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КРАТКА ОБОСНОВКА

Системата еCall принадлежи към приложенията  на Форума за електронна безопасност 
(eSafety Forum), които целят по-специално смекчаването на последиците от 
пътнотранспортни произшествия. Системата еCall е проектирана по такъв начин, че да 
задейства автоматично спешно повикване в случай на тежка злополука.  Незабавно 
оповестяване на злополуката и надлежното определяне на точното местоположение 
намаляват времето, необходимо за предоставяне на ефективна помощ, поради по-
бързото пристигане на спасителни екипи на мястото на произшествието.

Докладчикът счита, че основните ползи от системата eCall са в по-лесното и по-бързо 
установяване на мястото на злополуката, по-бързото предприемане на мерки за 
отклоняване на потока на движението (намаляване на задръстванията, предизвиквани 
от произшествия, и избягването на вторични катастрофи), своевременната и потвърдена 
информация (премахване на сериозни здравни последствия за участниците в 
движението по пътищата, участвали в произшествие), в основния набор от технически 
данни (даващ възможност на службите за спешна помощ да се подготвят 
предварително за интервенция) и оперативно съвместимите съобщения (премахването 
на езиковите бариери между пътниците и на оператора на центъра за спешни 
повиквания, което е важно за европейската многоезикова среда).

Докладчикът приветства предложението за решението относно разгръщането на 
оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС и нейната цел да се осигури 
координирано и последователно внедряване на оперативно съвместимата услуга eCall в 
целия ЕС и да се гарантира оперативната съвместимост и непрекъснатостта на услугата 
в цяла Европа.  Това отразява становището на Европейския парламент, който изрази 
многократно своята подкрепа за въвеждането на системата eCall, включително 
подкрепа за нейното задължително внедряване. В своята Резолюция относно eCall: нова 
услуга на номер 112 за граждани, която бе приета през юли 2012 г. с голямо 
мнозинство, Европейският парламент изрази съжаление относно закъсненията и 
липсата на напредък по отношение на доброволното въвеждане на eCall и призова 
Комисията да предложи регулаторни мерки, които са необходими, за да се избегнат 
допълнителни закъснения.

В предложението се изисква не по-късно от 1 октомври 2015 г. държавите членки да 
въведат необходимата инфраструктура за центровете за приемане на повиквания от 
системата eCall за правилното приемане и обработване на повиквания от системата 
eCall на тяхна територия. Докладчикът счита, че забавянето на тази дата може да 
доведе до отрицателно отношение сред всички участващи заинтересовани страни и би 
създало объркване и допълнително забавяне на прилагането на тази животоспасяваща 
технология.

Инфраструктурата на центровете за приемане на спешни повиквания следва да бъде 
модернизирана от държавите членки, по най-подходящ за тяхната национална/местна 
архитектура начин, като така се вземат предвид специфичните проблеми и 
обстоятелства, които се прилагат във всяка държава членка. Всички държави членки 
трябва да могат да организират своите службите за спешна помощ по начин, който е 
най-изгоден в икономическо отношение и който отговаря на техните нужди, 
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включително възможността за филтриране на повиквания.  Докладчикът приветства 
факта, че държавите членки са свободни да включват филтриране по отношение на 
телефонните центрове или да ги получават в същите центровете за приемане на спешни 
повиквания от системата eCall, които получават повиквания по номер 112 или всяка 
друга комбинация, и че държавите членки ще бъдат свободни да разработват 
приемането на повиквания от системата eCall по предпочитан от тях начин.

ECall е създадена като обществена услуга за спешни повиквания. Поради това 
докладчикът счита, че системата eCall следва да бъде безплатна, в полза на всички 
участници в пътното движение в Европа.

Докладчикът е убеден, че кампаниите за повишаване на осведомеността относно 
системата eCall и ползите от нея, нейното използване и функции следва да се 
насърчават както от Комисията, така и от държавите членки, за да се увеличи 
информираността на обществеността относно на системата eCall и за да се разяснява, че 
искането за такава служба за спешна помощ е от полза за обществото. Събирането на 
практическа информация чрез целенасочена кампания би могло също така да спомогне 
за свеждането до минимум на риска от злоупотреби с тази услуга или на риска тя да 
бъде погрешно разбрана. 

Въпреки това извън задълженията на държавите членки, определени в това 
предложение, системата eCall не може да функционира правилно без участието на 
други заинтересовани страни, по-конкретно производители на автомобили и 
операторите на мобилни мрежи. Докладчикът следователно призовава съответните 
заинтересовани страни и представителите на държавите членки да си сътрудничат 
тясно, за да се гарантира хармонизираното въвеждане на услугата eCall и извличането 
на ползи за европейските граждани.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Дял 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

за въвеждането на оперативно 
съвместимата система eCall в целия ЕС

за въвеждането на оперативно 
съвместимата система eCall в целия ЕС, 



PA\1006303BG.doc 5/6 PE521.607v01-00

BG

основана на услуга за номер за спешни 
повиквания 112

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

Or. en

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7 a) Предоставянето на услугата 
eCall следва да бъде придружавано от 
кампания за повишаване на 
осведомеността, предприета от 
Комисията и държавите членки, с 
цел разясняване на ползите и 
функционалните характеристики на 
новата система на гражданите.  
Кампанията следва също така да бъде 
насочена към информиране на 
потребителите как да използват 
системата правилно и по този начин 
да се избягват фалшиви повиквания.

Or. en

Изменение 3

Предложение за решение
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1 а
Държавите членки гарантират, че 
услугата eCall е безплатна за 
ползвателите на системата eCall.

Or. en
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Обосновка

Системата eCall е обществена услуга за спешна помощ и за нейното ползване не се 
изисква заплащането на каквито и да било такси.


