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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейската комисия работи върху предложенията, свързани със системата e-Call, от 
2005 г. насам и първоначално тя обмисляше въвеждането на системата единствено на 
доброволни начала. Такъв подход се оказа неуспешен, като се има предвид, че 
понастоящем едва около 0,7 % от превозните средства са оборудвани със система eCall.

За да се намери изход от тази ситуация, Комисията понастоящем избира „регулаторен“ 
подход, който ще направи задължително въвеждането на системата e-Call в нови 
превозни средства. Системата eCall ще се основава на инсталирането във всички 
автомобили на типово одобрено оборудване за единния европейски номер за спешни 
повиквания 112 и на установяването на рамка за обработване на повикванията от 
системата eCall в далекосъобщителните мрежи и центровете за приемане на спешни 
повиквания. Този подход ще направи системата eCall достъпна за всички граждани в 
Европа като в достъпна в целия ЕС услуга.

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

С разгръщането на достъпната в целия ЕС обществена 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). Въпреки това докладчикът счита, че други услуги, предоставяни 
на потребителите, трябва да бъдат разглеждани в специално създаден регламент
относно интелигентните системи за управление на движението и телематичните 
платформи.  Регламентът относно изискванията за типово одобрение във връзка със 
системата ECall следва да се съсредоточи само върху услугите за спешна помощ, 
предоставяни чрез европейската инфраструктура на номера за спешни повиквания 112.  
Въвеждането на този етап на платформа с открит достъп може да доведе до правен 
вакуум по отношение на ангажираността и отговорността, както и до допълнителни 
закъснения на пускането в експлоатация на система eCall за спешни повиквания, 
основана на номера за спешни повиквания 112.  При все това Комисията следва да 
предложи най-късно до април 2014 г. регламент за услуги с добавена стойност, които 
биха могли да доведат до допълнителни ползи за потребителите.

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

Следва да бъде позволено на системата eCall, включваща услуги, поддържани от 
доставчици, които се явяват трета страна, да съществува успоредно със системата eCall, 
основана на номера за спешни повиквания 112, и поради това следва да бъде включено 
и определение.  В допълнение към това, на поддържаните от доставчици, които се 
явяват трета страна, системи eCall следва да бъде позволено да съществуват успоредно 
с основаваща се на номер 112 бордова система eCall единствено при условие, че 
обществената услуга eCall на номер 112 е винаги на разположение поне като резервен 
вариант.
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Други разяснения

С цел изясняване на различните процеси и части, които изграждат бордовата система 
eCall, докладчикът е предпочел да бъдат изготвени подборни определения за: самото 
повикване, оборудването, а също така и за мрежата, която пренася на информацията, 
както и за нейния приемник. Първоначално изготвените определения не предоставят 
ясно разграничение между тези различни аспекти.

Що се отнася до съвместимостта със спътниковите системи „Галилео“ и EGNOS, 
докладчикът счита, че не е възможно окончателното разработване на приемник за 
позициониране без цялостен достъп до спътниците за позициониране.  До постигането 
на тази цел изискването за съвместимост не следва да има задължителен характер.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Предоставянето на точна и надеждна 
информация за местоположението е 
съществен елемент на ефективната 
работа на бордовата система eCall. 
Поради това е целесъобразно да се 
изисква нейната съвместимост с 
услугите, предоставяни от програмите
за спътникова навигация, включително 
системите, създадени по програмите 
„Галилео“ и EGNOS, определени в 
Регламент (ЕО) № 683/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 
юли 2008 г. за продължаване на 
изпълнението на европейските програми 
за спътникова навигация (EGNOS и 
„Галилео“)8.

(6) Предоставянето на точна и надеждна 
информация за местоположението е 
съществен елемент на ефективната 
работа на бордовата система eCall. 
Поради това е целесъобразно да се 
изисква нейната съвместимост с 
услугите, предоставяни от 
оперативните програми за спътникова 
навигация, включително системите, 
създадени по програмите „Галилео“ и 
EGNOS, определени в Регламент (ЕО) 
№ 683/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета от 9 юли 2008 г. за 
продължаване на изпълнението на 
европейските програми за спътникова 
навигация (EGNOS и „Галилео“)8.

__________________ __________________
8 ОВ L 196, 24.7.2008 г. стр. 1. 8 ОВ L 196, 24.7.2008 г. стр. 1.
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Or. en

Изменение 2

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 
вече съществува подходящ механизъм 
за задействане.

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

Or. en

Изменение 3

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, предоставяни от 
трети страни, услуги при извънредни 
ситуации, успоредно или като се гради 
върху бордовата система eCall, 
използваща номер 112. Въпреки това 
тези допълнителни услуги за спешна 
помощ следва да бъдат проектирани 
така, че да не увеличават отвличането на 
вниманието на водача, и трябва да 
зависят от избора на 
потребителите.

Or. en
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Изменение 4

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, Комисията следва да
предложи, след като извърши 
консултации с всички заинтересовани 
участници, нов регламент за 
спомагателните услуги и 
стандартизирана оперативно 
съвместима телематична платформа, 
която може да бъде разработена за 
евентуални бъдещи бордови 
приложения или услуги. За тази цел  
Комисията следва да  предостави в 
срок до април 2014 г. спецификации и 
да актуализира списъка на 
приоритетни действия, включени в 
Директива 2010/40 на Съвета от 7 
юли 2010 г. година относно рамката 
за внедряване на интелигентните 
транспортни системи в областта на 
автомобилния транспорт и 
взаимодействие с останалите видове 
транспорт. Следва да бъдат 
предоставени допълнителни 
разяснения относно условията, при 
които третите страни, 
предоставящи услуги с добавена 
стойност,  могат да имат достъп до 
данните, съхранявани в бордовата 
система.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) В съответствие с препоръките, 
направени от Работната група по 
член 29 за защитата на данни, и 
съдържащи се в „Работния документ 
относно защитата на данни и 
последиците, свързани с правото на 
личен живот за инициативата eCall“, 
приет на 26 септември 2006 г.1 , всяко 
обработване на лични данни 
посредством бордовата система eCall 
следва да е в съответствие с правилата 
за защита на лични данни, предвидени в 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 октомври 
1995 г. за защита на физическите лица 
при обработването на лични данни и за 
свободното движение на тези данни2 и с 
Директива 2002/58/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. 
относно обработката на лични данни и 
защита на правото на неприкосновеност 
на личния живот в сектора на 
електронните комуникации (Директива 
за правото на неприкосновеност на 
личния живот и електронни 
комуникации)3, по-специално с цел да 
се гарантира, че превозните средства, 
които са оборудвани с бордова система 
eCall, при нормален работен режим, 
свързан с eCall за номер 112, не са 
проследими и не са подложени на 
постоянно проследяване и че 
минималният набор от данни, изпратени 
от бордовата система eCall, включва 
минималната информация, необходима 

(13) В съответствие с препоръките, 
направени от Работната група по 
член 29 за защитата на данни, и 
съдържащи се в „Работния документ 
относно защитата на данни и 
последиците, свързани с правото на 
личен живот за инициативата eCall“, 
приет на 26 септември 2006 г.4 , всяко 
обработване на лични данни 
посредством бордовата система eCall 
следва да е в съответствие с правилата 
за защита на лични данни, предвидени в 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 октомври 
1995 г. за защита на физическите лица 
при обработването на лични данни и за 
свободното движение на тези данни5 и с 
Директива 2002/58/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. 
относно обработката на лични данни и 
защита на правото на неприкосновеност 
на личния живот в сектора на 
електронните комуникации (Директива 
за правото на неприкосновеност на 
личния живот и електронни 
комуникации)6 , по-специално с цел да 
се гарантира, че данните, събирани от 
бордовата система eCall при нормален 
работен режим, свързан с eCall за номер 
112, няма да бъдат използвани за 
други цели  и че минималният набор от 
данни, изпратени от бордовата система 
eCall, включва минималната 
информация, необходима за 
подходящото обработване на спешни 

                                               
1 1609/06/EN – WP 125.
2 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
3 ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.
4 1609/06/EN – WP 125.
5 ОВ L 281, 23.11.95, стр. 31.
6 ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.
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за подходящото обработване на спешни 
повиквания.

повиквания.

Or. en

Изменение 6

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.

(16) На производителите на превозни 
средства следва да се предостави 
достатъчно време за адаптиране към 
техническите изисквания на настоящия 
регламент, като се има предвид, че 
техническите изисквания за 
изпитване, прилагане на 
съответните стандарти и защита 
на личните данни и личния живот ще 
бъдат установени след влизането в 
сила на настоящия регламент с 
помощта на делегирани актове.

Or. en

Изменение 7

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 
извършват предаването eCall, която е
задействана автоматично — чрез 
монтирани в автомобила датчици, или 
ръчно, и която излъчва сигнали, 
посредством обществени мобилни 
безжични далекосъобщителни мрежи, за 
предаване на стандартизиран 
минимален набор от данни и за  
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установяване на  аудио канал на базата 
на номер 112 или на основата eCall 
услуги, предоставяни от доставчик, 
който е трета страна, между 
пътуващите в превозното средство и 
обществения център за приемане на 
спешни повиквания;

Or. en

Изменение 8

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

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) "поддържана от доставчици, 
които се явяват трета страна, 
система eCall (TPS-eCall)" означава 
система за спешни повиквания 
съгласно стандарт EN 16102:2011, 
която включва предаването на данни 
до доставчик на услуги, който се явява 
трета страна, и установяването на 
гласово повикване към този доставчик 
на услуги, който се явява трета 
страна, посредством мобилни 
безжични съобщителни мрежи.
В случай на тежко произшествие, 
доставчикът на услуги, който се 
явява трета страна,  установява 
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гласова връзка с най-подходящия 
обществен център за приемане на 
спешни повиквания ((PSAP) и изпраща 
цялата необходима информация 
относно произшествието, 
включително информацията, 
посочена в EN 15722 (интелигентни 
транспортни системи — eSafety —  
минимален набор от данни за 
системата eCall") към този най-
подходящия център за приемане на 
спешни повиквания ;

Or. en

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) „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 
съответната държава членка;

Or. en

Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2г) "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 
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за приемане на спешни повиквания от 
системата eCall;

Or. en

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2д) „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 
съобщителна мрежа;

Or. en

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2е) „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;
__________________
1Директива 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, 
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24.4.2002 г., стp. 33).
2Директива 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

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 5 – точка 2 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това не засяга правото на 
собственика на превозното средство 
да използва друга система за спешни 
повиквания, инсталирана в 
превозното средство и предоставяща 
сходна услуга, в допълнение към 
бордовата система eCall. В такъв 
случай тази друга система за спешни 
повиквания трябва да е в 
съответствие със стандарта EN 
16102 „Интелигентни транспортни 
системи. Електронна сигурност 
(eSafety). Поддържана от доставчици, 
които се явяват трета страна, 
система eCall. Оперативни 
изисквания“. Производителите 
демонстрират, че бордовата система 
включва превключвател, който 
гарантира, че има само по една 
активна система и че бордовата 
система eCall автоматично се 
задейства, в случай че другата 
система за спешни повиквания не 
функционира.

Or. en
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 5 – точка 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 са 
съвместими с услугите за определяне на 
местоположението, предоставяни от 
оперативните системи за спътникова 
навигация, включително системите 
„Галилео“ и EGNOS.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 5 – точка 6

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 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.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 5 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
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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,. 

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:

a) EN 16072 „Интелигентни 
транспортни системи. Електронна 
сигурност (eSafety). Оперативни 
изисквания на паневропейскa система за 
електронно повикване (eCall)“; 
б) EN 16062 „Интелигентни 
транспортни системи. Електронна 
сигурност (eSafety). Система за 
електронно повикване (eCall) с 
изисквания за протоколи за прилагане 
при извънредни ситуации (HLAP)“;
в) EN 16454 „Интелигентни 
транспортни системи - eSafety -
изпитване за съответствие eCall от 
крайна точка до крайна точка“, по 
отношение на съответствието на 
бордовата система eCall на 
общоевропейската услуга eCall;

г) всякакви допълнителни 
стандарти или правила на ИКЕ на 
ООН, свързани със системите eCall.

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,. 

Техническите изисквания и 
изпитванията, посочени в първа алинея, 
се приемат след консултации със 
съответните заинтересовани участници 
и  се основават на изискванията, 
определени в параграфи 3, 4 и 6, както и 
на следните стандарти, когато това е 
приложимо:

a) CEN – EN 16072 от 2011 г.
„Интелигентни транспортни системи. 
Електронна сигурност (eSafety). 
Оперативни изисквания на 
паневропейскa система за електронно 
повикване (eCall)“; 

б) CEN – EN 16062 от 2011 г.
„Интелигентни транспортни системи. 
Електронна сигурност (eSafety). 
Система за електронно повикване 
(eCall) с изисквания за протоколи за 
прилагане при извънредни ситуации 
(HLAP)“;
в) CEN – EN 16454, версия
„Интелигентни транспортни системи -
eSafety - изпитване за съответствие eCall 
от крайна точка до крайна точка“, по 
отношение на съответствието на 
бордовата система eCall на 
общоевропейската услуга eCall;

ва) нов CEN – EN 15722 от 2011 г.  
"Интелигентни транспортни 
системи — eSafety —  минимален 
набор от данни за системата eCall"
вб) нов CEN – EN 16102 от 2011 г. 
"Интелигентни транспортни 
системи —оперативни изисквания за 
системата eCall за  подкрепа от 
трети страни"
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Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 6 – точка 1 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с разпоредбите на 
Директива 95/46/ЕО и Директива 
2002/58/ЕО, производителите 
осигуряват, че превозните средства, 
оборудвани с бордова система eCall не 
са проследими и не са обект на 
постоянно проследяване при 
нормалния им работен режим, свързан 
с eCall.

В съответствие с разпоредбите на 
Директива 95/46/ЕО и Директива 
2002/58/ЕО, производителите 
осигуряват, че данните, събирани от
бордова система eCall при нейния 
нормален работен режим, свързан с 
eCall, няма да бъдат използвани за 
други цели.

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 6 – точка 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Минималният набор от данни, 
изпратен от бордовата система eCall, 
включва само минимално 
необходимата информация, изисквана 
за правилното обработване на 
спешните повиквания.

2. Минималният набор от данни, 
изпратен от бордовата система eCall, 
включва само 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

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 октомври 2015 г., 
националните органи издават одобрение 
на типа на ЕО по отношение на 
бордовата система eCall само на нови 
типове превозни средства, които са в 
съответствие с настоящия регламент и 
делегираните актове, приети по силата 
на настоящия регламент.

Считано от 1 юни 2016 г., националните 
органи издават одобрение на типа на ЕО 
по отношение на бордовата система 
eCall само на нови типове превозни 
средства, които са в съответствие с 
настоящия регламент и делегираните 
актове, приети по силата на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 а
Докладване

10a. Не по-късно от 1 октомври 2018 
г. Комисията извършва оценка на 
степента на проникване и 
въздействието на бордовата система 
eCall. Тази оценка се представя на 
Европейския парламент и на Съвета. 

Or. en


