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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Внедряването на оперативно съвместимата в целия ЕС система eCall в превозните 

средства във всички държави от ЕС е един от основните приоритети за Съюза и е част 

от програма за действие за безопасност по пътищата през периода 2011-2020 година. 

През 2012 г. около 28 000 души загинаха и над 1,5 млн. бяха ранени при около 1,1 млн. 

пътнотранспортни произшествия по пътищата на ЕС. 

 

Целта на бордовата система eCall е да уведомява службите за спешна помощ и да 

гарантира по-ранно пристигане на квалифицирани и специализирана помощ в случай 

на тежко пътнотранспортно произшествие, с нетно спестяване на около 10 минути.  

 

Понастоящем едва около 0,7 % от превозните средства в ЕС са оборудвани с частни 

системи eCall; различните европейски производители на автомобили вече я предлагат 

наред с други услуги (пътна помощ, динамична навигация,...)..  

 

Докладчикът приветства предложението за решение за разгръщане на оперативно 

съвместимата система eCall в целия ЕС, което е в съответствие с Европейската 

програма за действие за безопасност по пътищата 2011-2020 г. и с предишната 

резолюция на Парламента, приета на 3 юли 2012 г. (P7_TA (2012) 0274). 

 

Въпреки това, за да се даде възможност на държавите членки да въведат съответната 

инфраструктура на центровете за приемане на спешни повиквания и за да може 

автомобилната промишленост да прилага техническите адаптации, които следва да 

бъдат определени в средата на 2014 г. чрез делегирани актове, във всички нови 

автомобили, целевата дата 1 октомври 2015 г. изглежда твърде амбициозна. 

Следователно докладчикът препоръчва това да бъде отложено до юни 2016 г. 

 

Освен това докладчикът въвежда задължение за държавите членки също така да 

гарантират и наличието на еквивалентна степен на точност и надеждност на 

определянето на местонахождението на лицата, обаждащи се на телефон 112, когато 

повикването е било задействано от мобилен терминал.  

 

Въвеждането на системата eCall потвърждава, че данните от ГНСС за 

местоположението могат ефективно да бъдат възстановени и предавани по мобилни 

мрежи до службите за спешно реагиране 112. Въпреки че значението на eCall не е 

поставено под въпрос, следва да бъде отбелязано, че системата ще представляват само 

около 1,7 %1 от годишния брой на спешните повиквания в ЕС. Настоящото 

предложение от страна на Комисията би създало необоснована и последваща ситуация, 

при която местоположението на гражданите ще бъде установявано точно от службите 

за спешно реагиране едва след пътнотранспортни произшествия.  

 

Това задължение ще даде възможност на гражданите и на службите за спешна помощ 

да извличат максимални ползи за обществото от използването на ГНСС технологии за 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252 
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определяне на местоположението, тъй като е изчислено, че по системата eCall ще се 

извършват 5,5 милиона повиквания всяка година в сравнение с очакваните 320 милиона 

спешни повиквания в ЕС годишно. 

 

Това изменение 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. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за решение 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) В Делегиран регламент (ЕС) 

№ 305/2013 на Комисията за допълване 

на Директива 2010/40/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 ноември 2012 г. по отношение на 

хармонизираното предоставяне на 

оперативно съвместима система eCall в 

целия ЕС21 се установяват 

спецификации за модернизиране на 

инфраструктурата на центровете за 

приемане на спешни повиквания, 

необходима за правилното приемане и 

обработване на повиквания от системата 

eCall, с цел гарантиране на 

съответствието, оперативната 

съвместимост и непрекъснатостта на 

хармонизираната услуга eCall в целия 

ЕС. 

(3) В Делегиран регламент (ЕС) 

№ 305/2013 на Комисията за допълване 

на Директива 2010/40/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

26 ноември 2012 г. по отношение на 

хармонизираното предоставяне на 

оперативно съвместима система eCall в 

целия ЕС21 се установяват 

спецификации за модернизиране на 

инфраструктурата на центровете за 

приемане на спешни повиквания, 

необходима за правилното приемане и 

обработване на повиквания от системата 

eCall, с цел гарантиране на 

съответствието, оперативната 

съвместимост и непрекъснатостта на 

хармонизираната услуга eCall в целия 

ЕС и се изисква от държавите членки 

в срок до 23 октомври 2013 г. да 

докладват относно състоянието на 

прилагането, включително график за 

разгръщането през следващите две 

години. 

__________________ __________________ 
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Изменение  2 

Предложение за решение 

Съображение 4 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) като има предвид, че почти 

всички държави членки са подписали 

или са подкрепили Меморандума за 

разбирателство за разгръщането на 

оперативно съвместимата бордова 

система eCall;  

 

 

Изменение  3 

Предложение за решение 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) С цел да се гарантира 

оперативната съвместимост и 

непрекъснатостта на услугата на 

цялата територия на Европейския съюз 

и да се намалят разходите по нейното 

внедряване за ЕС като цяло, е 

необходимо всички държави членки да 

изпълнят приоритетното действие за 

системата eCall в съответствие с общите 

спецификации, установени в Делегиран 

регламент (ЕС) № 305/2013. Това не 

следва да засяга правото на всяка 

държава членка да въвежда 

допълнителни технически средства за 

обработване на други спешни 

повиквания. 

(6) С цел да се гарантира цялостната 

функционалност, съвместимост, 

оперативна съвместимост и 

непрекъснатост на услугата на цялата 

територия на Европейския съюз и да се 

намалят разходите по нейното 

внедряване за ЕС като цяло, е 

необходимо всички държави членки да 

изпълнят приоритетното действие за 

системата eCall в съответствие с общите 

спецификации, установени в Делегиран 

регламент (ЕС) № 305/2013. Това не 

следва да засяга правото на всяка 

държава членка да въвежда 

допълнителни технически средства за 

обработване на други спешни 

повиквания. 
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Изменение  4 

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, 

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. 

(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, 

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.  

 

 

Изменение  5 

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.  
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Изменение  6 

Предложение за решение 

Съображение 8 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Европейският парламент е 

изискал предоставянето на точни и 

надеждни методи за определяне на 

местонахождението на лицата, 

обаждащи се на телефон 112, през 

2007 г., 2011 г., 2013 г., в писмената си 

декларация 0044/2007, в своята 

резолюция P7_TA(2011)0306, 

парламентарния въпроса с искане за 

устен отговор от 31 май 2013 г. и до 

момента е постигнат незначителен 

напредък; 

 

 

Изменение  7 

Предложение за решение 

Съображение 8 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8б) Всички компоненти на услугата 

eCall, свързани с точна и надеждна 

информация за местоположението, 

включително мобилните терминали, 

основаващи се на ГНСС, следва да 

гарантират съвместимост с 

услугите, предоставяни от 

европейските програми за спътникова 

навигация EGNOS и „Галилео", и да се 

възползват в пълна степен от тези 

програми на ЕС, когато започнат да 

функционират. 
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Изменение  8 

Предложение за решение 

Съображение 8 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8в) За да се осигури равностоен 

достъп до номер 112 и службите за 

спешна помощ за всички граждани, 

степента на точност и надеждност 

за местоположението на лицето, 

набиращо номер 112 с основаващ се на 

ГНСС мобилен терминал, следва да 

бъде равностойна на тази на 

повикването, извършено с помощта 

на системата eCall. Член 26 от 

Директива 2009/136/ЕО относно 

единния европейски номер за спешни 

повиквания 112 предвижда критерии 

за точност и надеждност за 

установяване на местоположението 

на повикващия, установени от 

компетентните регулаторни органи, 

докато от Комисията, след като се 

консултира с ОЕРЕС, може да 

предприема технически мерки за 

изпълнение;  

 

Изменение  9 

Предложение за решение 

Член 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки въвеждат не по-

късно от 1 октомври 2015 г. 

необходимата инфраструктура за 

центровете за приемане на спешни 

повиквания от системата eCall, която се 

изисква за правилното приемане и 

обработване на повиквания от системата 

eCall, ако е необходимо с филтър за 

неспешни повиквания, на своя 

територия, в съответствие със 

спецификациите, определени в 

Държавите членки въвеждат не по-

късно от 1 юни 2016 г. необходимата 

инфраструктура за центровете за 

приемане на спешни повиквания от 

системата eCall, която се изисква за 

правилното приемане и обработване на 

повиквания от системата eCall, ако е 

необходимо с филтър за неспешни 

повиквания, на своя територия, в 

съответствие със спецификациите, 

определени в Делегиран регламент (ЕС) 
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Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013, с 

цел гарантиране на съответствието, 

оперативната съвместимост и 

непрекъснатостта на оперативно 

съвместимата система eCall в целия ЕС. 

Това не засяга правото на всяка държава 

членка да организира своите служби за 

спешно реагиране икономически най-

ефективно и съобразно своите нужди, 

включително възможността за 

филтриране на повикванията, които не 

са спешни повиквания и не могат да 

бъдат обработени от центровете за 

приемане на спешни повиквания от 

системата eCall, по-специално в случай 

на ръчно задействани повиквания от 

системата eCall. 

№ 305/2013, с цел гарантиране на 

съответствието, оперативната 

съвместимост и непрекъснатостта на 

оперативно съвместимата система eCall 

в целия ЕС. Държавите членки също 

така гарантират, че степента на 

точност и надеждност за 

установяване на местоположението 

на лицето, набиращо номер 112 с 

основаващ се на ГНСС мобилен 

терминал, е равностойна на тази на 

повикването, извършено с помощта 

на системата eCall, в съответствие с 

Директива 95/46/EО относно 

защитата на данните. Това не засяга 

правото на всяка държава членка да 

организира своите служби за спешно 

реагиране икономически най-ефективно 

и съобразно своите нужди, включително 

възможността за филтриране на 

повикванията, които не са спешни 

повиквания и не могат да бъдат 

обработени от центровете за приемане 

на спешни повиквания от системата 

eCall, по-специално в случай на ръчно 

задействани повиквания от системата 

eCall. 

 

 

Изменение  10 

Предложение за решение 

Член 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 2а 

 В срок до 1 октомври 2015 г. 

държавите членки гарантират, че 

повикванията от системата eCall 

могат да бъдат осъществявани от 

всяка точка на тяхната територия. 
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