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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 (например: 
„АБВГ“). 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 решение на Европейския парламент и на Съвета за 
въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС
(COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2013)0315),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 91 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, съгласно които предложението му е било представено от 
Комисията (C7-0173/2013),

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

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

– след консултация с Комитета на регионите,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите (А7-0000/2013),

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 решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) От опита с други системи за спешни 
повиквания е известно, че ръчно 
задействаните повиквания от системата 
eCall може да включват повиквания за 
пътна помощ. Ако е необходимо, 

(7) От опита с други системи за спешни 
повиквания е известно, че ръчно 
задействаните повиквания от системата 
eCall може да включват повиквания за 
пътна помощ. Ако е необходимо, 
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държавите членки могат да прилагат 
всички подходящи технически и 
организационни средства, за да 
филтрират повикванията за пътна 
помощ, за да се гарантира, че 
единствено действително спешните 
повиквания се обработват от центровете 
за приемане на спешни повиквания на 
системата eCall.

държавите членки могат да прилагат 
всички подходящи технически и 
организационни средства, за да 
филтрират повикванията за пътна 
помощ, за да се гарантира, че 
единствено действително спешните 
повиквания се обработват от центровете 
за приемане на спешни повиквания на 
системата eCall. Когато правят това, 
държавите членки следва да 
гарантират, че всички повиквания се 
третират по възможно най-
ефективния начин.

Or. en

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Не всички граждани на Съюза са 
запознати с използването на услугата 
eCall.  Държавите членки следва да 
организират в сътрудничество с 
Комисията кампании за повишаване 
на осведомеността. Тези кампании 
следва да информират гражданите за 
съществуването на свободна и 
обществено достъпна услуга eCall, 
като се подчертават ползите и 
функционалните възможности на 
системата.

Or. en

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 8 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) С цел да се осигури надежден 
достъп до единния европейски номер 
за спешни повиквания 112 и службите 
за спешна помощ за всички граждани 
на Съюза, държавите членки следва 
да увеличат, с помощта на основаващ 
се на ГНСС мобилен терминал, 
степента на точност и надеждност 
на идентифициране на 
местонахождението на лице, което 
се обажда на номер 112, за да се 
гарантира, че спешните повиквания 
на номер 112 се третират по същия 
начин, както повикванията в 
системата eCall.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Предложението на Комисията

Комисията работи върху системата eCall от 2005 г. насам и се опита да я въведе на 
доброволна основа.  Тъй като този доброволният подход не даде резултат —
понастоящем едва около 0,7 % от превозните средства са оборудвани със система eCall 
— Комисията започна да приема законодателство, така че да направи задължително 
въвеждането на системата eCall в новите превозни средства.

Европейският парламент прие на 3 юли 2012 г. с голямо мнозинство доклад по 
собствена инициатива, озаглавен „eCall — нова услуга на номер 112 за граждани“. В 
този доклад Парламентът изрази мнението, че системата eCall следва да бъде 
обхващаща целия ЕС публична система за спешни повиквания, вградена в превозното 
средство и основаваща се на телефонен номер 112 и на общоевропейските стандарти.

Комисията последва до голяма степен доклада на Парламента с двете предложения, 
представени за обсъждане в момента.

Комисията избра „регулаторен“ подход. 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 за спешни 
повиквания eCall достъпна за всички граждани в Европа като общоевропейска услуга, 
ще ускори въвеждането ѝ и ще реализира пълния й потенциал да спасява живота на 
пострадалите и да намалява степента на нараняванията. В допълнение на или 
успоредно с посоченото стандартно оборудване за повиквания на номер 112, на 
крайния потребител могат да бъдат предоставяни още услуги за спешни повиквания 
и/или услуги с допълнителни предимства в превозните средства, които ще 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 подкрепяне на предаването на повикванията от системата eCall (под 
отговорността на ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, 
приета на 8 декември 2011 г.).
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б) Предложение за регламент съгласно законодателството за типово одобрение на 
превозните средства за задължителното въвеждане на вградена в автомобилите 
система eCall в новите типово одобрени автомобили в Европа от избрани 
категории (под отговорността 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. Той беше последван от предложение относно внедряването на тази 
необходима инфраструктура (под отговорността на 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

Как действа системата?
Системата eCall се задейства автоматично веднага след като бордовите сензори засекат 
тежко произшествие.  Веднъж задействана, системата набира Европейския номер за 
спешни повиквания 112, установява телефонна връзка със съответния център за спешни 
повиквания и предава данни за произшествието на спасителните служби, включително 
времето на произшествието, точното положение на претърпялото произшествие 
превозно средство и посоката на движение.  Системата eCall може също така да бъде 
задействана ръчно чрез натискане на бутон в автомобила, например от свидетел на 
тежка злополука.
Според Комисията системата eCall за спешни повиквания 112  може да ускори 
времето за спешно реагиране с 40 % в градските райони и с 50 % в селските 
райони1 (с нетно спестяване на около 10 минути).
Предложение за решение
Адресати на настоящото решение са държавите членки. Настоящото предложение се 
отнася за частта, свързана с инфраструктурата на центровете за приемане на спешни 
повиквания, свързани с обществената безопасност в съответствие със стратегията на 
Комисията относно системата за спешно повикване от автомобили (eCall), въз основа 
на тристранен регулаторен подход, включващ бордовата система на автомобилите, 
далекосъобщителните мрежи и центровете за приемане на спешни повиквания. То е в 
съответствие със спецификациите, посочени в Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013. 
То е съставено от следните правни принципи:

                                               
1 Германско проучване, извършено от „STORM“ (Управление на транспорта в Щутгарт чрез регионално 
управление - Stuttgart Transport Operation by Regional Management)
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а) Държавите членки  трябва 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 не 
по-късно от 1 октомври 2015 г. и

б) Най-късно 18 месеца след влизане в сила на настоящото решение държавите 
членки докладват на Комисията относно изпълнението на настоящото решение. 
Решението ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския съюз.

Разходите за държавите членки зависят до голяма степен от настоящата 
организация/ниво на оборудване на националните инфраструктури и броя на 
центровете за обслужване на повиквания, свързани с обществената безопасност (PSAP). 
Естествено, новаторските решения дават възможност за значително намаляване на 
разходите.

Становище на докладчика

Пътната безопасност е била винаги важен въпрос за Европейския парламент. 
Докладчикът подкрепя изцяло предложението на Комисията за задължително 
въвеждане на системата eCall във всички нови превозни средства от 1 октомври 2015 г. 
Фактът, че едно автоматично повиквания може да доведе до по-бърза намеса на 
службите за спешно реагиране, води до по-малко жертви и по-малко тежки 
наранявания за европейските шофьори и гражданите. Всяка минута е от решаващо 
значение за спасяването на живота на пострадалите хора и за намаляване на 
сериозността на нараняванията.

Поради това докладчикът счита, че трябва да се действа бързо по това досие,  и 
призовава останалите държави членки да последват този негов подход.

Днес едва около 0,7 % от превозните средства в ЕС са оборудвани с частни системи 
eCall, което прави наложително задължителното въвеждане на системата eCall. 
Системата eCall трябва да бъде свободна и обществена услуга, достъпна за всички 
шофьори.

Номерът за спешни повиквания 112 вече съществува и съществуват центрове за 
обслужване на повиквания, свързани с обществената безопасност, и те функционират 
добре. Това води до факта, че инвестициите от страна на държавите членки ще бъдат 
минимални. В резултат на пилотния проект HeERO (пилотен проект за хармонизация 
на системата eCall в ЕС - Harmonised eCall European Pilot) някои държави членки 
(Чешката република, Хърватия и Румъния) са вече готови за прилагане на услугата 
eCall 112. Множество държави членки са започнали да се занимават с пилотния проект, 
така че работата продължава. Поради това докладчикът преценява, че датата 1 
октомври 2015 г. е постижима цел за държавите членки, които трябва да осъвременят 
своята инфраструктура по подобаващ начин.

Тъй като услугата „112“ все още не е добре позната на обществеността, би било 
уместно държавите членки да извършват дейност за повишаване на осведомеността 



PR\1005914BG.doc 11/11 PE521.535v01-00

BG

относно системата за спешни повиквания 112 и функционалните възможности на 
системата eCall, като стартират кампании за повишаване на осведомеността. За да се 
осигури съгласуваност между различните държави членки, Комисията следва да 
координира и да ги подпомага при организирането на тази кампания.

Решението дава на държавите членки възможност за филтриране на постъпващите 
повиквания, за да се улеснява работата на центровете за обслужване на повиквания, 
свързани с обществената безопасност (PSAP). Ръчно задействаните повиквания могат 
да бъдат третирани по различен начин от автоматичните повиквания. Докладчикът 
изразява съгласие с този подход, но желае, че е важно държавите членки да третират 
всички повиквания ефективно.

Докладчикът добавя съображение, с което се подчертава, че точното и надеждно 
установяване на местонахождението на лицата, обаждащи се на телефон 112, също е 
наложително. Наред със системата еCall и  „нормалните“ на повиквания на номер 112 
следва да се третират по съответен начин, за да се избегне създаването на необоснована 
и непоследователна ситуация, при която местоположението на гражданите ще бъде 
установявано точно от службите за спешно реагиране едва след пътнотранспортни 
произшествия. Това съображение цели да се гарантира, че всички граждани, а не само 
тези, които разполагат с оборудвани със системата eCall превозни средства, могат да се 
възползват от вече широко разгърнатите ГНСС технологии за определяне на 
местоположението.


