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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Wdrożenie ogólnounijnej interoperacyjnej usługi eCall w pojazdach we wszystkich krajach 

UE jest jednym z głównych priorytetów Unii i stanowi część programu działań na rzecz 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020. W 2012 r. na drogach UE odnotowano 

1,1 mln wypadków drogowych, w których zginęło około 28.000 osób, a ponad 1,5 mln 

zostało rannych. 

 

Celem systemu pokładowego eCall jest alarmowanie służb ratowniczych i zagwarantowanie 

wcześniejszego przybycia wykwalifikowanej i dobrze wyposażonej pomocy w sytuacji 

poważnego wypadku (około 10 minut wcześniej).  

 

Obecnie jedynie około 0,7% pojazdów jest wyposażonych w prywatne systemy eCall – różni 

europejscy producenci samochodów już zapewniają system eCall oraz inne usługi (np. pomoc 

w razie awarii, nawigacja dynamiczna).  

 

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący decyzji w sprawie 

wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall w całej UE, który jest zgodny z Europejskim 

programem działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020 oraz z 

rezolucją PE przyjętą 3 lipca 2012 r. (P7_TA (2012)0274). 

 

Mając jednak na uwadze, że należy dać państwom członkowskich czas na wprowadzenie 

odpowiedniej infrastruktury PSAP, a przemysłowi samochodowemu należy dać czas na 

wprowadzenie dostosowań technicznych, które powinny zostać określone w połowie roku 

2014 za pomocą aktów delegowanych, we wszystkich nowych samochodach, data 1 

października 2015 r. jako data wdrożenia systemu wydaje się bardzo ambitna. Dlatego 

sprawozdawczyni zaleca przesunięcie tego terminu na czerwiec 2016 r. 

 

Ponadto sprawozdawczyni nakłada na państwa członkowskie obowiązek zagwarantowania 

odpowiedniego poziomu dokładności i niezawodności informacji o lokalizacji osoby 

wykonującej połączenie na numer 112 z urządzenia mobilnego.  

 

Wdrożenie systemu eCall potwierdza, że dane o lokalizacji z systemu GNSS można 

skutecznie pobrać i przekazać za pomocą sieci komórkowych służbom obsługującym numer 

112. Znaczenie systemu eCall jest niewątpliwe, należy jednak zwrócić uwagę, że będzie on 

stanowił jedynie około 1,7 %1 rocznej liczby zgłoszeń alarmowych w UE. Obecna propozycja 

Komisji doprowadziłaby do nieuzasadnionej i brzemiennej w skutkach sytuacji, w której 

służby obsługujące numer 112 będą mogły prawidłowo zlokalizować obywateli jedynie po 

wypadkach drogowych.  

 

Obowiązek ten umożliwiłby obywatelom i służbom ratowniczym maksymalizację korzyści 

społecznych płynących z wykorzystania technologii lokalizacyjnych GNSS, ponieważ szacuje 

się, że rocznie wykonywać się będzie 5,5 mln zgłoszeń eCall w porównaniu z około 320 mln 

zgłoszeń alarmowych w UE (również rocznie). 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252 
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Wprowadzona poprawka 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. 

POPRAWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Transportu 

i Turystyki, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania 

następujących poprawek: 

 

Poprawka  1 

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 

członkowskie do przedstawienia do dnia 

23 października 2013 r. sprawozdania 

dotyczącego 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. 
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Poprawka  2 

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;  

 

 

Poprawka  3 

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. 

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. 

(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 

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. 

 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 7 
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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.  

 

 

Poprawka  5 

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.  

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Parlament Europejski już trzykrotnie 

(w latach 2007, 2011 i 2013) zwracał się z 

wnioskiem o zapewnienie dokładnego i 
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niezawodnego określania lokalizacji osoby 

dzwoniącej (w oświadczeniu pisemnym 

0044/2007, rezolucji P7_TA(2011)0306 i 

pytaniu wymagającym odpowiedzi ustnej z 

dnia 31 maja 2013 r.), jednak jak dotąd 

poczyniono bardzo małe postępy w tym 

zakresie; 

 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 8 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8b) 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. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 8 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8c) Aby zapewnić wszystkim obywatelom 

równoważny dostęp do służb 

obsługujących numer 112 i służb 

ratowniczych, informacje o lokalizacji 

osoby wykonującej połączenie na numer 

112 za pomocą urządzenia mobilnego 

korzystającego z GNSS powinny być 

równie dokładne i niezawodne jak w 

przypadku zgłoszenia eCall. Artykuł 26 

dyrektywy 2009/136/WE dotyczący 

jednolitego europejskiego numeru 

alarmowego 112 przewiduje, że kryteria 
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dokładności i niezawodności informacji o 

lokalizacji osoby wykonującej połączenie 

będą określane przez właściwe organy 

regulacyjne, a Komisja, po konsultacji z 

BEREC, może przyjąć techniczne środki 

wykonawcze.  

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 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. Państwa członkowskie 

zagwarantują również – zgodnie z 

dyrektywą 95/46/WE w sprawie ochrony 

danych – by informacje o lokalizacji 

osoby wykonującej połączenie na numer 

112 za pomocą urządzenia mobilnego 

korzystającego z GNSS były równie 

dokładne i niezawodne jak w przypadku 

zgłoszenia eCall. 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; 
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Poprawka  10 

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. 
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