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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона.
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст.
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на 
бордовата система eCall и за изменение на Директива 2007/46/ЕО
(COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2013)0316),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0174/2013),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
19 септември 2013 г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становищата на комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика и на комисията по транспорт и туризъм (A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Дял 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

                                               
1 Все още не е публикувано в Официален вестник.
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относно изискванията за одобрение на 
типа по отношение на разгръщането на 
бордовата система eCall и за изменение 
на Директива 2007/46/ЕО

относно изискванията за одобрение на 
типа по отношение на разгръщането на 
бордовата система eCall въз основа на 
услугата на номер 112 и за изменение 
на Директива 2007/46/ЕО

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

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Разгръщането на услугата eCall, 
която да е налична във всички 
превозни средства и всички държави –
членки на ЕС, е един от висшите 
приоритети на Съюза в областта на 
безопасността на движението по 
пътищата от 2003 г. насам. За 
постигането на тази цел са 
предприети редица инициативи, като 
част от подхода на доброволно 
разгръщане, но без достатъчен 
напредък към днешна дата.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Задължителното оборудване на 
превозни средства с бордова система 
eCall следва първоначално да се прилага 
само за нови пътнически леки 
автомобили и лекотоварни превозни 
средства (категории M1 и N1), за които 

(7) Задължителното оборудване на 
превозни средства с бордова система 
eCall следва първоначално да се прилага 
само за нови пътнически леки 
автомобили и лекотоварни превозни 
средства (категории M1 и N1), за които 
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вече съществува подходящ механизъм 
за задействане.

вече съществува подходящ механизъм 
за задействане. Възможността за 
разширяване на приложението на 
изискването за бордовата система 
eCall в близко бъдеще, така че да 
включи и други категории превозни 
средства, като например 
тежкотоварните автомобили, 
автобусите и туристическите 
автобуси, както и сектора на 
двуколесните моторни превозни 
средства, следва да бъде 
допълнително оценена от Комисията 
с оглед представянето на 
законодателно предложение.

Or. en

Обосновка

Тъй като произтича от оценката на въздействието, изготвена от Комисията, макар 
и да са необходими някои допълнителни изследвания, задължителното оборудване с 
бордовата система eCall може в близко бъдеще да започне да се прилага и за 
мотоциклетите. Камионите и автобусите също биха имали полза от въвеждането на 
услугата eCall в Европа.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Обхващащата целия Съюз 
обществена оперативно съвместима 
услуга eCall въз основа на единния 
европейски номер за спешни 
повиквания 112 („номер 112 за спешни 
повиквания“) и частните услуги eCall 
(поддържани от доставчици, които 
се явяват трета страна, системи 
eCall) могат да съществуват 
съвместно, при условие че бъдат 
приети необходимите мерки за 
гарантира не на непрекъснатост при 
предоставянето на услугата на 
потребителите. С цел да се осигури 
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непрекъснатост на обществената 
услуга eCall на номер 112 във всички 
държави членки през целия 
експлоатационен срок на превозното 
средство и да се гарантира, че 
обществената услуга eCall на номер 
112 е винаги достъпна автоматично, 
всички превозни средства следва да 
бъдат оборудвани с обществената 
услуга eCall на номер 112, независимо 
дали купувачът на превозното 
средство избере частна система или
не.

Or. en

Обосновка

Поддържани от доставчици, които се явяват трета страна, системи eCall могат да 
съществуват заедно с основаваща се на номер 112 бордова система eCall, при условие 
че обществената услуга eCall на номер 112 е винаги на разположение поне като 
резервен вариант.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Потребителите следва да 
разполагат с реалистични общи 
сведения за бордовата система eCall и 
за частната система eCall, ако 
превозното средство е оборудвано с 
такава, както и с изчерпателна и 
надеждна информация относно 
всякакви допълнителни 
функционалности или услуги, 
свързани с частни услуги при спешни 
случаи, предлаганите бордови 
приложения за спешни повиквания 
или помощ, а също и относно това 
каква степен на обслужване да бъде 
очаквана след закупуването на 
приложения, поддържани от трети 
страни, и какви са свързаните 
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разходи.

Or. en

Обосновка

Потребителите следва да разполагат с ясна информация относно разликите между 
бордовата система eCall и поддържаните от доставчици, които се явяват трета 
страна, системи eCall, функциите на частните системи, възможността за 
преминаване към обхващащата целия ЕС услуга eCall по всяко време, както и относно 
обработването на данни, пренасяни от доставчици, които се явяват трета страна.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Задължителното оборудване на 
превозни средства с бордова система 
eCall следва да не нарушава правото на 
всички заинтересовани страни, като 
производители на леки автомобили и 
независими оператори да предлагат 
допълнителни услуги при извънредни 
ситуации и/или услуги с добавена 
стойност, успоредно или като се гради 
върху бордовата система eCall, 
използваща номер 112. Въпреки това
тези допълнителни услуги следва да 
бъдат проектирани така, че да не 
увеличават отвличането на вниманието 
на водача.

(8) Задължителното оборудване на 
превозни средства с бордова система 
eCall следва да не нарушава правото на 
всички заинтересовани страни, като 
производители на леки автомобили и 
независими оператори да предлагат 
допълнителни услуги при извънредни 
ситуации и/или услуги с добавена 
стойност, успоредно или като се гради 
върху бордовата система eCall, 
използваща номер 112. Въпреки това
всякакви допълнителни услуги следва 
да бъдат проектирани така, че да не 
увеличават отвличането на вниманието 
на водача и следва да съответстват 
на ясни стандарти за безопасност, 
сигурност и защита на данните и 
неприкосновеност на личния живот.
Тези услуги следва винаги да остават 
по избор на потребителите.

Or. en
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се осигури свободен избор 
на потребителите и лоялна конкуренция, 
както и да се насърчат иновациите и да 
се даде тласък на 
конкурентоспособността на 
промишлеността на Съюза на световния 
пазар в областта на информационните 
технологии, бордовата система eCall, 
следва да е достъпна безплатно и без 
дискриминация за всички независими 
оператори, и да е на основата на 
оперативно съвместима платформа с 
открит достъп за евентуални бъдещи 
бордови приложения или услуги.

(9) С цел да се осигури свободен избор 
на потребителите и лоялна конкуренция, 
както и да се насърчат иновациите и да 
се даде тласък на 
конкурентоспособността на 
промишлеността на Съюза на световния 
пазар в областта на информационните 
технологии, бордовата система eCall, 
следва да е достъпна безплатно и без 
дискриминация за всички независими 
оператори, и да е на основата на 
оперативно съвместима платформа с 
открит достъп за евентуални бъдещи 
бордови приложения или услуги. Тъй 
като това изисква техническо и 
правно обезпечаване, Комисията 
следва незабавно да оцени, въз основа 
на консултации с всички участващи 
заинтересовани страни, всички 
възможности за насърчаване и 
гарантиране на платформа с открит 
достъп и, ако е целесъобразно, да 
представи законодателно 
предложение в този смисъл.

Or. en

Обосновка

Гарантирането на платформа с открит достъп на този етап може да доведе до 
допълнително забавяне на въвеждането в експлоатация на системата за спешни 
повиквания eCall, основаваща се на номер 112, с цел ползи от това да извлекат 
участниците в пътното движение в целия Съюз. Комисията обаче следва да 
активизира своята дейност по услугите с добавена стойност, които биха могли да 
доведат до допълнителни ползи за потребителите. Трябва по-специално да се изясни 
при какви условия третите страни, предоставящи частни eCall услуги или услуги с 
добавена стойност, могат да имат достъп до данните, съхранявани в бордовата 
система.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Въвеждането на всякакви 
допълнителни бордови приложения 
или услуги не следва да забавя 
влизането в сила на настоящия 
регламент и неговото прилагане.

Or. en

Обосновка

Разгръщането на оперативно съвместима бордова система в в рамките на целия ЕС е 
важен напредък в областта на безопасността на движението по пътищата и 
следователно не следва да се отлага повече.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) eCall, като система, свързана с 
безопасността, изисква възможно 
най-високо равнище на надеждност. 
Точността на минималния набор от 
данни и на гласовото предаване и 
качество следователно следва да бъде 
гарантирана и следва да бъде 
разработен единен режим за 
изпитване, за да се гарантира 
продължителността и трайността 
на бордовата система eCall. Това 
попада в обхвата на периодичните 
технически проверки, извършвани в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕС) №. .../.... 1*. Подробни 
разпоредби за изпитването следва да 
бъдат включени в съответното 
приложение към него.
__________________
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1 Регламент (ЕС) № …/... на 
Европейския парламент и на Съвета 
от ... относно периодичните проверки 
на техническата изправност на 
моторните превозни средства и 
техните ремаркета и за отмяна на 
Директива 2009/40/ЕО (ОВ L ...). 
*OВ: моля въведете номера, датата и 
данните за публикацията на 
документ 2012/0184(COD).

Or. en

Обосновка

Превозно средство, оборудвано с бордова система eCall, може да бъде интензивно 
използвано в продължение на няколко години, без да бъде повредено при сериозно 
пътнотранспортно произшествие и по този начин системата eCall за спешни 
повиквания на 112 може въобще да не бъде задействана през това време. За да бъде 
бордовата система eCall в състояние автоматично да започне по всяко време спешно 
повикване на номер 112, системата следва периодично да бъде изпитвана, за да се 
гарантира нейната функционалност през целия експлоатационен срок на превозното 
средство.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Малките серии превозни средства 
са изключени от изискванията по 
Директива 2007/46/ЕО за защитата на 
пътуващите в случай на челен удар и 
страничен удар. Следователно, тези 
малки серии превозни средства следва 
да бъдат освободени от задължението да 
изпълняват изискванията за системата 
eCall.

(11) Малките серии превозни средства 
са изключени от изискванията по 
Директива 2007/46/ЕО за защитата на 
пътуващите в случай на челен удар и 
страничен удар. Следователно, тези 
малки серии превозни средства следва 
да бъдат освободени от задължението да 
изпълняват изискванията за системата 
eCall, определени в настоящия 
регламент.

Or. en
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Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) На производителите на превозни 
средства следва да се предостави 
достатъчно време за адаптиране към 
техническите изисквания на 
настоящия регламент.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящият регламент се прилага от 1 октомври 2015 г. и производителите трябва 
да се адаптират към техническите изисквания до тази дата.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия регламент освен 
определенията, залегнали в член 3 от 
Директива 2007/46/ЕО и член 2 от 
Делегиран регламент (ЕС) 
№ 305/201312 на Комисията, се 
прилагат следните определения:

За целите на настоящия регламент освен 
определенията, залегнали в член 3 от 
Директива 2007/46/ЕО, се прилагат 
следните определения:

__________________
12 ОВ L 91, 03.04.2013 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Позоваването на Делегиран регламент № 305/2013 на Комисията на практика би 
означавало, че Комисията може да измени определенията в настоящото предложение 
чрез изменение на съответното определение в делегирания регламент. Тъй като 
посочените в настоящия член определения се считат за съществени елементи на 
посочения регламент, правомощието да определя тяхното значение не може да бъде 
делегирано на Комисията.
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „бордова система e-Call“ означава 
система, задействана автоматично —
чрез монтирани в автомобила датчици, 
или ръчно, която предава, посредством 
мобилни безжични далекосъобщителни 
мрежи, стандартизиран минимален 
набор от данни и установява аудио 
канал на базата на номер 112 между 
пътуващите в превозното средство и 
обществения център за приемане на 
спешни повиквания;

(1) „бордова система e-Call“ означава 
система за спешни повиквания,
съставена от монтирано в 
автомобила оборудване и средствата, 
които да задействат, управляват и 
извършат предаването eCall, която е
задействана автоматично — чрез 
монтирани в автомобила датчици, или 
ръчно, която предава, посредством
обществени мобилни безжични 
далекосъобщителни мрежи, 
стандартизиран минимален набор от 
данни и установява аудио канал на 
базата на номер 112 между пътуващите 
в превозното средство и обществения 
център за приемане на спешни 
повиквания;

Or. en

Обосновка

eCall следва да бъде обществена система за спешни повиквания в рамките на целия 
ЕС.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 3 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „бордова система“ означава 
оборудване, монтирано в автомобила 
заедно със средствата, които да 
задействат, управляват и извършат 
предаването eCall посредством 
публична мобилна безжична 
далекосъобщителна мрежа, 
осигуряваща връзка между превозното 

заличава се



PR\1006297BG.doc 15/30 PE521.605v01-00

BG

средство и средство за изпълняване на 
услугата eCall посредством 
обществена мобилна безжична 
съобщителна мрежа.

Or. en

Обосновка
Комбинирането на двете определения, както е предложено в настоящия член, е силно 
объркващо, тъй като термините изглеждат сходни или поне свързани, но 
определенията се припокриват и изобщо не са хармонизирани, като е използвана 
различна терминология.С цел да се избегне объркване, второто определение може да 
бъде заличено и в целия текст да се прилага само първото определение.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) „eCall“ означава спешно 
повикване от превозно средство на 
номер 112, извършено посредством 
бордовата система eCall;

Or. en

Обосновка

Настоящото определение е ключов елемент за целите на настоящия регламент и 
следва да се определи в самия текст на предложението.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 – точка 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) „център за приемане на спешни 
повиквания“ (PSAP) означава 
физическото място, където първо 
постъпват спешните повиквания и за 
което отговаря държавен орган или 
частна организация, призната от 
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съответната държава членка;

Or. en

Обосновка

Настоящото определение е ключов елемент за целите на настоящия регламент и 
следва да се определи в самия текст на предложението.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 – точка 2 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) "минимален набор от данни" 
означава информацията, определена 
съгласно стандарта 
"Пътнотранспортни телематични 
системи – eSafety – минимален набор 
от данни за системата eCall" (EN 
15722), която се изпраща на центъра 
за приемане на спешни повиквания от 
системата eCall;

Or. en

Обосновка

Настоящото определение е ключов елемент за целите на настоящия регламент и 
следва да се определи в самия текст на предложението.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 3 – точка 2 г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2г) „бордово оборудване“ означава 
оборудване, вградено в превозното 
средство, което предоставя или има 
достъп до записаните в автомобила 
данни, необходими за извършване на 
операция в системата eCall чрез 
обществена мобилна безжична 
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съобщителна мрежа;

Or. en

Обосновка

Настоящото определение е ключов елемент за целите на настоящия регламент и 
следва да се определи в самия текст на предложението.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 – точка 2 д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2д) „обществена мобилна безжична 
съобщителна мрежа“ означава 
мобилна безжична съобщителна 
мрежа на разположение на 
обществеността в съответствие с 
директиви 2002/21/ЕО1 и Директива 
2002/22/ЕО2 на Европейския 
парламент и на Съвета;
__________________
1 Директива 2002/21/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 7 март 2002 година относно 
общата регулаторна рамка за 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги (Рамкова директива), (ОВ 
L 108, 24.4.2002 г., стр. 33).
2 Директива 2002/22/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 7 март 2002 година относно 
универсалната услуга и правата на 
потребителите във връзка с 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги (Директива за универсалната 
услуга) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51).

Or. en

Обосновка

Настоящото определение е ключов елемент за целите на настоящия регламент и 
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следва да се определи в самия текст на предложението.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите демонстрират, че 
всички нови типове превозни средства, 
посочени в член 2, са оборудвани с 
бордова система eCall в съответствие с 
настоящия регламент и делегираните 
актове, приети по силата на настоящия 
регламент.

Производителите демонстрират, че 
всички нови типове превозни средства, 
посочени в член 2, са оборудвани с 
вградена бордова система eCall в 
съответствие с настоящия регламент и 
делегираните актове, приети по силата 
на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

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), задължителното въвеждане за новите типово 
одобрени автомобили следва да се основава на вградено в превозното средство 
оборудване, тъй като тези преносими устройства могат да бъдат отстранени или 
просто да бъде забравено тяхното активиране.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите демонстрират, че 
всички техни нови типове превозни 
средства, са конструирани така, че да се 
осигури, че в случай на тежко 
произшествие, станало на територията 
на Съюза, автоматично се задейства 
eCall до единния европейски номер 112 
за спешни повиквания.

Производителите демонстрират, че 
всички техни нови типове превозни 
средства са конструирани така, че да се 
осигури, че в случай на тежко 
произшествие, установено чрез 
активирането на един или повече 
датчици и/или процесори в 
превозното средство, станало на 
територията на Съюза, автоматично се 
задейства eCall до единния европейски 
номер 112 за спешни повиквания.
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Or. en

Обосновка
Тъй като определението на това изключително важно задължение на 
производителите е свързано с неопределеното понятие „тежко произшествие“, 
следва да се уточни, че възниква тежко произшествие когато поне един датчик и/или 
процесор в превозното средство установи произшествие и бъде активиран. 

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите демонстрират, че 
всички нови превозни средства, се 
конструирани така, че да се осигури, че 
eCall до единния европейски номер 112 
за спешни повиквания може да бъде 
задействана ръчно.

Производителите демонстрират, че 
всички нови видове превозни средства, 
се конструирани така, че да се осигури, 
че eCall до номер 112 за спешни 
повиквания може да бъде задействана 
ръчно.

Or. en

Обосновка

Всички нови видове превозни средства трябва да бъдат оборудвани с бордовата 
система eCall.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Алинеи 1 и 2 не накърняват правото 
на собственика на превозното 
средство да използва друга, 
инсталирана в превозното средство, 
система за спешни повиквания, която 
предоставя подобна услуга, в 
допълнение към бордовата система 
eCall. В такъв случай, тази друга 
система за спешни повиквания 
отговаря на стандарта EN 16102 
„Интелигентни транспортни 
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системи - eSafety - Оперативни 
изисквания за услуги eCall, 
поддържани от доставчици, които се 
явяват трета страна“ и 
производителите или доставчиците 
на услуги демонстрират, че 
бордовата система включва 
механизъм за превключване, който 
гарантира, че в даден момент е 
активна само една система и че 
бордовата система eCall се включва 
автоматично, в случай че другата 
система за спешни повиквания не е 
оперативна.

Or. en

Обосновка

Поддържани от доставчици, които се явяват трета страна, системи eCall могат да 
съществуват заедно с основаваща се на номер 112 бордова система eCall при условие, 
че обществената услуга eCall на номер 112 е винаги на разположение поне като 
резервен вариант.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Производителите осигуряват, че 
приемниците от бордовите системи са 
съвместими с услугите за определяне на 
местоположението, предоставяни от 
системите за спътникова навигация, 
включително системите „Галилео“ и 
EGNOS.

3. Производителите осигуряват, че 
приемниците от бордовите системи 
eCall са съвместими с услугите за 
определяне на местоположението, 
предоставяни от системите за 
спътникова навигация, включително 
системите „Галилео“ и EGNOS.

Or. en

Обосновка

Изменението отразява заличаването на определението за бордова система.
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Само тези бордови системи eCall, 
които могат да бъдат изпитани, се 
приемат за целите на одобрението на 
типа.

4. Само тези вградени бордови системи 
eCall, които могат да бъдат изпитани, се 
приемат за целите на одобрението на 
типа.

Or. en

Обосновка

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), задължителното въвеждане за новите типово 
одобрени автомобили следва да се основава на вградено в превозното средство 
оборудване, тъй като тези преносими устройства могат да бъдат отстранени или 
просто да бъде забравено тяхното активиране.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Производителите демонстрират, 
че в случай на критична повреда в 
системата, установена по време на 
или след автоматичното тестване, 
която води до неспособност за 
извършване на спешно повикване 
eCall, пътниците в превозното 
средство биват известени за това.

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Бордовата система eCall е достъпна за 
всички независими оператори безплатно 
и без дискриминация, най-малкото за 
целите на ремонта и поддръжката.

6. Бордовата система eCall е достъпна за 
всички независими оператори безплатно 
и без дискриминация за целите на 
ремонта и поддръжката.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие със задължението на производителя относно достъпа 
до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства 
съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007  за типово одобрение на моторни превозни 
средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници 
и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо 
обслужване на превозни средства.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 9 за 
установяване на подробните технически 
изисквания и изпитванията за 
одобрението на типа на бордовите 
системи eCall, както и за 
съответното изменение на 
Директива 2007/46/ЕО.

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 9 за 
установяване на подробните технически 
изисквания и изпитванията за 
одобрението на типа на бордовите 
системи eCall.

Or. en

Обосновка

Измененията на Директива 2007/46/ЕО вече са предвидени в член 11 от настоящото 
предложение. Когато бъде приет, настоящият регламент заедно с делегираните 
актове, приети въз основа на него, ще се превърнат в отделен регламент в контекста 
на общностната процедура за типово одобрение, предвидена в тази директива. 
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Изменение 29

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Техническите изисквания и 
изпитванията, посочени в първа алинея, 
се основават на изискванията, 
определени в параграфи 3, 4 и 6, както и 
на следните стандарти, когато това е 
приложимо:

Техническите изисквания и 
изпитванията, посочени в първа алинея, 
се основават на изискванията, 
определени в параграфи 2, 3, 4 и 6, 
както и на следните стандарти, когато 
това е приложимо:

Or. en

Обосновка

Параграф 2 определя много важно изискване, свързано с функционирането на eCall, 
което следва да бъде взето предвид при изготвянето на подробните технически 
изисквания и тестове.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 6 – точка 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) срока за съхранение на данните в 
бордовата система;

е) срока за съхранение на данните в 
бордовата система eCall;

Or. en

Обосновка

Изменението отразява заличаването на определението за бордова система.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) всяка необходима допълнителна 
информация относно обработката на 

и) всяка необходима допълнителна 
информация относно обработката на 
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лични данни във връзка с 
предоставянето на частна услуга eCall 
и/или други услуги с добавена стойност.

лични данни във връзка с 
предоставянето на частна услуга eCall 
и/или други услуги с добавена стойност, 
като се отчита по-специално факта, 
че може да има разлики между 
обработката на данни, извършена 
чрез бордовата система eCall и 
частните системи eCall или други 
услуги с добавена стойност, особено 
по отношение на постоянното 
проследяване на превозното средство.

Or. en

Обосновка

Потребителите следва да продължат да получават ясна информация относно 
обработката на информация, извършвана от доставчици, които се явяват трета 
страна.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Производителите предоставят 
информацията по параграф 3 като 
част от техническата 
документация, доставена заедно с 
превозното средство.

Or. en

Обосновка

Следва да се разясни също така начинът за съобщаване на потребителя  на 
информацията за обработката на лични данни.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 9, които 
допълнително определят изискването 
за отсъствие на проследимост и на 
проследяване и за технологиите за 
защитата на правото на личен живот, 
посочени в параграф 1, както и 
условията на частната обработка на 
данни и на информация за ползвателя,
посочена в параграф 3.

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 9, в който
допълнително се определя изискването 
за отсъствие на проследимост и на 
проследяване и за технологиите за 
защитата на правото на личен живот, 
посочени в параграф 1 от настоящия 
член, както и условията на обработка на 
лични данни и на информация за 
ползвателя съгласно параграф 3.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Според събрани от Комисията данни, през 2012 г. около 28 000 души са загинали и над 
1,5 милиона са били ранени при над един милион пътнотранспортни произшествия по 
пътищата на Европа. В допълнение към трагичната загуба на човешки живот и броя на 
пострадалите, това представлява и икономическа тежест от около 130 млрд. EUR 
разходи за обществото всяка година. 

ЕС е твърдо решен да намали броя на пътнотранспортните произшествия, както и да 
смекчи последиците от тях, когато те се случат. Когато бъде окончателно въведена в 
рамките на целия ЕС и на разположение на всеки един водач, системата eCall 
значително ще допринесе за постигането на тези цели. Главната полза от нея 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.

Като един от основните поддръжници в продължение на дълго време на въвеждането 
на системата eCall, на 12 юли 2012 г .  Европейският парламент прие с голямо 
мнозинство съвместен доклад на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и комисията по транспорт и туризъм относно eCall: нова услуга на номер 
112 за граждани, за който докладчикът имаше удоволствието да бъде съдокладчик с 
Дитер-Лебрехт Кох. Като изразява съжаление относно закъснението и липсата на 
напредък по отношение на доброволното въвеждане на системата eCall до момента, 
настоящият доклад взе предвид оценката на въздействието, изготвена от Комисията, 
която сочи, че задължителното въвеждане на системата eCall чрез законодателни 
действия е единствената възможност за постигането на всички положителни резултати. 
Парламентът тогава призовава Комисията да представи предложение в рамките на 
Директива 2007/46/ЕО, за да гарантира задължителното въвеждане до 2015 г. на 
обществена система eCall, основаваща се на телефонен номер 112, във всички нови, 
типово одобрени автомобили във всички държави членки.

Поради това докладчикът приветства предложението на Комисията за въвеждане на 
изискване за оборудване на превозни средства с бордова система eCall, което беше 
представено заедно с предложението за разгръщане на оперативно съвместимата 
система eCall в целия ЕС. Когато бъдат приети, тези две предложения ще допълнят 
регулаторната рамка на системата eCall, за да се гарантира, че от октомври 2015 г. 
всички нови модели леки автомобили и лекотоварни превозни средства ще бъдат 
оборудвани със системата eCall за повиквания на номер 112, както и че ще бъде 
създадена необходимата инфраструктура за правилното приемане и обработване на 
повиквания от системата eCall в центровете за спешни повиквания. Това ще гарантира 
съответствието, оперативната съвместимост и непрекъснатостта на обхващащата целия 
ЕС услуга eCall. 

Докладчикът счита, че и двете предложения в много голяма степен съответстват на 
поисканото от Парламента, и предлага да бъдат одобрени основните им елементи. По 
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този начин, и като своевременно вземе под внимание предложенията на Комисията, 
Парламентът ще запази водещата си позиция сред поддръжниците на въвеждането на 
eCall, като по този начин ще даде своя принос за превръщането на системата eCall в 
реалност до договорения краен срок – 2015 г.

Що се отнася до предложението относно изискванията за типово одобрение по 
отношение на разгръщането на бордовата система eCall, което е предмет на настоящия 
доклад, докладчикът се отнася с особена подкрепа спрямо предложението на 
Комисията и целите, които то се стреми да постигне. Все пак са налице специфични 
аспекти, в които докладчикът счита, че предложението би могло да бъде допълнително 
подобрено или изяснено, с цел да се гарантира постигането на положителни резултати 
за всички засегнати страни. 

Допълнителни услуги при извънредни ситуации и/или услуги с добавена стойност 
(платформа с открит достъп)

С разгръщането на обхващаща целия ЕС публична услуга eCall бъдещите превозни 
средства ще бъдат оборудвани с основна вградена в автомобила телематична 
платформа, която ще свързва технически компоненти (безжична комуникация с 
технология за точно позициониране и връзка с контролните и сензорните системи на 
превозното средство) и би могла да бъде в основата на някои бордови приложения или 
услуги. 

За да се гарантира свободен избор за потребителите, лоялна конкуренция, както и за да 
се насърчат иновациите и да се повиши конкурентоспособността, докладчикът счита, че 
бордовата система eCall следва да бъде открита за евентуални бъдещи бордови 
приложения и услуги. Въпреки това докладчикът счита също, че акцентът следва най-
напред да бъде поставен върху аспектите на безопасността. Следва да се гарантира, че 
въвеждането на всякакви допълнителни бордови приложения или услуги няма да 
доведе до забавяне на въвеждането на основаващата се на номер 112 бордова система 
eCall. Същевременно Комисията следва да бъде насърчавана да активизира 
допълнително своята работа по отношение на услугите с добавена стойност, които биха 
могли да доведат до допълнителни ползи както за потребителите, така и за 
промишлеността, особено във връзка със защитата на личните данни.

Частни услуги за спешни повиквания (поддържани от доставчици, които се 
явяват трета страна, системи eCall)

Частните услуги за спешни повиквания бяха въведени за пръв път в Европа в края на 
90-те години на миналия век, като понастоящем се предоставят от различни 
автомобилни браншове и доставчици на услуги. Въпреки това, едва около 0,7% от 
превозните средства в ЕС понастоящем са оборудвани с частни системи за спешни 
повиквания и техният брой расте много бавно. Освен това, тези частни системи не 
предлагат оперативна съвместимост или непрекъснатост в целия ЕС. Обикновено те се 
предлагат само в луксозни автомобили и в държави, в които съществуват ясни 
икономически аргументи.

Подобно на предлагането на всякакви допълнителни приложения или услуги,  
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докладчикът счита, 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 и са 
предприети необходимите мерки за защита на личните данни. 

eCall следва да бъде публична услуга за спешни повиквания, която е безплатна и 
полезна за всеки водач навсякъде в Европа, независимо от това каква е марката на 
неговия автомобил. Всички превозни средства следва да бъдат оборудвани с 
обществената, основаваща се на номер 112 бордова система eCall, която следва винаги 
да бъде на разположение, най-малкото като резервен вариант. Освен това на 
потребителите следва да се предостави ясна информация за разликите между бордовата 
система eCall и поддържаните от трети страни системи за спешни повиквания, като те 
следва да имат възможността да се прехвърлят по всяко време към обхващащата целия 
ЕС услуга eCall.  

Други разяснения

В допълнение към описаните по-горе аспекти докладчикът счита, че е важно да се 
гарантира в цялото предложение, че задължителното въвеждане на бордовата система 
eCall се основава на вградено в превозното средство оборудване, а не на преносими 
устройства (като мобилни телефони), тъй като последните могат да бъдат отстранени 
или просто да бъде забравено тяхното активиране. 

Освен това, следва да се подкрепи предложението на Комисията за въвеждане през 
първата фаза на задължителното оборудване на превозните средства с бордовата 
система eCall единствено в категориите превозни средства, в които вече съществуват 
съответните механизми за задействане. Все пак, Комисията следва да бъде насърчена да 
направи крачка напред въз основа на вече започнатата работа и да представи 
предложения за разширяване на обхвата на предоставянето на услугата eCall възможно 
най-скоро и за мотоциклети, както и за тежкотоварни превозни средства и автобуси.

Докладчикът счита също така, че системата eCall следва да бъде периодично тествана, 
за да се осигури нейната функционалност през целия период на експлоатация на 
превозното средство. Тъй като този аспект излиза извън обхвата на законодателството 
за типовото одобрение и в настоящото предложение не могат да бъдат въведени 
задължения, съзаконодателите следва да бъдат насърчени да имат предвид въвеждането 
на системата eCall при преразглеждането на Директива 2009/40/ЕО относно прегледите 
за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните 
ремаркета.

Най-сетне, за да се гарантира яснотата на настоящия законодателен акт, докладчикът 
предлага промени в определенията, използвани за неговите цели, както и в 
правомощията, които следва да бъдат делегирани на Комисията по отношение на 
приемането на делегирани актове.
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ПРИЛОЖЕНИЕ - СПИСЪК НА ИЗЛОЖЕНИЯ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Декларация за отказ от отговорност

Настоящият списък на заинтересовани страни е съставен въз основата на заседания, 
кореспонденция и документи за изразяване на позиция, от момента на избирането на 
докладчика до изтичането на крайния срок за представяне на настоящия проектодоклад 
през октомври 2013 г.

Трябва да се отбележи, че списъкът не е изчерпателен, тъй като е трудно да се включи 
целият косвен принос и застъпничеството, които вдъхновиха настоящия доклад. Трябва 
да се отбележи също така, че настоящият проектодоклад бележи само началната фаза 
на законодателната работа в Парламента, като разискванията и законодателната работа 
ще продължат до окончателното приемане на законодателния акт. Заинтересованите 
страни допринасят и на по-късните етапи; поради това приложеният списък следва да 
се разглежда като непълен.

Целта, която преследва докладчикът чрез представянето на информация за 
поддръжниците, е да покаже по открит начин откъде произтича вдъхновението за 
настоящия проектодоклад.

Списък на заинтересованите страни

 ACEA - Европейска асоциация на производителите на автомобили;
 AFCAR – Алианс за свободното поправяне на автомобили
 BMW
 BOSCH
 CLEPA - Европейска асоциация на доставчиците на автомобилни части
 EENA - Европейската асоциация за единен телефон за спешни повиквания
 ERTICO
 ETSC - Европейски съвет за транспортна безопасност
 Европейска агенция за ГНСС
 FIA – Международна автомобилна федерация
 FIGIEFA – Международна федерация на дистрибуторите на едро на автомобилни 

части
 GDV – Асоциация на германските застрахователи
 Hyundai
 IMA (inter Mutuelles Assistance)
 Insurance Europe
 JAMA - Японска асоциация на автомобилните производители
 PSA
 SNSA – Национален синдикат на застрахователните дружества
 Toyota Motor Europe
 VDA - Асоциация на германските автомобилни производители

Най-накрая следва да се отбележи, че докладчикът е работил по въпроса от дълги 
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години, включително в качеството на съдокладчик по доклада по собствена инициатива 
през 2012 г. Можете да се свържете с бюрото на докладчика за изложения на 
заинтересовани страни, предшестващи началото на работата по настоящия доклад.


