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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията

Комисията работи върху системата eCall от 2005 г. насам и направи опит да я въведе на 
доброволен принцип. Тъй като този доброволен подход не проработи – понастоящем 
едва около 0,7 % от превозните средства са оборудвани със система eCall — Комисията 
започна да приема законодателство, за да се превърне eCall в задължителна услуга в 
новите превозни средства.

На 3 юли 2012 г .  Европейският парламент прие с голямо мнозинство доклад по 
собствена инициатива, наречен „eCall — нова услуга на номер 112 за граждани“. В този 
доклад Парламентът счете, че eCall следва да бъде обхващаща целия ЕС обществена 
система за спешни повиквания, вградена в превозното средство и основаваща се на 
телефонен номер за спешни повиквания 112 и на общоевропейските стандарти.
В двете предложения, представени понастоящем за обсъждане, Комисията се придържа 
до голяма степен към доклада на Парламента.

Комисията избра подход „на регулиране“. Системата eCall ще се основава на 
инсталирането във всички автомобили в Европа на типово одобрено оборудване за 
единния европейски номер за спешни повиквания 112, като се започне с определени 
категории превозни средства, 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 общоевропейска услуга, ще ускори разгръщането й и 
ще реализира пълния й потенциал да спасява живота на пострадалите и да смекчава 
степента на нараняванията. В допълнение на и паралелно с посоченото стандартно 
оборудване за повиквания на номер 112, на крайния потребител могат да бъдат 
предоставяни допълнителни бордови услуги за спешни повиквания и/или услуги с 
добавена стойност, които осигуряват допълнителна безопасност и икономически ползи.

На 8 септември 2011 г. Комисията прие препоръка 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).

За да завърши изпълнението на своята стратегия за системата eCall и за да се осигури 
навременно и успоредно прилагане на услугата eCall на основата на телефонен номер 
112 от трите участващи групи от заинтересовани страни (оператори на мобилни мрежи, 
обществени услуги за спешна помощ и автомобилна промишленост) до 2015 г., 
Комисията предложи следното:

а)  Препоръка до държавите членки, насочена към операторите на мобилни мрежи, 
за подкрепа на предаването на повиквания от системата eCall (за което носи 
отговорност ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, приета 
на 8 септември 2011 г.).
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б) Предложение за регламент съгласно законодателството за типовото одобрение 
на превозни средства относно задължителното въвеждане в новите типово 
одобрени превозни средства в Европа от определени категории на тази част от 
системата eCall, която се вгражда в превозните средства (за което носи 
отговорност на ГД „Предприятия и промишленост“ — прието на 13 юни 2013 
г.).

в) В рамките на Директива 2010/40/ЕС относно интелигентните транспортни 
системи, делегиран регламент на Комисията относно спецификациите на 
необходимото оборудване в обществените центрове за приемане на спешни 
повиквания за правилното приемане и обработване на повиквания от системата 
eCall. Това беше последвано от предложение за разгръщане на изискваната 
инфраструктура (за това отговаря ГД „Мобилност и транспорт“) — прието на 
13 юни 2013 г.

Последните предложения, публикувани на 13 юни 2013 г., са следните:

1. Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета за разгръщане на 
оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС

2. Предложение 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

Предложение за регламент

Предложението адаптира регламента за одобрението на типа, за да се изиска да бъдат 
конструирани нови типове пътнически леки автомобили и лекотоварни превозни 
средства, за да се гарантира, че в случай на тежко произшествие автоматично ще бъде 
изпратено спешно повикване (eCall) на номер 112. Също така трябва да бъде възможно 
ръчното изпращане на спешно повикване (eCall) на номер 112.

Поради естеството на информацията, предоставяна чрез тази услуга, Комисията 
предвижда правила за правото на личен живот и защита на данните.

Регламентът ще се прилага от 1 октомври 2015 г.

Становище на докладчика

Докладчикът изразява съгласие с Комисията за ограничаване на обхвата до новите 
типове превозни средства от категории N1 и M1. Той отправя искане към Комисията да 
проучи допълнително дали да се разшири обхватът с двуколесните моторни превозни 
средства, тежкотоварните автомобили и автобусите. Той също така призовава 
производителите във възможно най-кратък срок да инсталират технологията eCall в 
съществуващите типове превозни средства, които ще бъдат произведени след 1 
октомври 2015 г.

Докладчикът подкрепя Комисията в ограничаването на регламента до 
функционирането на услугата eCall. Той счита, че платформата за открит достъп е 
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полезен инструмент, от който ще има огромна полза за водачите в ЕС. Необходими са 
обаче още изследвания, за да се изготви цялостен набор от правила за организиране на 
откритата платформа. Докладчикът следователно оставя предложението на Комисията
непроменено. Това ще позволи на създателите на политики да продължат бързо с 
преговорите, което да доведе до бързо прилагане на системата eCall във всички нови 
превозни средства.

Определение на eCall

Докладчикът предлага да се добави определение за eCall, което е взаимствано от 
делегирания регламент 305/2013.

Услуги от трети страни
Няколко производителя на автомобили вече предлагат на водачите частна система 
eCall. Целта на докладчика не е да бъдат наказани тези производители, като се забранят 
тези услуги. Услугите от трети страни могат да съществуват. Водачите, които изберат 
да имат такава система в автомобила си, трябва да са в състояние да го направят. 
Трябва да бъде изяснено обаче, че eCall 112 е основната система. Тя трябва да бъде 
обществена система, на разположение на всички, и следва да бъде налична във всеки 
нов автомобил от 1 октомври 2015 г. нататък. Освен това трябва да се изясни на 
клиента, че за разлика от използването на системата eCall въз основа на номер 112, 
използването на услуги, предоставяни от трети страни, би могло да направи възможно 
проследяването на автомобила.

Правото на неприкосновеност на личния живот

Докладчикът счита, че е от огромно значение да се зачита правото на неприкосновеност 
на личния живот на водача на автомобила и да се избягва злоупотребата с данни. Той 
следователно подкрепя предложението на Комисията eCall да бъде пасивна система, 
което прави проследяването автомобила невъзможно. Докладчикът обаче иска да 
обърне внимание на гражданите, че ако изберат да използват допълнителна услуга, 
предоставяна от трета страна, то правото им на неприкосновеност на личния живот 
вече няма да бъде гарантирано от настоящия регламент.

Периодични технически проверки

Периодичните технически проверки относно бордовата система eCall следва да попадат 
в обхвата на Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно периодичните 
проверки на техническата изправност на моторните превозни средства и техните 
ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Оборудването на съществуващите 
типове превозни средства, които ще 
бъдат произведена след октомври 
2015 г., с бордовата система eCall 
следва да се извърши във възможно 
най-кратки срокове.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. Оборудването на превозни 
средства, като например двуколесни 
моторни превозни средства, автобуси 
и тежкотоварни автомобили, с 
бордовата система eCall следва
първоначално да не попада в 
приложното поле на настоящия 
регламент. Комисията следва да 
извърши допълнителни изследвания и 
оценка на въздействието относно 
възможността тези превозни 
средства своевременно да бъдат 
оборудвани с бордовата система eCall.

Or. en

Изменение 4

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 

(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 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 
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на водача. увеличават отвличането на вниманието 
на водача.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

14а. Периодичната техническа 
проверка относно бордовата система 
eCall следва да попада в обхвата на
Регламента на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
периодичните проверки на 
техническата изправност на 
моторните превозни средства и 
техните ремаркета и за отмяна на 
Директива 2009/40/ЕО.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 – 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 средство и 
средство за изпълняване на услугата 
eCall посредством обществена мобилна 
безжична съобщителна мрежа.

(2) „вградено бордово устройство“ 
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 
средство и средство за изпълняване на 
услугата eCall посредством обществена 
мобилна безжична съобщителна мрежа.
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Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. „eCall“ означава спешно повикване 
от превозно средство на номер 112, 
направено автоматично чрез 
задействане на бордовите датчици на 
превозното средство или чрез ръчно 
набиране, което чрез публичните 
мобилни безжични съобщителни 
мрежи пренася стандартизиран 
минимален набор от данни и 
осигурява звуков канал за връзка 
между превозното средство и 
центъра за приемане на спешни 
повиквания от системата eCall;

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 5 – 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, 
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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

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Всички производители на 
автомобили трябва да информират 
клиентите си за съществуването на 
безплатна и публично достъпна 
система eCall, основаваща се на 112.

Or. en

Изменение 10

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 вграденото бордово 
устройство са съвместими с
оперативните услуги за определяне на 
местоположението, предоставяни от 
системите за спътникова навигация, 
включително системите „Галилео“ и 
EGNOS.
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Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 В бордовата система eCall са вградени 
технологии за защитата на правото на 
личен живот, за да се осигури на 
ползвателите желаната степен на защита 
на правото на личен живот, както и 
необходимите предпазни мерки, за да се 
предотвратят наблюдение и 
злоупотреба.

В бордовата система eCall са вградени 
технологии за защитата на правото на 
личен живот, за да се осигури на 
ползвателите желаната степен на защита 
на правото на личен живот, както и 
необходимите предпазни мерки, за да се 
предотвратят наблюдение и 
злоупотреба. Производителите на 
автомобили надлежно информират 
клиентите си относно възможното 
проследяване на местоположение в 
резултат на използването на услуги, 
предоставяни от трети страни, 
както и относно въздействието, 
което то може да окаже върху 
правото им на неприкосновеност на 
личния живот.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) срока за съхранение на данните в 
бордовата система;

е) срока за съхранение на данните във 
вграденото бордово устройство;

Or. en
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 а
Периодична техническа проверка

7а. Изискванията за периодичната 
техническа проверка относно 
бордовата система eCall се уреждат 
съгласно Регламента на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
периодичните проверки на 
техническата изправност на 
моторните превозни средства и 
техните ремаркета и за отмяна на 
Директива 2009/40/ЕО.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 5, параграф 7, 
член 6, параграф 4 и в член 8, параграф 
2, се предоставя на Комисията за
неопределен срок, считано от 
[...][Службата за публикации, моля, 
въведете точната дата на влизане в
сила].

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 5, параграф 7, 
член 6, параграф 4 и в член 8, параграф 
2, се предоставя на Комисията за срок
от пет години след датата на влизане 
в сила на настоящия регламент.
Комисията изготвя доклад относно 
делегиранeто на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно
продължаване не по-късно от три 
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месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
правилата за санкциите, приложими при 
несъответствие на производителите с 
разпоредбите на настоящия регламент, и 
предприемат всички мерки, за да 
осигурят тяхното изпълнение.
Предвидените санкции са ефективни, 
пропорционални и възпиращи.
Държавите членки нотифицират тези 
разпоредби на Комисията и без забавяне 
нотифицират на Комисията всякакви 
последващи изменения, които ги 
засягат.

1. Държавите членки определят 
правилата за санкциите, приложими при 
несъответствие на производителите с 
разпоредбите на настоящия регламент и 
съответните делегирани актове, и 
предприемат всички мерки, за да 
осигурят тяхното изпълнение.
Предвидените санкции са ефективни, 
пропорционални и възпиращи.
Държавите членки нотифицират тези 
разпоредби на Комисията и без забавяне 
нотифицират на Комисията всякакви 
последващи изменения, които ги 
засягат.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 а
Докладване

10а. Не по-късно от 1 октомври 
2018 г. Комисията изготвя доклад за 
оценка относно постиженията на 
бордовата система eCall, който 
трябва да бъде представен на 
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Европейския парламент и на Съвета. 
Комисията допълнително проучва 
дали обхватът на регламента следва 
да включи и други категории превозни 
средства, като например двуколесни 
моторни превозни средства, 
тежкотоварни автомобили и 
автобуси. Ако е целесъобразно, 
Комисията представя законодателно 
предложение.

Or. en


