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Poprawka 4
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Artykuł 6 dyrektywy 2010/40/UE 
zawiera wymóg, zgodnie z którym Komisja 
zobowiązana jest do przyjęcia aktów 
delegowanych dotyczących specyfikacji 
niezbędnych do zapewnienia zgodności, 
interoperacyjności i ciągłości w celu 
wdrożenia i operacyjnego stosowania 
inteligentnych systemów transportowych 
(ITS) w odniesieniu do działań 
priorytetowych.

skreślony

Or. nl

Poprawka 5
Ivo Belet

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W rozporządzeniu delegowanym 
Komisji (UE) nr 305/2013 z dnia 26 
listopada 2012 r. uzupełniającym 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/40/UE w odniesieniu do 
zharmonizowanego zapewnienia 
interoperacyjnej usługi „eCall”21 na terenie 
całej UE ustanowiono specyfikacje 
dotyczące modernizacji infrastruktury 
punktów przyjmowania zgłoszeń o 
wypadkach (PSAP) niezbędnej do 
prawidłowego odbierania i prawidłowej 
obsługi zgłoszeń eCall w celu zapewnienia 
zgodności, interoperacyjności i ciągłości 
zharmonizowanej usługi eCall na terenie 
całej UE.

(3) W rozporządzeniu delegowanym 
Komisji (UE) nr 305/2013 z dnia 26 
listopada 2012 r. uzupełniającym 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/40/UE w odniesieniu do 
zharmonizowanego zapewnienia 
interoperacyjnej usługi „eCall”21 na terenie 
całej UE ustanowiono specyfikacje 
dotyczące modernizacji infrastruktury 
punktów przyjmowania zgłoszeń o 
wypadkach (PSAP) niezbędnej do 
prawidłowego odbierania i prawidłowej 
obsługi zgłoszeń eCall w celu zapewnienia 
zgodności, interoperacyjności i ciągłości 
zharmonizowanej usługi eCall na terenie 
całej UE, a także zobowiązano państwa 
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członkowskie do przedstawienia do dnia 
23 października 2013 r. sprawozdania 
dotyczące wykonania rozporządzenia, 
zawierającego harmonogram wdrażania 
na kolejne dwa lata.

__________________ __________________
21 Dz.U. L 91 z 3.4.2013, s. 1. 21 Dz.U. L 91 z 3.4.2013, s. 1.

Or. en

Poprawka 6
Ivo Belet

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Mając na uwadze, że prawie 
wszystkie państwa członkowskie podpisały 
Protokół ustaleń w sprawie wdrożenia 
interoperacyjnego systemu pokładowego 
eCall; 

Or. en

Poprawka 7
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu zapewnienia interoperacyjności 
i ciągłości tej usługi w całej Unii oraz w 
celu ograniczenia kosztów jej 
wprowadzenia dla Unii jako całości, 
wszystkie państwa członkowskie powinny 
wdrożyć działanie priorytetowe eCall 
zgodnie ze wspólnymi specyfikacjami 
określonymi w rozporządzeniu 
delegowanym (UE) nr 305/2013. 

(6) W celu zapewnienia pełnej 
funkcjonalności, kompatybilności, 
interoperacyjności i ciągłości tej usługi w 
całej Unii oraz w celu ograniczenia 
kosztów jej wprowadzenia dla Unii jako 
całości, wszystkie państwa członkowskie 
powinny wdrożyć działanie priorytetowe 
eCall zgodnie ze wspólnymi 
specyfikacjami określonymi w 
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Realizacja tego działania powinna 
pozostawać bez uszczerbku dla prawa 
każdego z państw członkowskich do 
wdrożenia dodatkowych środków 
technicznych do celów obsługi innych 
zgłoszeń nagłych wypadków.

rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 
305/2013. Realizacja tego działania 
powinna pozostawać bez uszczerbku dla 
prawa każdego z państw członkowskich do 
wdrożenia dodatkowych środków 
technicznych do celów obsługi innych 
zgłoszeń nagłych wypadków.

Or. en

Poprawka 8
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 9
Amelia Andersdotter
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)



PE522.980v01-00 6/9 AM\1009069PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Aby zadbać o silny i konkurencyjny 
sektor samochodowy w całej Unii 
Europejskiej, należy zwrócić uwagę na to, 
by wprowadzenie dodatkowych systemów 
elektronicznych w samochodach nie 
wiązało się z określaniem obowiązkowych 
konkretnych rozwiązań technicznych w 
samochodach ani nie oznaczało 
dodatkowych kosztów dla sektora 
publicznego w związku z dochodzeniami z 
zakresu prawa konkurencji.

Or. en

Poprawka 10
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Nie wszyscy obywatele Unii umieją 
korzystać z usługi eCall. Państwa 
członkowskie powinny we współpracy z 
Komisją zorganizować odpowiednie 
kampanie edukacyjne. Kampanie te 
powinny informować obywateli o istnieniu 
darmowej i publicznie dostępnej usługi 
eCall, podkreślając korzyści i możliwości 
tego systemu. 

Or. ro

Poprawka 11
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Wszystkie elementy usługi eCall 
służące przekazywaniu dokładnych i 
wiarygodnych informacji o lokalizacji, w 
tym urządzenia mobilne korzystające z 
GNSS, powinny gwarantować 
kompatybilność z usługami świadczonymi 
przez europejskie programy nawigacji 
satelitarnej EGNOS i Galileo oraz w pełni 
wykorzystywać te programy UE, kiedy 
będą gotowe do działania.

Or. en

Poprawka 12
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie mogą wdrożyć
niezbędną infrastrukturę PSAP na potrzeby 
systemu eCall, jeżeli uznają to za zasadne.  
Należy podkreślić, że państwa 
członkowskie mają prawo zorganizować 
swoje służby ratownicze wedle swojego 
uznania i powinny zachować to prawo.
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ręcznie.

Or. nl

Poprawka 13
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie wdrażają nie 
później niż w dniu 1 czerwca 2016 r. 
niezbędną infrastrukturę PSAP na potrzeby 
systemu eCall umożliwiającą prawidłowe 
odbieranie i obsługę wszystkich zgłoszeń 
eCall na ich terytorium, w razie 
konieczności oddzielonych od zgłoszeń 
niedotyczących nagłych wypadków, 
zgodnie ze specyfikacjami określonymi w 
rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 
305/2013, w celu zapewnienia 
kompatybilności, interoperacyjności i 
ciągłości interoperacyjnej usługi eCall w 
całej UE. Pozostaje to bez uszczerbku dla 
prawa każdego państwa członkowskiego 
do organizowania służb ratowniczych w 
sposób najbardziej opłacalny i odpowiedni 
do jego potrzeb i do oddzielania zgłoszeń, 
które nie są zgłoszeniami alarmowymi i nie 
mogą być obsługiwane przez punkty PSAP 
dla systemu eCall, w szczególności w 
przypadku zgłoszeń dokonywanych 
ręcznie.

Or. ro

Poprawka 14
Laurence J.A.J. Stassen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Najpóźniej 18 miesięcy od daty wejścia w 
życie niniejszej decyzji państwa 
członkowskie przedkładają Komisji 
sprawozdanie na temat stanu wdrożenia 
niniejszej decyzji. Sprawozdanie to 
powinno zawierać przynajmniej wykaz 
organów właściwych do oceny zgodności 
funkcjonowania punktów PSAP dla 
systemu eCall z wymogami wymienionymi 
w art. 3 rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) nr 305/2013, wykaz i zasięg 
geograficzny punktów PSAP dla systemu 
eCall, opis testów zgodności i opis 
protokołów w zakresie ochrony danych i 
prywatności.

skreślony

Or. nl

Poprawka 15
Ivo Belet

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Najpóźniej do 1 października 2015 r. 
państwa członkowskie zapewnią 
możliwość dokonywania zgłoszeń eCall z 
dowolnego miejsca na ich terytorium.

Or. en


