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Poprawka 34
Patricia van der Kammen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
-

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. nl

Uzasadnienie

Posiadanie systemu pokładowego eCall nie może być obowiązkiem, lecz dobrowolnym 
wyborem konsumenta.

Poprawka 35
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
-

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Poprawka 36
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W celu dalszej poprawy 
bezpieczeństwa na drogach w komunikacie 
„eCall: czas na wdrożenie”6

zaproponowano wprowadzenie nowych 
środków mających na celu przyspieszenie 
wdrożenia pokładowych systemów 
powiadamiania o wypadkach w Unii.
Jednym z zaproponowanych środków jest 

(3) W celu dalszej poprawy 
bezpieczeństwa na drogach w komunikacie 
„eCall: czas na wdrożenie”6

zaproponowano wprowadzenie nowych 
środków mających na celu przyspieszenie 
wdrożenia pokładowych systemów 
powiadamiania o wypadkach w Unii.
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wprowadzenie obowiązku montowania 
systemów pokładowych eCall we 
wszystkich nowych pojazdach, począwszy 
od kategorii M1 i N1 określonych w 
załączniku II do dyrektywy 2007/46/WE.
__________________ __________________
6 COM(2009) 434 wersja ostateczna 6 COM(2009) 434 wersja ostateczna

Or. en

Poprawka 37
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W dniu 3 lipca 2012 r. Parlament 
Europejski przyjął „Rezolucję w sprawie 
systemu wzywania pomocy eCall: nowej 
usługi 112 dla obywateli”7, w której 
wezwał Komisję do przedłożenia w 
ramach dyrektywy 2007/46/WE wniosku 
mającego na celu zapewnienie 
obowiązkowego wdrożenia systemu eCall 
w oparciu o numer 112 do końca 2015 r.

skreślony

__________________
7 2012/2056(INI).

Or. en

Poprawka 38
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Oczekuje się, że unijny system eCall 
ograniczy liczbę ofiar śmiertelnych i 

(5) Oczekuje się, że unijny system eCall 
ograniczy liczbę ofiar śmiertelnych i 
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stopień obrażeń odnoszonych w 
wypadkach w ruchu drogowym w całej 
UE. Obowiązkowe wprowadzenie systemu 
eCall zapewni dostępność tej usługi dla 
wszystkich obywateli i tym samym 
przyczyni się do zmniejszenia ludzkiego 
cierpienia i do ograniczenia wydatków na 
opiekę zdrowotną i innych kosztów.

stopień obrażeń odnoszonych w 
wypadkach w ruchu drogowym w całej 
UE. Opcjonalne wprowadzenie systemu 
eCall zapewni dostępność tej usługi dla 
wszystkich obywateli i tym samym 
przyczyni się do zmniejszenia ludzkiego 
cierpienia i do ograniczenia wydatków na 
opiekę zdrowotną i innych kosztów.

Or. en

Poprawka 39
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Oczekuje się, że unijny system eCall 
ograniczy liczbę ofiar śmiertelnych i 
stopień obrażeń odnoszonych w 
wypadkach w ruchu drogowym w całej 
UE. Obowiązkowe wprowadzenie systemu 
eCall zapewni dostępność tej usługi dla 
wszystkich obywateli i tym samym 
przyczyni się do zmniejszenia ludzkiego 
cierpienia i do ograniczenia wydatków na 
opiekę zdrowotną i innych kosztów.

(5) Oczekuje się, że unijny system eCall 
ograniczy liczbę ofiar śmiertelnych i 
stopień obrażeń odnoszonych w 
wypadkach w ruchu drogowym w całej 
UE. Obowiązkowe wprowadzenie systemu 
eCall, a także obowiązkowa i 
skoordynowana modernizacja 
infrastruktury służącej przekazywaniu 
zgłoszeń eCall oraz odbieraniu zgłoszeń 
eCall przez PSAP zapewni dostępność tej 
usługi dla wszystkich obywateli i tym 
samym przyczyni się do zmniejszenia 
ludzkiego cierpienia i do ograniczenia 
wydatków na opiekę zdrowotną i innych 
kosztów

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowa instalacja przez operatorów telekomunikacyjnych kompatybilnej infrastruktury 
operacyjnej sieci mobilnej oraz infrastruktury PSAP we wszystkich państwach członkowskich 
UE i krajach EOG stanowi warunek wstępny wprowadzenia systemów pokładowych.
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Poprawka 40
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Oczekuje się, że unijny system eCall 
ograniczy liczbę ofiar śmiertelnych i 
stopień obrażeń odnoszonych w 
wypadkach w ruchu drogowym w całej 
UE. Obowiązkowe wprowadzenie systemu 
eCall zapewni dostępność tej usługi dla 
wszystkich obywateli i tym samym 
przyczyni się do zmniejszenia ludzkiego 
cierpienia i do ograniczenia wydatków na 
opiekę zdrowotną i innych kosztów.

(5) Oczekuje się, że unijny system eCall 
ograniczy liczbę ofiar śmiertelnych i 
stopień obrażeń odnoszonych w 
wypadkach w ruchu drogowym w całej 
UE. Obowiązkowe wprowadzenie systemu 
eCall, a także obowiązkowa modernizacja 
operatorów telekomunikacyjnych w 
odniesieniu do przekazywania zgłoszeń 
eCall oraz modernizacja PSAP w 
odniesieniu do odbierania zgłoszeń eCall 
zapewnią dostępność tej usługi dla 
wszystkich obywateli i tym samym 
przyczynią się do zmniejszenia ludzkiego 
cierpienia i do ograniczenia wydatków na 
opiekę zdrowotną i innych kosztów

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowa instalacja kompatybilnej infrastruktury operacyjnej sieci mobilnej oraz 
infrastruktury PSAP na całym obszarze UE stanowi warunek konieczny wprowadzenia 
systemów pokładowych.

Poprawka 41
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Dostarczanie dokładnych i 
wiarygodnych informacji o położeniu jest 
niezbędne do zapewnienia skutecznego 
funkcjonowania systemu pokładowego 
eCall. W związku z tym należy 
wprowadzić wymóg zapewnienia 

(6) Dostarczanie dokładnych i 
wiarygodnych informacji o położeniu jest 
niezbędne do zapewnienia skutecznego 
funkcjonowania systemu pokładowego 
eCall. W związku z tym należy 
wprowadzić wymóg zapewnienia 
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kompatybilności tego systemu z usługami 
świadczonymi przez programy nawigacji 
satelitarnej, w tym systemy ustanowione w 
ramach programów Galileo i EGNOS, 
które zostały określone w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
683/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie 
dalszej realizacji europejskich programów 
nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)8.

kompatybilności tego systemu z usługami 
świadczonymi przez programy nawigacji 
satelitarnej dostępne w momencie wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia, a 
także należy przewidzieć odpowiedni okres 
przygotowawczy, jeżeli chodzi o systemy 
ustanowione w ramach programów Galileo 
i EGNOS, które zostały określone w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 683/2008 z dnia 9 lipca 
2008 r. w sprawie dalszej realizacji 
europejskich programów nawigacji 
satelitarnej (EGNOS i Galileo)8.

__________________ __________________
8 Dz.U. L 196 z 24.7.2008, s. 1. 8 Dz.U. L 196 z 24.7.2008, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli przemysł będzie zmuszony do zapewnienia kompatybilności z Galileo zanim Galileo 
zacznie działać i zanim przeprowadzona zostanie pełna ocena kompatybilności z systemami 
eCall, istnieje ryzyko, że konieczna będzie modyfikacja systemów eCall po ich wprowadzeniu 
na rynek, co oznaczałoby ewentualnie znaczne koszty dla producentów. Po rozpoczęciu 
działania przez Galileo i po dokonaniu jego oceny można wymagać kompatybilności z 
nowymi typami pojazdów, przewidując odpowiedni okres przygotowawczy.

Poprawka 42
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Dostarczanie dokładnych i 
wiarygodnych informacji o położeniu jest 
niezbędne do zapewnienia skutecznego 
funkcjonowania systemu pokładowego 
eCall. W związku z tym należy 
wprowadzić wymóg zapewnienia 
kompatybilności tego systemu z usługami 
świadczonymi przez programy nawigacji 
satelitarnej, w tym systemy ustanowione w 
ramach programów Galileo i EGNOS, 
które zostały określone w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

(6) Dostarczanie dokładnych i 
wiarygodnych informacji o położeniu jest 
niezbędne do zapewnienia skutecznego 
funkcjonowania systemu pokładowego 
eCall. W związku z tym należy 
wprowadzić wymóg zapewnienia 
kompatybilności tego systemu z usługami 
świadczonymi przez programy nawigacji 
satelitarnej (kiedy rozpoczną one 
działanie), w tym systemy ustanowione w 
ramach programów Galileo i EGNOS, 
które zostały określone w rozporządzeniu 
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683/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie 
dalszej realizacji europejskich programów 
nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)8.

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
683/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie 
dalszej realizacji europejskich programów 
nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)8.

__________________ __________________
8 Dz.U. L 196 z 24.7.2008, s. 1. 8 Dz.U. L 196 z 24.7.2008, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Programy te jeszcze nie działają.

Poprawka 43
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Dostarczanie dokładnych i 
wiarygodnych informacji o położeniu jest 
niezbędne do zapewnienia skutecznego 
funkcjonowania systemu pokładowego 
eCall. W związku z tym należy 
wprowadzić wymóg zapewnienia 
kompatybilności tego systemu z usługami 
świadczonymi przez programy nawigacji 
satelitarnej, w tym systemy ustanowione w 
ramach programów Galileo i EGNOS, 
które zostały określone w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
683/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie 
dalszej realizacji europejskich programów 
nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)8.

(6) Dostarczanie dokładnych i 
wiarygodnych informacji o położeniu jest 
niezbędne do zapewnienia skutecznego 
funkcjonowania systemu pokładowego 
eCall. W związku z tym należy 
wprowadzić wymóg zapewnienia 
kompatybilności tego systemu z usługami 
operacyjnymi świadczonymi przez 
działające programy nawigacji satelitarnej, 
na przykład systemy ustanowione w 
ramach programów Galileo i EGNOS, 
które zostały określone w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
683/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie 
dalszej realizacji europejskich programów 
nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)8.

__________________ __________________
8 Dz.U. L 196 z 24.07.08, s. 1. 8 Dz.U. L 196 z 24.07.08, s. 1.

Or. fr
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Poprawka 44
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Dostarczanie dokładnych i 
wiarygodnych informacji o położeniu jest 
niezbędne do zapewnienia skutecznego 
funkcjonowania systemu pokładowego 
eCall. W związku z tym należy 
wprowadzić wymóg zapewnienia 
kompatybilności tego systemu z usługami 
świadczonymi przez programy nawigacji 
satelitarnej, w tym systemy ustanowione w 
ramach programów Galileo i EGNOS, 
które zostały określone w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
683/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie 
dalszej realizacji europejskich programów 
nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)8.

(6) Dostarczanie dokładnych i 
wiarygodnych informacji o położeniu w 
nagłych wypadkach jest niezbędne do 
zapewnienia skutecznego funkcjonowania 
systemu pokładowego eCall. W związku z 
tym należy wprowadzić wymóg 
zapewnienia kompatybilności tego systemu 
z usługami świadczonymi przez programy 
nawigacji satelitarnej, w tym systemy 
ustanowione w ramach programów Galileo 
i EGNOS, które zostały określone w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 683/2008 z dnia 9 lipca 
2008 r. w sprawie dalszej realizacji 
europejskich programów nawigacji 
satelitarnej (EGNOS i Galileo)8.

__________________ __________________
8 Dz.U. L 196 z 24.7.2008, s. 1. 8 Dz.U. L 196 z 24.7.2008, s. 1.

Or. de

Poprawka 45
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Obowiązek wyposażenia pojazdów w 
system pokładowy eCall powinien mieć 
początkowo zastosowanie wyłącznie do 
nowych samochodów osobowych i lekkich 
pojazdów dostawczych (kategorie M1 i 
N1), w przypadku których istnieje już 
odpowiedni mechanizm aktywacji.

skreślony
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Or. en

Poprawka 46
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Obowiązek wyposażenia pojazdów w 
system pokładowy eCall powinien mieć 
początkowo zastosowanie wyłącznie do 
nowych samochodów osobowych i lekkich 
pojazdów dostawczych (kategorie M1 i 
N1), w przypadku których istnieje już 
odpowiedni mechanizm aktywacji.

(7) Obowiązek wyposażenia pojazdów w 
system pokładowy eCall powinien mieć 
zastosowanie wyłącznie do nowych 
samochodów osobowych i lekkich 
pojazdów dostawczych (kategorie M1 i 
N1), w przypadku których istnieje już 
odpowiedni mechanizm aktywacji.
Dopiero po potwierdzeniu skuteczności 
funkcjonowania systemu pokładowego 
eCall można rozważyć możliwości 
poszerzenia listy pojazdów obowiązkowo 
wyposażanych w ten system.

Or. pl

Poprawka 47
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Obowiązek wyposażenia pojazdów w 
system pokładowy eCall powinien mieć 
początkowo zastosowanie wyłącznie do 
nowych samochodów osobowych i lekkich 
pojazdów dostawczych (kategorie M1 i 
N1), w przypadku których istnieje już 
odpowiedni mechanizm aktywacji.

(7) Obowiązek wyposażenia pojazdów w 
system pokładowy eCall powinien mieć 
początkowo zastosowanie wyłącznie do 
nowych typów samochodów osobowych i 
lekkich pojazdów dostawczych (kategorie 
M1 i N1), w przypadku których istnieje już 
odpowiedni mechanizm aktywacji.

Or. en
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Uzasadnienie

Rozporządzenie dotyczy wyłącznie nowych typów pojazdów.

Poprawka 48
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Obowiązek wyposażenia pojazdów w 
system pokładowy eCall powinien mieć 
początkowo zastosowanie wyłącznie do 
nowych samochodów osobowych i lekkich 
pojazdów dostawczych (kategorie M1 i 
N1), w przypadku których istnieje już 
odpowiedni mechanizm aktywacji.

(7) Obowiązek wyposażenia pojazdów w 
system pokładowy eCall powinien mieć 
początkowo zastosowanie wyłącznie do 
nowych typów samochodów osobowych i 
lekkich pojazdów dostawczych (kategorie 
M1 i N1), w przypadku których istnieje już 
odpowiedni mechanizm aktywacji.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie dotyczy nowych typów pojazdów.

Poprawka 49
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Obowiązek wyposażenia pojazdów w 
system pokładowy eCall powinien
pozostawać bez uszczerbku dla prawa 
wszystkich zainteresowanych stron, takich 
jak producenci samochodów i niezależni 
operatorzy, do oferowania dodatkowych 
usług ratowniczych/usług o wartości 
dodanej, równolegle z usługą świadczoną 
w oparciu o numer 112 lub w trybie 
bazującym na tej usłudze i rozszerzającym 
jej zakres. Te dodatkowe usługi powinny 

(8) Możliwość wyposażenia pojazdów w 
system pokładowy eCall powinna
pozostawać bez uszczerbku dla prawa 
wszystkich zainteresowanych stron, takich 
jak producenci samochodów i niezależni 
operatorzy, do oferowania dodatkowych 
usług ratowniczych/usług o wartości 
dodanej, równolegle z usługą świadczoną 
w oparciu o numer 112 lub w trybie 
bazującym na tej usłudze i rozszerzającym 
jej zakres. Te dodatkowe usługi powinny 
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zostać pomyślane w taki sposób, aby nie 
rozpraszać dodatkowo uwagi kierowcy.

zostać pomyślane w taki sposób, aby nie 
rozpraszać dodatkowo uwagi kierowcy.

Or. en

Poprawka 50
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Obowiązek wyposażenia pojazdów w 
system pokładowy eCall powinien 
pozostawać bez uszczerbku dla prawa 
wszystkich zainteresowanych stron, takich 
jak producenci samochodów i niezależni 
operatorzy, do oferowania dodatkowych 
usług ratowniczych/usług o wartości 
dodanej, równolegle z usługą świadczoną 
w oparciu o numer 112 lub w trybie 
bazującym na tej usłudze i rozszerzającym 
jej zakres. Te dodatkowe usługi powinny 
zostać pomyślane w taki sposób, aby nie
rozpraszać dodatkowo uwagi kierowcy.

(8) Obowiązek wyposażenia pojazdów w 
system pokładowy eCall powinien 
pozostawać bez uszczerbku dla prawa 
wszystkich zainteresowanych stron, takich 
jak producenci samochodów i niezależni 
operatorzy, do oferowania dodatkowych 
usług ratowniczych/usług o wartości 
dodanej, równolegle z usługą świadczoną 
w oparciu o numer 112 lub w trybie 
bazującym na tej usłudze i rozszerzającym 
jej zakres. Te dodatkowe usługi powinny
zostać pomyślane w taki sposób, aby nie
rozpraszały dodatkowo uwagi kierowcy i 
aby spełniały wszystkie normy w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony danych. Te 
dodatkowe usługi muszą być opcjonalne 
dla konsumenta i w każdej chwili musi 
istnieć możliwość ich dezaktywacji.

Or. de

Poprawka 51
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia konsumentom 
otwartego wyboru i uczciwej konkurencji,

(9) System pokładowy eCall 112 stanowi 
usługę publiczną świadczoną w interesie 
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a także w celu wspomagania innowacji i 
zwiększenia konkurencyjności unijnego 
przemysłu informatycznego na rynku 
światowym, system eCall należy 
udostępnić wszystkim niezależnym 
operatorom bezpłatnie i na 
niedyskryminacyjnych zasadach, w 
oparciu o interoperacyjną i 
ogólnodostępną platformę, tak aby 
możliwe było ewentualne wprowadzenie w 
przyszłości dodatkowych usług lub 
aplikacji pokładowych.

ogólnym, w związku z czym musi być 
swobodnie dostępny, tj. bezpłatny.  Koszty 
systemu eCall 112 nie mogą być 
przenoszone na konsumentów.

Or. de

Poprawka 52
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia konsumentom 
otwartego wyboru i uczciwej konkurencji, 
a także w celu wspomagania innowacji i 
zwiększenia konkurencyjności unijnego 
przemysłu informatycznego na rynku 
światowym, system eCall należy 
udostępnić wszystkim niezależnym 
operatorom bezpłatnie i na 
niedyskryminacyjnych zasadach, w 
oparciu o interoperacyjną i 
ogólnodostępną platformę, tak aby 
możliwe było ewentualne wprowadzenie w 
przyszłości dodatkowych usług lub 
aplikacji pokładowych.

(9) W celu zapewnienia konsumentom 
otwartego wyboru i uczciwej konkurencji, 
a także w celu wspomagania innowacji i 
zwiększenia konkurencyjności unijnego 
przemysłu informatycznego na rynku 
światowym, system eCall należy 
udostępnić wszystkim niezależnym 
operatorom bezpłatnie i na 
niedyskryminacyjnych zasadach, 
przynajmniej w celach naprawy i 
konserwacji.

Or. fr

Poprawka 53
Constance Le Grip
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia konsumentom 
otwartego wyboru i uczciwej konkurencji, 
a także w celu wspomagania innowacji i 
zwiększenia konkurencyjności unijnego 
przemysłu informatycznego na rynku 
światowym, system eCall należy 
udostępnić wszystkim niezależnym 
operatorom bezpłatnie i na 
niedyskryminacyjnych zasadach, w 
oparciu o interoperacyjną i 
ogólnodostępną platformę, tak aby 
możliwe było ewentualne wprowadzenie w 
przyszłości dodatkowych usług lub 
aplikacji pokładowych.

(9) W celu zapewnienia konsumentom 
otwartego wyboru i uczciwej konkurencji, 
a także w celu wspomagania innowacji i 
zwiększenia konkurencyjności unijnego 
przemysłu informatycznego na rynku 
światowym, system eCall należy 
udostępnić wszystkim niezależnym 
operatorom bezpłatnie i na 
niedyskryminacyjnych zasadach.

Or. fr

Poprawka 54
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia konsumentom 
otwartego wyboru i uczciwej konkurencji, 
a także w celu wspomagania innowacji i 
zwiększenia konkurencyjności unijnego 
przemysłu informatycznego na rynku 
światowym, system eCall należy 
udostępnić wszystkim niezależnym 
operatorom bezpłatnie i na 
niedyskryminacyjnych zasadach, w oparciu 
o interoperacyjną i ogólnodostępną 
platformę, tak aby możliwe było 
ewentualne wprowadzenie w przyszłości 
dodatkowych usług lub aplikacji 
pokładowych.

(9) W celu zapewnienia konsumentom 
otwartego wyboru i uczciwej konkurencji, 
a także w celu wspomagania innowacji i 
zwiększenia konkurencyjności unijnego 
przemysłu informatycznego na rynku 
światowym, system pokładowy należy 
udostępnić wszystkim niezależnym 
operatorom bezpłatnie i na 
niedyskryminacyjnych zasadach, w oparciu 
o interoperacyjną, znormalizowaną i 
ogólnodostępną platformę, tak aby 
możliwe było ewentualne wprowadzenie w 
przyszłości dodatkowych usług lub 
aplikacji pokładowych.

Or. it
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia konsumentom otwartego wyboru i konkurencji, dostawcy zewnętrzni będą 
musieli mieć dostęp nie tylko do ograniczonej funkcji eCall, ale również do całego systemu 
pokładowego. Ponadto należy również znormalizować interoperacyjną i ogólnodostępną 
platformę. W przypadku braku normalizacji niezależni operatorzy chcący świadczyć usługi 
dodatkowe i opcjonalne musieliby dostosować się do każdego producenta i do każdego 
pojazdu.

Poprawka 55
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia konsumentom 
otwartego wyboru i uczciwej konkurencji, 
a także w celu wspomagania innowacji i 
zwiększenia konkurencyjności unijnego 
przemysłu informatycznego na rynku 
światowym, system eCall należy 
udostępnić wszystkim niezależnym 
operatorom bezpłatnie i na 
niedyskryminacyjnych zasadach, w oparciu 
o interoperacyjną i ogólnodostępną 
platformę, tak aby możliwe było 
ewentualne wprowadzenie w przyszłości 
dodatkowych usług lub aplikacji 
pokładowych.

(9) W celu zapewnienia konsumentom 
otwartego wyboru i uczciwej konkurencji, 
a także w celu wspomagania innowacji i 
zwiększenia konkurencyjności unijnego 
przemysłu informatycznego na rynku 
światowym, system eCall należy 
udostępnić wszystkim niezależnym 
operatorom bezpłatnie i na 
niedyskryminacyjnych zasadach, w oparciu 
o interoperacyjną, ustandaryzowaną i 
ogólnodostępną platformę, tak aby 
możliwe było ewentualne wprowadzenie w 
przyszłości dodatkowych usług lub 
aplikacji pokładowych.

Or. en

Uzasadnienie

In order to ensure free consumer choice and fair competition, third party providers need 
access not only to the limited eCall function but to the in-vehicle system as a whole. In 
addition, in order for third party providers to have access to the open-platform as well as to 
ensure fair competition, the interoperable and open-access platform must be standardised. 
Without standardisation, independent operators wishing to provide additional and optional 
services would have to adapt to each manufacturer and to each vehicle. This would not be 
economically viable for third party providers and would considerably restrict consumers’ 
choice.



PE523.081v01-00 16/52 AM\1009763PL.doc

PL

Poprawka 56
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia konsumentom 
otwartego wyboru i uczciwej konkurencji, 
a także w celu wspomagania innowacji i 
zwiększenia konkurencyjności unijnego 
przemysłu informatycznego na rynku 
światowym, system eCall należy 
udostępnić wszystkim niezależnym 
operatorom bezpłatnie i na 
niedyskryminacyjnych zasadach, w oparciu 
o interoperacyjną i ogólnodostępną 
platformę, tak aby możliwe było 
ewentualne wprowadzenie w przyszłości 
dodatkowych usług lub aplikacji 
pokładowych.

(9) W celu zapewnienia konsumentom 
otwartego wyboru i uczciwej konkurencji, 
a także w celu wspomagania innowacji i 
zwiększenia konkurencyjności unijnego 
przemysłu informatycznego na rynku 
światowym, system eCall należy 
udostępnić wszystkim niezależnym 
operatorom bezpłatnie i na 
niedyskryminacyjnych zasadach, w oparciu 
o interoperacyjną i ogólnodostępną 
platformę, przy uwzględnieniu już 
opracowanych systemów pokładowych tak 
aby możliwe było ewentualne 
wprowadzenie w przyszłości dodatkowych 
usług lub aplikacji pokładowych.

Or. pl

Poprawka 57
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Pojazdy specjalne powinny spełniać 
wymagania dotyczące systemu eCall 
określone w niniejszym rozporządzeniu, 
chyba że organy udzielające homologacji 
typu stwierdzą, że dany pojazd nie może 
spełnić tych wymagań z powodu jego 
specjalnego przeznaczenia, przy czym 
każdy przypadek należy rozpatrywać 
indywidualnie.

skreślony

Or. en
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Poprawka 58
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) 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«9 w zakresie ochrony danych i 
prywatności” przyjętym w dniu 26 
września 2006 r., przetwarzanie danych 
osobowych za pomocą systemu 
pokładowego eCall powinno być zgodne z 
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 danych10 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)11, zwłaszcza w celu 
zagwarantowania, że pojazdy wyposażone 
w system pokładowy eCall, przy 
normalnym trybie funkcjonowania systemu 
112 eCall, nie są identyfikowalne i nie są 
stale śledzone, oraz że minimalny zbiór 
danych przesyłanych przez system 
pokładowy eCall obejmuje minimalną ilość 
informacji wymaganych do odpowiedniej 
obsługi zgłoszeń alarmowych.

(13) 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«9 w zakresie ochrony danych i 
prywatności” przyjętym w dniu 26 
września 2006 r., przetwarzanie danych 
osobowych za pomocą systemu 
pokładowego eCall powinno być zgodne z 
przepisami o ochronie danych osobowych 
określonymi w art. 8 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej9a,
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 danych10 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)11, zwłaszcza w celu 
zagwarantowania, że pojazdy wyposażone 
w system pokładowy eCall, przy 
normalnym trybie funkcjonowania systemu 
112 eCall, nie są identyfikowalne i nie są 
stale śledzone, oraz że minimalny zbiór 
danych przesyłanych przez system 
pokładowy eCall obejmuje minimalną ilość 
informacji wymaganych do odpowiedniej 
obsługi zgłoszeń alarmowych.

__________________ __________________
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9 1609/06/EN – WP 125. 9 1609/06/EN – WP 125.
9 a Dz.U.. C 364/1 z 18.12.2000

10 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31. 10 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
11 Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37. 11 Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37.

Or. de

Poprawka 59
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia stosowania 
wspólnych wymagań technicznych 
dotyczących systemu pokładowego eCall 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów (zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej) w odniesieniu do 
szczegółowych przepisów dotyczących 
stosowania odpowiednich norm, badań, 
ochrony danych osobowych i prywatności 
oraz zwolnień niektórych pojazdów lub 
klas pojazdów należących do kategorii M1 
i N1. Szczególnie ważne jest, aby w czasie 
prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

(15) W celu zapewnienia stosowania 
wspólnych wymagań technicznych 
dotyczących systemu pokładowego eCall 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów (zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej) w odniesieniu do 
szczegółowych przepisów dotyczących 
stosowania odpowiednich norm, badań, 
ochrony danych osobowych i prywatności
poprzez uwzględnienie ochrony 
prywatności już w fazie projektowania, a 
także zwolnień niektórych pojazdów lub 
klas pojazdów należących do kategorii M1 
i N1. Szczególnie ważne jest, aby w czasie 
prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów. Należy w 
szczególności przeprowadzić konsultacje z 
Europejskim Inspektorem Ochrony 
Danych oraz organizacjami ochrony 
konsumentów. Przygotowując 
i opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. de
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Poprawka 60
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Producentom pojazdów należy 
pozostawić wystarczająco dużo czasu na 
dostosowanie się do wymagań 
technicznych niniejszego rozporządzenia.

(16) Producentom pojazdów należy 
pozostawić 36 miesięcy od momentu 
publikacji niniejszego rozporządzenia oraz 
jego aktów delegowanych w dzienniku 
urzędowym Unii Europejskiej na 
dostosowanie się do wymagań 
technicznych niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 61
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Producentom pojazdów należy 
pozostawić wystarczająco dużo czasu na 
dostosowanie się do wymagań 
technicznych niniejszego rozporządzenia.

(16) Producentom pojazdów należy 
pozostawić wystarczająco dużo czasu na 
dostosowanie się do wymagań 
technicznych określonych w niniejszym 
rozporządzeniu oraz w związanych z nim 
aktach delegowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Producenci potrzebują wystarczającej ilości czasu na dostosowanie się do przepisów 
określonych w aktach delegowanych.

Poprawka 62
Constance Le Grip
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Producentom pojazdów należy 
pozostawić wystarczająco dużo czasu na 
dostosowanie się do wymagań 
technicznych niniejszego rozporządzenia.

(16) Producentom pojazdów należy 
pozostawić wystarczająco dużo czasu na 
dostosowanie się do wymagań 
technicznych niniejszego rozporządzenia, 
w tym w celu przeprowadzenia 
niezbędnych badań i testów mających na 
celu zapewnienie niezawodności systemu 
eCall. Powinno się to odbyć bez 
uszczerbku dla ram czasowych na 
zastosowanie rozporządzenia.  Jeśli 
jednak z powodu trudności w trakcie 
wdrażania rozporządzenia niemożliwe 
okaże się spełnienie warunków 
potrzebnych do operacyjnego 
uruchomienia systemu eCall do daty 
przewidzianej w art. 12 akapit 2, Komisja 
powinna rozważyć możliwość 
zaproponowania przesunięcia tej daty.

Or. fr

Poprawka 63
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Do dnia 1 stycznia 2015 r. Komisja 
powinna przedstawić sprawozdanie na 
temat gotowości infrastruktury 
telekomunikacyjnej i infrastruktury PSAP 
do obsługi systemu eCall we wszystkich 
państwach członkowskich. Sprawozdanie 
to powinno zawierać szczegółowy opis 
działań, jakie powinny podjąć państwa 
członkowskie, aby były gotowe do obsługi 
zgłoszeń eCall od dnia określonego w art. 
12.
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Or. en

Poprawka 64
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymagania techniczne dotyczące 
homologacji typu WE pojazdów w 
odniesieniu do systemu pokładowego 
eCall.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymagania techniczne dotyczące
opcjonalnej homologacji typu WE 
pojazdów w odniesieniu do systemu 
pokładowego eCall.

Or. en

Poprawka 65
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymagania techniczne dotyczące 
homologacji typu WE pojazdów w 
odniesieniu do systemu pokładowego 
eCall.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
wymagania techniczne dotyczące 
homologacji typu WE pojazdów w 
odniesieniu do systemu pokładowego 
eCall, a także interoperacyjności oraz 
ustandaryzowanej i otwartej dostępności 
systemu pokładowego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić interoperacyjność, a także ustandaryzowaną i otwartą dostępność 
systemów pokładowych.

Poprawka 66
Rozpatrzenie w komisji



PE523.081v01-00 22/52 AM\1009763PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „system pokładowy eCall” oznacza 
system włączany automatycznie w wyniku 
aktywacji czujników pokładowych lub 
ręcznie, który za pośrednictwem 
bezprzewodowych sieci łączności 
ruchomej przekazuje znormalizowany 
minimalny zbiór danych i ustanawia – w 
oparciu o numer 112 – kanał audio między 
kierowcą i pasażerami pojazdu a punktem 
przyjmowania zgłoszeń o wypadkach;

(1) „system pokładowy eCall” oznacza 
system składający się z urządzenia 
pokładowego uruchamianego
automatycznie w wyniku aktywacji 
czujników pokładowych lub ręcznie, który 
za pośrednictwem bezprzewodowych sieci 
łączności ruchomej emituje sygnały 
umożliwiające przekazanie 
znormalizowanego minimalnego zbioru
danych i ustanowienie – w oparciu o 
numer 112 lub prywatny system eCall –
kanału audio między kierowcą i 
pasażerami pojazdu a punktem 
przyjmowania zgłoszeń o wypadkach, w 
którym istnieje infrastruktura sieci 
komunikacji bezprzewodowej znajdująca 
się w zasięgu;

Or. en

Uzasadnienie

Wymagania wobec systemu pokładowego powinny być ograniczone do emisji sygnału i/lub 
przekazywania danych i nie powinny obejmować nawiązania rzeczywistego połączenia. 
Ponadto prywatne usługi eCall powinny nadal istnieć, i to nie tylko jako dodatek do 
publicznego systemu eCall, ale także jako rozwiązanie alternatywne (patrz art. 5). Proponuje 
się również zmianę pewnych sformułowań, aby uniknąć powtórzeń i poprawić spójność z 
definicjami określonymi w wymienianych normach CEN.

Poprawka 67
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „system pokładowy eCall” oznacza 
system włączany automatycznie w wyniku 
aktywacji czujników pokładowych lub 

(1) „system pokładowy eCall" oznacza 
system włączany automatycznie w wyniku 
aktywacji czujników pokładowych lub 
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ręcznie, który za pośrednictwem 
bezprzewodowych sieci łączności 
ruchomej przekazuje znormalizowany 
minimalny zbiór danych i ustanawia – w 
oparciu o numer 112 – kanał audio między 
kierowcą i pasażerami pojazdu a punktem 
przyjmowania zgłoszeń o wypadkach;

ręcznie, który za pośrednictwem 
bezprzewodowych sieci łączności 
ruchomej przekazuje znormalizowany 
minimalny zbiór danych i ustanawia – w 
oparciu o numer 112 – kanał audio między 
kierowcą i pasażerami pojazdu a 
najbliższym punktem przyjmowania 
zgłoszeń o wypadkach;

Or. pl

Poprawka 68
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „system pokładowy” oznacza
urządzenia pokładowe wraz ze środkami 
służącymi do uruchamiania transmisji 
zgłoszeń eCall, zarządzania nimi i 
dokonywania ich za pośrednictwem 
publicznej bezprzewodowej sieci łączności 
ruchomej, zapewniające połączenie 
między pojazdem a środkiem realizacji 
usługi eCall za pośrednictwem publicznej 
bezprzewodowej sieci łączności ruchomej.

(2) „urządzenie pokładowe” oznacza
urządzenie w pojeździe, które dostarcza 
danych pokładowych wymaganych do 
minimalnego zbioru danych lub ma 
dostęp do tych danych, a także zapewnia
połączenie między pojazdem a środkiem 
realizacji usługi eCall za pośrednictwem 
publicznej bezprzewodowej sieci łączności 
ruchomej.

Or. en

Uzasadnienie

Wymagania wobec systemu pokładowego powinny być ograniczone do emisji sygnału i/lub 
przekazywania danych i nie powinny obejmować nawiązania rzeczywistego połączenia. 
Ponadto prywatne usługi eCall powinny nadal istnieć, i to nie tylko jako dodatek do 
publicznego systemu eCall, ale także jako rozwiązanie alternatywne (patrz art. 5). Proponuje 
się również zmianę pewnych sformułowań, aby uniknąć powtórzeń i poprawić spójność z 
definicjami określonymi w wymienianych normach CEN.

Poprawka 69
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „system pokładowy” oznacza 
urządzenia pokładowe wraz ze środkami 
służącymi do uruchamiania transmisji 
zgłoszeń eCall, zarządzania nimi i 
dokonywania ich za pośrednictwem 
publicznej bezprzewodowej sieci łączności 
ruchomej, zapewniające połączenie między 
pojazdem a środkiem realizacji usługi 
eCall za pośrednictwem publicznej 
bezprzewodowej sieci łączności ruchomej.

(2) „system pokładowy” oznacza 
urządzenia pokładowe wraz ze środkami 
służącymi do uruchamiania transmisji 
zgłoszeń eCall, zarządzania nimi i 
dokonywania ich za pośrednictwem 
publicznej bezprzewodowej sieci łączności 
ruchomej, zapewniające połączenie między 
pojazdem a środkiem realizacji usługi 
eCall lub innych usług za pośrednictwem 
publicznej bezprzewodowej sieci łączności 
ruchomej.

Or. en

Poprawka 70
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) „system eCall obsługiwany przez 
osoby trzecie” oznacza system zgłoszeń 
alarmowych zgodny z normą EN 16102, 
obejmujący transmisję danych do 
usługodawcy zewnętrznego oraz 
nawiązanie połączenia głosowego z tym 
usługodawcą za pomocą bezprzewodowej 
sieci łączności ruchomej; w razie 
poważnego wypadku usługodawca 
zewnętrzny nawiązuje połączenie głosowe 
z najodpowiedniejszym punktem 
przyjmowania zgłoszeń o wypadkach i 
przekazuje mu wszelkie istotne informacje 
na temat tego wypadku, w tym informacje 
określone normą EN 15722 (Inteligentne 
systemy transportowe – eBezpieczeństwo –
eCall minimalne bazy danych);

Or. en

Uzasadnienie

Należy zezwolić na systemy eCall obsługiwane przez osoby trzecie.
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Poprawka 71
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) „system eCall obsługiwany przez 
osoby trzecie” oznacza system zgłoszeń 
alarmowych oparty na normie EN 16102, 
obejmujący transmisję danych do 
usługodawcy zewnętrznego oraz 
nawiązanie połączenia głosowego z tym 
usługodawcą za pomocą bezprzewodowej 
sieci łączności ruchomej; w przypadku 
uruchomienia systemu pokładowego eCall 
usługodawca zewnętrzny nawiązuje 
połączenie głosowe z 
najodpowiedniejszym punktem 
przyjmowania zgłoszeń o wypadkach i 
przekazuje mu wszelkie istotne informacje 
na temat tego wypadku, w tym informacje 
określone normą EN 15722 (Inteligentne 
systemy transportowe – eBezpieczeństwo –
eCall minimalne bazy danych);

Or. en

Uzasadnienie

Należy zezwolić na systemy eCall obsługiwane przez osoby trzecie i zdefiniować te systemy w 
niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka 72
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci wykazują, że wszystkie nowe 
typy pojazdów, o których mowa w art. 2,

Producenci wykazują, że wszystkie nowe 
typy pojazdów, o których mowa w art. 2,
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są wyposażone w system pokładowy eCall, 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i 
aktami delegowanymi przyjętymi na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.

mogą być wyposażone w system 
pokładowy eCall, zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem i aktami delegowanymi 
przyjętymi na podstawie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 73
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci wykazują, że ich wszystkie
nowe typy pojazdów są konstruowane w 
sposób gwarantujący, że w razie 
poważnego wypadku, który nastąpił na 
terytorium Unii, automatycznie inicjowane 
jest zgłoszenie eCall kierowane pod 
jednolity europejski numer alarmowy 112.

Producenci wykazują, że nowe typy 
pojazdów są konstruowane w sposób 
gwarantujący, że w razie poważnego 
wypadku, który nastąpił na terytorium 
Unii, automatycznie inicjowane jest 
zgłoszenie eCall kierowane pod jednolity 
europejski numer alarmowy 112 lub 
prywatny numer eCall. Można 
zainstalować system eCall obsługiwany 
przez osoby trzecie jako usługę 
opcjonalną, przy czym system taki musi 
odpowiadać ogólnym wymogom 
określonym w niniejszym rozporządzeniu.
Jeżeli producenci oferują systemy eCall 
obsługiwane przez osoby trzecie, 
użytkownik pojazdu musi mieć możliwość 
wyboru preferowanego systemu.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie dotyczy nowych typów pojazdów i nie powinno uniemożliwiać 
dalszego funkcjonowania prywatnych usług eCall jako rozwiązania alternatywnego dla 
publicznej usługi eCall, pod warunkiem spełnienia odnośnych minimalnych standardów. 
Niniejsza poprawka proponuje również rozszerzenie zakresu niniejszego rozporządzenia na 
systemy eCall obsługiwane przez osoby trzecie.

Poprawka 74
Wim van de Camp
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci wykazują, że ich wszystkie 
nowe typy pojazdów są konstruowane w 
sposób gwarantujący, że w razie 
poważnego wypadku, który nastąpił na 
terytorium Unii, automatycznie inicjowane 
jest zgłoszenie eCall kierowane pod 
jednolity europejski numer alarmowy 112.

Producenci wykazują, że ich wszystkie 
nowe typy pojazdów są konstruowane w 
sposób gwarantujący, że w razie 
poważnego wypadku, który nastąpił na 
terytorium Unii, automatycznie inicjowane 
jest zgłoszenie eCall kierowane pod 
jednolity europejski numer alarmowy 112.
System eCall obsługiwany przez osoby 
trzecie powinien mieć charakter 
opcjonalny i spełniać wymogi ogólne 
określone w niniejszym rozporządzeniu.
Jeżeli producenci oferują systemy eCall 
obsługiwane przez osoby trzecie, 
konsument musi mieć możliwość wyboru 
preferowanego systemu.

Or. en

Poprawka 75
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci wykazują, że ich wszystkie 
nowe typy pojazdów są konstruowane w 
sposób gwarantujący, że w razie 
poważnego wypadku, który nastąpił na 
terytorium Unii, automatycznie inicjowane 
jest zgłoszenie eCall kierowane pod 
jednolity europejski numer alarmowy 112.

Producenci wykazują, że ich wszystkie 
nowe typy pojazdów wyposażone w system 
pokładowy eCall są konstruowane w 
sposób gwarantujący, że w razie 
poważnego wypadku, który nastąpił na 
terytorium Unii, automatycznie inicjowane 
jest zgłoszenie eCall kierowane pod 
jednolity europejski numer alarmowy 112.

Or. en
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Poprawka 76
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci wykazują, że nowe pojazdy są 
skonstruowane w sposób gwarantujący, że 
zgłoszenie eCall kierowane pod jednolity 
europejski numer alarmowy 112 może być 
również aktywowane ręcznie.

Producenci wykazują, że nowe typy 
pojazdów są skonstruowane w sposób 
gwarantujący, że zgłoszenie eCall 
kierowane pod jednolity europejski numer 
alarmowy 112 lub prywatny numer eCall, 
w tym za pośrednictwem systemu 
obsługiwanego przez osoby trzecie, może 
być również aktywowane ręcznie.
Producenci wykazują, że nowe typy 
pojazdów są skonstruowane tak, by 
zagwarantować, że zgłoszenie eCall na 
numer 112 będzie dokonywane 
automatycznie w przypadku, gdy nie 
zadziała system eCall obsługiwany przez 
osoby trzecie.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie dotyczy nowych typów pojazdów i nie powinno uniemożliwiać 
dalszego funkcjonowania prywatnych usług eCall jako rozwiązania alternatywnego dla 
publicznej usługi eCall, pod warunkiem spełnienia odnośnych minimalnych standardów. 
Niniejsza poprawka proponuje również rozszerzenie zakresu niniejszego rozporządzenia na 
systemy eCall obsługiwane przez osoby trzecie oraz przewiduje odpowiednie zabezpieczenie 
w przypadku awarii takiego systemu.

Poprawka 77
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci wykazują, że nowe pojazdy są 
skonstruowane w sposób gwarantujący, że 
zgłoszenie eCall kierowane pod jednolity 
europejski numer alarmowy 112 może być 
również aktywowane ręcznie.

Producenci wykazują, że nowe typy 
pojazdów są skonstruowane w sposób 
gwarantujący, że zgłoszenie eCall 
kierowane pod jednolity europejski numer 
alarmowy 112 może być również 
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aktywowane ręcznie. Producenci 
wykazują, że nowe typy pojazdów są 
skonstruowane tak, by zagwarantować, że 
zgłoszenie eCall na numer 112 będzie 
dokonywane automatycznie w przypadku, 
gdy z jakiegokolwiek powodu nie zadziała 
system eCall obsługiwany przez osoby 
trzecie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zezwolić na systemy eCall obsługiwane przez osoby trzecie, a także zadbać o to, by 
niniejsze rozprządzenie miało zastosowanie jedynie do nowych typów pojazdów.

Poprawka 78
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci wykazują, że nowe pojazdy są 
skonstruowane w sposób gwarantujący, że 
zgłoszenie eCall kierowane pod jednolity 
europejski numer alarmowy 112 może być 
również aktywowane ręcznie.

Producenci wykazują, że te nowe pojazdy 
są skonstruowane w sposób gwarantujący, 
że zgłoszenie eCall kierowane pod 
jednolity europejski numer alarmowy 112 
może być również aktywowane ręcznie.

Or. en

Poprawka 79
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Producenci muszą zadbać o to, by 
aktywacja usługi eCall odbywała się z 
wystarczającym opóźnieniem, aby 
umożliwić kierowcy anulowanie 



PE523.081v01-00 30/52 AM\1009763PL.doc

PL

zgłoszenia eCall.

Or. en

Uzasadnienie

Jak zaobserwowano w ocenie skutków, wciąż dochodzi do zbyt wielu przypadkowych 
fałszywych zgłoszeń eCall. Aby temu zapobiec, producenci powinni zadbać o pewnie 
opóźnienie, tak by kierowca mógł w odpowiednim momencie anulować zgłoszenie eCall. 
Oszczędzi to czas i pieniądze służb ratowniczych, które mogłyby wówczas zająć się 
rzeczywiście pilnymi przypadkami.

Poprawka 80
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Producenci muszą zapewnić 
możliwość wykonywania zgłoszeń eCall za 
pomocą telefonów komórkowych.

Or. en

Poprawka 81
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci gwarantują, że odbiorniki w 
systemach pokładowych są kompatybilne z 
usługami w zakresie lokalizacji 
zapewnianymi przez systemy nawigacji 
satelitarnej, w tym systemy Galileo i 
EGNOS.

3. Producenci gwarantują, że odbiorniki w 
systemach pokładowych są kompatybilne z 
usługami w zakresie lokalizacji 
zapewnianymi przez istniejące systemy 
nawigacji satelitarnej, które działają już w
momencie wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, np. GPS oraz system 
Galileo/EGNOS.

Or. en
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Uzasadnienie

Jeżeli przemysł będzie zmuszony do zapewnienia kompatybilności z Galileo zanim Galileo 
zacznie działać i zanim przeprowadzona zostanie pełna ocena kompatybilności z systemami 
eCall, istnieje ryzyko, że konieczna będzie modyfikacja systemów eCall po ich wprowadzeniu 
na rynek, co oznaczałoby ewentualnie znaczne koszty dla producentów. Po rozpoczęciu 
działania przez Galileo i po dokonaniu jego oceny można wymagać kompatybilności z 
nowymi typami pojazdów, przewidując odpowiedni okres przygotowawczy.

Poprawka 82
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Producenci gwarantują, że odbiorniki w 
systemach pokładowych są kompatybilne z 
usługami w zakresie lokalizacji 
zapewnianymi przez systemy nawigacji 
satelitarnej, w tym systemy Galileo i 
EGNOS.

3. Producenci gwarantują, że odbiorniki w 
systemach pokładowych są kompatybilne z 
usługami operacyjnymi w zakresie 
lokalizacji zapewnianymi przez działające 
systemy nawigacji satelitarnej, na przykład
systemy Galileo i EGNOS.

Or. fr

Poprawka 83
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. System eCall należy udostępnić 
wszystkim niezależnym operatorom 
bezpłatnie i na niedyskryminacyjnych 
zasadach, co najmniej do celów naprawy i 
konserwacji.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Wymóg ten znajduje się już w rozporządzeniu (WE) nr 715/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. w 
sprawie w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji 
zanieczyszczeń z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i 6), a dokładniej w 
przepisach odnoszących się dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów (art. 3 ust. 14, art. 6 i art. 7), ponieważ nie są one ograniczone do systemów 
związanych z emisjami i obejmują dostęp do wszystkich danych dotyczących naprawy i 
utrzymania pojazdów. Ponadto art. 7 rozporządzenia nr 715/2007 przewiduje możliwość 
pobierania opłat za dostęp do danych dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów.

Poprawka 84
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. System eCall należy udostępnić 
wszystkim niezależnym operatorom
bezpłatnie i na niedyskryminacyjnych 
zasadach, co najmniej do celów naprawy i 
konserwacji.

6. System pokładowy opiera się na 
interoperacyjnym znormalizowanym 
systemie, dostępnym dla wszystkich 
niezależnych operatorów bezpłatnie i na 
niedyskryminacyjnych zasadach, wraz z 
dodatkowymi i opcjonalnymi aplikacjami 
lub usługami pokładowymi.

Or. it

Uzasadnienie

Dostęp nie może być ograniczony jedynie do funkcji systemu pokładowego eCall i jedynie do 
celów naprawy i konserwacji. Mogłoby to ograniczyć dostęp dostawcom zewnętrznym a co za 
tym idzie pozbawić konsumentów dostępu do kolejnych usług dodatkowych.

Poprawka 85
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. System eCall należy udostępnić 
wszystkim niezależnym operatorom 
bezpłatnie i na niedyskryminacyjnych 
zasadach, co najmniej do celów naprawy i 

6. System pokładowy eCall należy 
udostępnić wszystkim niezależnym 
operatorom bezpłatnie i na 
niedyskryminacyjnych zasadach, w 
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konserwacji. oparciu o wybór konsumenta, wszystkim 
niezależnym operatorom i w odniesieniu 
do usług dodatkowych i opcjonalnych.

Or. it

Poprawka 86
Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. System eCall należy udostępnić 
wszystkim niezależnym operatorom 
bezpłatnie i na niedyskryminacyjnych 
zasadach, co najmniej do celów naprawy i 
konserwacji.

6. Wszystkie elementy systemu 
pokładowego eCall należy udostępnić 
wszystkim niezależnym operatorom 
bezpłatnie i na niedyskryminacyjnych 
zasadach, co najmniej do celów naprawy i 
utrzymania pojazdów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić zmiany w art. 5 ust. 6, aby wyjaśnić, że dostęp dotyczy wszystkich 
elementów systemu pokładowego eCall do celów naprawy i utrzymania pojazdów i nie jest 
ograniczony do naprawy samej „skrzynki eCall”. 

Poprawka 87
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. System eCall należy udostępnić 
wszystkim niezależnym operatorom 
bezpłatnie i na niedyskryminacyjnych 
zasadach, co najmniej do celów naprawy i 
konserwacji.

6. System eCall należy udostępnić 
wszystkim niezależnym operatorom 
bezpłatnie i na niedyskryminacyjnych 
zasadach do celów naprawy i konserwacji.

Or. fr
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Poprawka 88
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Od momentu przyjęcia niniejszego 
rozporządzenia Komisja rozpocznie prace 
nad wymogami technicznymi dotyczącymi 
interoperacyjnej, ustandaryzowanej, 
bezpiecznej i ogólnodostępnej platformy, 
na której można oprzeć system pokładowy 
eCall, do celów naprawy i utrzymania 
pojazdów oraz dla przyszłych usług lub 
aplikacji pokładowych.

Or. en

Uzasadnienie

Recital 9 stresses that the eCall in-vehicle system should be based on an interoperable and 
open-access platform   for possible future in-vehicle applications or services. Consequently, 
this concept should be mirrored in the corresponding Article 5(6). Moreover, to ensure real 
practical implementation, the in-vehicle system must be standardised in the future. In order to 
address the concerns that  the interoperable platform could delay the implementation of eCall 
by 2015, the article clarifies that the Commission’s work on defining the technical 
requirements of the open platform will only start after the adoption of this Regulation  and 
will not  in any way impact on the swift introduction of eCall. It also provides a clear 
commitment for the Commission, in order to ensure an immediate start of the work and to 
avoid further distortions of competition and limitations of consumers’ freedom of choice.

Poprawka 89
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Konsumenci mają możliwość wyboru i 
zmiany dostawców zewnętrznych usług 
opcjonalnych i dodatkowych. Producenci 
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gwarantują korzystanie z takiej 
możliwości i odpowiednio informują 
konsumentów o tym ich prawie.

Or. it

Uzasadnienie

Obowiązek dla producentów samochodów w zakresie umożliwiania konsumentom wyboru i 
zmiany dostawców zewnętrznych, a także odpowiedniego informowania konsumentów o takiej 
możliwości.  

Poprawka 90
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 9 w 
celu ustanowienia szczegółowych 
wymagań technicznych i badań do celów 
homologacji typu systemów pokładowych 
eCall oraz zmieniających odpowiednio 
dyrektywę 2007/46/WE.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 9 w 
celu ustanowienia szczegółowych 
wymagań technicznych i badań do celów 
homologacji typu systemów pokładowych 
eCall oraz interoperacyjnej, 
znormalizowanej i ogólnodostępnej 
platformy zewnętrznych usług 
opcjonalnych i dodatkowych, 
zmieniających odpowiednio dyrektywę 
2007/46/WE.

Or. it

Uzasadnienie

W celu uzyskania ogólnodostępnej platformy pokładowej należy wprowadzić niezbędne środki 
zapewniające możliwość włączenia usług dodatkowych i opcjonalnych świadczonych przez 
dostawców zewnętrznych do ogólnodostępnej platformy pokładowej eCall.

Poprawka 91
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein



PE523.081v01-00 36/52 AM\1009763PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 9 w 
celu ustanowienia szczegółowych 
wymagań technicznych i badań do celów 
homologacji typu systemów pokładowych 
eCall oraz zmieniających odpowiednio 
dyrektywę 2007/46/WE.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 9 w 
celu ustanowienia szczegółowych 
wymagań technicznych i badań do celów 
homologacji typu systemów pokładowych 
eCall oraz interoperacyjnej, 
ustandaryzowanej i ogólnodostępnej 
platformy dla opcjonalnych i 
dodatkowych usług zewnętrznych, a także
zmieniających odpowiednio dyrektywę 
2007/46/WE.

Or. en

Uzasadnienie

In order to achieve an open in-vehicle platform, necessary measures would need to be 
introduced to ensure that third party providers’ additional and optional services can be 
integrated into the open in-vehicle eCall platform such as (but not limited to) the 
identification of functional requirements and the definition and establishment of a 
standardisation process for an open-system architecture and open in-vehicle specifications. 
Developments in technology are giving rise to various services and new products for 
insurance clients. Should insurers, as third party providers, be foreclosed from the in-vehicle 
system, consumers would be deprived of the possibility to choose from a range of services and 
providers.

Poprawka 92
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymagania techniczne i badania, o 
których mowa w akapicie pierwszym, są 
oparte na wymaganiach określonych w ust. 
3, 4 i 6 oraz na następujących normach, 
stosownie do przypadku:

Wymagania techniczne i badania, o 
których mowa w akapicie pierwszym,
przyjmowane są po konsultacji z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
i są oparte na wymaganiach określonych w 
ust. 3, 4 i 6 oraz na następujących 
normach, stosownie do przypadku:
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Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na złożoność kwestii związanych z wprowadzeniem na rynek systemu eCall należy 
przeprowadzić konsultacje z zainteresowanymi stronami.

Poprawka 93
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7 – akapit drugi – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) EN 15722 „Inteligentne systemy 
transportowe – eBezpieczeństwo – eCall 
minimalne bazy danych”;

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz skreślenia lit. d) z ust. 7, należy zamieścić dodatkowe odniesienie do normy EN 
dotyczącej minimalnego zbioru danych.

Poprawka 94
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7 – akapit drugi – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) EN 16102 „Inteligentne systemy 
transportowe – eCall -- Wymagania 
eksploatacyjne dotyczące usługi 
dostarczanej przez stronę trzecią”;

Or. en

Uzasadnienie

Aby wspierać korzystanie z systemów obsługiwanych przez osoby trzecie, o których mowa w 
art. 5 ust. 2, należy przygotować akt delegowany również w odniesieniu do normy EN 16102.
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Poprawka 95
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7 – akapit drugi – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wszelkie dodatkowe normy europejskie 
lub regulaminy EKG ONZ dotyczące 
systemu eCall.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Doprowadziłoby to do niepewności, jeżeli chodzi o specyfikacje, zgodnie z którymi systemy 
eCall są opracowywane i testowane. Jeżeli dana norma (w tym odniesienie do konkretnej 
wersji) nie jest znana w momencie przyjmowania niniejszego rozporządzenia, nie powinna 
ona być wymagana.

Poprawka 96
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Przepisy niniejszego rozporządzenia 
obowiązują bez uszczerbku dla dyrektyw 
95/46/WE i 2002/58/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Horyzontalny tekst wprowadzający.

Poprawka 97
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z dyrektywą 95/46/WE i 
dyrektywą 2002/58/WE producenci 
zapewniają, by pojazdy wyposażone w 
system pokładowy eCall nie były 
identyfikowalne i nie były stale śledzone 
przy normalnym trybie funkcjonowania 
systemu eCall.

Zgodnie z dyrektywą 95/46/WE i 
dyrektywą 2002/58/WE producenci 
zapewniają, by pojazdy wyposażone w 
system pokładowy eCall nie były 
identyfikowalne i nie były stale śledzone 
przy normalnym trybie funkcjonowania 
systemu eCall. Usługi dodatkowe i 
opcjonalne mogą opierać się na ciągłym 
monitorowaniu ("tracking") za pomocą 
systemu eCall, pod warunkiem, że 
konsument wyraził na to zgodę.

Or. it

Poprawka 98
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku świadczenia usług 
dodatkowych, pojazdy wyposażone w 
system pokładowy eCall mogą być 
identyfikowalne jedynie za wyraźną zgodą 
użytkownika. Dostawca usług podlega 
dyrektywie 95/46/WE.

Or. it

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że usługi dodatkowe i opcjonalne celowo wybrane przez konsumenta mogą 
opierać się na ciągłej kontroli przy pomocy systemu eCall.

Poprawka 99
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wszelkie przetwarzanie danych 
osobowych za pomocą systemu 
pokładowego eCall powinno być zgodne z 
przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych określonych w dyrektywie 
95/46/WE oraz dyrektywie 2002/58/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady14a, 
przede wszystkim w celu 
zagwarantowania, że pojazdy wyposażone 
w systemy pokładowe eCall, przy 
normalnym trybie funkcjonowania 
systemu 112 eCall, nie będą stale śledzone 
oraz że minimalny zbiór danych 
przesyłanych przez system pokładowy 
eCall obejmie minimalną ilość informacji 
wymaganych do odpowiedniej obsługi 
zgłoszeń alarmowych. Dlatego system 
eCall musi spełniać jak najwyższe normy 
ochrony danych.
_____________
14a Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 
2002 r. dotycząca przetwarzania danych 
osobowych i ochrony prywatności w 
sektorze łączności elektronicznej 
(dyrektywa o prywatności i łączności 
elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, 
s. 37).

Or. en

Poprawka 100
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku świadczenia usług 
dodatkowych pojazdy wyposażone w 
systemy pokładowe eCall mogą być 
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identyfikowalne, jeżeli użytkownik 
jednoznacznie wyraził na to zgodę.
Usługodawca podlega przepisom 
dyrektywy 95/46/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Potencjalna niejasność obecnego tekstu wniosku, jeżeli chodzi o usługi dodatkowe i 
opcjonalne, jakie może wybrać konsument, budzi zaniepokojenie. Dlatego w art. 6 ust. 1 
należy wyjaśnić, że usługi opcjonalne i uzupełniające mogą opierać się na funcji stałego 
śledzenia pojazdu za pośrednictwem systemu eCall, jeżeli konsumenci wyrazili na to zgodę. 
Takie wyjaśnienie zapewniłoby spójność z art. 5 oraz otwarcie pokładowej platformy danych 
dla innych usługodawców.

Poprawka 101
Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Poza przypadkami usług dodatkowych 
dobrowolnie zamówionych przez 
właściciela wyposażonego w system 
pojazdu, serwis eCall nie przekazuje 
żadnych informacji poza nagłymi 
przypadkami, o których mowa w art. 5 ust. 
2.

Or. fr

Poprawka 102
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Wszystkie systemy eCall muszą być 
wyposażone w fizyczny wyłącznik, 
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umożliwiający użytkownikowi manualne 
całkowite wyłączenie systemu.

Or. en

Poprawka 103
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Minimalny zbiór danych przesyłanych 
przez system pokładowy eCall zawiera 
tylko minimum informacji niezbędnych do 
właściwej obsługi zgłoszeń alarmowych.

2. Minimalny zbiór danych przesyłanych 
przez system pokładowy eCall zawiera 
tylko minimum informacji niezbędnych do 
właściwej obsługi zgłoszeń alarmowych.
Ten minimalny zbiór danych wolno 
przechowywać jedynie tak długo, jak jest 
to konieczne do odpowiedniej obsługi 
zgłoszeń alarmowych.

Or. de

Poprawka 104
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Użytkownik systemu eCall musi 
wyrazić uprzednią aktywną zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych.
Oświadczenie o wyrażeniu takiej zgody nie 
może stanowić fragmentu ogólnych 
warunków sprzedaży.

Or. en
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Poprawka 105
Heide Rühle, Toine Manders, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Producenci gwarantują, że 
użytkownicy systemu eCall będą mogli 
ręcznie zdezaktywować system pokładowy 
eCall.

Or. en

Poprawka 106
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Producenci muszą zagwarantować, że 
użytkownicy systemu eCall będą mieć 
wgląd w przechowywane dane na ich 
temat oraz będą mieć możliwość 
zażądania usunięcia tych danych w 
dowolnym momencie.

Or. de

Poprawka 107
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Dane osobowe gromadzone do celów 
niniejszego rozporządzenia nie mogą być 
przekazywane osobom trzecim bez 
aktywnej uprzedniej zgody osoby, której 
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dane dotyczą.

Or. en

Poprawka 108
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 9 w 
celu dokładniejszego zdefiniowania 
wymogu dotyczącego braku możliwości 
identyfikacji i śledzenia oraz technologii 
służących wzmocnieniu ochrony 
prywatności, o których mowa w ust. 1, a 
także sposobów prywatnego przetwarzania 
danych i informacji o użytkowniku, o 
których mowa w ust. 3.

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 9 w 
celu dokładniejszego zdefiniowania 
wymogu dotyczącego braku możliwości 
identyfikacji i śledzenia oraz technologii 
służących wzmocnieniu ochrony 
prywatności, o których mowa w ust. 1 w 
odniesieniu do funkcji eCall, a także 
sposobów prywatnego przetwarzania 
danych i informacji o użytkowniku, o 
których mowa w ust. 3 w odniesieniu do 
funkcji eCall.

W przypadku świadczenia usług 
dodatkowych dostawca usługi podlega 
dyrektywie 95/46/WE.

Or. it

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że poszczególne akty delegowane dotyczące ochrony danych osobowych, w 
przypadku świadczenia usług dodatkowych objętych obowiązującymi przepisami 
wspólnotowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, nie obejmują usług dodatkowych 
zamówionych przez konsumentów. Należy uniknąć nakładania się różnych regulacji, co 
prowadzi do sytuacji niepewności prawnej.

Poprawka 109
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 9 w 
celu dokładniejszego zdefiniowania 
wymogu dotyczącego braku możliwości 
identyfikacji i śledzenia oraz technologii 
służących wzmocnieniu ochrony 
prywatności, o których mowa w ust. 1, a 
także sposobów prywatnego przetwarzania 
danych i informacji o użytkowniku, o 
których mowa w ust. 3.

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 9 w 
celu dokładniejszego zdefiniowania 
wymogu w odniesieniu do funkcji eCall
dotyczącego braku możliwości 
identyfikacji i śledzenia oraz technologii 
służących wzmocnieniu ochrony 
prywatności, o których mowa w ust. 1, a 
także sposobów prywatnego przetwarzania 
danych i informacji o użytkowniku, o 
których mowa w ust. 3, w odniesieniu do 
funkcji eCall.

W przypadku świadczenia dodatkowych 
usług usługodawca podlega przepisom 
dyrektywy 95/46/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Szereg różnych, nakładających się na siebie aktów prawnych w obszarze ochrony danych 
mogą z dużym prawdopodobieństwem doprowadzić do niepewności prawnej we wszystkich 
zaangażowanych sektorach, a także wśród konsumentów. Dlatego należy wyjaśnić, że te 
konkretne akty delegowane nie dotyczą usług dodatkowych, których zażądali konsumenci.

Poprawka 110
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z mocą od dnia 1 października 2015 r.
organy krajowe udzielają homologacji typu 
WE w odniesieniu do systemu 
pokładowego eCall tylko nowym typom 
pojazdów, które spełniają wymogi 
niniejszego rozporządzenia oraz aktów 
delegowanych przyjętych na jego 
podstawie.

Z mocą od daty określonej w art. 12
organy krajowe udzielają homologacji typu 
WE w odniesieniu do systemu 
pokładowego eCall tylko nowym typom 
pojazdów, które spełniają wymogi 
niniejszego rozporządzenia oraz aktów 
delegowanych przyjętych na jego 
podstawie.

Or. fr
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Poprawka 111
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z mocą od dnia 1 października 2015 r.
organy krajowe udzielają homologacji typu 
WE w odniesieniu do systemu 
pokładowego eCall tylko nowym typom 
pojazdów, które spełniają wymogi 
niniejszego rozporządzenia oraz aktów 
delegowanych przyjętych na jego 
podstawie.

Po upływie 36 miesięcy od opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym ostatniego aktu 
delegowanego związanego z niniejszym 
rozporządzeniem organy krajowe udzielają 
homologacji typu WE w odniesieniu do 
systemu pokładowego eCall tylko nowym 
typom pojazdów, które spełniają wymogi 
niniejszego rozporządzenia oraz aktów 
delegowanych przyjętych na jego 
podstawie.

Or. en

Uzasadnienie

Przed określeniem ostatecznych specyfikacji systemu eCall przemysł będzie potrzebować 
wystarczającej ilości czasu na opracowanie i przetestowanie systemów eCall, a także 
informacji o wymogach określonych w aktach delegowanych związanych z niniejszym 
rozporządzeniem. Ponadto lepiej byłoby również, gdyby niezbędna infrastruktura była 
dostępna przed wprowadzeniem obowiązku wyposażania w systemy eCall pojazdów objętych 
zakresem niniejszego rozporządzenia lub jednocześnie z wprowadzeniem takiego obowiązku.

Poprawka 112
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z mocą od dnia 1 października 2015 r.
organy krajowe udzielają homologacji typu 
WE w odniesieniu do systemu 
pokładowego eCall tylko nowym typom 
pojazdów, które spełniają wymogi 
niniejszego rozporządzenia oraz aktów 

Z mocą od dnia 1 października 2015 r.
organy krajowe udzielają homologacji typu 
WE w odniesieniu do systemu 
pokładowego eCall, interoperacyjności 
oraz ustandaryzowanego i otwartego 
dostępu systemu pokładowego tylko 
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delegowanych przyjętych na jego 
podstawie.

nowym typom pojazdów, które spełniają 
wymogi niniejszego rozporządzenia oraz 
aktów delegowanych przyjętych na jego 
podstawie, pod warunkiem, że do 1 
kwietnia 2014 r.:
a) akty delegowane i normy, o których 
mowa w art. 5 ust. 7, weszły w życie; oraz
b) możliwe jest świadczenie usług w 
zakresie lokalizacji, o których mowa w art. 
5 ust. 3.

Or. en

Poprawka 113
Olga Sehnalová
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- 1. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do pojazdów 
produkowanych w małych seriach.

Or. en

(Spójność z motywem 11 oraz punktem 3 lit. b) załącznika.)

Poprawka 114
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może zwolnić niektóre pojazdy 
lub klasy pojazdów należące do kategorii 
M1 i N1 z obowiązku montażu systemów 
pokładowych eCall określonego w art. 4, 
jeżeli po przeprowadzeniu analizy kosztów 
i korzyści, wykonanej lub zleconej przez 
Komisję, oraz uwzględniając wszelkie 
istotne aspekty bezpieczeństwa,

1. Komisja może zwolnić niektóre klasy 
pojazdów należące do kategorii M1 i N1 z 
obowiązku montażu systemu pokładowego
eCall określonego w art. 4, jeżeli po 
przeprowadzeniu analizy kosztów i 
korzyści, wykonanej lub zleconej przez 
Komisję, po uwzględnieniu wszelkich 
istotnych aspektów bezpieczeństwa, okaże 
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stosowanie tych systemów okazuje się 
nieodpowiednie dla danego pojazdu lub 
danej klasy pojazdów.

się, że instalacja systemu pokładowego 
eCall nie jest niezbędna dla dalszej 
poprawy bezpieczeństwa drogowego ze 
względu na fakt, że dana klasa pojazdów 
została zaprojektowana główne do użytku 
terenowego lub nie posiada 
odpowiedniego mechanizmu aktywacji.
Liczba zwolnień jest ograniczona.

Or. en

Poprawka 115
Olga Sehnalová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 9 w 
celu określenia zwolnień, o których mowa 
w ust. 1. Zwolnienia te obejmują takie 
pojazdy jak np. pojazdy specjalne i 
pojazdy bez poduszek powietrznych, a ich 
liczba jest ograniczona.

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 9 w 
celu określenia zwolnień, o których mowa 
w ust. 1.

Or. en

Poprawka 116
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 
5 ust. 7, art. 6 ust. 4 i art. 8 ust. 2 wchodzi 
w życie tylko wówczas, gdy Parlament 
Europejski albo Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 

5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 
5 ust. 7, art. 6 ust. 4 i art. 8 ust. 2 wchodzi 
w życie tylko wówczas, gdy Parlament 
Europejski albo Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
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upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

Or. de

Poprawka 117
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Naruszenie przepisów określonych w 
art. 6.

Or. de

Poprawka 118
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Article 10a
Sprawozdawczość

Komisja przedstawia Parlamentowi i 
Radzie sprawozdanie na temat gotowości 
infrastruktury telekomunikacyjnej i 
infrastruktury PSAP wymaganej do 
obsługi systemu eCall we wszystkich 
państwach członkowskich. Jeżeli z tego 
sprawozdania wynika, że infrastruktura 
eCall nie będzie gotowa do działania we 
wszystkich państwach członkowskich 
przed wprowadzeniem obowiązkowych 
wymogów dotyczących homologacji typu 
w odniesieniu do eCall, Komisja 
przedstawi poprawkę do niniejszego 
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rozporządzenia mającą na celu zmianę 
daty stosowania, o której mowa w art. 12.

Or. en

Uzasadnienie

Lepiej byłoby, gdyby niezbędna infrastruktura była dostępna przed wprowadzeniem 
obowiązku wyposażania w systemy eCall pojazdów objętych zakresem niniejszego 
rozporządzenia lub jednocześnie z wprowadzeniem takiego obowiązku.

Poprawka 119
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 b
Przegląd

Do dnia ...* Komisja przedstawi 
Parlamentowi i Radzie, po szerokich 
konsultacjach z zainteresowanymi 
stronami i po wstępnej ocenie skutków, 
sprawozdanie na temat wykonalności 
wprowadzenia interoperacyjnej, 
ustandaryzowanej, bezpiecznej i 
ogólnodostępnej platformy, na której 
można oprzeć system pokładowy eCall, do 
celów naprawy i utrzymania pojazdów 
oraz dla przyszłych usług lub aplikacji 
pokładowych. W odpowiednich 
przypadkach do sprawozdania Komisja 
dołączy wniosek legislacyjny.
______________
* Dz.U. proszę wstawić datę: dwa lata od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 120
Robert Rochefort
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 1 października 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się 36 
miesięcy od momentu publikacji 
niniejszego rozporządzenia oraz jego 
aktów delegowanych w dzienniku 
urzędowym Unii Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 121
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosuje się je od dnia 1 października 2015 
r.

Stosuje się je po upływie 36 miesięcy od
opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
ostatniego aktu delegowanego związanego 
z niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Przed określeniem ostatecznych specyfikacji systemu eCall przemysł będzie potrzebować 
wystarczającej ilości czasu na opracowanie i przetestowanie systemów eCall, a także 
informacji o wymogach określonych w aktach delegowanych związanych z niniejszym 
rozporządzeniem. 

Poprawka 122
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 1 października 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 1 października 2017 r.

Or. de
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Poprawka 123
Olga Sehnalová
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – punkt 6
Dyrektywa 2001/46/WE
Załącznik XI – dodatek 1 – punkt 71

Tekst proponowany przez Komisję

(6) w tabeli w dodatku 1 w załączniku XI dodaje się punkt 71 w brzmieniu:
Pozycj
a

Dotyczy: Odniesienie 
do aktu 
regulacyjneg
o

M1 ≤
2 500 (1) kg

M1 >
2 500 (1) kg

M2 M3

71. System 
eCall

Rozporządze
nie (UE) nr 
[.../...]

A A Nie 
dotyc
zy

Nie 
doty
czy

Poprawka

skreślony

Or. en

(Spójność z poprawkami do motywu 12 i art. 8)


