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PR_COD_1amCom

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 decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall w całej UE
(COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2013)0315),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–
0173/2013),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinie Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów (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 przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

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 

(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 
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organizacyjne w celu oddzielenia tych 
próśb o pomoc, tak aby zapewnić, że 
infrastruktura PSAP dla systemu eCall 
obsługuje tylko rzeczywiste zgłoszenia 
alarmowe.

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. en

Poprawka 2

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 funkcje tego 
systemu.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Aby zagwarantować wszystkim 
obywatelom Unii niezawodny dostęp do 
jednolitego europejskiego numeru 
alarmowego 112 oraz służb ratowniczych, 
państwa członkowskie powinny – za 
pomocą urządzenia mobilnego 
korzystającego z GNSS – zwiększyć 
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poziom dokładności i niezawodności 
określania lokalizacji osoby wykonującej 
połączenie na numer 112 celem zadbania 
o to, by telefony na numer alarmowy 112 
były obsługiwane w ten sam sposób jak 
zgłoszenia eCall.

Or. en
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UZASADNIENIE

I. Wniosek Komisji

Komisja prowadzi prace nad systemem eCall od 2005 r. i próbowała wprowadzić go na 
zasadzie dobrowolności. Ponieważ to dobrowolne podejście nie przyniosło rezultatów –
obecnie jedynie około 0,7% pojazdów jest wyposażonych w system eCall – Komisja 
rozpoczęła przyjmowanie prawodawstwa, aby eCall stanowił obowiązkowe wyposażenie 
nowych pojazdów.

W dniu 3 lipca 2012 r. Parlament Europejski przyjął ogromną większością głosów 
sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie systemu wzywania pomocy eCall: nowej usługi 
112 dla obywateli. W sprawozdaniu tym Parlament stwierdził, że system eCall powinien być 
obowiązującym w całej UE systemem zgłoszeń alarmowych, zainstalowanym w pojeździe 
oraz opartym na numerze alarmowym 112 i na wspólnych ogólnoeuropejskich normach.

Komisja, opierając się w dużej mierze na sprawozdaniu Parlamentu, przedstawiła dwa 
wnioski legislacyjne, które są obecnie przedmiotem dyskusji.

Komisja wybrała podejście regulacyjne. System eCall 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 PSAP. Podejście to sprawi, że system eCall będzie dostępny 
dla wszystkich obywateli w Europie jako usługa ogólnoeuropejska, przyspieszy 
rozpowszechnianie tego systemu i umożliwi pełne wykorzystanie jego potencjału, jeśli chodzi 
o ratowanie życia oraz łagodzenie skutków obrażeń. Wykorzystując standardowe 
wyposażenie fabryczne dotyczące numeru 112, bądź dodając do niego dodatkowe elementy, 
użytkownikowi końcowemu można zapewnić dodatkowe systemy alarmowe lub inne funkcje 
o wartości dodanej, które przyniosą dalsze korzyści dla gospodarki i bezpieczeństwa.

W dniu 8 września 2011 r. Komisja przyjęła zalecenie w sprawie wspierania w sieciach 
łączności elektronicznej w całej UE bazującej na numerze 112 usługi eCall do przekazywania 
zgłoszeń alarmowych („zgłoszeń eCall”) przez zainstalowane w pojazdach systemy 
pokładowe.

Aby dokończyć realizację strategii eCall oraz zapewnić terminowe i równoległe wdrożenie 
usługi eCall bazującej na numerze 112 przez trzy grupy zainteresowanych podmiotów 
(operatorów sieci komórkowych, publiczne służby ratownicze i przemysł motoryzacyjny) do 
2015 r., Komisja zaproponowała następujące działania:

a) Zalecenie dla państw członkowskich w sprawie obsługi zgłoszeń eCall przez 
operatorów sieci komórkowych (odpowiedzialna dyrekcja – DG CNECT; tekst 
przyjęty 8 września 2011 r.).

b) Wniosek dotyczący rozporządzenia w zakresie prawodawstwa dotyczącego 
homologacji typu pojazdu w sprawie obowiązkowego montażu systemu pokładowego 
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eCall w nowych homologowanych pojazdach wybranych kategorii w Europie 
(odpowiedzialna dyrekcja – DG ENTR; tekst przyjęty 13 czerwca 2013 r.).

c) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) w sprawie specyfikacji wyposażenia 
niezbędnego do prawidłowego odbierania zgłoszeń eCall oraz prawidłowej obsługi 
tych zgłoszeń w punktach przyjmowania zgłoszeń o wypadkach, uzupełniające 
dyrektywę 2010/40/UE w sprawie inteligentnych systemów transportowych. Wniosek 
w sprawie wdrożenia tej wymaganej infrastruktury (odpowiedzialna dyrekcja – DG
MOVE; tekst przyjęty 13 czerwca 2013 r.)

Dwie ostatnie propozycje, opublikowane 13 czerwca 2013 r., to:
1. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia 

interoperacyjnej usługi eCall w całej UE.
2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu 
pokładowego eCall oraz zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE.

Jak to działa?
System eCall uruchamia się w sposób automatyczny, niezwłocznie po zarejestrowaniu 
poważnego zderzenia przez czujniki zamontowane w pojeździe. Po jego włączeniu system 
wybiera europejski numer alarmowy 112, nawiązuje połączenie telefoniczne z odpowiednim 
punktem przyjmowania zgłoszeń o wypadkach oraz przekazuje służbom ratowniczym 
informacje dotyczące wypadku, w tym momentu zdarzenia, dokładnej lokalizacji rozbitego 
pojazdu, a także kierunku podróży. Połączenie eCall może być również aktywowane ręcznie 
poprzez naciśnięcie przycisku w samochodzie, na przykład przez świadka poważnego 
wypadku.
Według Komisji połączenie eCall 112 może przyspieszyć czas reakcji służb ratowniczych o 
40% na obszarach miejskich i o 50% na obszarach wiejskich1 (co oznacza zysk około 10 
minut).

Wniosek dotyczący decyzji
Decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Przedstawiony wniosek dotyczy kwestii 
infrastruktury punktów przyjmowania zgłoszeń o wypadkach (ang. Public Safety Answering 
Point, PSAP), co stanowi część strategii Komisji w sprawie systemu eCall, opartej na 
trójpłaszczyznowym podejściu regulacyjnym obejmującym system pokładowy, sieci 
telekomunikacyjne i punkty PSAP. Jest on zgodny ze specyfikacjami określonymi w 
rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 305/2013. Wniosek zawiera następujące prawnie 
wiążące zasady:

a) państwa członkowskie zobowiązane są do wdrożenia niezbędnej infrastruktury PSAP 
na potrzeby eCall, umożliwiającej prawidłowe odbieranie i obsługę wszystkich 
zgłoszeń eCall na ich terytorium, najpóźniej do dnia 1 października 2015 r.;

                                               
1 Niemiecka analiza „STORM” (Stuttgart Transport Operation by Regional Management)
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b) państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie na temat stanu wdrożenia 
niniejszej decyzji najpóźniej 18 miesięcy od daty jej wejścia w życie; decyzja wejdzie 
w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Koszty dla poszczególnych państw członkowskich zależą w dużej mierze od aktualnej 
organizacji krajowej infrastruktury PSAP, poziomu wyposażenia tych PSAP, a także od 
liczby PSAP. Oczywiście innowacyjne rozwiązania pozwalają na sporą redukcję kosztów.

Punkt widzenia sprawozdawcy

Bezpieczeństwo drogowe zawsze było bardzo ważną kwestią dla Parlamentu Europejskiego. 
Sprawozdawca w pełni popiera propozycję Komisji, aby od dnia 1 października 2015 r. 
wszystkie nowe pojazdy były obowiązkowo wyposażone w system eCall. Automatyczne 
zgłoszenie alarmowe może przyczynić się do szybszej interwencji służb ratowniczych, co z 
kolei oznacza mniej ofiar i mniejsze obrażenia wśród kierowców i obywateli europejskich.  
Przy ratowaniu życia i łagodzeniu skutków obrażeń liczy się każda minuta.

Dlatego sprawozdawca uważa, że w przypadku tego dossier musimy działać sprawnie i 
apeluje do pozostałych posłów o poparcie tego podejścia. 

Obecnie jedynie około 0,7% pojazdów jest wyposażonych w prywatne systemy eCall, zatem 
konieczne jest wprowadzenie obowiązku instalacji systemu eCall. Musi to być usługa 
bezpłatna i publiczna, dostępna wszystkim kierowcom.

Numer 112 już istnieje, dobrze działają również punkty PSAP. Oznacza to, że inwestycje 
państw członkowskich będą minimalne. W wyniku projektu pilotażowego HeERO 
(zharmonizowany projekt pilotażowy w zakresie eCall), zorganizowanego przez Komisję, 
niektóre państwa członkowskie (Czechy, Chorwacja i Rumunia) już są gotowe do 
wprowadzenia usługi eCall 112. Wiele państw członkowskich rozpoczęło program 
pilotażowy, zatem wiele prac jest obecnie w toku. Sprawozdawca uważa zatem, że państwa 
członkowskie powinny zdążyć z odpowiednim dostosowaniem swojej infrastruktury do dnia 1 
października 2015 r.

Ponieważ usługa eCall 112 nie jest jeszcze zbyt dobrze znana obywatelom, państwa 
członkowskie powinny rozpocząć kampanie edukacyjne, aby poinformować obywateli o 
istnieniu systemu eCall 112 oraz o jego funkcjach i możliwościach. W celu zapewnienia 
spójności działań różnych państw członkowskich, Komisja powinna koordynować tę 
kampanię i pomagać państwom w jej organizacji.

Omawiana decyzja umożliwia państwom członkowskim filtrowanie połączeń 
przychodzących, aby ułatwić prace punktom PSAP. Zgłoszenia ręczne można traktować 
inaczej niż automatyczne. Sprawozdawca zgadza się z tym podejściem, pragnie jednak 
podkreślić, że wszystkie zgłoszenia należy obsługiwać w państwach członkowskich w sposób 
skuteczny.

Sprawozdawca dodaje motyw podkreślający, że konieczne jest również dokładne i 
niezawodne określanie lokalizacji osób wykonujących połączenia na numer 112. Nie tylko 
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zgłoszenia eCall, ale również „normalne” zgłoszenia pod numer 112 należy traktować w 
odpowiedni sposób.  Należy przez to uniknąć nieuzasadnionej i brzemiennej w skutkach 
sytuacji, w której służby obsługujące numer 112 będą mogły prawidłowo zlokalizować 
obywateli jedynie w przypadku wypadków drogowych. Odnośny motyw ma na celu 
zagwarantowanie, że wszyscy obywatele, a nie tylko ci posiadający pojazdy z systemem 
eCall, będą mogli korzystać z technologii lokalizacyjnych GNSS, stosowanych już teraz w 
szerokim zakresie.


