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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja prowadzi prace nad systemem eCall od 2005 r. i pierwotnie rozważała 
wprowadzenie go wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Podejście to nie zdało egzaminu, 
gdyż obecnie jedynie około 0,7% pojazdów jest wyposażonych w system eCall.

Aby zaradzić tej sytuacji, Komisja proponuje teraz podejście „regulacyjne”, zgodnie z którym 
system eCall będzie obowiązkowo instalowany w nowych pojazdach. System ten będzie 
funkcjonować w oparciu o homologowane urządzenia do kontaktu z jednolitym europejskim 
numerem alarmowym 112, które będą instalowane we wszystkich pojazdach w Europie, 
począwszy od określonych kategorii pojazdów, oraz w oparciu o ramy obsługi zgłoszeń eCall 
w sieciach telekomunikacyjnych i punktach przyjmowania zgłoszeń o wypadkach. Podejście 
to sprawi, że system eCall będzie dostępny dla wszystkich obywateli w Europie jako usługa 
ogólnoeuropejska.

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). Sprawozdawczyni uważa 
jednak, że innymi usługami świadczonymi konsumentom należy zająć się w specjalnym 
rozporządzeniu w sprawie inteligentnych systemów transportowych i platform 
telematycznych. Rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na 
potrzeby systemu eCall powinno koncentrować się jedynie na usługach świadczonych za 
pośrednictwem europejskiej infrastruktury związanej z obsługą numeru 112. Wprowadzenie 
ogólnodostępnej platformy na tym etapie może spowodować próżnię, jeżeli chodzi o kwestie 
własności i odpowiedzialności, a także dodatkowe opóźnienia we wdrażaniu systemu eCall 
opartego na numerze 112. Komisja powinna jednak najpóźniej do kwietnia 2014 r. 
zaproponować rozporządzenie w sprawie usług o wartości dodanej, które mogłyby przynieść 
konsumentom dalsze korzyści.

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

Należy zezwolić na to, aby oprócz systemów eCall opartych na numerze 112 funkcjonowały 
również systemy eCall obsługiwane przez osoby trzecie, w związku z czym należy zawrzeć w 
tekście definicję takich systemów. Ponadto systemy eCall obsługiwane przez osoby trzecie 
powinny móc współistnieć z systemami pokładowymi eCall opartymi na numerze 112 jedynie 
pod warunkiem, że publiczna usługa eCall oparta na numerze 112 będzie zawsze dostępna 
przynajmniej jako rozwiązanie zapasowe.

Inne wyjaśnienia

Aby wyjaśnić rozmaite procesy i elementy, które składają się na system pokładowy eCall, 
sprawozdawczyni postanowiła wprowadzić szczegółowe definicje samego zgłoszenia, 
urządzenia pokładowego, a także sieci przenoszącej informacje oraz miejsca odbioru 
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zgłoszeń. Definicje zawarte w pierwotnym dokumencie nie wprowadzają jasnych 
rozgraniczeń między tymi różnymi elementami.

Jeżeli chodzi o wymóg kompatybilności z systemami satelitarnymi Galileo i EGNOS, 
sprawozdawczyni uważa, że niemożliwe jest zakończenie prac nad odbiornikiem 
lokalizacyjnym bez pełnej dostępności satelitów lokalizacyjnych. Do momentu uzyskania tej 
dostępności wymóg ten nie powinien być obowiązkowy.

Aby zdecydować o ostatecznej specyfikacji systemu eCall, przemysł samochodowy musi 
znać wszystkie wymogi nałożone przez akty delegowane i mieć dość czasu na opracowanie i 
ocenę tego systemu. W związku z tym sprawozdawczyni proponuje, aby terminem wejścia w 
życie omawianych przepisów był czerwiec 2016 r.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

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 
świadczonymi przez działające 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).

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

Or. en
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Poprawka 2

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.

Or. en

Poprawka 3

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 świadczonych przez 
osoby trzecie, równolegle z usługą 
świadczoną w oparciu o numer 112 lub w 
trybie bazującym na tej usłudze i 
rozszerzającym jej zakres. Te dodatkowe 
usługi ratownicze powinny zostać 
pomyślane w taki sposób, aby nie 
rozpraszać dodatkowo uwagi kierowcy, a 
konsument musi mieć możliwość ich 
wyboru.

Or. en
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Poprawka 4

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, Komisja – po konsultacji ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami –
powinna zaproponować nowe 
rozporządzenie dotyczące usług
dodatkowych i ustandaryzowanej 
interoperacyjnej platformy telematycznej, 
którą można by opracować dla 
ewentualnych przyszłych usług lub 
aplikacji pokładowych. W tym celu 
Komisja powinna do kwietnia 2014 r. 
przedstawić specyfikacje i zaktualizować 
wykaz działań priorytetowych zawarty w 
dyrektywie 2010/40 z dnia 7 lipca 2010 r. 
w sprawie ram wdrażania inteligentnych 
systemów transportowych w obszarze 
transportu drogowego oraz interfejsów z 
innymi rodzajami transportu. Należy 
przedstawić dalsze wyjaśnienia dotyczące 
tego, na jakich warunkach osoby trzecie 
świadczące usługi o wartości dodanej 
mogą mieć dostęp do danych 
przechowywanych w systemie 
pokładowym.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Zgodnie z zaleceniami Grupy 
Roboczej Art. 29 (Grupy Roboczej ds. 

(13) Zgodnie z zaleceniami Grupy 
Roboczej Art. 29 (Grupy Roboczej ds. 
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Ochrony Osób Fizycznych w zakresie 
Przetwarzania Danych Osobowych) 
zawartymi w „Dokumencie roboczym 
poświęconym konsekwencjom inicjatywy
»eCall« w zakresie ochrony danych i 
prywatności” przyjętym w dniu 26 
września 2006 r.9, 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.

Ochrony Osób Fizycznych w zakresie 
Przetwarzania Danych Osobowych) 
zawartymi w „Dokumencie roboczym 
poświęconym konsekwencjom inicjatywy
»eCall« w zakresie ochrony danych i 
prywatności” przyjętym w dniu 26 
września 2006 r.9, 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 dane zgromadzone 
przez system pokładowy eCall, przy 
normalnym trybie funkcjonowania systemu 
112 eCall, nie będą wykorzystywane do 
innych celów, oraz że minimalny zbiór 
danych przesyłanych przez system 
pokładowy eCall obejmuje minimalną ilość 
informacji wymaganych do odpowiedniej 
obsługi zgłoszeń alarmowych.

__________________ __________________
9 1609/06/EN – WP 125. 9 1609/06/EN – WP 125.
10 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31. 10 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
12 Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37. 11 Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 
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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, 
mając na uwadze, że wymagania 
techniczne dotyczące testowania, 
stosowania odpowiednich norm oraz 
ochrony danych osobowych i prywatności 
zostaną określone po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia za pomocą 
aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 7

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 zgłoszeń alarmowych, składający 
się z urządzenia pokładowego oraz 
środków technicznych służących do 
inicjowania zgłoszeń eCall, zarządzania 
nimi i ich dokonywania, który jest
włączany automatycznie w wyniku 
aktywacji czujników pokładowych lub 
ręcznie i który emituje sygnały za 
pośrednictwem publicznych
bezprzewodowych sieci łączności 
ruchomej, aby umożliwić transmisję 
znormalizowanego minimalnego zbioru
danych, a także ustanowić – w oparciu o 
numer 112 lub o system eCall obsługiwany 
przez osobę trzecią – kanał audio między 
kierowcą i pasażerami pojazdu a punktem 
przyjmowania zgłoszeń o wypadkach;

Or. en
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Poprawka 8

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 
urządzenie pokładowe eCall;

Or. en

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b) „system eCall obsługiwany przez 
osoby trzecie” oznacza system zgłoszeń 
alarmowych odpowiadający normie EN 
16102:2011, który obejmuje 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

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 2 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c) „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

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2e) „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
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Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2f) „publiczna bezprzewodowa sieć 
łączności ruchomej” oznacza 
bezprzewodową sieć łączności ruchomej 
dostępną publicznie zgodnie z 
dyrektywami 2002/21/WE12a i 
2002/22/WE12b Parlamentu Europejskiego 
i Rady;
__________________
12a 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. 
L 108 z 24.4.2002, s. 33).
12b 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

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie narusza to prawa właściciela pojazdu 
do stosowania – oprócz systemu 
pokładowego eCall – innego systemu 
zgłoszeń alarmowych zainstalowanego w 
pojeździe i pełniącego podobną funkcję. 
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W takim przypadku ten inny system 
zgłoszeń alarmowych musi być zgodny z 
normą EN 16102 „Inteligentne systemy 
transportowe -- eCall -- Wymagania 
eksploatacyjne dotyczące usługi 
dostarczanej przez stronę trzecią”. 
Producenci 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

Poprawka 15

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 działające systemy 
nawigacji satelitarnej, w tym systemy 
Galileo i EGNOS.

Or. en

Poprawka 16

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
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
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715/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady14a.
14a Rozporządzenie (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 pochodzących z 
lekkich pojazdów pasażerskich i 
użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w 
sprawie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1).

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. 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. 

7. 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. 

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:

a) EN 16072 „Inteligentne systemy 
transportowe – E Bezpieczeństwo –
Paneuropejskie wymagania operacyjne”; 

a) CEN EN 16072:2011 „Inteligentne 
systemy transportowe – eBezpieczeństwo –
Paneuropejskie wymagania operacyjne 
eCall”; 

b) EN 16062 „Inteligentne systemy 
transportu – Program eSafety – Protokoły 
zastosowań wysokiego poziomu dla 
systemu eCall”;

b) CEN EN 16062:2011 „Inteligentne 
systemy transportu – Program eSafety –
Protokoły zastosowań wysokiego poziomu 
dla systemu eCall”;

c) EN 16454 „Inteligentne systemy c) CEN EN 16454:wersja „Inteligentne 
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transportowe – eBezpieczeństwo – Pełne 
badanie zgodności systemu eCall”, w 
odniesieniu do zgodności systemu 
pokładowego eCall z paneuropejskim 
systemem eCall;

systemy transportowe – eBezpieczeństwo –
Pełne badanie zgodności systemu eCall”, w 
odniesieniu do zgodności systemu 
pokładowego eCall z paneuropejskim 
systemem eCall;

ca) CEN EN 15722:2011 „Inteligentne 
systemy transportowe – eBezpieczeństwo –
eCall minimalne bazy danych”;
cb) nowa norma CEN EN 16102:2011 
„Inteligentne systemy transportowe –
eCall -- Wymagania eksploatacyjne 
dotyczące usługi dostarczanej przez stronę 
trzecią”.

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

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

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 dane zgromadzone przez
system pokładowy eCall nie były
wykorzystywane do innych celów przy 
normalnym trybie funkcjonowania systemu 
eCall

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Minimalny zbiór danych przesyłanych 2. Minimalny zbiór danych przesyłanych 



PA\1009661PL.doc 15/16 PE522.901v02-00

PL

przez system pokładowy eCall zawiera 
tylko minimum informacji niezbędnych 
do właściwej obsługi zgłoszeń 
alarmowych.

przez system pokładowy eCall zawiera 
tylko informacje określone w normie 
„Transport drogowy i telematyka ruchu –
eBezpieczeństwo – eCall minimalne bazy 
danych” (EN 15722), przesyłane do PSAP 
obsługującego zgłoszenia eCall;

Or. en

Poprawka 20

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 dnia 1 czerwca 2016 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.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Sprawozdawczość

Najpóźniej do dnia 1 października 2018 r. 
Komisja dokona oceny wskaźnika 
penetracji rynku oraz skutków systemu 
pokładowego eCall. Ocenę tę przekazuje 
się Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

Or. en
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