
ZALECENIA 

ZALECENIE KOMISJI 

z dnia 8 września 2011 r. 

w sprawie wspierania w sieciach łączności elektronicznej w całej UE usługi eCall do przekazywania 
zgłoszeń alarmowych przez zainstalowane w pojazdach systemy pokładowe, bazującej na numerze 

112 („eCall”) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/750/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 292, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzja Rady 91/396/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. 
w sprawie wprowadzenia jednego europejskiego numeru 
alarmowego ( 1 ) stanowi, że państwa członkowskie mają 
obowiązek zagwarantowania wprowadzenia 
w publicznych sieciach telefonicznych numeru 112 
jako jednego europejskiego numeru alarmowego. 

(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) ( 2 ) stanowi, że państwa człon
kowskie mają obowiązek zagwarantowania odpowied
niego sposobu odbierania i obsługi połączeń pod 
numer 112 oraz możliwości bezpłatnego korzystania 
z numeru 112 przez wszystkich użytkowników końco
wych. 

(3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE 
z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteli
gentnych systemów transportowych w obszarze trans
portu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami 
transportu ( 3 ) uznała zharmonizowane świadczenie inte
roperacyjnej usługi eCall w całej UE za działanie priory
tetowe. Wprowadzenie tego rodzaju zharmonizowanej 
usługi we wszystkich pojazdach w całej Unii Europejskiej 
może w znacznym stopniu ograniczyć liczbę ofiar śmier
telnych i ciężar obrażeń odnoszonych w wypadkach 
w ruchu drogowym. 

(4) Dla wszystkich państw członkowskich istotne jest opra
cowanie wspólnych rozwiązań technicznych i praktyk 
w celu świadczenia usług w zakresie połączeń alarmo
wych. Opracowanie wspólnych rozwiązań technicznych 

w celu ułatwienia wprowadzenia usługi eCall, zapew
nienia jej interoperacyjności i ciągłości w całej UE oraz 
ograniczenia kosztów jej wprowadzenia przez Unię Euro
pejską powinno być realizowane z udziałem europejskich 
organizacji normalizacyjnych. 

(5) Wprowadzenie w całej Europie zharmonizowanego 
rozwiązania zapewniłoby interoperacyjność transmisji 
połączeń głosowych i audio oraz minimalnego zbioru 
danych generowanego przez pokładowy system eCall 
do punktu przyjmowania zgłoszeń o wypadkach, 
w tym dokładnej lokalizacji i czasu wypadku. Ujednoli
cone rozwiązanie zapewniłoby ponadto ciągłość usługi 
eCall w krajach europejskich. Ze względu na wzmożony 
ruch transgraniczny w Europie rośnie potrzeba ustano
wienia wspólnego protokołu transmisji danych w celu 
przekazywania tego rodzaju informacji do punktów 
przyjmowania zgłoszeń o wypadkach oraz do służb 
ratowniczych, aby uniknąć zagrożenia związanego 
z wprowadzeniem w błąd lub ze złą interpretacją prze
kazanych danych. 

(6) Skuteczne wprowadzenie w całej UE zharmonizowanej 
interoperacyjnej usługi eCall wymaga automatycznego 
przekazywania połączenia głosowego i audio oraz gene
rowanego przez system pokładowy minimalnego zbioru 
danych o wypadku do odpowiedniego punktu przyj
mowania zgłoszeń o wypadkach, w którym możliwy 
jest odbiór przekazywanych danych dotyczących lokali
zacji wypadku oraz ich wykorzystanie. 

(7) Uzgodnienia dotyczące przekazywania informacji do 
punktów przyjmowania zgłoszeń o wypadkach przez 
operatorów sieci komórkowych należy ustalić 
w przejrzysty i niedyskryminujący sposób, z 
uwzględnieniem w stosownych przypadkach aspektów 
kosztowych. 

(8) Wprowadzenie w całej Europie ujednoliconego 
rozwiązania może ponadto zapewnić interoperacyjność 
zaawansowanych zastosowań eCall, takich jak udzielanie 
informacji dodatkowych, np. dotyczących czujników 
zderzenia, rodzaju przewożonych towarów 
niebez0.piecznych lub liczby osób znajdujących się 
w pojeździe.
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(9) Dyrektywa 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 danych ( 1 ) i dyrektywa 
2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobo
wych i ochrony prywatności w sektorze łączności elek
tronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektro
nicznej) ( 2 ) generalnie wymagają pełnego przestrzegania 
prywatności i ochrony danych osób fizycznych oraz 
wprowadzenia w tym celu odpowiednich technicznych 
i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. Zezwala 
ona jednak na korzystanie przez służby ratownicze 
z danych dotyczących lokalizacji bez zgody danego użyt
kownika. W szczególności państwa członkowskie 
powinny zagwarantować istnienie przejrzystych procedur 
regulujących sposób, w jaki dostawca usług publicznej 
sieci telekomunikacyjnej lub publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych może pominąć brak zgody 
użytkownika na przetwarzanie danych dotyczących loka
lizacji, w przypadku poszczególnych linii dla organizacji 
zajmujących się połączeniami alarmowymi i uznanymi 
przez państwo członkowskie za organizacje pełniące 
takie funkcje. 

(10) Usługa eCall została opracowana na podstawie zaleceń 
wydanych przez utworzoną na mocy art. 29 grupę 
roboczą ds. ochrony danych, zawartych w dokumencie 
roboczym poświęconym konsekwencjom inicjatywy eCall 
w zakresie ochrony danych i prywatności przyjętym dnia 
26 września 2006 r., zgodnie z którym śledzenie 
pojazdów wyposażonych w urządzenia systemu eCall 
w normalnych warunkach pracy nie powinno być 
możliwe, a minimalny zbiór danych przesyłanych przez 
tego rodzaju urządzenie powinien zawierać minimum 
informacji wymaganych w celu właściwej obsługi zgło
szeń alarmowych. 

(11) Niniejsze zalecenie umożliwi państwom członkowskim 
zaprojektowanie infrastruktury przyjmowania zgłoszeń 
eCall w sposób najlepiej dostosowany do istniejącej 
w poszczególnych państwach infrastruktury przyj
mowania zgłoszeń alarmowych. 

(12) Działania podejmowane w ramach programu działań 
Unii Europejskiej w zakresie ochrony ludności powinny 
zmierzać do uwzględnienia celów ochrony ludności 
w ramach innych obszarów polityki i działań Unii, 
a także zapewnić spójność programu z innymi działa
niami Unii. Uprawnia to Komisję do realizacji działań, 
które mają na celu podniesienie stopnia gotowości orga
nizacji zaangażowanych w państwach członkowskich 
w ochronę ludności poprzez zwiększenie ich możliwości 
reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz poprawy 
technik i metod reagowania i natychmiastowego dzia 
łania. Mogą one obejmować obsługę i korzystanie 
z informacji eCall przez punkty przyjmowania zgłoszeń 
o wypadkach oraz przez służby ratownicze. 

(13) W celu pomyślnego wprowadzenia usługi eCall w całej 
Unii konieczne jest rozwiązanie kwestii związanych z jej 
wdrażaniem oraz koordynacja harmonogramów wprowa
dzenia nowych systemów. Europejska platforma wdro 
żenia eCall, ustanowiona przez Komisję w lutym 2009 r. 
w ramach partnerstwa między sektorem publicznym 

i prywatnym, umożliwia wszystkim zainteresowanym 
podmiotom omawianie i uzgadnianie zasad zharmonizo
wanej i terminowej realizacji. 

(14) Aby osiągnąć cele zawarte w niniejszym zaleceniu, 
istotne jest, aby kontynuować dialog między operatorami 
sieci komórkowych, dostawcami usług i organami 
publicznymi. 

(15) Ze względu na ciągłe zmiany koncepcji i technologii 
zachęca się państwa członkowskie do wspierania rozwoju 
usług związanych z udzielaniem pomocy w sytuacjach 
kryzysowych, np. turystom, podróżnym i 
przewoźnikom przewożącym towary niebezpieczne 
w transporcie drogowym, jak również do wspierania 
rozwoju i wdrażania wspólnych specyfikacji interfejsów 
w celu zapewnienia interoperacyjności tego rodzaju usług 
na terenie całej Europy, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE: 

1. Państwa członkowskie powinny stosować przedstawione 
poniżej ujednolicone warunki i zasady dotyczące ręcznego 
lub automatycznego przekazywania zgłoszeń alarmowych 
przez pokładowy terminal telematyczny do punktów przyj
mowania zgłoszeń o wypadkach za pośrednictwem jednego 
europejskiego numeru alarmowego 112. 

2. Dla celów niniejszego zalecenia przyjęto następujące defi
nicje: 

a) „służba ratownicza” oznacza służbę uznaną przez 
państwo członkowskie za pełniącą taką funkcję, która 
zapewnia natychmiastową i szybką pomoc m.in. 
w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub 
zdrowia, zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego lub 
osób fizycznych, własności prywatnej lub publicznej, 
lub środowiska; 

b) „punkt przyjmowania zgłoszeń o wypadkach” (PSAP) 
oznacza lokalizację fizyczną, która jako pierwsza przyj
muje zgłoszenia alarmowe pod nadzorem organu 
publicznego lub prywatnej organizacji uznanej przez 
rząd krajowy, przy czym „najbardziej właściwy punkt 
przyjmowania zgłoszeń o wypadkach” oznacza punkt 
uprzednio wyznaczony przez organy do przyjmowania 
zgłoszeń alarmowych z określonego obszaru lub zgło
szeń alarmowych określonego rodzaju (np. eCall); 

c) „eCall” oznacza pokładowy system wykonywania zgło
szeń alarmowych na numer 112, automatycznie 
w wyniku aktywacji czujników pokładowych lub ręcznie, 
który za pośrednictwem bezprzewodowych sieci 
łączności ruchomej przekazuje znormalizowany mini
malny zbiór danych i ustanawia kanał audio między użyt
kownikami pojazdu i najbardziej właściwym punktem 
przyjmowania zgłoszeń o wypadkach; 

d) „oznaczenie kategorii zgłoszenia alarmowego” oznacza 8- 
bitową wartość stosowaną w odniesieniu do zgłoszeń 
alarmowych przekazywanych za pośrednictwem sieci 
łączności ruchomej w celu oznaczenia określonego 
rodzaju tych zgłoszeń (1 – policja, 2 – karetka
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pogotowia, 3 – straż pożarna, 4 – straż morska, 5 – 
służby ratownictwa górskiego, 6 – uruchomione ręcznie 
zgłoszenie eCall, 7 – uruchomione automatycznie zgło
szenie eCall, 8 – rezerwa), zgodnie z tabelą 10.5.135d 
w ETSI TS 124.008; 

e) „wskaźnik zgłoszenia eCall” oznacza oznaczenie kategorii 
zgłoszenia alarmowego przypisane zgłoszeniom eCall 
zgodnie z ETSI TS 124.008 (np. „6 – uruchomione 
ręcznie zgłoszenie eCall” i „7 – uruchomione 
automatycznie zgłoszenie eCall”), które umożliwia 
rozróżnienie zgłoszeń przekazywanych na numer 112 
z terminali ruchomych od zgłoszeń eCall na numer 
112 z terminali pokładowych, jak również ręcznie 
uruchomionych zgłoszeń eCall od zgłoszeń uruchomio
nych automatycznie; 

f) „minimalny zbiór danych” oznacza informacje, jakie 
muszą być przesłane do punktu przyjmowania zgłoszeń 
o wypadkach zgodnie z normą EN 15722; oraz 

g) „operator sieci łączności ruchomej” lub „operator sieci 
komórkowej” oznacza dostawcę usług publicznej 
bezprzewodowej sieci łączności ruchomej. 

3. Państwa członkowskie powinny opracować szczegółowe 
zasady obsługi zgłoszeń eCall obowiązujące operatorów 
publicznych sieci komórkowych prowadzących działalność 
w ich krajach. Zasady te powinny być w pełni zgodne 
z przepisami dotyczącymi ochrony danych określonymi 
w dyrektywach 95/46/WE i 2002/58/WE. Ponadto powinny 
one wskazywać najbardziej właściwy punkt przyjmowania 

zgłoszeń o wypadkach, do którego należy kierować zgło
szenia eCall. 

4. Państwa członkowskie powinny zapewnić wdrożenie przez 
operatorów sieci komórkowych mechanizmu obsługi wskaź
nika zgłoszenia eCall w ich sieciach. Mechanizm ten należy 
wdrożyć do dnia 31 grudnia 2014 r. 

5. Operatorzy sieci komórkowych powinni obsługiwać zgło
szenie eCall w taki sam sposób, jak każde inne zgłoszenie 
kierowane pod jeden europejski numer alarmowy 112. 

6. Państwa członkowskie powinny zobowiązać swoje organy 
krajowe do zgłoszenia Komisji do końca marca 2012 r. 
środków, jakie zostały zastosowane w odpowiedzi na 
niniejsze zalecenie, oraz poinformowania o stanie wdrożenia 
przez operatorów sieci komórkowych mechanizmu obsługi 
wskaźnika zgłoszeń eCall w ich sieciach, w celu umożli
wienia Komisji dokonania przeglądu uwzględniającego 
nowe wymagania dotyczące punktów przyjmowania zgło
szeń o wypadkach. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 września 2011 r. 

W imieniu Komisji 
Neelie KROES 

Wiceprzewodniczący
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