
PR\897390BG.doc PE486.109v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Комисия по транспорт и туризъм

2012/2056(INI)

27.3.2012

ПРОЕКТОДОКЛАД
относно регулаторното въвеждане на системата за спешни повиквания от 
автомобили „eCall“
(2012/2056(INI))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Olga Sehnalová, Dieter-Lebrecht Koch

(Съвместни заседания на комисии – член 51 от Правилника за дейността)



PE486.109v01-00 2/14 PR\897390BG.doc

BG

PR_INI

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.......................3

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ ..........................................................................................9



PR\897390BG.doc 3/14 PE486.109v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно регулаторното въвеждане на системата за спешни повиквания от 
автомобили „eCall“

(2012/2056(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид препоръката на Комисията от 8 септември 2011 г. относно 
подкрепата за обхващаща целия ЕС услуга еCall в електронните съобщителни 
мрежи за предаване от превозни средства на спешни повиквания на телефонен 
номер 112 (еCall),

– като взе предвид Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
7 юли 2010 г. относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни 
системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове 
транспорт1,

– като взе предвид Директива 2002/22/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 
март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с 
електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга)2,

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията — „Оценка на 
въздействието“, придружаваща препоръката на Комисията относно подкрепата за 
обхващаща целия ЕС услуга еCall в електронните съобщителни мрежи за предаване 
от превозни средства на спешни повиквания на телефонен номер 112 („еCall“) 
(SEC(2011)1020),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Към европейско 
пространство на пътна безопасност: насоки за политиката в областта на пътната 
безопасност през периода 2011—2020 година“ (СOM(2010)0389),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Устойчиво бъдеще за 
транспорта: интегрирана, основана на технологии и лесна за ползване система“ 
(COM(2009)0279),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Въвеждане на система 
eCall“ (COM(2009)0434),

– като взе предвид съобщението на Комисията „Към общоевропейска транспортна 
мобилност с повишена безопасност, чистота и ефективност: Първи доклад за 
интелигентните автомобили“ (COM(2007)0541), 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Относно инициативата 
„Интелигентен автомобил“ – Повишаване на осведомеността относно 

                                               
1 OВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1.
2 ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр.51.
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информационните и комуникационни технологии за по-разумни, по-сигурни и по-
чисти превозни средства“ (COM(2006)0059), 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Възобновяване на 
системата за спешни повиквания от автомобили „eCall“ – план за действие (трето 
съобщение относно eSafety)“ (COM(2006)0723),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Довеждане на системата 
за спешни повиквания от автомобили „eCall“ до гражданите (второ съобщение 
относно eSafety)“ (COM(2005)0431),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Информационни и 
комуникационни технологии за сигурни и интелигентни автомобили“ 
(COM(2003)0542), 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европейска програма за 
действие за безопасност по пътищата: да намалим наполовина броя на жертвите на 
пътнотранспортните произшествия в Европейския съюз до 2010 г.: споделена 
отговорност“ (COM (2003)0311),

– като взе предвид работния документ относно защитата на данните и последиците за 
неприкосновеността на личния живот в инициативата eCall (Работна група по 
член 29 — 1609/06/EN, WP 125),

– като взе предвид своята резолюция от 27 септември 2011 г. относно пътната 
безопасност в Европа през периода 2011—2020 г.1, 

– като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно устойчиво бъдеще за 
транспорта2,

– като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2011 г. относно универсална услуга и 
номер за спешни повиквания „112“3,

– като взе предвид своята резолюция от 23 април 2009 г. относно план за действие за 
интелигентните транспортни системи4,

– като взе предвид своята резолюция от 19 юни 2008 г. относно първия доклад за 
интелигентните автомобили5,

– като взе предвид своята резолюция от 18 януари 2007 г. относно Третата програма 
за действие за безопасност по пътищата — оценка в средносрочен план6,

– като взе предвид своята резолюция от 27 април 2006 г. относно безопасността по 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0408
2 ОВ C 351 E, 2.12.2011 г., стр. 13
3 Приети текстове, P7_TA(2011)0306
4 ОВ C 184 E, 8.7.2012 г., стр. 50
5 ОВ С 286 Е, 27.11.2009 г., стр. 45
6 ОВ С 244 Е, 18.1.2007 г., стр. 220
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пътищата: довеждане на системата за спешни повиквания от автомобили „eCall“ до 
гражданите1,

– като взе предвид своята резолюция от 29 септември 2005 г., озаглавена „Европейска 
програма за действие за безопасност по пътищата: да намалим наполовина броя на 
жертвите на пътнотранспортните произшествия в Европейския съюз до 2010 г.: 
споделена отговорност“2,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид съвместните разисквания на комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите и становището на комисията по транспорт и туризъм 
съгласно член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становището на комисията по транспорт и туризъм (A7-0000/2012),

A. като има предвид, че целта на вградената в автомобила система eCall е да гарантира 
автоматичното уведомяване на службите за спешна помощ в случай на тежки 
пътнотранспортни произшествия с цел намаляване на броя на смъртните случаи при 
пътнотранспортни произшествия и намаляване на сериозността на нараняванията в 
резултат на по-ранното пристигане на квалифицирана помощ, разполагаща с 
необходимото оборудване (правилото за златния час),

Б. като има предвид, че eCall позволява спешните повиквания да се извършват без 
езикови затруднения посредством цифрови данни, съдържащи се във формата на 
съобщението с минимален набор от данни (MSD), което е вероятно да намали 
погрешното разбиране и стреса,

В. като има предвид, че въвеждането на обхващаща целия ЕС услуга еCall, която да е 
на разположение във всички автомобили и във всички държави, е основен 
приоритет за Съюза в контекста на безопасността по пътищата от 2002 г. насам и е 
включено в Програмата за действие за безопасност по пътищата за периода 2011—
2020 г. като начин, който подобрява пътната безопасност и допринася за постигане 
на целта за намаляване на броя на смъртните случаи и нараняванията при 
пътнотранспортни произшествия в Европа,

Г. като има предвид, че Парламентът в редица случаи е изразил своята подкрепа за 
въвеждането на системата eCall, включително и подкрепата си за задължителното ѝ 
въвеждане,

Д. като има предвид, че доброволният подход за въвеждането ѝ в ЕС е политика на 
Комисията от 2003 г. насам, но не е постигнал значителен напредък до момента,

Е. като има предвид, че в съобщението си от 2009 г.: „Въвеждане на система eCall“ 
Комисията посочва, че ако до края на 2009 г. не е постигнат значителен напредък 

                                               
1 ОВ С 296 Е, 6.12.2006 г., стр. 268
2 ОВ С 227 Е, 21.9.2006 г., стр. 609
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както по отношение на наличието на устройства за eCall в автомобилите, така и на 
необходимите инвестиции в инфраструктурата на центровете за обслужване на 
повиквания, свързани с обществената безопасност, тя ще предложи регулаторни 
мерки,

Ж. като има предвид, че в наши дни съществуват частни услуги за спешни повиквания 
от автомобили, но нито една от тях не предлага пълно покритие за целия ЕС и 
навлизането им на пазара е под 0,4 % от автомобилния парк, докато някои от 
въведените системи са били демонтирани в резултат на слабости на пазара, поради 
което потребителят е оставен без система за спешни повиквания от автомобила през 
целия срок на експлоатация на превозното средство,

З. като има предвид, че според резултатите от допитването до обществеността, 
проведено през 2010 г. от Комисията относно въвеждането на системата eCall, 
повече от 80 % от анкетираните считат системата eCall за полезна и биха искали 
техните автомобили да бъдат оборудвани с нея,

И. като има предвид, че технологията е готова и са договорени общи за целия ЕС 
стандарти от страна на индустрията и публичните органи,

Й. като има предвид, че Комисията публично обяви през 2011 г., че ще представи през 
първото тримесечие на 2012 г. нов регламент, включващ eCall като допълнително 
изискване в рамките на регулаторната рамка за одобрение на типа на моторните 
превозни средства,

1. приветства препоръката на Комисията от 8 септември 2011 г. и настоятелно 
призовава държавите членки и операторите на мобилни мрежи (ОММ) да приложат 
нейните мерки най-късно до края на 2014 г.;

2. изразява съжаление относно забавянията и липсата на напредък в доброволното 
въвеждане на системата eCall до момента;

3. счита, че системата eCall следва да бъде обхващаща целия ЕС публична система за 
спешни повиквания от автомобили, вградена в превозното средство и основаваща се 
на телефонен номер 112 и на общоевропейските стандарти, за да се осигури 
надеждна и достъпна услуга, която може да работи безпроблемно и да е оперативно 
съвместима във всички автомобили в цяла Европа, независимо от марката, 
държавата или действителното местоположение на автомобила, като по този начин 
максимално се увеличат ползите от системата eCall за всички водачи;

4. подчертава положителните ефекти от eCall не само по отношение на подобряването 
на управлението на инциденти, но също и на намаляването на задръстванията, 
причинени от произшествия, и предотвратяването на верижни катастрофи;

5. настоятелно призовава Комисията да представи предложение в рамките на 
Директива 2007/46/ЕО, за да гарантира задължителното въвеждане до 2015 г. на 
публична система, основаваща се на телефонен номер 112, във всички нови типово 
одобрени автомобили, както и във всички държави членки;
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6. отхвърля идеята, че вграждането в автомобила на отделни аспекти на системата 
eCall би могло да бъде поетапно въведено в течение на продължителен период от 
време;

Центрове за обслужване на повиквания, свързани с обществената безопасност —
аспекти, свързани със спешното реагиране

7. отбелязва, че е от съществено значение да се гарантира, че всички центрове за 
обслужване на повиквания, свързани с обществената безопасност, във всички 
държави членки са оборудвани по висок стандарт, за да се постигне еднакво ниво на 
защита на гражданите в целия Съюз, и поради това призовава държавите членки да 
модернизират инфраструктурите на службите си за спешно реагиране, така че до 
2015 г. да бъдат в състояние да обслужват eCalls повикванията по най-подходящия 
за техните национални структури начин;

8. настоятелно призовава Комисията да приеме общите спецификации за центровете за 
обслужване на повиквания, свързани с обществената безопасност, в рамките на 
Директивата за интелигентните транспортни системи до края на 2012 г. и да 
обмисли предложение за директива за въвеждане на системата eCall; 

9. счита, че връзките между центровете за обслужване на повиквания, свързани с 
обществената безопасност, и пътните оператори за подобряване на управлението на 
инциденти следва да се насърчават в съответствие с препоръките на Европейската 
платформа за въвеждане на системата eCall (EeIP); 

Частни услуги за спешни повиквания

10. счита, че една обхващаща целия ЕС публична услуга eCall може да съществува 
успоредно с частните услуги за спешни повиквания, ако независимо от това дали 
купувачът на автомобил избере частна система или не, автомобилите бъдат 
оборудвани с публичната система eCall, за да се гарантира непрекъснатост на 
услугата в целия ЕС през срока на експлоатация на автомобила;

11. изтъква, че на потребителите следва да се предлагат реалистични общи сведения и 
изчерпателна информация относно функционалността и ефекта на всяка частна 
система за спешни повиквания в приложението за автомобили, което те избират, 
както и относно нивото на обслужване, което може да се очаква;

12. счита, че от е съществено значение, когато даден потребител реши да се откаже от 
частна услуга за спешни повиквания или пътува в държава, в която услугата не се 
предлага, автоматично да бъде достъпна публичната услуга eCall на телефонен 
номер 112;

Защита на данните

13. приветства факта, че системата eCall няма да позволява проследяемостта на 
превозното средство, тъй като тя е пасивна система до задействането на спешното 
повикване, в съответствие с препоръките на Работната група за защита на данните 
по член 29;
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14. подчертава, че следва да бъдат включени подходящи правила за обработката на 
лични данни, свързани със системата eCalls, не само от операторите на мобилни 
мрежи (ОММ), но и от всички други участници, включително от производителите 
на превозни средства, центровете за обслужване на повиквания, свързани с 
обществената безопасност, и от службите за спешна помощ, както и че следва да се 
гарантира зачитането на принципите за неприкосновеност на личния живот и 
защита на личните данни;

15. подчертава, че частните услуги eCall също следва да гарантират зачитане на 
принципите на неприкосновеност на личния живот и защита на данните, като по-
специално осигуряват информирано съгласие и възможност за отказ съгласно 
препоръките на Работната група по член 29;

Други свързани въпроси

16. подчертава, че системата eCall използва технически компоненти (спътниково 
позициониране, възможности за обработка на данни и комуникация), които биха 
могли да бъдат в основата и на някои други вградени в автомобила приложения и 
услуги;

17. призовава Комисията да гарантира, че системата eCall е базирана на оперативно 
съвместима платформа с отворен достъп с цел насърчаване на иновациите и 
засилване на конкурентоспособността на европейската информационно-
технологична индустрия на световните пазари;

18. подчертава, че ще бъде необходимо всички допълнителни услуги, които ще бъдат 
използвани в автомобил — особено по време на управлението му, да съответстват 
на ясни стандарти за безопасност, сигурност, защита на данните и 
неприкосновеност на личния живот, както и че съответствието с тези стандарти 
трябва да бъде измервано и контролирано;

19. призовава Комисията и държавите членки да активизират своите дейности, 
свързани с осъществяването на кампании за повишаване на осведомеността относно 
системата eCall и нейните ползи за гражданите на Европа;

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Какво представлява системата eCall?

В случай на тежко пътнотранспортно произшествие автомобил, оборудван със 
системата eCall, автоматично ще задейства спешно повикване. Дори ако пътниците не 
са в състояние да говорят, системата eCall установява гласов контакт с най-близкия 
център за обслужване на повиквания, свързани с обществената безопасност, и изпраща 
съобщение за аварийна ситуация, чийто минимален набор от данни (MSD) включва 
основна информация за произшествието като например час, точно местоположение, 
посока на движение (данни, установени с точност с помощта на спътникови системи) и 
описание на превозното средство. Системата eCall може да бъде задействана и ръчно.

Системата eCall не предотвратява произшествията, но подобрява ефективността на 
службите за спешна помощ. Когато службите за спешна помощ бъдат незабавно 
уведомени и знаят местоположението на произшествието, те могат да пристигнат бързо 
и да намалят риска от смърт, както и сериозността на нараняванията (правилото на 
златния час).

Как действа системата?

Операторът на мобилна мрежа (OMM) установява, че обаждането на телефон 112 е 
направено от системата eCall благодарение на обозначението eCall, което се въвежда в 
съобщението от комуникационния модул на автомобила. Операторът на мобилна мрежа 
обслужва eCall повикването като всяко друго обаждане на телефонен номер 112 и го 
пренасочва към най-подходящия център за спешно реагиране — център за обслужване 
на повиквания, свързани с обществената безопасност, определен от публичните органи. 

Операторът на центъра за обслужване на повиквания, свързани с обществената 
безопасност, получава както гласовото повикване, така и минималния набор от данни. 
Информацията, която се съдържа в минималния набор от данни, се декодира и излиза 
на екрана на оператора на центъра за обслужване на повиквания, свързани с 
обществената безопасност. Местоположението и посоката на движение на автомобила 
могат да бъдат установени с помощта на географска информационна система. В същото 
време операторът има възможност да чува какво става в автомобила и да разговаря с 
хората, които се намират в него, ако това е възможно. Това позволява на оператора да 
установи какви служби за спешна помощ са необходими на мястото на произшествието 
(линейка, пожарна или полиция) и бързо да изпрати сигнала за помощ и цялата 
необходима информация до подходящите служби.

Освен това операторът на центъра за обслужване на повиквания, свързани с 
обществената безопасност, може незабавно да информира центровете за управление на 
трафика/пътищата, че е установено произшествие с конкретни координати, 
улеснявайки бързото осведомяване на други участници в пътното движение и 
предотвратявайки по този начин верижни катастрофи, като помага за разчистването на 
пътното платно и намалява по този начин задръстванията.



PE486.109v01-00 10/14 PR\897390BG.doc

BG

Какво е необходимо за въвеждането на системата eCall?

 Производителите на автомобили/оборудване следва да включат вградена в 
превозното средство система, която може да задейства спешните повиквания и 
да събира и обединява в пакет минималния набор от данни. 

 Операторите на мобилни мрежи следва да предават eCalls повикванията 
(гласовите повиквания и данните) на центровете за спешни повиквания. 

 Държавите членки следва да модернизират своите центрове за обслужване на 
повиквания, свързани с обществената безопасност, за да обслужват eCalls 
повикванията (гласовите повиквания и данните). 

Какво е постигнато досега?

Въвеждането на общоевропейска услуга еCall, която да е на разположение във всички 
превозни средства и във всички държави, бе един от основните приоритети, определени 
от работната група от експерти по пътна безопасност през 2002 г.

През 2003 г. Комисията включи въвеждането на хармонизирана общоевропейска услуга 
eCall като един от приоритетите на инициативата eSafety и подкрепи създаването на 
движеща група за системата „eCall“, в която участват представители на всички 
заинтересовани страни, с цел да се определят изискванията за тази услуга. 

През 2004 г. групата изготви меморандум за разбирателство относно разработването на 
общоевропейска оперативно съвместима услуга eCall в Европа (МР за eCall) и 
предложи пътна карта с цел започване на доброволното въвеждане на системата eCall 
като стандартна опция във всички превозни средства в Европа до края на 2009 г. Този 
документ не е задължителен и цели да отрази ангажимента на подписалите го да 
подкрепят своевременното въвеждане на eCall. Само 4 държави членки не са подписали 
меморандума за разбирателство.

Системата eCall също така беше един от приоритетите на инициативата „Интелигентен 
автомобил“, стартирана през 2006 г., както и на Плана за действие за интелигентните 
транспортни системи. Директивата за интелигентните транспортни системи (ИТС) 
включва „хармонизираното предоставяне на оперативно съвместима услуга eCall на 
цялата територия на Европейския съюз“ сред приоритетните мерки в рамките на 
приоритетната област „Приложения за пътна безопасност и сигурност“.

През 2009 г. в съобщението „Въвеждане на система eCall“ бяха предложени редица 
мерки за подкрепа на доброволното въвеждане на услугата eCall във всички нови пътни 
превозни средства в Европа. Комисията посочи, че ако до края на 2009 г. не е постигнат 
значителен напредък както по отношение на наличието на устройства за eCall в 
превозните средства, така и на необходимите инвестиции в инфраструктурата на 
центровете за обслужване на повиквания, свързани с обществената безопасност, тя ще 
планира предприемането на регулаторни мерки.

Задължителното въвеждане на системата за спешни повиквания от автомобили 
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„eCall“

В съответствие с настоящото съобщение през 2011 г. Комисията реши да предприеме 
законодателни действия за задължително въвеждане на системата eCall. Настоящият 
регулаторен подход включва 3 мерки:

1.- Препоръка на Комисията, приета през септември миналата година, в която 
държавите членки се приканват да определят своята инфраструктура за спешни 
повиквания за получаване на eCalls повикванията, а операторите на мобилни мрежи се 
приканват да въведат обозначението eCall в своите мрежи до края на 2014 г., за да 
обслужват eCall повикванията като всяко друго обаждане на телефонен номер 112 
(безплатно и с приоритет в мрежите).

Препоръката трябва да бъде последвана от: 

2.- Делегиран акт, който трябва да бъде приет до края на 2012 г. съгласно Директивата 
за ИТС, за определяне на общи спецификации за модернизиране на инфраструктурата 
на центровете за обслужване на повиквания, свързани с обществената безопасност.

3.- Предложение за регламент съгласно законодателството за типовото одобрение на 
превозни средства относно задължителното въвеждане в новите типово одобрени 
превозни средства в Европа на тази част от системата eCall, която се вгражда в 
превозните средства. 

Становища на докладчиците

Системата eCall: публична услуга в полза на всички европейци
Вашите докладчици считат, че задължителното въвеждане на публичната система eCall 
не следва да се основава или да зависи от наличието на положителни икономически 
аргументи за самостоятелната услуга eCall, тъй като следва също така да бъдат 
отчетени и нейните ползи за обществото като цяло.

eCall следва да бъде публична услуга за спешни повиквания, която е безплатна и 
полезна за всеки водач в Европа, независимо от това каква е марката на неговия 
автомобил.

Частни услуги за спешни повиквания (TPS)

Въвеждането на частните услуги за спешни повиквания от автомобили в Европа е 
започнало в края на 90-те години на XX век. Понастоящем частните услуги за спешни 
повиквания от автомобили се предлагат в Европа и по света от различни производители 
на автомобили и доставчици на услуги (напр. Volvo OnCall, GM OnStar, PSA, Fiat, 
BMW). Обикновено те се предлагат в комплект с други услуги, като например пътна 
помощ, бордови мобилен телефон, динамична навигация и т.н. 

Спешните повиквания се получават в частни телефонни центрове, които в случай на 
спешност предават повикванията и данните за произшествието на центровете за 
обслужване на повиквания, свързани с обществената безопасност. Всеки производител 
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трябва да постигне споразумение на индивидуален принцип с органите на центровете 
за обслужване на повиквания, свързани с обществената безопасност, във всяка държава, 
която иска да въведе услугата.

Въпреки че тези услуги, които съществуват вече повече от 10 години, са доказали 
своята полезност, приложението им в Европа продължава да бъде слабо (в по-малко от 
0,4 % от автомобилния парк). Услугата обикновено се предлага само в луксозни 
автомобили и в държави, в които съществуват ясни икономически аргументи. 

Частните услуги за спешни повиквания не обхващат всички държави в Европа, така че 
когато автомобилът пътува в държави, където услугата не се предоставя от дадено 
частно дружество, тя бива прекъсната. Освен това някои от въведените преди системи 
са били демонтирани в резултат на пазарна неефективност, поради което потребителят 
е оставен без система за спешни повиквания от автомобила през целия срок на 
експлоатация на превозното средство.

Вашите докладчици считат, че успоредно с обхващащата целия ЕС публична услуга 
eCall, основаваща се на телефонния номер за спешни повиквания 112, могат да 
съществуват и частни услуги за спешни повиквания, при условие че са взети 
необходимите мерки за осигуряване на непрекъснатостта в предоставянето на услугата 
на потребителя.

Публични и частни услуги с добавена стойност

С въвеждането на обхващаща целия ЕС публична услуга eCall бъдещите автомобили 
ще бъдат оборудвани с основна вградена в автомобила телематична платформа, 
свързваща технически компоненти (безжична комуникация с технология за точно 
позициониране и връзка с автомобилните контролни и сензорни системи), които биха 
могли да бъдат в основата на някои вградени в автомобила приложения. 

Ползвателите на автомобили, автомобилната индустрия и телекомуникациите биха 
могли да извлекат ползи от предоставянето на нови услуги за автомобилите, които се 
базират на наличието на телематичната платформа на системата eCall и свързаната с 
нея възможност за събиране и предаване на допълнителни данни.
Поради това е възможно към вградената в автомобила система, първоначално 
проектирана за публичната европейска система eCall, да бъдат добавяни както 
безплатни, така и търговски услуги/приложения с добавена стойност. 

Вашите докладчици считат, че интегрирането на всички тези възможни приложения в 
рамките на една съгласувана архитектура на отворена система биха могли да доведат
до нарастване на ефикасността и използваемостта, до намаляване на разходите и до 
увеличаване на обхвата на приложимостта им, което ще даде възможност за лесно 
включване на бъдещите нови или осъвременени приложения. Конкретизирането на 
идеята за „инсталирана в превозните средства отворена бордова платформа“ е част от 
Плана за действие за интелигентните транспортни системи (ИТС). 

Отворените вградени в автомобила системи, даващи право на избор на потребителите и 
достъп не само за доставчиците на услуги, управлявани от производителите на 
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автомобили, ще стимулират целия пазар на телематични услуги в Европа и ще насърчат 
продуктовото разнообразие и иновации на приемливи цени. 

Поради това свободният избор за клиентите и свободният достъп за доставчиците на 
услуги следва да стане част от проектните критерии на производителите на оригинално 
оборудване за вградената в автомобила платформа. Достъпът до инфраструктурата на 
автомобила може да бъде осъществен чрез подходящи стандартизирани интерфейси.

Освен това всякакви допълнителни услуги следва да бъдат разрешени, само ако не са в 
противоречие с безопасността и сигурността на управлението на моторни превозни 
средства и ако са в съответствие с приетите стандарти. 

Защита на данните 

Всяко добавено вградено в автомобила приложение, което се базира на телематичната 
платформа на системата eCall, следва бъде в пълно съответствие със съответните 
разпоредби за защита на данните и неприкосновеност на личния живот. По-специално:

1. Целите, за които данните могат да бъдат използвани, трябва да бъдат ясно 
формулирани в отделните договори. В договорите също така следва да бъде ясно 
посочено, че третата страна доставчик на услугата е администратор на съответните 
данни и е обвързана с всички задължения за защита на данните и неприкосновеност на 
личния живот, които се отнасят до администраторите на данни съгласно Директивата за 
защита на данните, както и съгласно националните закони.

2. Могат да се предават само тези данни, които са „необходими“ и „приложими“ за 
конкретните цели, т.е. трябва да се гарантира, че всяка трета страна доставчик на 
услуги получава само тези данни, които се изискват за целите на съответния договор.

Използване на преносими устройва, каквито са eCall устройствата

Въпреки че осигуряването на функционалността на системата eCall до известна степен 
би могло да бъде постигнато чрез използването на преносими решения (каквито са 
мобилните телефони), вашите докладчици са много критични към тяхното 
задължително въвеждане за новите типово одобрени автомобили, тъй като тези 
преносими устройства могат да бъдат отстранени или просто да бъде забравено тяхното 
активиране.

Ползи от системата eCall

Главната полза от системата eCall ще бъде намаляването на броя на смъртните случаи и 
смекчаването на сериозността на нараняванията, причинени от пътнотранспортни 
произшествия, поради по-бързото пристигане на службите за спешна помощ на мястото 
на произшествието.

По-краткият период на спасителните операции — по-бързото пристигане на спасителни 
екипи, полиция и фирми за пътна помощ — дава възможност за по-бързо разчистване 
на мястото на произшествието, поради което eCall ще намали продължителността на 
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задръстванията и ще допринесе за ефективността на сухопътния транспорт в Европа, 
както и за намаляване на външните разходи. 

Доказано е, че за публичните органи ползите от eCall са главно в намаляването на a) 
медицинските последствия от катастрофа; б) риска от последващо произшествие на 
мястото на произшествието; в) въздействието, което дадено произшествие оказва върху 
движението по пътищата.

За автомобилната индустрия задължителното въвеждане на една обхващаща целия ЕС 
публична система eCall във всички нови типово одобрени автомобили ще открие нови 
възможности за въвеждането на допълнителни услуги с добавена стойност посредством 
телематичната платформа на системата eCall.

В тази връзка в няколко икономически анализа на въздействието, което оказва 
въвеждането на eCall в Европа, публичната система eCall беше представена като 
„средство“ за навлизането на много други търговски услуги, които са готови да бъдат 
предложени на пазара, но все още се нуждаят от революционно ново приложение, за да 
бъдат успешни. Поради това системата eCall би могла да подкрепя допълнителни 
публични или частни телематични услуги, като осигурява допълнителна безопасност и 
икономически ползи.


