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Poprawka 4
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Aby wzbudzić zaufanie konsumentów 
do nowego systemu eCall, państwa 
członkowskie dbają o to, by przekazywane 
dane były wykorzystywane w odpowiedni 
sposób.

Or. de

Poprawka 5
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Tak jak w przypadku innych systemów 
zgłoszeń alarmowych, ręczne zgłoszenia 
eCall mogą częściowo obejmować prośby 
o pomoc. W razie konieczności państwa 
członkowskie mogą wdrożyć wszelkie
odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne w celu oddzielenia tych 
próśb o pomoc, tak aby zapewnić, że 
infrastruktura PSAP dla systemu eCall 
obsługuje tylko rzeczywiste zgłoszenia 
alarmowe.

(7) Tak jak w przypadku innych systemów 
zgłoszeń alarmowych, ręczne zgłoszenia 
eCall mogą częściowo obejmować prośby 
o pomoc. W razie konieczności państwa 
członkowskie mogą wdrożyć odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne w celu 
oddzielenia tych próśb o pomoc, tak aby 
zapewnić, że infrastruktura PSAP dla 
systemu eCall obsługuje tylko rzeczywiste 
zgłoszenia alarmowe.

Or. de

Poprawka 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Wprowadzenie usługi eCall powinna 
poprzedzać kampania edukacyjna 
prowadzona przez Komisję i państwa 
członkowskie, której celem jest 
przedstawienie obywatelom zalet i 
możliwości nowego systemu. Kampania 
taka powinna być prowadzona w 
państwach członkowskich we współpracy 
z władzami krajowymi i regionalnymi, a 
jej celem powinno być informowanie 
użytkowników o tym, jak prawidłowo 
korzystać z tego systemu, a tym samym 
unikać fałszywych zgłoszeń

Or. en

Poprawka 7
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W ramach prowadzonej przez 
Komisję i państwa członkowskie kampanii 
edukacyjnej należy przybliżyć obywatelom 
korzyści systemu, sposób jego 
funkcjonowania, a także przepisy 
dotyczące ochrony danych.

Or. de

Poprawka 8
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Aby zapewnić wszystkim obywatelom 
równoważny dostęp do służb 
obsługujących numer 112 i służb 
ratowniczych, informacje o lokalizacji 
osoby wykonującej połączenie na numer 
112 za pomocą urządzenia mobilnego 
korzystającego z GNSS powinny być 
równie dokładne i niezawodne jak w 
przypadku zgłoszenia eCall. Artykuł 26 
dyrektywy 2009/136/WE dotyczący 
jednolitego europejskiego numeru 
alarmowego 112 przewiduje, że kryteria 
dokładności i niezawodności informacji o 
lokalizacji osoby wykonującej połączenie
będą określane przez właściwe organy 
regulacyjne, a Komisja, po konsultacji z 
BEREC, może przyjąć techniczne środki 
wykonawcze.

Or. en

Poprawka 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Zgodnie z zaleceniami Grupy 
Roboczej Art. 29 (Grupy Roboczej ds. 
Ochrony Osób Fizycznych w zakresie 
Przetwarzania Danych Osobowych) 
zawartymi w „Dokumencie roboczym 
poświęconym konsekwencjom inicjatywy 
»eCall« w zakresie ochrony danych i 
prywatności” przyjętym w dniu 26 
września 2006 r.21a, przy wdrażaniu 
infrastruktury PSAP na potrzeby systemu 
eCall państwa członkowskie powinny 
zadbać o to, by przetwarzanie danych 
osobowych za pomocą systemu 
pokładowego eCall było zgodne z 
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przepisami o ochronie danych osobowych 
określonymi w dyrektywie 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
24 października 1995 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i 
swobodnego przepływu tych danych21b

oraz w dyrektywie 2002/58/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania 
danych osobowych i ochrony prywatności 
w sektorze łączności elektronicznej 
(dyrektywa o prywatności i łączności 
elektronicznej)21c.
__________________
21a 1609/06/EN – WP 125.
21b Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
21c Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37.

Or. en

Poprawka 10
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wdrażają nie 
później niż w dniu 1 października 2015 r.
niezbędną infrastrukturę PSAP na potrzeby 
systemu eCall umożliwiającą prawidłowe 
odbieranie i obsługę wszystkich zgłoszeń 
eCall na ich terytorium, w razie 
konieczności oddzielonych od zgłoszeń 
niedotyczących nagłych wypadków, 
zgodnie ze specyfikacjami określonymi w 
rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 
305/2013, w celu zapewnienia 
kompatybilności, interoperacyjności i 
ciągłości interoperacyjnej usługi eCall w 
całej UE. Pozostaje to bez uszczerbku dla 
prawa każdego państwa członkowskiego 

Państwa członkowskie mogą wdrożyć
niezbędną infrastrukturę PSAP na potrzeby 
systemu eCall umożliwiającą prawidłowe 
odbieranie i obsługę wszystkich zgłoszeń 
eCall na ich terytorium, w razie 
konieczności oddzielonych od zgłoszeń 
niedotyczących nagłych wypadków, 
zgodnie ze specyfikacjami określonymi w 
rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 
305/2013, w celu zapewnienia 
kompatybilności, interoperacyjności i 
ciągłości interoperacyjnej usługi eCall w 
całej UE. Pozostaje to bez uszczerbku dla 
prawa każdego państwa członkowskiego 
do organizowania służb ratowniczych w 
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do organizowania służb ratowniczych w 
sposób najbardziej opłacalny i odpowiedni 
do jego potrzeb i do oddzielania zgłoszeń, 
które nie są zgłoszeniami alarmowymi i nie 
mogą być obsługiwane przez punkty PSAP 
dla systemu eCall, w szczególności w 
przypadku zgłoszeń dokonywanych 
ręcznie.

sposób najbardziej opłacalny i odpowiedni 
do jego potrzeb i do oddzielania zgłoszeń, 
które nie są zgłoszeniami alarmowymi i nie
mogą być obsługiwane przez punkty PSAP 
dla systemu eCall, w szczególności w 
przypadku zgłoszeń dokonywanych 
ręcznie.

Or. en

Poprawka 11
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wdrażają nie 
później niż w dniu 1 października 2015 r. 
niezbędną infrastrukturę PSAP na potrzeby 
systemu eCall umożliwiającą prawidłowe 
odbieranie i obsługę wszystkich zgłoszeń 
eCall na ich terytorium, w razie 
konieczności oddzielonych od zgłoszeń 
niedotyczących nagłych wypadków, 
zgodnie ze specyfikacjami określonymi w 
rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 
305/2013, w celu zapewnienia 
kompatybilności, interoperacyjności i 
ciągłości interoperacyjnej usługi eCall w 
całej UE. Pozostaje to bez uszczerbku dla 
prawa każdego państwa członkowskiego 
do organizowania służb ratowniczych w 
sposób najbardziej opłacalny i odpowiedni 
do jego potrzeb i do oddzielania zgłoszeń, 
które nie są zgłoszeniami alarmowymi i nie 
mogą być obsługiwane przez punkty PSAP 
dla systemu eCall, w szczególności w 
przypadku zgłoszeń dokonywanych 
ręcznie.

Państwa członkowskie wdrażają nie 
później niż w dniu 1 października 2015 r. 
niezbędną infrastrukturę PSAP na potrzeby 
systemu eCall umożliwiającą prawidłowe 
odbieranie i obsługę wszystkich zgłoszeń 
eCall na ich terytorium, w razie 
konieczności oddzielonych od zgłoszeń 
niedotyczących nagłych wypadków, 
zgodnie ze specyfikacjami określonymi w 
rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 
305/2013, w celu zapewnienia 
kompatybilności, interoperacyjności i 
ciągłości interoperacyjnej usługi eCall w 
całej UE. Najpóźniej do dnia 1 
października 2015 r. państwa 
członkowskie zadbają również o to, by 
informacje o lokalizacji osoby 
wykonującej połączenie na numer 112 za 
pomocą urządzenia mobilnego 
korzystającego z GNSS były równie 
dokładne i niezawodne jak w przypadku 
zgłoszenia eCall. Pozostaje to bez 
uszczerbku dla prawa każdego państwa 
członkowskiego do organizowania służb 
ratowniczych w sposób najbardziej 
opłacalny i odpowiedni do jego potrzeb i 
do oddzielania zgłoszeń, które nie są 
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zgłoszeniami alarmowymi i nie mogą być 
obsługiwane przez punkty PSAP dla 
systemu eCall, w szczególności w 
przypadku zgłoszeń dokonywanych 
ręcznie.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament wielokrotnie apelował o zapewnienie dokładnego określania lokalizacji osoby 
dzwoniącej na numer 112. Niestety, osiągnięto niewielkie postępy w tym zakresie. Wdrożenie 
systemu eCall potwierdza, że dane o lokalizacji z systemu GNSS można skutecznie pobrać i 
przekazać za pomocą sieci komórkowych służbom obsługującym numer 112. Znaczenie 
systemu eCall jest niewątpliwe, należy jednak zwrócić uwagę, że będzie on stanowił jedynie 
około 1,7 % rocznej liczby zgłoszeń alarmowych w UE. Obecna propozycja stwarza sytuację, 
w której jedynie te pojazdy będą mogły zostać zlokalizowane.

Poprawka 12
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie muszą 
zagwarantować, że dane przekazywane w 
ramach usługi eCall będą wykorzystywane 
wyłącznie do celów ratowniczych w 
sytuacjach awaryjnych.

Or. de


