W poszczególnych umowach konieczne jest jasne określenie celów, do jakich można 
wykorzystywać dane. W umowach należy również jasno zaznaczyć, że usługodawca 
zewnętrzny zarządza właściwymi danymi i jest związany wszelkimi obowiązkami ochrony 
danych i prywatności, które wiążą podmioty zarządzające danymi zarówno na mocy 
dyrektywy o ochronie danych, jak i ustawodawstwa krajowego.

2. Można przekazywać jedynie takie dane, które są „niezbędne” i „istotne” dla określonego 
celu, tzn. należy zapewnić, by każdy usługodawca zewnętrzny otrzymywał tylko te dane, 
które są niezbędne dla celów danej umowy.

Wykorzystanie urządzeń przenośnych w systemie eCall

Chociaż zapewnienie funkcjonalności eCall możliwe jest w pewnym zakresie dzięki 
wykorzystaniu rozwiązań przenośnych (na przykład telefonów komórkowych), to 
sprawozdawcy bardzo krytycznie odnoszą się do ich obowiązkowego wdrożenia w nowych 
pojazdach homologowanych, ponieważ użytkownicy mogą usunąć te urządzenia lub 
zapomnieć o ich włączeniu.

Korzyści systemu eCall

Najważniejszą korzyścią systemu eCall będzie zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych oraz 
złagodzenie powagi obrażeń spowodowanych wypadkami drogowymi, dzięki szybszemu 
przybyciu służb ratunkowych na miejsce wypadku.

Skrócenie oczekiwania na pomoc – szybszy przyjazd zespołów ratunkowych, policji i firm 
holowniczych – umożliwia szybsze oczyszczenie miejsca wypadku, zatem system eCall 
pozwoli na zmniejszenie zatorów drogowych i zwiększy wydajność transportu drogowego w 
Europie, wraz ze zmniejszeniem kosztów zewnętrznych. 

Dla organów publicznych zalety systemu eCall wynikają przede wszystkim ze zmniejszenia: 
a) medycznych skutków wypadku, b) ryzyka kolejnego wypadku w tym samym miejscu, c) 
wpływu wypadku na ruch drogowy.

Dla przemysłu motoryzacyjnego obowiązkowe wprowadzenie publicznego systemu eCall w 
całej UE dla wszystkich nowych pojazdów homologowanych otworzy nowe możliwości 
świadczenia usług o wartości dodanej z wykorzystaniem platformy telematycznej systemu 
eCall.

W tym kontekście kilka analiz ekonomicznych skutków wprowadzenia systemu eCall w 
Europie pokazało, że publiczny system eCall jest „kluczem” do rozwoju wielu innych usług 
komercyjnych, które mogą już być oferowane na rynku, ale potrzebują aplikacji wiodącej, by 
odnieść sukces. Dlatego system eCall może wesprzeć dodatkowe publiczne lub prywatne 
usługi telematyczne, zapewniając większe bezpieczeństwo i korzyści gospodarcze.


