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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 
symbolu ▌ lub przekreśla (przykład: „ABCD”). Zmianę brzmienia zaznacza 
się przez wyróżnienie nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i 
usunięcie lub przekreślenie zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu 
pokładowego eCall oraz zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE
(COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0316),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–
0174/2013),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 
września 2013 r.1,

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jak również Komisji 
Transportu i Turystyki (A7-0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego(ją) przewodniczącego(cą) do przekazania stanowiska Parlamentu 
Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie wymagań dotyczących 
homologacji typu na potrzeby wdrożenia 
systemu pokładowego eCall oraz 
zmieniające dyrektywę 2007/46/WE

w sprawie wymagań dotyczących 
homologacji typu na potrzeby wdrożenia 
systemu pokładowego eCall opartego na 
numerze alarmowym 112 oraz zmieniające 
dyrektywę 2007/46/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Wdrożenie usługi eCall dostępnej we 
wszystkich pojazdach i we wszystkich 
państwach członkowskich stanowi jeden z 
głównych priorytetów Unii w obszarze 
bezpieczeństwa drogowego od 2003 r. Aby 
osiągnąć ten cel, podjęto szereg inicjatyw 
w oparciu o zasadę dobrowolności 
wdrażania, które jednak nie przyniosły jak 
dotąd zadowalających postępów.

Or. en
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Poprawka 3

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 samochodów osobowych i lekkich 
pojazdów dostawczych (kategorie M1 i 
N1), w przypadku których istnieje już 
odpowiedni mechanizm aktywacji. 
Możliwość rozszerzenia w najbliższej 
przyszłości zakresu stosowania wymogu 
instalacji systemu pokładowego eCall na 
inne kategorie pojazdów, takie jak 
samochody ciężarowe, autobusy i 
autokary oraz dwukołowe pojazdy 
silnikowe, powinna zostać
przeanalizowana przez Komisję z myślą o 
przedstawieniu wniosku legislacyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Jak wynika z przeprowadzonej przez Komisję oceny skutków, obowiązek instalacji systemu 
pokładowego eCall może zostać w najbliższej przyszłości rozszerzony na motocykle, choć 
konieczne są jeszcze dalsze analizy. Ciężarówki i autobusy również skorzystałyby na 
wdrożeniu usługi eCall w Europie.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Publiczna interoperacyjna 
ogólnounijna usługa eCall oparta na 
jednolitym europejskim numerze 
alarmowym 112 („numer alarmowy 112”) 
oraz prywatne usługi eCall (systemy eCall 
obsługiwane przez osoby trzecie) mogą 
współistnieć, pod warunkiem przyjęcia 
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środków niezbędnych do zapewnienia 
ciągłości świadczenia tej usługi dla 
konsumenta. Aby zapewnić ciągłość 
świadczenia usługi publicznej eCall 
opartej na numerze 112 we wszystkich 
państwach członkowskich przez cały okres 
żywotności pojazdu oraz aby 
zagwarantować, że publiczna usługa eCall 
oparta na numerze 112 będzie zawsze 
automatycznie dostępna, wszystkie 
pojazdy należy wyposażyć w system 
pozwalający na korzystanie z publicznej 
usługi eCall opartej na numerze 112 
niezależnie od tego, czy nabywca danego 
pojazdu wybiera system prywatny, czy też 
nie.

Or. en

Uzasadnienie

Systemy eCall obsługiwane przez osoby trzecie mogą współistnieć z systemami pokładowymi 
eCall opartymi na numerze 112 pod warunkiem, że publiczna usługa eCall oparta na numerze 
112 będzie zawsze dostępna przynajmniej jako rozwiązanie zapasowe.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Konsumenci powinni otrzymywać 
rzetelne informacje podstawowe o 
systemie pokładowym eCall oraz o 
prywatnym systemie eCall, jeżeli pojazd 
jest w niego wyposażony, jak również 
kompleksowe i wiarygodne informacje na 
temat wszelkich dodatkowych funkcji lub 
usług związanych z prywatnym systemem 
zgłoszeń alarmowych, oferowanymi 
pokładowymi aplikacjami do zgłaszania 
wypadków lub wzywania pomocy, a także 
na temat poziomu usług, jakiego mogą 
oczekiwać przy zakupie prywatnych 
systemów, a także związanych z tym 
kosztów.
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Uzasadnienie

Konsumentowi należy przekazać jasne informacje na temat różnic między systemem 
pokładowym eCall a systemem eCall obsługiwanym przez osoby trzecie, na temat funkcji 
systemów prywatnych, możliwości przejścia w dowolnym momencie do ogólnoeuropejskiego 
systemu eCall oraz przetwarzania danych dokonywanego przez usługodawców będących 
osobami trzecimi.

Poprawka 6

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. Wszelkie dodatkowe usługi 
powinny jednak zostać pomyślane w taki 
sposób, aby nie rozpraszać dodatkowo 
uwagi kierowcy, powinny również 
spełniać jasno określone normy w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych.
Usługi te powinny mieć zawsze charakter 
opcjonalny dla konsumentów.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zapewnienia konsumentom (9) W celu zapewnienia konsumentom 
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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.

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. Ponieważ wymaga to 
wsparcia technicznego i prawnego, 
Komisja powinna niezwłocznie ocenić, na 
podstawie konsultacji ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, wszystkie 
możliwości propagowania i zapewnienia 
ogólnodostępnej platformy i w stosownych 
przypadkach przedstawić odpowiedni 
wniosek legislacyjny.

Or. en

Uzasadnienie

Tworzenie ogólnodostępnej platformy na tym etapie może spowodować dodatkowe opóźnienie 
we wdrażaniu systemu eCall opartego na numerze 112, a tym samym w zapewnieniu 
użytkownikom dróg w całej Unii korzyści ze stosowania tego systemu. Komisja powinna 
jednak zintensyfikować prace nad usługami o wartości dodanej, które mogłyby przynieść 
konsumentom dalsze korzyści. Należy w szczególności wyjaśnić, na jakich warunkach osoby 
trzecie świadczące prywatne usługi eCall lub usługi o wartości dodanej mogą mieć dostęp do 
danych przechowywanych w systemie pokładowym.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Wprowadzenie jakiejkolwiek 
dodatkowej usługi lub aplikacji 
pokładowej nie powinno opóźniać wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia ani 
jego stosowania.
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Or. en

Uzasadnienie

Wdrożenie interoperacyjnego ogólnounijnego systemu pokładowego eCall oznacza istotny 
postęp w zakresie bezpieczeństwa drogowego, dlatego nie powinno być już opóźniane. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Mając na względzie, że eCall jest 
systemem związanym z bezpieczeństwem, 
wymaga on najwyższego poziomu 
niezawodności. Należy zatem zadbać o 
dokładność minimalnego zbioru danych, a 
także o niezawodność i odpowiednią 
jakość transmisji głosowych, oraz 
opracować jednolity system testowania, 
aby zagwarantować długą żywotność i 
trwałość systemu pokładowego eCall. 
Kwestie te wchodzą w zakres okresowych 
kontroli technicznych przeprowadzanych 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr ... ...1*. 
Szczegółowe przepisy dotyczące 
testowania powinny się znaleźć w 
odnośnym załączniku do tego 
rozporządzenia.
__________________
1 Rozporządzenie (UE) nr .../... 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
... w sprawie okresowych badań 
przydatności do ruchu drogowego 
pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz 
uchylające dyrektywę 2009/40/WE (Dz.U. 
...). 
*Dz.U.: proszę wstawić numer, datę 
przyjęcia i miejsce publikacji dokumentu 
2012/0184(COD).

Or. en
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Uzasadnienie

Pojazd wyposażony w system pokładowy eCall może być intensywnie eksploatowany przez 
kilka lat i nie odnieść szkód w poważnym wypadku samochodowym, zatem w tym czasie 
usługa eCall może nie zostać ani razu aktywowana. Aby system pokładowy eCall mógł w 
dowolnym czasie automatycznie dokonać zgłoszenia alarmowego na numer 112, powinien on 
przechodzić okresowe kontrole w celu zadbania o jego dobre funkcjonowania przez cały okres 
żywotności pojazdu.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Na mocy dyrektywy 2007/46/WE 
pojazdy produkowane w małych seriach są 
zwolnione z wymagań dotyczących 
ochrony kierowcy i pasażerów w 
przypadku zderzenia czołowego i 
uderzenia z boku. W związku z tym 
pojazdy produkowane w małych seriach 
należy zwolnić z obowiązku dotyczącego 
zgodności z wymaganiami systemu eCall.

(11) Na mocy dyrektywy 2007/46/WE 
pojazdy produkowane w małych seriach są 
zwolnione z wymagań dotyczących 
ochrony kierowcy i pasażerów w 
przypadku zderzenia czołowego i 
uderzenia z boku. W związku z tym 
pojazdy produkowane w małych seriach 
należy zwolnić z obowiązku dotyczącego 
zgodności z wymaganiami systemu eCall
określonego w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 11

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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. i producenci muszą 



PR\1006297PL.doc 13/29 PE521.605v01-00

PL

do tego czasu dostosować się do wymogów technicznych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia, 
oprócz definicji zawartych w art. 3 
dyrektywy 2007/46/WE i w art. 2 
rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 305/201312, stosuje się 
następujące definicje:

Do celów niniejszego rozporządzenia, 
oprócz definicji zawartych w art. 3 
dyrektywy 2007/46/WE stosuje się 
następujące definicje:

__________________
12 Dz.U. L 91 z 3.4.2013, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do rozporządzenia delegowanego Komisji nr 305/2013 oznaczałoby w praktyce, 
że Komisja może zmieniać definicje zawarte w obecnym wniosku poprzez zmianę 
odpowiedniej definicji w rozporządzeniu delegowanym. Ponieważ definicje określone w 
niniejszym artykule uznaje się za istotne elementy rozporządzenia, nie można powierzyć 
Komisji uprawnień do ich określania.

Poprawka 13

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 alarmowy, składający się z 
urządzenia pokładowego oraz narzędzi do 
inicjowania i dokonywania zgłoszeń eCall, 
a także zarządzania nimi, włączany 
automatycznie w wyniku aktywacji 
czujników pokładowych lub ręcznie, który 
za pośrednictwem publicznych
bezprzewodowych sieci łączności 
ruchomej przekazuje znormalizowany 
minimalny zbiór danych i ustanawia – w 
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oparciu o numer 112 – kanał audio między 
kierowcą i pasażerami pojazdu a punktem 
przyjmowania zgłoszeń o wypadkach;

Or. en

Uzasadnienie

eCall powinien być obowiązującym w całej UE systemem zgłoszeń alarmowych.

Poprawka 14

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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane w tym artykule połączenie dwóch definicji jest niezmiernie mylące, ponieważ 
terminy wydają się podobne lub przynajmniej powiązane, jednak definicje nakładają się na 
siebie i nie są w ogóle zharmonizowane, stosując odmienną terminologię. Aby uniknąć 
niejasności, można skreślić drugą definicję i pozostawić jedynie pierwszą definicję jako 
obowiązującą w całym tekście.

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) „zgłoszenie eCall” oznacza zgłoszenie 
alarmowe na numer 112 wykonane przez 
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urządzenie pokładowe eCall;

Or. en

Uzasadnienie

Ta definicja stanowi istotny element z punktu widzenia celów niniejszego rozporządzenia, 
powinna zatem znaleźć się w tekście samego wniosku.

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b) „punkt przyjmowania zgłoszeń o 
wypadkach” (PSAP) oznacza miejsce, do 
którego w pierwszej kolejności trafiają 
zgłoszenia alarmowe i które podlega 
organowi publicznemu lub organizacji 
prywatnej uznanej przez dane państwo 
członkowskie;

Or. en

Uzasadnienie

Ta definicja stanowi istotny element z punktu widzenia celów niniejszego rozporządzenia, 
powinna zatem znaleźć się w tekście samego wniosku.

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c) „minimalny zbiór danych” (MSD) 
oznacza informacje określone w normie 
„Transport drogowy i telematyka ruchu --
E Bezpieczeństwo -- ECall minimalne 
bazy danych” (EN 15722), przesyłane do 
PSAP obsługującego zgłoszenia eCall;

Or. en
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Uzasadnienie

Ta definicja stanowi istotny element z punktu widzenia celów niniejszego rozporządzenia, 
powinna zatem znaleźć się w tekście samego wniosku.

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d) „urządzenie pokładowe” oznacza 
urządzenie w pojeździe, które dostarcza 
danych pokładowych wymaganych do 
wykonania zgłoszenia eCall za pomocą 
publicznej bezprzewodowej sieci łączności 
ruchomej lub ma dostęp do tych danych;

Or. en

Uzasadnienie

Ta definicja stanowi istotny element z punktu widzenia celów niniejszego rozporządzenia, 
powinna zatem znaleźć się w tekście samego wniosku.

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2e) „publiczna bezprzewodowa sieć 
łączności ruchomej” oznacza 
bezprzewodową sieć łączności ruchomej 
dostępną publicznie zgodnie z 
dyrektywami 2002/21/WE1 i 2002/22/WE2

Parlamentu Europejskiego i Rady;
__________________
1 Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 
2002 r. w sprawie wspólnych ram 
regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz.U. 
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L 108 z 24.4.2002, s. 33).
2 Dyrektywa 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) (Dz.U. L 108 z 24.4.2002, 
s. 51).

Or. en

Uzasadnienie

Ta definicja stanowi istotny element z punktu widzenia celów niniejszego rozporządzenia, 
powinna zatem znaleźć się w tekście samego wniosku.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż zapewnienie funkcjonalności eCall możliwe jest w pewnym zakresie dzięki 
wykorzystaniu rozwiązań przenośnych (na przykład telefonów komórkowych), to 
obowiązkowe wdrożenie w nowych pojazdach homologowanych powinno odbywać się w 
oparciu o wbudowane urządzenia pokładowe, ponieważ urządzenia przenośne można usunąć 
lub można zapomnieć o ich włączeniu.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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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, wykrytego dzięki 
aktywacji co najmniej jednego czujnika 
lub procesora w pojeździe, który nastąpił 
na terytorium Unii, automatycznie 
inicjowane jest zgłoszenie eCall kierowane 
pod numer alarmowy 112.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja tego absolutnie kluczowego obowiązku spoczywającego na producentach zawiera 
dość niejasny termin „poważny wypadek”, należy zatem dookreślić, że poważny wypadek ma 
miejsce wówczas, jeżeli co najmniej jeden czujnik lub procesor w pojeździe wykryje taki 
wypadek i zostanie aktywowany.

Poprawka 22

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 numer alarmowy 112 może 
być również aktywowane ręcznie.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie nowe typy pojazdów muszą być wyposażone w system pokładowy eCall.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapity pierwszy i drugi nie naruszają 
prawa właściciela pojazdu do stosowania 
– oprócz systemu pokładowego eCall –
innego systemu zgłoszeń alarmowych 
zainstalowanego w pojeździe i pełniącego 
podobną funkcję. W takim przypadku ten 
drugi system zgłoszeń alarmowych musi 
być zgodny z normą EN 16102 
„Inteligentne systemy transportowe --
eCall -- Wymagania eksploatacyjne 
dotyczące usługi dostarczanej przez stronę 
trzecią”, a producenci lub usługodawcy 
muszą wykazać, że dany system 
pokładowy zawiera mechanizm 
przełączania gwarantujący, że tylko jeden 
system jest aktywny w danym czasie oraz 
że system pokładowy eCall włączy się 
automatycznie w przypadku 
niesprawności tego drugiego systemu 
zgłoszeń alarmowych.

Or. en

Uzasadnienie

Systemy eCall obsługiwane przez osoby trzecie mogą współistnieć z systemami pokładowymi 
eCall opartymi na numerze 112 pod warunkiem, że publiczna usługa eCall oparta na numerze 
112 będzie zawsze dostępna przynajmniej jako rozwiązanie zapasowe.

Poprawka 24

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 eCall są 
kompatybilne z usługami w zakresie 
lokalizacji zapewnianymi przez systemy 
nawigacji satelitarnej, w tym systemy 
Galileo i EGNOS.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka wynikająca ze skreślenia definicji systemu pokładowego.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów homologacji typu należy 
zatwierdzać tylko te systemy pokładowe 
eCall, które można zbadać.

4. Do celów homologacji typu należy 
zatwierdzać tylko te wbudowane systemy 
pokładowe eCall, które można zbadać.

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż zapewnienie funkcjonalności eCall możliwe jest w pewnym zakresie dzięki 
wykorzystaniu rozwiązań przenośnych (na przykład telefonów komórkowych), to 
obowiązkowe wdrożenie w nowych pojazdach homologowanych powinno odbywać się w 
oparciu o wbudowane urządzenia pokładowe, ponieważ urządzenia przenośne można usunąć 
lub można zapomnieć o ich włączeniu.

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Producenci muszą wykazać, że w 
przypadku krytycznej awarii systemu
uniemożliwiającej wykonanie zgłoszenia 
eCall, którą wykryto w czasie lub w 
następstwie autotestu, osoby znajdujące 
się w pojeździe otrzymają odnośne 
ostrzeżenie.

Or. en
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Poprawka 27

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. en

Uzasadnienie

Uspójnienie z obowiązkiem producenta dotyczącym dostępu do informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji pojazdów, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 715/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu 
pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń z lekkich pojazdów 
pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących 
naprawy i konserwacji pojazdów.

Poprawka 28

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.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany w dyrektywie 2007/46/WE są już przewidziane w art. 11 niniejszego wniosku. Po 
przyjęciu niniejszego rozporządzenia stanie się ono (wraz z aktami delegowanymi przyjętymi 
na jego podstawie) odrębnym rozporządzeniem w kontekście procedury homologacji typu WE 
przewidzianej w tej dyrektywie.



PE521.605v01-00 22/29 PR\1006297PL.doc

PL

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7 – akapit drugi

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, są 
oparte na wymaganiach określonych w ust.
2, 3, 4 i 6 oraz na następujących normach, 
stosownie do przypadku:

Or. en

Uzasadnienie

W ust. 2 zdefiniowano bardzo istotny wymóg związany z funkcjonowaniem systemu eCall, 
który należy uwzględnić przy określaniu szczegółowych wymagań technicznych i badań.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) terminu przechowywania danych w 
systemie pokładowym;

f) terminu przechowywania danych w 
systemie pokładowym eCall;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca ze skreślenia definicji systemu pokładowego.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) wszelkich niezbędnych informacji 
dodatkowych dotyczących przetwarzania 

i) wszelkich niezbędnych informacji 
dodatkowych dotyczących przetwarzania 
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danych osobowych w związku ze 
świadczeniem prywatnej usługi eCall lub 
innych usług o wartości dodanej.

danych osobowych w związku ze 
świadczeniem prywatnej usługi eCall lub 
innych usług o wartości dodanej, ze 
szczególnym uwzględnieniem faktu, że 
mogą istnieć różnice między 
przetwarzaniem danych za pomocą 
systemu pokładowego eCall i za pomocą 
prywatnych systemów eCall lub innej 
usługi o wartości dodanej, zwłaszcza w 
odniesieniu do ciągłego śledzenia pojazdu.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumentowi należy przekazać jasne informacje na temat przetwarzania danych 
dokonywanego przez usługodawców będących osobami trzecimi.

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Producenci przekazują informacje 
określone w ust. 3 w dokumentacji 
technicznej dołączanej do pojazdu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy również jasno określić sposób przekazania konsumentowi informacji o przetwarzaniu 
danych osobowych.

Poprawka 33

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 

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 9 w 
celu dokładniejszego zdefiniowania 
wymogu dotyczącego braku możliwości 
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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.

identyfikacji i śledzenia oraz technologii 
służących wzmocnieniu ochrony 
prywatności, o których mowa w ust. 1, a 
także sposobów przetwarzania danych
osobowych i informacji o użytkowniku, o 
których mowa w ust. 3.

Or. en
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Według danych zebranych przez Komisję Europejską w 2012 r. na drogach europejskich 
odnotowano ponad milion wypadków drogowych, w których zginęło około 28 000 osób, a 
ponad 1,5 mln zostało rannych. Poza tragedią, jaką jest utrata życia i uszkodzenie ciała, 
wypadki te oznaczają również obciążenie ekonomiczne dla społeczeństwa, szacowane na 
około 130 mld EUR rocznie. 

UE jest silnie zaangażowana w działania na rzecz zmniejszenia liczby wypadków drogowych 
oraz łagodzenia skutków wypadków w razie ich wystąpienia. Kiedy system eCall zacznie w 
pełni funkcjonować w całej UE i będzie dostępny każdemu kierowcy, przyczyni się w 
znacznym stopniu do osiągnięcia tych celów. Najważniejszą korzyścią z wprowadzenia 
systemu eCall będzie zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych oraz złagodzenie powagi 
obrażeń spowodowanych wypadkami drogowymi dzięki szybszemu przybyciu służb 
ratowniczych na miejsce wypadku.

Parlament Europejski jest od długiego czasu jednym z głównych orędowników wprowadzenia 
systemu eCall, dlatego w dniu 12 lipca 2012 r. przyjął ogromną większością głosów wspólne 
sprawozdanie komisji IMCO i TRAN w sprawie systemu wzywania pomocy eCall – nowej 
usługi dla obywateli pod numerem 112, w przypadku którego współsprawozdawcami byli 
Dieter-Lebrecht Koch oraz sprawozdawczyni zajmująca się niniejszym sprawozdaniem. W 
sprawozdaniu tym wyrażono ubolewanie z powodu opóźnień i braku postępów w 
dobrowolnym wdrażaniu systemu eCall i zwrócono uwagę na przeprowadzoną przez Komisję 
ocenę skutków, która pokazała, że obowiązkowe wprowadzenie systemu eCall za pomocą 
działań prawnych stanowi jedyną możliwość osiągnięcia pozytywnych rezultatów. Następnie 
Parlament wezwał Komisję do przedłożenia wniosku w ramach dyrektywy 2007/46/WE, w 
celu zapewnienia obowiązkowego wdrożenia do 2015 r. publicznego systemu eCall opartego 
na numerze 112 we wszystkich nowych homologowanych typach pojazdów we wszystkich 
państwach członkowskich.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje zatem wniosek Komisji wprowadzający 
wymóg wyposażenia pojazdów w system pokładowy eCall, który to wniosek przedstawiono 
wraz z wnioskiem w sprawie wdrożenia interoperacyjnego ogólnounijnego systemu eCall. 
Oba te wnioski, kiedy zostaną przyjęte, dopełnią ramy regulacyjne dotyczące eCall w celu 
zadbania o to, by od października 2015 r. wszystkie nowe modele samochodów osobowych i 
lekkich samochodów dostawczych były wyposażone w system eCall oparty na numerze 112, 
a także by stworzono infrastrukturę zapewniającą należyty odbiór i należytą obsługę zgłoszeń 
eCall w punktach przyjmowania zgłoszeń o wypadkach. Zagwarantuje to kompatybilność, 
interoperacyjność i ciągłość ogólnoeuropejskiej usługi eCall. 

Sprawozdawczyni uważa, że oba wnioski w ogromnej mierze odpowiadają oczekiwaniom 
Parlamentu i proponuje poparcie ich głównych elementów. Dzięki temu oraz dzięki 
szybkiemu rozpatrzeniu propozycji Komisji Parlament wciąż odgrywałby wiodącą rolę wśród 
orędowników wprowadzenia systemu eCall, przyczyniając się do wprowadzenia go w życie w 
uzgodnionym terminie, tj. w 2015 r.
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Jeżeli chodzi o wniosek w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby 
wdrożenia systemu pokładowego eCall, który jest przedmiotem niniejszego sprawozdania, 
sprawozdawczyni zdecydowanie popiera propozycję Komisji oraz wyznaczone w niej cele. 
Sprawozdawczyni uważa jednak, że jest kilka aspektów, które mogłyby zostać wzmocnione 
lub wyjaśnione, aby zagwarantować, że przedmiotowy wniosek przyniesie zdecydowane 
korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. 

Dodatkowe usługi ratownicze i/lub usługi o wartości dodanej (ogólnodostępna 
platforma)

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

W celu zapewnienia konsumentom swobodnego wyboru i uczciwej konkurencji, a także w 
celu wspomagania innowacji i zwiększenia konkurencyjności, sprawozdawczyni uważa, że 
system pokładowy eCall powinien być otwarty na ewentualne przyszłe systemy lub aplikacje 
pokładowe. Sprawozdawczyni uważa jednak zarazem, że należy w pierwszej kolejności 
skupić się na kwestiach bezpieczeństwa. Należy zadbać o to, by wprowadzenie dodatkowych 
systemów lub aplikacji pokładowych nie opóźniło wprowadzenia systemu zgłoszeń 
alarmowych eCall opartym na numerze 112. Jednocześnie należy zachęcać Komisję do 
dalszej intensyfikacji prac nad usługami o wartości dodanej, które mogłyby przynieść 
dodatkowe korzyści zarówno konsumentom, jak i przemysłowi, szczególnie w odniesieniu do 
ochrony danych osobowych.

Prywatne systemy zgłoszeń alarmowych (systemy eCall obsługiwane przez osoby trzecie)

Prywatne systemy zgłoszeń alarmowych wprowadzono po raz pierwszy w Europie pod koniec 
lat 90., a obecnie znajdują się one w ofercie różnych usługodawców i podmiotów z sektora 
motoryzacyjnego. Obecnie jednak jedynie około 0,7% pojazdów w UE jest wyposażonych w 
prywatne systemy zgłoszeń alarmowych, a liczba ta prawie w ogóle nie rośnie. Ponadto te 
prywatne systemy nie oferują ogólnounijnej interoperacyjności ani ciągłości. Zwykle systemy 
te są oferowane wyłącznie w samochodach z najwyższej półki i w krajach, gdzie jest to 
wyraźnie opłacalne.

Sprawozdawczyni uważa, że podobnie jak w przypadku oferty dodatkowych aplikacji i 
systemów publiczna ogólnounijna usługa eCall oparta na numerze alarmowym 112 oraz 
prywatne systemy zgłoszeń alarmowych mogą współistnieć, pod warunkiem przyjęcia 
środków niezbędnych do zapewnienia ciągłości świadczenia tej usługi dla konsumenta oraz 
podjęcia koniecznych środków ochrony danych osobowych. 

System eCall powinien być publicznym systemem zgłoszeń alarmowych, bezpłatnym i 
służącym wszystkim kierowcom w dowolnym miejscu w Europie, bez względu na markę 
samochodu. Wszystkie pojazdy należy wyposażyć w system pokładowy eCall oparty na 
publicznym numerze alarmowym 112, który powinien być zawsze dostępny, przynajmniej 
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jako rozwiązanie zapasowe. Ponadto konsumenci powinni otrzymać jasne informacje na 
temat różnic między systemem pokładowym eCall a systemami zgłoszeń alarmowych 
obsługiwanymi przez osoby trzecie oraz mieć możliwość przejścia na ogólnounijny system 
eCall w dowolnym momencie. 

Inne wyjaśnienia

Oprócz aspektów opisanych powyżej sprawozdawczyni uważa, że należy w całym tekście 
wniosku zadbać o to, aby obowiązek wprowadzenia systemu pokładowego eCall opierał się 
na wbudowanych urządzeniach pokładowych, a nie na urządzeniach przenośnych (takich jak 
telefony komórkowe), ponieważ urządzenia przenośne można usunąć lub można zapomnieć o 
ich włączeniu. 

Ponadto należy poprzeć propozycję Komisji, aby obowiązek wyposażenia pojazdów w system 
pokładowy eCall dotyczył w pierwszej fazie jedynie kategorii pojazdów, w których istnieje 
już odpowiedni mechanizm aktywacji. Należy jednak zachęcić Komisję do pójścia krok 
naprzód, na bazie już prowadzonych prac, i do przedstawienia propozycji dotyczącej jak 
najszybszego rozszerzenia zakresu przepisów dotyczących usługi eCall na motocykle, a także 
pojazdy ciężarowe, autokary i autobusy.

Sprawozdawczyni uważa również, że system eCall powinien być okresowo poddawany 
kontroli, aby zagwarantować jego funkcjonalność przez cały okres żywotności pojazdu. Jako 
że kwestia ta wykracza poza prawodawstwo dotyczące homologacji typu i w obecnym 
wniosku nie można wprowadzić żadnych obowiązków w tym zakresie, współprawodawcy 
powinni pamiętać o wprowadzeniu systemu eCall przy przeglądzie dyrektywy 2009/40/WE w 
sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego.

Ponadto w celu zapewnienia jasności omawianego aktu legislacyjnego sprawozdawczyni 
proponuje zmiany w wykorzystywanych definicjach, a także w uprawnieniach, jakie należy 
przyznać Komisji w odniesieniu do przyjmowania aktów delegowanych.
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ZAŁĄCZNIK - LISTA ZGŁOSZEŃ ZE STRONY ZAINTERESOWANYCH STRON

Wyłączenie odpowiedzialności

Poniższa lista zainteresowanych stron powstała w oparciu o posiedzenia, e-maile i dokumenty 
przedstawiające stanowisko od momentu powołania sprawozdawczyni do terminu 
przedłożenia niniejszego projektu sprawozdania w październiku 2013 r.

Należy zauważyć, że lista ta nie jest wyczerpująca, jako że trudno jest spisać wszystkie 
przypadki pośredniego wkładu i wsparcia, dzięki którym powstało to sprawozdanie. Trzeba 
również podkreślić, że niniejszy projekt sprawozdania to tylko początek prac legislacyjnych 
w Parlamencie, zaś dyskusje i prace legislacyjne będą kontynuowane aż do ostatecznego 
przyjęcia omawianych przepisów. Zainteresowane strony będą zaangażowane w prace 
również na późniejszych etapach; zatem poniższy spis należy uważać za niepełny.

Jednakże celem zamieszczenia tego spisu lobbystów przez sprawozdawczynię jest jawne 
ukazanie źródeł jej inspiracji.

Lista zainteresowanych stron

 ACEA – Association des constructeurs européens d'automobiles (Stowarzyszenie 
Europejskich Producentów Pojazdów Samochodowych)

 AFCAR – Alliance for the Freedom of Car Repair (Sojusz na rzecz Swobodnego 
Świadczenia Usług Naprawy Samochodów)

 BMW
 BOSCH
 CLEPA – Comité de liaison européen des fabricants d'équipements et de pièces 

automobiles (Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Branży Motoryzacyjnej)
 EENA
 ERTICO
 ETSC – European Transport Safety Council (Europejska Rada Bezpieczeństwa 

Transportu)
 Agencja Europejskiego GNSS
 FIA – Federation Internationale de l'Automobile (Międzynarodowa Federacja 

Samochodowa)
 FIGIEFA – Międzynarodowa Federacja Niezależnych Dystrybutorów Części 

Samochodowych
 GDV – Niemieckie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli
 Hyundai
 IMA - Inter Mutuelles Assistance
 Insurance Europe
 JAMA
 PSA
 SNSA - Syndicat National des Sociétés d’Assistance
 Toyota Motor Europe
 VDA – Niemiecki Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
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Sprawozdawczyni zajmuje się tym tematem od wielu lat, w tym m.in. jako 
współsprawozdawczyni w odniesieniu do sprawozdania z własnej inicjatywy z 2012 r. Osoby 
zainteresowane dokumentami przedstawionymi przez zainteresowane strony przed 
rozpoczęciem prac nad niniejszym sprawozdaniem proszone są o kontakt z biurem 
sprawozdawczyni.


