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ΟΔΗΓΙΑ 2010/…./ΕΕ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα 

των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς

(κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 91,

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία2,

                                               

1 Γνώμη της 13ης Μαΐου 2009. ΕΕ C 277, 17.11.2009, σ. 85.
2 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα 

στην Επίσημη Εφημερίδα) θέση του Συμβουλίου της …. (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην 
Επίσημη Εφημερίδα) θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα 
στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της ….
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η αύξηση των οδικών μεταφορών στην Ένωση, που συναρτάται με την ανάπτυξη της 

ευρωπαϊκής οικονομίας και με τις απαιτήσεις κινητικότητας των πολιτών, είναι η βασική 

αιτία της αυξανομένης συμφόρησης του οδικού δικτύου και κατανάλωσης ενέργειας και 

πηγή περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων.

(2) Η αντιμετώπιση τέτοιων σημαντικών προβλημάτων δεν μπορεί να περιοριστεί σε 

παραδοσιακά μέτρα, όπως η επέκταση της υφιστάμενης υποδομής οδικών μεταφορών . Η 

καινοτομία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξεύρεση κατάλληλων λύσεων για την 

Ένωση.

(3) Τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS) είναι προηγμένες εφαρμογές οι οποίες, χωρίς να 

περιλαμβάνουν την ευφυΐα ως τέτοια, έχουν στόχο να προσφέρουν καινοτόμες υπηρεσίες 

όσον αφορά στους διαφόρους τρόπους μεταφοράς και στη διαχείριση της κυκλοφορίας, να 

επιτρέπουν στους διάφορους χρήστες να ενημερώνονται καλύτερα και να κάνουν

ασφαλέστερη, πιο συντονισμένη και «ευφυέστερη» τη χρήση των δικτύων μεταφορών.
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(4) Τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS) συνδυάζουν τις τηλεπικοινωνίες, τις 

τεχνολογίες ηλεκτρονικής και πληροφοριών με τη τεχνική των μεταφορών για τον 

προγραμματισμό, το σχεδιασμό, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη διαχείριση 

συστημάτων μεταφορών. Η εφαρμογή των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών στις οδικές μεταφορές και στις διεπαφές τους με άλλους τρόπους μεταφοράς 

(Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, ITS) θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων, της απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής, της 

ασφαλείας και της προστασίας των οδικών μεταφορών συμπεριλαμβανομένης της 

μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, της δημόσιας ασφαλείας, της κινητικότητας των 

επιβατών και των εμπορευματικών μεταφορών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς και υψηλότερα επίπεδα ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης. 

Τέτοιες εφαρμογές δεν θα πρέπει ωστόσο να αφορούν θέματα εθνικής ασφαλείας ή τις 

ανάγκες της εθνικής αμύνης.

(5) Η προϊούσα εφαρμογή των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών σε 

άλλους τρόπους μεταφοράς θα πρέπει πλέον να αποτυπωθεί και στον τομέα των οδικών 

μεταφορών ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη ενοποίηση στο πεδίο αυτό μεταξύ των οδικών 

και των άλλων τρόπων μεταφοράς.

(6) Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι εθνικές εφαρμογές των τεχνολογιών αυτών έχουν ήδη αρχίσει 

να αναπτύσσονται στον τομέα των οδικών μεταφορών, αλλά αυτή η ανάπτυξη παραμένει

κατακερματισμένη και ασυντόνιστη και δεν μπορεί να εξασφαλίσει γεωγραφική συνέχεια 

των υπηρεσιών ITS σε όλη την Ένωση και στα εξωτερικά της σύνορα.
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(7) Χρειάζονται προδιαγραφές και ενδεχομένως πρότυπα που θα καθορίζουν περαιτέρω 

λεπτομερείς διατάξεις και διαδικασίες για μια συντονισμένη και αποτελεσματική 

ανάπτυξη των ITS σε όλη την Ένωση. Προτού υιοθετηθούν οποιεσδήποτε προδιαγραφές, 

η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τη συμμόρφωσή τους με ορισμένες βασικές αρχές που 

προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα κατά κύριο λόγο 

στους τέσσερις βασικούς τομείς για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη των ITS. Θα πρέπει 

να δίνεται προτεραιότητα κατά κύριο λόγο στους τέσσερις τομείς για την ανάπτυξη και 

χρήση των προτύπων και προδιαγραφών ITS. Κατά την περαιτέρω υλοποίηση των ITS θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη με βάση την τεχνολογική πρόοδο και τα χρηματοοικονομικά 

κονδύλια οι υφιστάμενες υποδομές ITS που έχει αναπτύξει κάποιο μεμονωμένο κράτος 

μέλος.

(8) Όταν θεσπίζεται μια νομοθετική πράξη ως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο 

εδάφιο της παρούσας οδηγίας, η δεύτερη πρόταση του άρθρου 5 παράγραφος 1 θα πρέπει 

να τροποποιείται αναλόγως.

(9) Οι προδιαγραφές θα πρέπει μεταξύ άλλων να λαμβάνουν υπόψη και να στηρίζονται στην 

υφισταμένη πείρα και στα αποτελέσματα στον τομέα των ITS, κυρίως στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας eSafety, η οποία δρομολογήθηκε από την Επιτροπή τον Απρίλιο του 2002. 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας η Επιτροπή δημιούργησε το Φόρουμ eSafety με σκοπό την 

προώθηση και την περαιτέρω εφαρμογή συστάσεων για τη στήριξη της ανάπτυξης και 

χρήσης των συστημάτων eSafety. 
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(10) Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται κυρίως χάριν της ιστορικής τους σημασίας και που 

ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά και/ή έλαβαν έγκριση τύπου και/ή ετέθησαν σε λειτουργία 

πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και των εκτελεστικών της μέτρων δεν 

θα πρέπει να θιγούν από τους κανόνες και διαδικασίες της παρούσας οδηγίας.

(11) Τα ITS θα πρέπει να στηρίζονται σε διαλειτουργικά συστήματα βασιζόμενα σε ανοικτά 

και δημόσια πρότυπα, διαθέσιμα σε όλους αδιακρίτως τους παρόχους και χρήστες 

υπηρεσιών και εφαρμογών.

(12) Η ανάπτυξη και χρήση των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS ενέχει επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη 

νομοθεσία της Ένωσης, και ιδίως την στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών1 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής 

ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών2. Μεταξύ άλλων κατά την υλοποίηση 

των εφαρμογών ITS θα πρέπει να εφαρμοστούν οι αρχές του περιορισμού του σκοπού και 

της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

                                               

1 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.
2 ΕΕ L 201, 31.7.2003, σ. 37.
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(13) Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανωνυμοποίηση ως βασική αρχή προστασίας της ιδιωτικής 

ζωής. Για την προστασία των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο πεδίο 

της ανάπτυξης των εφαρμογών και των υπηρεσιών ITS, η Επιτροπή θα πρέπει, 

ενδεχομένως, να συμβουλευτεί τον ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων και να 

ζητήσει τη γνώμη της Ομάδας προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

(14) Η ανάπτυξη και χρήση των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS και κυρίως των υπηρεσιών 

πληροφοριών για τις μετακινήσεις και την κυκλοφορία συνεπάγονται την επεξεργασία και 

χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις, τα 

οποία αποτελούν μέρος των εγγράφων που διαθέτουν δημόσιοι φορείς των κρατών μελών. 

Αυτή η επεξεργασία και χρήση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της 

Ένωσης, όπως διατυπώνονται στην οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 

δημοσίου τομέα1.

                                               

1 ΕΕ L 345, 31.12.2003, σ. 90.
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(15) Σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις, οι προδιαγραφές θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερείς 

διατάξεις θέσπισης της διαδικασίας για την αξιολόγηση της πιστότητας ή καταλληλότητας 

χρήσης των στοιχείων εξοπλισμού. Οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να βασίζονται στην 

απόφαση αριθ. 768/2008/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης 

Ιουλίου 2008 για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων1, ιδίως όσον αφορά τις ενότητες 

των διαφόρων φάσεων των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας. Η οδηγία 

2007/46/ΕΚ2 θεσπίζει πλαίσιο για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων, των 

εξαρτημάτων τους και του σχετικού τους εξοπλισμού, ενώ οι οδηγίες 2002/24/ΕΚ3 και 

2003/37/ΕΚ4 θέτουν κανόνες για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με 

κινητήρα και γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των εξαρτημάτων τους και του σχετικού 

τους εξοπλισμού. Συνεπώς, αν προβλεπόταν μια αξιολόγηση της πιστότητας του 

εξοπλισμού και των εφαρμογών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω 

οδηγιών, αυτό θα συνιστούσε μια περιττή επανάληψη εργασιών. Παράλληλα, μολονότι οι 

διατάξεις αυτών των οδηγιών εφαρμόζονται σε εξοπλισμό σχετιζόμενο με ITS ο οποίος 

τοποθετείται εντός των οχημάτων, δεν εφαρμόζονται σε εξωτερικό εξοπλισμό και 

λογισμικό ITS οδικής υποδομής. Στις περιπτώσεις αυτές, οι προδιαγραφές θα μπορούσαν 

να προβλέπουν διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας. Οι εν λόγω διαδικασίες θα 

πρέπει να περιορίζονται στα αναγκαία σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

                                               

1 ΕΕ L 218, 13.8.2008, σ. 82.
2 ΕΕ L 263, 9.10.2007, σ. 1.
3 ΕΕ L 124, 9.5.2002, σ. 1.
4 ΕΕ L 171, 9.7.2003, σ..
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(16) Για εφαρμογές και υπηρεσίες ITS για τις οποίες απαιτούνται ακριβείς και εγγυημένες 

υπηρεσίες χρονισμού και εντοπισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υποδομές που 

βασίζονται σε δορυφόρους ή οποιαδήποτε τεχνολογία ισοδύναμης ακρίβειας όπως η 

προβλεπομένη στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 

2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες1 και 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo)2.

(17) Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καινοτόμες τεχνολογίες, όπως Συσκευές Αναγνώρισης με 

χρήση Ραδιοσυχνοτήτων (RFID) ή Egnos /Galileo, για την υλοποίηση των εφαρμογών 

ITS, κυρίως για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό του φορτίου κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού του και με κάθε τρόπο μεταφοράς.

                                               

1 EE L 3, 5.1.2005, σ. 1.
2 EE L 196, 24.7.2008, σ. 1
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(18) Σημαντικοί παράγοντες, όπως πάροχοι υπηρεσιών ITS, ενώσεις χρηστών ITS, φορείς 

εκμετάλλευσης μεταφορών και εγκαταστάσεων, εκπρόσωποι της μεταποιητικής 

βιομηχανίας, κοινωνικοί εταίροι, επαγγελματικές ενώσεις και τοπικές αυτοδιοικήσεις, θα 

πρέπει να μπορούν να συμβουλεύουν την Επιτροπή για τις εμπορικές και τεχνικές πλευρές 

της ανάπτυξης των ITS στη Ένωση. Έτσι η Επιτροπή, για να υπάρχει μια στενή 

συνεργασία με τους παράγοντες και τα κράτη μέλη, θα πρέπει να δημιουργήσει μια 

συμβουλευτική ομάδα ITS. Οι εργασίες αυτής της ομάδας θα πρέπει να διεξάγονται με 

διαφάνεια και τα σχετικά αποτελέσματα θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση της επιτροπής 

που ιδρύεται δια της παρούσας οδηγίας.

(19) Χρειάζονται ενιαίες συνθήκες εφαρμογής για την έκδοση κατευθυντηρίων γραμμών και μη 

δεσμευτικών μέτρων που θα διευκολύνουν τη συνεργασία των κρατών μελών σε τομείς 

προτεραιότητος του ITS, καθώς και για την έκδοση κατευθυντηρίων γραμμών σχετικών 

την εκ μέρους των κρατών μελών υποβολή εκθέσεων και για την κατάρτιση προγράμματος 

εργασίας.

(20) Κατά το άρθρο 291 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι 

κανόνες και οι γενικές αρχές για τους μηχανισμούς με τους οποίους τα κράτη μέλη 

ελέγχουν την εκ μέρους της Επιτροπής άσκηση των εκτελεστικών της αρμοδιοτήτων 

θεσπίζονται εκ των προτέρων δια κανονισμού εκδιδομένου με την συνήθη νομοθετική 

διαδικασία. Μέχρι να εκδοθεί ο κανονισμός αυτός εξακολουθεί να ισχύει η οδηγία 

1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων 

άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1, εξαιρουμένης 

της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο, που δεν ισχύει πλέον.

                                               

1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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(21) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίσει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 

ΣΛΕΕ όσον αφορά την έγκριση προδιαγραφών. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διενεργεί η 

Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της μεταξύ 

άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(22) Προκειμένου να εξασφαλίσει συντονισμένη προσέγγιση, η Επιτροπή θα πρέπει να πετύχει 

συνοχή μεταξύ των δραστηριοτήτων της επιτροπής που ιδρύεται με την παρούσα οδηγία 

και εκείνων της επιτροπής της οδηγίας 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των 

συστημάτων τηλεδιοδίων στην Κοινότητα1, της επιτροπής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με συσκευές ελέγχου στις οδικές μεταφορές2, της 

επιτροπής της οδηγίας 2007/46/ΕΚ3 και της επιτροπής της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη 

δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire).

                                               

1 ΕΕ L 166, 30.4.2004, σ. 124.
2 ΕΕ L 370, 31.12.1985, σ. 8.
3 ΕΕ L 108, 25.4.2007, σ. 1.
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(23) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η διασφάλιση συντονισμένης 

ανάπτυξης διαλειτουργικών ITS σε όλη την Ένωση, είναι αδύνατον να επιτευχθεί 

ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη ή/και τον ιδιωτικό τομέα και ότι, επομένως, λόγω της 

κλίμακας και των αποτελεσμάτων της, είναι δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό 

επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, 

που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την 

αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(24) Σύμφωνα με την παράγραφο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της 

νομοθεσίας, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση και προς 

όφελος της Ένωσης, και να δημοσιοποιούν τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι στο μέτρο 

του δυνατού θα αποτυπώνουν την αντιστοιχία της παρούσας οδηγίας με τα μέτρα 

μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:
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Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για τη στήριξη της συντονισμένης και συνεκτικής 

ανάπτυξης και χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS) εντός της Ένωσης, ιδίως δια 

μέσου των συνόρων μεταξύ των κρατών μελών, και καθορίζει τους αναγκαίους γενικούς 

όρους. 

2. Η παρούσα οδηγία προβλέπει την ανάπτυξη προδιαγραφών για δράσεις εντός των τομέων 

προτεραιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 2, καθώς και για την ανάπτυξη, 

ενδεχομένως, των απαραίτητων προτύπων.

3. Η παρούσα οδηγία ισχύει για εφαρμογές και υπηρεσίες ITS στον τομέα των οδικών 

μεταφορών και στις διεπαφές τους με άλλους τρόπους μεταφοράς, με την επιφύλαξη των 

θεμάτων που αφορούν την εθνική ασφάλεια ή είναι αναγκαία για τον τομέα της άμυνας.

Άρθρο 2

Τομείς προτεραιότητας

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας οι κάτωθι τομείς αποτελούν τομείς 

προτεραιότητας για την ανάπτυξη και χρήση προδιαγραφών και προτύπων:

– Ι. Βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και 

τις μετακινήσεις·
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– ΙΙ. Αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών ITS για τη διαχείριση της κυκλοφορίας 

και των εμπορευματικών μεταφορών·

– ΙΙΙ. Εφαρμογές ITS σχετικά με την οδική ασφάλεια και την προστασία·

– IV. Σύνδεση του οχήματος με την υποδομή μεταφορών.

2. Το εύρος των τομέων προτεραιότητας προσδιορίζεται στο Παράρτημα Ι.

Άρθρο 3

Δράσεις προτεραιότητας

Στο πλαίσιο των τομέων προτεραιότητας οι κάτωθι δράσεις αποτελούν δράσεις προτεραιότητας για 

την ανάπτυξη και χρήση προδιαγραφών και προτύπων, ως εκτίθενται στο παράρτημα Ι:

α) η παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για τις πολυτροπικές 

μετακινήσεις, 

β) η παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε 

πραγματικό χρόνο, 

γ) δεδομένα και διαδικασίες για τη δωρεάν, ενδεχομένως, παροχή στους χρήστες ελάχιστων 

καθολικών πληροφοριών για την κυκλοφορία σχετικών με την οδική ασφάλεια, 

δ) η παροχή διαλειτουργικού eCall σε επίπεδο Ένωσης, 
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ε) η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης 

φορτηγών και εμπορικών οχημάτων, 

στ) η παροχή υπηρεσιών κράτησης θέσεων για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις 

στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων.

Άρθρο 4

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. « Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS)»: τα συστήματα στα οποία εφαρμόζονται 

τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών στον τομέα των οδικών μεταφορών, 

συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, των οχημάτων και των χρηστών, και στους τομείς 

της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της κινητικότητας, καθώς και οι διεπαφές με άλλους 

τρόπους μεταφοράς·

2. «διαλειτουργικότητα»: η ικανότητα των συστημάτων και των υποκείμενων 

επιχειρηματικών διεργασιών να ανταλλάσσουν δεδομένα, πληροφορίες και γνώσεις·

3. «εφαρμογή ITS»: λειτουργικό μέσο για την εφαρμογή των ITS·

4. «υπηρεσία ITS»: η παροχή εφαρμογής ITS μέσω καλά καθορισμένου οργανωτικού και 

λειτουργικού πλαισίου, που σκοπό έχει να συμβάλλει στην ασφάλεια του χρήστη, την 

απόδοση, την άνεση ή/και να διευκολύνει ή να υποστηρίζει τις δραστηριότητες μεταφορών 

και μετακινήσεων·
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5. «πάροχος υπηρεσιών ITS»: οποιοσδήποτε φορέας παροχής υπηρεσίας ITS, δημόσιος ή 

ιδιωτικός· 

6. «χρήστης ITS»: κάθε χρήστης εφαρμογών ή υπηρεσιών ITS, συμπεριλαμβανομένων των 

ταξιδιωτών, των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, των χρηστών και των φορέων 

εκμετάλλευσης υποδομής οδικών μεταφορών, των διαχειριστών στόλου και των 

διαχειριστών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης·

7. «ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου»: όσοι δεν χρησιμοποιούν μηχανοκίνητα οχήματα 

όπως οι πεζοί και οι ποδηλάτες, καθώς και οι μοτοσικλετιστές και τα άτομα με αναπηρία ή 

με μειωμένη κινητικότητα και προσανατολισμό·

8. «νομαδική συσκευή»: φορητή συσκευή επικοινωνιών ή πληροφοριών που μπορεί να 

μεταφέρεται εντός του οχήματος προς στήριξη του καθήκοντος οδήγησης και/ή των 

μεταφορικών δραστηριοτήτων·

9. «πλατφόρμα»: μονάδα επί του οχήματος ή στο εξωτερικό του που καθιστά δυνατή την 

ανάπτυξη, παροχή, αξιοποίηση και ολοκλήρωση των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS· 

10. «αρχιτεκτονική»: ο κατασκευαστικός σχεδιασμός που καθορίζει τη δομή, τη συμπεριφορά 

και την ενσωμάτωση ενός δεδομένου συστήματος στο οικείο πλαίσιο·

11. «διεπαφή»: εγκατάσταση μεταξύ συστημάτων που παρέχει τα εφόδια μέσω των οποίων 

αυτά μπορούν να συνδεθούν και να αλληλεπιδράσουν·

12. «συμβατότητα»: η γενική ικανότητα συσκευής ή συστήματος να λειτουργεί μαζί με άλλη 

συσκευή ή σύστημα χωρίς να υποστεί μετατροπή·
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13. «αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών»: η ικανότητα να εξασφαλίζονται συνεχώς και 

αδιαλείπτως υπηρεσίες σε δίκτυα μεταφορών σε όλη την Ένωση, 

14. «δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο»: δεδομένα σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 

υποδομών του οδικού δικτύου, περιλαμβανομένων των σταθερών οδικών σημάτων ή των 

ρυθμιστικών χαρακτηριστικών ασφαλείας·

15. «δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία» : ιστορικά δεδομένα και δεδομένα σε πραγματικό 

χρόνο για τα χαρακτηριστικά οδικής κυκλοφορίας ·

16. «δεδομένα μετακίνησης»: βασικά δεδομένα (όπως χρονοδιαγράμματα δημοσίων 

μεταφορών και τιμολόγια), απαραίτητα για την παροχή πληροφοριών για τις πολυτροπικές 

μετακινήσεις πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ώστε να διευκολύνεται ο σχεδιασμός 

της μετακίνησης, η κράτηση θέσεων και η προσαρμογή. 

17. «προδιαγραφή»: δεσμευτικό μέτρο που θεσπίζει διατάξεις οι οποίες προβλέπουν 

απαιτήσεις, διαδικασίες ή άλλους τυχόν συναφείς κανόνες.

18. «πρότυπο»: πρότυπο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 της οδηγίας 98/34/ΕΚτου 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση 

μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών1.

                                               

1 ΕΕ L 204, 21.7.1998, σ. 37.
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Άρθρο 5

Ανάπτυξη των ITS

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι προδιαγραφές 

που θεσπίζονται από την Επιτροπή κατά το άρθρο 6 εφαρμόζονται στις εφαρμογές και 

υπηρεσίες ITS, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης αυτών, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του 

Παραρτήματος Ι.. Αυτό δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να αποφασίζουν για την 

ανάπτυξη αυτών των εφαρμογών και υπηρεσιών στο έδαφός τους. Το δικαίωμα αυτό δεν 

θίγει οιαδήποτε νομοθετική πράξη που θεσπίζεται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 

δεύτερο εδάφιο.

2. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν επίσης προσπάθειες να συνεργαστούν στους τομείς 

προτεραιότητας , ενόσω δεν έχουν εγκριθεί προδιαγραφές.

Άρθρο 6

Προδιαγραφές

1. Η Επιτροπή εγκρίνει αρχικά προδιαγραφές αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η συμβατότητα, 

η διαλειτουργικότητα και η συνέχεια της ανάπτυξης και λειτουργικής χρήσης των ITS για 

τις δράσεις προτεραιότητας.
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2. Η Επιτροπή αποσκοπεί στη θέσπιση προδιαγραφών για μία ή περισσότερες δράσεις 

προτεραιότητας μέχρι την …*.

Το αργότερο εντός δωδεκαμήνου από τη θέσπιση των αναγκαίων προδιαγραφών για μια 

δεδομένη δράση προτεραιότητας, η Επιτροπή, ενδεχομένως, έπειτα από τη διεξαγωγή 

αξιολόγησης επιπτώσεων συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης κόστους και ωφέλειας, 

υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την ανάπτυξη 

αυτής της δράσης προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 294 ΣΛΕΕ.

3. Μόλις θεσπιστούν οι προδιαγραφές για τις δράσεις προτεραιότητας, η Επιτροπή θεσπίζει 

τις προδιαγραφές που εξασφαλίζουν τη συμβατότητα, τη διαλειτουργικότητα και τη 

συνέχεια για την ανάπτυξη και την λειτουργική χρήση των ITS για άλλες δράσεις των 

τομέων προτεραιότητας.

4. Ανάλογα με την περίπτωση και με τον τομέα της προδιαγραφής, αυτή περιλαμβάνει ένα ή 

περισσότερα από τα κάτωθι είδη διατάξεων:

α) λειτουργικές διατάξεις: περιγράφουν τους ρόλους των διαφόρων παραγόντων και τη 

ροή πληροφοριών μεταξύ τους,

β) τεχνικές διατάξεις: προβλέπουν τα τεχνικά μέσα για την εκπλήρωση των 

λειτουργικών διατάξεων,

                                               

* Παρεμβάλλεται η ημερομηνία: 30 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας 
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γ) οργανωτικές διατάξεις: περιγράφουν τις διαδικαστικές υποχρεώσεις των διαφόρων 

παραγόντων,

δ) διατάξεις σχετικά με τις υπηρεσίες: περιγράφουν τα διάφορα επίπεδα υπηρεσιών και 

τον περιεχόμενό τους για τις εφαρμογές και υπηρεσίες ITS.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων βάσει της οδηγίας 98/34/ΕΚ, οι προδιαγραφές 

καθορίζουν, ενδεχομένως, τους όρους με τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν, έπειτα από 

κοινοποίηση στην Επιτροπή, να θεσπίζουν πρόσθετους κανόνες για την παροχή υπηρεσιών 

ITS σε ολόκληρο ή σε τμήμα του εδάφους τους, όταν οι κανόνες δεν παρεμποδίζουν τη 

διαλειτουργικότητα.

6. Οι προδιαγραφές βασίζονται, ενδεχομένως, σε οποιοδήποτε πρότυπο του άρθρου 8.

Οι προδιαγραφές προβλέπουν, ενδεχομένως, αξιολόγηση της πιστότητας σύμφωνα με την 

απόφαση αριθ.768/2008/ ΕΚ.

Οι προδιαγραφές συνάδουν με τις βασικές αρχές του Παραρτήματος ΙΙ.

7. Η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση επιπτώσεων συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης 

κόστους και ωφέλειας πριν από την έγκριση των προδιαγραφών.
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΄Αρθρο 7

Πράξεις κατ εξουσιοδότηση

1. Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 

ΣΛΕΕ, όσον αφορά τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Κατά την 

έγκριση τέτοιων πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με τις 

αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας οδηγίας και ιδίως το άρθρο 6 και το Παράρτημα ΙΙ.

2. Για κάθε μία από τις δράσεις προτεραιότητας εγκρίνεται ξεχωριστή πράξη 

κατ’ εξουσιοδότηση.

3. Για τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, εφαρμόζεται η 

διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 12, 13 και 14.

Άρθρο 8 

Πρότυπα

1. Τα αναγκαία πρότυπα που πρέπει να προβλεφθούν για τη διαλειτουργικότητα, τη 

συμβατότητα και τη συνέχεια για την ανάπτυξη και λειτουργική χρήση των ITS 

αναπτύσσονται στους τομείς προτεραιότητας και για τις δράσεις προτεραιότητας. Προς 

τούτο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού καλέσει την επιτροπή του άρθρου 15 να διατυπώσει 

τη γνώμη της, ζητεί από τους αρμόδιους φορείς τυποποίησης σύμφωνα με τη διαδικασία 

που προβλέπει η οδηγία 98/34/EΚ να καταβάλουν ταχέως κάθε απαραίτητη προσπάθεια 

για την έγκριση αυτών των προτύπων. 
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2. Κατά την έκδοση εντολής προς τους φορείς τυποποίησης, πρέπει να τηρούνται οι βασικές 

αρχές του Παραρτήματος ΙΙ καθώς και τυχόν λειτουργικές διατάξεις που περιέχονται σε 

προδιαγραφή η οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 6.

Άρθρο 9 

Μη δεσμευτικά μέτρα

Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές και άλλα μη δεσμευτικά μέτρα για να 

διευκολύνει τη συνεργασία των κρατών μελών σχετικά με τους τομείς προτεραιότητας σύμφωνα με 

τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

Άρθρο 10

Κανόνες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την ασφάλεια και

την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο 

της λειτουργίας των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS πραγματοποιείται σύμφωνα με τους 

κανόνες της Ένωσης που αφορούν την προστασία των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων 

και ελευθεριών, ιδίως τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ.

2. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

προστατεύονται από αθέμιτη χρήση, μεταξύ άλλων από παράνομη πρόσβαση σε αυτά, 

τροποποίηση ή απώλειά τους.
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3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου1, προκειμένου να διασφαλισθεί η ιδιωτική ζωή

ενθαρρύνεται, εφόσον απαιτείται, η χρήση ανώνυμων δεδομένων για την καλή λειτουργία 

των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 95/46, τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται 

σε επεξεργασία μόνον εάν τούτο είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία των 

εφαρμογών και υπηρεσιών ITS.

4. Σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 95/46 και ιδίως για τις ειδικές κατηγορίες 

προσωπικών δεδομένων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι τηρούνται οι διατάξεις 

όσον αφορά τη συμφωνία για την επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.

5. Εφαρμόζεται η οδηγία 2003/98/ΕΚ.

Άρθρο 11 

Κανόνες περί ευθύνης

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα θέματα που συνδέονται με την ευθύνη και αφορούν την 

ανάπτυξη και χρήση των εφαρμογών και υπηρεσιών ITS που περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές 

που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την νομοθεσία της 

Ένωσης συμπεριλαμβανομένης ιδίως της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 

1985 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών 

μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων1 καθώς και της σχετικής εθνικής 

νομοθεσίας.

                                               

1 EE L 210, 7.8.1985, σ. 29.
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Άρθρο 12 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 7 για περίοδο επτά ετών μετά την ….*. Η Επιτροπή υποβάλλει 

έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο 6 μήνες πριν τη λήξη 

περιόδου πέντε ετών μετά την...*

2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

3. Οι εξουσίες για την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθενται στην Επιτροπή υπό 

τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 13 και 14.

Άρθρο 13

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1. Η κατά το άρθρο 7 εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 

το Συμβούλιο. 

2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί εάν θα 

ανακληθεί η ανάθεση εξουσίας προσπαθεί να ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και την 

Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, 

αναφέροντας τις ανατεθείσες εξουσίες που θα μπορούσαν να ανακληθούν καθώς και τους 

ενδεχόμενους λόγους της ανάκλησης.

                                               

* ΕΕ: Παρεμβάλλεται η ημερομηνία: η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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3 Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην 

παρούσα απόφαση. Αρχίζει να παράγει αποτελέσματα αμέσως ή σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία την οποία διευκρινίζει. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’

εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 14

Διατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή/και το Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν αντιρρήσεις 

έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης.

Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η περίοδος αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες.

2. Αν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο 

έχει αντιταχθεί στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από 

την ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου εάν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή για την πρόθεσή 

τους να μην εγείρουν αντιρρήσεις.

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι της κατ’

εξουσιοδότηση πράξης, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που 

διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους σχετικούς 

λόγους.
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Άρθρο 15

Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή ITS (EIC).

2. Σε περίπτωση παραπομπής στην παρούσα παράγραφο εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 3 και του άρθρου 7 της απόφασης αριθ. 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων 

του άρθρου 8 της απόφασης αυτής. 

Άρθρο 16 

Ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα ITS

Η Επιτροπή συνιστά ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα ITS, για να την συμβουλεύει σχετικά με 

επιχειρηματικές και τεχνικές πλευρές της ανάπτυξης και της χρήσης των ITS στην Ένωση. Η 

ομάδα αποτελείται από εκπροσώπους υψηλού επιπέδου των σχετικών παρόχων υπηρεσιών ITS, 

ενώσεων χρηστών, φορέων εκμετάλλευσης μεταφορών και εγκαταστάσεων, της μεταποιητικής 

βιομηχανίας, των κοινωνικών εταίρων, επαγγελματικών ενώσεων, τοπικών αυτοδιοικήσεων και 

λοιπών σχετικών φόρουμ.

Άρθρο 17

Υποβολή εκθέσεων

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή το αργότερο στις …* έκθεση σχετικά με τις 

εθνικές δραστηριότητες και τα έργα τους στους τομείς προτεραιότητας .

                                               

* ΕΕ: Παρεμβάλλεται η ημερομηνία: 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.
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2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή το αργότερο στις …* πληροφορίες για εθνικές 

δράσεις ITS που έχουν σχεδιαστεί για την επόμενη πενταετία. 

Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη εγκρίνονται 

σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2.

3. Μετά την αρχική έκθεση, τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση ανά τρία έτη σχετικά με την 

πρόοδο που επιτελέστηκε για την ανάπτυξη των δράσεων της παραγράφου 1.

4. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση ανά τρία έτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της 

παρούσας οδηγίας. Η έκθεση θα συνοδεύεται από ανάλυση της λειτουργίας και της 

εφαρμογής της, συμπεριλαμβανομένων των χρησιμοποιούμενων και απαιτούμενων 

χρηματοδοτικών πόρων των άρθρων 5 ως 11 και 16 , και αξιολογεί, ενδεχομένως, την 

ανάγκη τροποποίησης της παρούσας οδηγίας εφόσον τούτο είναι σκόπιμο.

5. Σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 15

παράγραφος 2, η Επιτροπή εγκρίνει ένα πρόγραμμα εργασιών μέχρι την …**. Το εν λόγω 

πρόγραμμα περιλαμβάνει στόχους και ημερομηνίες για την υλοποίηση αυτού του 

προγράμματος κάθε χρόνο, και εφόσον είναι αναγκαίο προτείνει τις απαραίτητες 

προσαρμογές.

                                               

* ΕΕ: Παρεμβάλλεται η ημερομηνία: δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** ΕΕ: Παρεμβάλλεται η ημερομηνία: έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 

οδηγίας.
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Άρθρο 18

Μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις …*

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην 

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. 

Ο τρόπος που θα γίνει αυτή η παραπομπή και η διατύπωσή της καθορίζεται από τα κράτη 

μέλη.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των κύριων διατάξεων εσωτερικού 

δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

                                               

* ΕΕ: Παρεμβάλλεται η ημερομηνία: 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.
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Άρθρο 20

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Έγινε….,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

(που προβλέπονται στο άρθρο 2 και στο άρθρο 3)

– Τομέας προτεραιότητας Ι: Βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, 

την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις

Οι προδιαγραφές και τα πρότυπα για τη βέλτιστη χρήση των δεδομένων σχετικά με το 

οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Προδιαγραφές αναγκαίες για τη δράση προτεραιότητας α)

Καθορισμό των απαραίτητων απαιτήσεων ώστε να διατίθενται στους χρήστες ITS 

διασυνοριακώς ακριβείς υπηρεσίες πληροφόρησης για τις πολυτροπικές 

μετακινήσεις σε ολόκληρη την Ένωση, με βάση: 

– τη διαθεσιμότητα και δυνατότητα πρόσβασης σε υφιστάμενα και ακριβή

δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία σε πραγματικό 

χρόνο, που χρησιμοποιούνται για τις πληροφορίες για τις πολυτροπικές 

μετακινήσεις σε παρόχους υπηρεσιών ITS, τηρουμένων των περιορισμών 

ασφαλείας και διαχείρισης των μεταφορών

– τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων

μεταξύ των οικείων δημόσιων αρχών και ενδιαφερομένων παραγόντων και 

των οικείων παρόχων υπηρεσιών ITS

– την έγκαιρη επικαιροποίηση των διαθέσιμων δεδομένων σχετικά με το οδικό 

δίκτυο και την κυκλοφορία, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πληροφόρηση

από τις οικείες δημόσιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες

– την έγκαιρη επικαιροποίηση των πληροφοριών σχετικά με τις πολυτροπικές 

μετακινήσεις από τους παρόχους υπηρεσιών ITS
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2. Προδιαγραφές αναγκαίες για τη δράση προτεραιότητας β)

Καθορισμό των απαραίτητων απαιτήσεων ώστε να διατίθενται στους χρήστες ITS, 

σε πραγματικό χρόνο, διασυνοριακώς ακριβείς υπηρεσίες πληροφόρησης για την 

κυκλοφορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με βάση: 

– τη διαθεσιμότητα και δυνατότητα πρόσβασης σε υφιστάμενα και ακριβή

δεδομένα σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία σε πραγματικό 

χρόνο, που χρησιμοποιούνται για την πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο 

σχετικά με την κυκλοφορία σε παρόχους υπηρεσιών ITS, τηρουμένων των 

περιορισμών ασφαλείας και διαχείρισης των μεταφορών

– τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων

μεταξύ των οικείων δημόσιων αρχών και ενδιαφερομένων παραγόντων και 

των οικείων παρόχων υπηρεσιών ITS σε διασυνοριακό επίπεδο

– την έγκαιρη επικαιροποίηση των διαθέσιμων δεδομένων σχετικά με το οδικό 

δίκτυο και την κυκλοφορία, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πληροφόρηση 

σε πραγματικό χρόνο από τις οικείες δημόσιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους 

παράγοντες

– την έγκαιρη επικαιροποίηση των πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφορία σε 

πραγματικό χρόνο, από τους παρόχους υπηρεσιών ITS
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3. Προδιαγραφές αναγκαίες για τις δράσεις προτεραιότητας α) και β)

3.1. Καθορισμό των απαραίτητων απαιτήσεων για τη συλλογή από τις οικείες δημόσιες 

αρχές και/ή, ενδεχομένως, από τον ιδιωτικό τομέα, δεδομένων σχετικά με το οδικό 

δίκτυο και την κυκλοφορία (συμπεριλαμβανομένων π.χ. σχεδίων κυκλοφορίας, 

κανονισμών κυκλοφορίας και συνιστώμενων διαδρομών, κυρίως για βαρέα φορτηγά 

οχήματα) και για την παροχή αυτών των δεδομένων στους παρόχους υπηρεσιών ITS, 

με βάση:

– τη διαθεσιμότητα, σε παρόχους υπηρεσιών ITS, των υφισταμένων δεδομένων 

σχετικά με το οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία (συμπεριλαμβανομένων π.χ. 

σχεδίων κυκλοφορίας, κανονισμών κυκλοφορίας και συνιστώμενων 

διαδρομών) που συλλέγουν οι οικείες δημόσιες αρχές και/ή ο ιδιωτικός τομέας

– τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των οικείων 

δημόσιων αρχών και των παρόχων υπηρεσιών ITS

– την έγκαιρη επικαιροποίηση, από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και/ή, 

ενδεχομένως από τον ιδιωτικό τομέα, δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο 

και την κυκλοφορία (συμπεριλαμβανομένων π.χ. σχεδίων κυκλοφορίας, 

κανονισμών κυκλοφορίας και συνιστώμενων διαδρομών)

– την έγκαιρη επικαιροποίηση, από τους παρόχους υπηρεσιών ITS, των 

υπηρεσιών και εφαρμογών ITS αξιοποιώντας τα δεδομένα σχετικά με το οδικό 

δίκτυο και την κυκλοφορία
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3.2. Καθορισμό των απαραίτητων απαιτήσεων ώστε ακριβή δεδομένα σχετικά με το 

οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις υπηρεσίες μεταφορών που χρησιμοποιούνται 

για ψηφιακούς χάρτες να διατίθενται, ει δυνατόν, στους παραγωγούς ψηφιακών 

χαρτών και τους παρόχους υπηρεσιών, με βάση: 

– τη διαθεσιμότητα των υφισταμένων δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και 

την κυκλοφορία, τα οποία χρησιμοποιούνται για ψηφιακούς χάρτες, στους 

παραγωγούς ψηφιακών χαρτών και τους παρόχους υπηρεσιών

– τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των οικείων 

δημόσιων αρχών και ενδιαφερομένων παραγόντων και των ιδιωτικών 

παραγωγών ψηφιακών χαρτών και παρόχων υπηρεσιών

– την έγκαιρη επικαιροποίηση από τις οικείες δημόσιες αρχές και τους 

ενδιαφερομένους παράγοντες των δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο και 

την κυκλοφορία που χρησιμοποιούνται για ψηφιακούς χάρτες

– την έγκαιρη επικαιροποίηση των ψηφιακών χαρτών από τους παραγωγούς 

ψηφιακών χαρτών και τους παρόχους υπηρεσιών
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4. Προδιαγραφές αναγκαίες για τη δράση προτεραιότητας (γ)

Καθορισμό, ενδεχομένως, των ελάχιστων απαιτήσεων για δωρεάν παροχή 

«καθολικών μηνυμάτων κυκλοφορίας» σχετικών με την οδική ασφάλεια σε όλους 

τους χρήστες του οδικού δικτύου, καθώς και για το ελάχιστο περιεχόμενό τους, με 

βάση:

– τον εντοπισμό και τη χρήση τυποποιημένου καταλόγου κυκλοφοριακών συμβάντων 

σχετικών με την ασφάλεια («καθολικά μηνύματα κυκλοφορίας»), τα οποία πρέπει να 

κοινοποιούνται δωρεάν στους χρήστες ITS

– τη συμβατότητα και ενσωμάτωση «καθολικών μηνυμάτων κυκλοφορίας» στις 

υπηρεσίες ITS για πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κυκλοφορία 

και τις πολυτροπικές μετακινήσεις.
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– Τομέας προτεραιότητας ΙΙ: Αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών ITS για τη διαχείριση 

της κυκλοφορίας και των εμπορευματικών μεταφορών 

Οι προδιαγραφές και τα πρότυπα για τη συνέχεια και τη διαλειτουργικότητα των 

υπηρεσιών διαχείρισης κυκλοφορίας και εμπορευματικών μεταφορών περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα:

1. Προδιαγραφές για άλλες δράσεις

1.1. Καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού 

αρχιτεκτονικού πλαισίου ITS, με ειδική στόχευση στη διαλειτουργικότητα μεταξύ 

των ITS, στην αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών και στις πτυχές της πολυτροπικότητας, 

περιλαμβανομένης π.χ. της έκδοσης πολυτροπικών διαλειτουργικών εισιτηρίων, 

βάσει του οποίου τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές τους σε συνεργασία με τον 

ιδιωτικό τομέα, θα μπορούν να αναπτύξουν τη δική τους αρχιτεκτονική ITS για την 

κινητικότητα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

1.2. Καθορισμό των ελάχιστων απαραίτητων απαιτήσεων για την αδιάλειπτη παροχή των 

υπηρεσιών ITS, ιδίως για τις διασυνοριακές υπηρεσίες, για τη διαχείριση των 

επιβατικών μεταφορών με διάφορους τρόπους μεταφοράς, με βάση:

– τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών 

μεταξύ των οικείων κέντρων πληροφοριών/ ελέγχου της κυκλοφορίας και 

διαφόρων ενδιαφερομένων παραγόντων σχετικά με την κυκλοφορία σε 

επίπεδο διασυνοριακό και, ενδεχομένως, διαπεριφερειακό, ή μεταξύ αστικών 

και υπεραστικών περιοχών 
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– τη χρήση τυποποιημένων ροών πληροφοριών ή διεπαφών κυκλοφορίας μεταξύ 

των οικείων κέντρων πληροφοριών/ ελέγχου της κυκλοφορίας και διαφόρων 

ενδιαφερομένων παραγόντων

1.3. Καθορισμό των ελάχιστων αναγκαίων απαιτήσεων για την αδιάλειπτη παροχή 

υπηρεσιών ITS για τη διαχείριση κατά μήκος ευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφορών 

και με διάφορους τρόπους μεταφοράς, με βάση:

– τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών 

μεταξύ των οικείων κέντρων πληροφοριών/ ελέγχου της κυκλοφορίας και 

διαφόρων ενδιαφερομένων παραγόντων, σχετικά με την κυκλοφορία σε 

επίπεδο διασυνοριακό και, ενδεχομένως, διαπεριφερειακό, ή μεταξύ αστικών 

και υπεραστικών περιοχών

– τη χρήση τυποποιημένων ροών πληροφοριών ή διεπαφών κυκλοφορίας μεταξύ 

των οικείων κέντρων πληροφοριών/ ελέγχου της κυκλοφορίας και διαφόρων 

ενδιαφερομένων παραγόντων

1.4. Καθορισμό των αναγκαίων μέτρων κατά την υλοποίηση των εφαρμογών ITS 

(κυρίως για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό του φορτίου κατά τη διάρκεια 

του ταξιδιού του και με κάθε τρόπο μεταφοράς) για την εφοδιαστική αλυσίδα 

εμπορευματικών μεταφορών (eFreight), με βάση:

– τη διαθεσιμότητα των σχετικών τεχνολογιών ITS στους φορείς ανάπτυξης 

εφαρμογών ITS και της χρήσης των εν λόγω τεχνολογιών από αυτούς

– την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων εντοπισμού στα εργαλεία και κέντρα 

διαχείρισης κυκλοφορίας
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1.5. Καθορισμό των απαραίτητων διεπαφών για την εξασφάλιση της 

διαλειτουργικότητας και συμβατότητας μεταξύ της αστικής αρχιτεκτονικής ITS και 

της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ITS με βάση: 

– τη διαθεσιμότητα δεδομένων σχετικά με τις δημόσιες μεταφορές, τον 

προγραμματισμό μετακινήσεων, τη ζήτηση μεταφορών, την κυκλοφορία και τη 

στάθμευση, στα αστικά κέντρα ελέγχου και στους παρόχους υπηρεσιών

– τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής, μεταξύ των διαφορετικών 

αστικών κέντρων ελέγχου και των παρόχων υπηρεσιών, των δεδομένων 

σχετικά με δημόσιες ή ιδιωτικές μεταφορές και με όλους τους πιθανούς 

τρόπους μεταφοράς

– την ενσωμάτωση όλων των σχετικών δεδομένων και πληροφοριών σε ενιαία 

αρχιτεκτονική

– Τομέας προτεραιότητας ΙΙΙ: Εφαρμογές ITS σχετικά με την ασφάλεια και προστασία 

του οδικού δικτύου

Οι προδιαγραφές για τις εφαρμογές ITS σχετικά με την οδική ασφάλεια και την προστασία 

του οδικού δικτύου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Προδιαγραφές για τη δράση προτεραιότητας (δ)

Καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την εναρμονισμένη παροχή ενός

διαλειτουργικού ευρωπαϊκού συστήματος eCall, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

– διαθεσιμότητα των απαιτούμενων δεδομένων ITS εντός του οχήματος που 

πρόκειται να ανταλλάσσονται
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– διαθεσιμότητα του απαραίτητου εξοπλισμού στα κέντρα κλήσεων έκτακτης 

ανάγκηςτα οποία είναι αποδέκτες των δεδομένων που εκπέμπουν τα οχήματα

– διευκόλυνση της ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων μεταξύ των οχημάτων 

και των κέντρων κλήσεων έκτακτης ανάγκης

2. Προδιαγραφές για τη δράση προτεραιότητας (ε)

Καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης που 

βασίζονται στα ITS για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών 

και εμπορικών οχημάτων, ιδίως σε παρόδιες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και 

ανάπαυσης, με βάση:

– τη διαθεσιμότητα πληροφοριών στους χρήστες σχετικά με τις παρόδιες 

εγκαταστάσεις στάθμευσης

– τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ παρόδιων 

εγκαταστάσεων στάθμευσης, κέντρων και οχημάτων.

3. Προδιαγραφές για τη δράση προτεραιότητας (στ)

Καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών κράτησης θέσεων 

που βασίζονται στα ITS για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης 

φορτηγών και εμπορικών οχημάτων, ιδίως σε χώρους παροχής υπηρεσιών και 

ανάπαυσης, με βάση:

– τη διαθεσιμότητα πληροφοριών στους χρήστες σχετικά με παρόδιες 

εγκαταστάσεις στάθμευσης
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– τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ παρόδιων 

εγκαταστάσεις στάθμευσης, κέντρων και οχημάτων

– την ενσωμάτωση σχετικών τεχνολογιών ITS, τόσο σε οχήματα όσο και σε 

παρόδιες εγκαταστάσεις στάθμευσης, για την επικαιροποίηση των 

πληροφοριών σχετικά με διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης για σκοπούς 

κράτησης.

4. Προδιαγραφές για άλλες δράσεις

4.1. Καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την στήριξη της ασφαλείας των χρηστών 

του οδικού δικτύου σε σχέση με τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής που είναι 

τοποθετημένη επί του οχήματος και τη χρήση νομαδικών συσκευών για τη στήριξη 

της οδήγησης και/ή της μεταφορικής δραστηριότητας, καθώς και για την εγγύηση 

της ασφαλείας των επικοινωνιών εντός του οχήματος

4.2. Καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την βελτίωση της ασφαλείας και της άνεσης 

των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου για όλες τις εφαρμογές ITS.

4.3. Καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την ενσωμάτωση προηγμένων συστημάτων 

υποβοηθούμενης οδήγησης στα οχήματα και τις οδικές υποδομές που δεν εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2007/46/EΚ, 2002/24/EΚ και 2003/37/EΚ.
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– Τομέας προτεραιότητας IV: Σύνδεση του οχήματος με την υποδομή μεταφορών

Οι προδιαγραφές και τα πρότυπα για τα ITS για τη σύνδεση του οχήματος με τις υποδομές 

μεταφορών περιλαμβάνουν: 

1. Προδιαγραφές για άλλες δράσεις:

1.1. Καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την ενσωμάτωση διαφόρων εφαρμογών 

ITS σε ανοικτή πλατφόρμα εντός του οχήματος, με βάση: 

– τον προσδιορισμό των λειτουργικών απαιτήσεων υφιστάμενων ή 

προγραμματισμένων εφαρμογών ITS

– τον καθορισμό αρχιτεκτονικής ανοικτού συστήματος που ορίζει τις 

δυνατότητες λειτουργίας και τις διεπαφές οι οποίες είναι απαραίτητες για τη 

διαλειτουργικότητα/ διασύνδεση με συστήματα υποδομής και εγκαταστάσεις

– την ενσωμάτωση μελλοντικών νέων ή αναβαθμισμένων εφαρμογών ITS τύπου 

«plug and play» (τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας), σε ανοικτή 

πλατφόρμα εντός του οχήματος

– τη χρήση διαδικασίας τυποποίησης για την υιοθέτηση της αρχιτεκτονικής και 

προδιαγραφές της ανοικτής πλατφόρμας εντός του οχήματος
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1.2. Καθορισμό των απαραίτητων μέτρων για την περαιτέρω πρόοδο της ανάπτυξης και 

εφαρμογής συνεργατικών συστημάτων (μεταξύ οχημάτων, μεταξύ οχήματος και 

υποδομής, μεταξύ υποδομών), με βάση: 

– τη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ 

οχημάτων, μεταξύ υποδομών και μεταξύ οχήματος και υποδομής, 

– τη διαθεσιμότητα στα αντίστοιχα μέρη (υποδομή οχήματος ή οδική υποδομή) 

των σχετικών δεδομένων ή πληροφοριών που πρόκειται να ανταλλάσσονται

– τη χρήση τυποποιημένης μορφής μηνύματος για αυτή την ανταλλαγή 

δεδομένων ή πληροφοριών μεταξύ του οχήματος και της υποδομής

– τον καθορισμό υποδομής επικοινωνίας για την ανταλλαγή δεδομένων ή 

πληροφοριών μεταξύ οχημάτων, μεταξύ υποδομών και μεταξύ οχήματος και 

υποδομής

– τη χρήση τυποποιημένων μεθόδων για την υιοθέτηση των αντίστοιχων 

αρχιτεκτονικών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ITS

(όπως προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 8)

Η έγκριση προδιαγραφών, η έκδοση εντολών για πρότυπα, και η επιλογή και ανάπτυξη εφαρμογών 

και υπηρεσιών ITS βασίζονται σε εκτίμηση των αναγκών όλων των ενδιαφερομένων παραγόντων 

τηρουμένων των κάτωθι αρχών: Αυτά τα μέτρα είναι:

α) Αποτελεσματικά: συμβάλλουν αισθητά στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων που 

επηρεάζουν τις οδικές μεταφορές στην Ευρώπη (π.χ. περιορισμός της κυκλοφοριακής 

συμφόρησης, μείωση των εκπομπών , βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, επίτευξη 

υψηλότερων επιπέδων ασφαλείας και προστασίας, μεταξύ άλλων για τους ευάλωτους 

χρήστες του οδικού δικτύου)·

β) Οικονομικώς αποδοτικά - βελτιστοποιούν το λόγο του κόστους προς το αποτέλεσμα σε 

σχέση με την επίτευξη των στόχων ·

γ) Αναλογικά: παρέχουν, ενδεχομένως, διάφορα επίπεδα εφικτής ποιότητας και ανάπτυξης 

υπηρεσιών, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών 

ιδιαιτεροτήτων ·
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δ) Στηρίζουν την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών - εξασφαλίζουν την παροχή συνεχώς 

και αδιαλείπτως υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση, ιδίως στο διευρωπαϊκό δίκτυο, και 

εφόσον είναι δυνατόν στα εξωτερικά της σύνορα, κατά την ανάπτυξη υπηρεσιών ITS. Η 

αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών πρέπει να γίνεται σε επίπεδο προσαρμοσμένο στα 

χαρακτηριστικά των μεταφορικών δικτύων που συνδέουν της χώρες μεταξύ τους και, 

ενδεχομένως, τις περιφέρειες μεταξύ τους και τις πόλεις με την ύπαιθρο·

ε) Παρέχουν διαλειτουργικότητα - εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα και οι υποκείμενες 

επιχειρηματικές διεργασίες έχουν την ικανότητα να ανταλλάσσουν δεδομένα, πληροφορίες 

και γνώσεις ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών ITS·

στ) Τηρούν την οπισθόδρομη συμβατότητα - εξασφαλίζουν, ενδεχομένως, την ικανότητα 

των συστημάτων ITS να λειτουργούν με υπάρχοντα συστήματα τα οποία επιδιώκουν έναν 

κοινό σκοπό χωρίς να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών· 

ζ) Σέβονται τις υπάρχουσες εθνικές υποδομές και τα χαρακτηριστικά των δικτύων -

λαμβάνουν υπόψη τις εγγενείς διαφορές των χαρακτηριστικών των δικτύων μεταφορών, 

ιδίως τα μεγέθη του όγκου κυκλοφορίας και τις καιρικές συνθήκες στο οδικό δίκτυο·

η) Προωθούν ισότητα κατά την πρόσβαση - δεν παρεμποδίζουν ή δημιουργούν διακρίσεις 

κατά την πρόσβαση στις εφαρμογές και υπηρεσίες ITS για ευάλωτους χρήστες του οδικού 

δικτύου.
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Θέμα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των Ευφυών Συστημάτων 
Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις διεπαφές με άλλους 
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- Σκεπτικό του Συμβουλίου
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 16 Δεκεμβρίου 2008, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για την επιτάχυνση 

της εξάπλωσης των ITS1 στην ΕΕ και σχετικό σχέδιο δράσης.

2. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώμη της επί της 

προτάσεως στις 13 Απριλίου 2009. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών κλήθηκε να 

γνωμοδοτήσει, αλλά δεν εξέφρασε γνώμη.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώμη του2 σε πρώτη ανάγνωση στις

23 Απριλίου 2009, εγκρίνοντας 57 τροπολογίες. Η Επιτροπή δεν υπέβαλε 

τροποποιητική πρόταση.

4. Ο Ευρωπαίος Επόπτης για την Προστασία των Δεδομένων γνωμοδότησε επί της 

προτάσεως της Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 20093. 

5. Στις [10 Μαΐου 2010], το Συμβούλιο καθόρισε την θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 

[...], αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 294 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

II. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

6. Γενικός στόχος της παρούσας πρότασης είναι η δημιουργία των συνθηκών και ιδίως η 

θέσπιση των απαραίτητων μηχανισμών για την εξάπλωση των υπηρεσιών και 

εφαρμογών των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ) στον τομέα των οδικών 

μεταφορών και για τις διεπαφές τους με άλλους τρόπους μεταφοράς, ώστε τα ΕΣΜ να 

συμβάλουν, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, στις διάφορες πολιτικές της ΕΕ.

                                               
1 Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
2 ΕΕ C...
3 έγγρ. 12479/09
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III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

7. Γενικές παρατηρήσεις

Στην ενδιάμεση αξιολόγηση της Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2001 

για την πολιτική μεταφορών με τίτλο «Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση»4 υπογραμμίστηκε 

η σημασία των ευφυών μεταφορών και τονίστηκε η ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι 

αυξημένες προκλήσεις για ένα αειφόρο σύστημα οδικών μεταφορών. Τα ευφυή 

συστήματα μεταφορών, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των αναδυόμενων τεχνολογιών 

των πληροφοριών και των επικοινωνιών στις μεταφορές, μπορούν να συμβάλουν σε 

ασφαλείς, αποτελεσματικές, αειφόρους, άνευ διακρίσεων και απρόσκοπτες μεταφορές 

εμπορευμάτων και επιβατών στο ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και τις διεπαφές του με τους

άλλους τρόπους μεταφοράς και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού 

κλάδου μεταφορών.  Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην αποδέσμευση του 

πλήρους δυναμικού των ΕΣΜ για την εξυπηρέτηση των ενωσιακών πολιτικών με σκοπό 

την ενισχυμένη οδική ασφάλεια, τη βελτιωμένη αποτελεσματικότητα των μεταφορών, 

τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και τη δημιουργία της αναγκαίας 

ώθησης για την επίσπευση της διείσδυσης στην αγορά περισσότερο ωρίμων εφαρμογών 

και υπηρεσιών ΕΣΜ. Προς τούτο, η πρόταση προέβλεπε την εφαρμογή της διαδικασίας 

επιτροπολογίας (κανονιστική διαδικασία με έλεγχο) για την καθιέρωση κοινών και 

νομικά δεσμευτικών προδιαγραφών που να ορίζουν λεπτομερείς διατάξεις και 

διαδικασίες για την εξάπλωση των ΕΣΜ στην ΕΕ.

Μολονότι το Συμβούλιο συμφώνησε με την Επιτροπή όσον αφορά το στόχο της 

πρότασης, η προσέγγιση που ακολούθησε το Συμβούλιο περιλάμβανε σημαντικές 

προσαρμογές της αρχικής πρότασης ως προς τα εξής θέματα:

 Αποσαφήνιση και προσδιορισμός των τομέων στα οποία μπορούν να εγκριθούν 

προδιαγραφές.

 Καθορισμός προτεραιοτήτων για ορισμένες δράσεις στους προαναφερόμενους 

τομείς για την έγκριση προδιαγραφών.

 Διευκρίνιση των υποχρεώσεων των κρατών μελών για την εξάπλωση και χρήση 

των εφαρμογών και υπηρεσιών ΕΣΜ.

 Νέα άρθρα για «μη δεσμευτικά μέτρα» και «πρότυπα».

                                               
4 έγγρ. 10954/06
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Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, όπως απορρέει από αυτή την προσέγγιση, 

τροποποιεί την αρχική πρόταση της Επιτροπής, δεδομένου ότι την αναδιατυπώνει 

διαγράφοντας και/ή προσθέτοντας διάφορες διατάξεις στο κείμενο. 

Προτείνοντας σταδιακή προσέγγιση για την εξάπλωση και χρήση των εφαρμογών και 

υπηρεσιών ΕΣΜ, το Συμβούλιο επιτυγχάνει ευαίσθητη ισορροπία με την προώθηση της 

ανάπτυξης, εξάπλωσης και χρήσης ορισμένων υπηρεσιών και εφαρμογών ΕΣΜ, χωρίς 

να προσθέτει περαιτέρω διοικητικό φόρτο και οικονομική επιβάρυνση στα κράτη μέλη.

2. Κύρια ζητήματα

 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Η Επιτροπή πρότεινε να θεσπισθεί πλαίσιο για τη συντονισμένη εξάπλωση και χρήση 

ευφυών συστημάτων μεταφορών εντός της Κοινότητας και την ανάπτυξη των 

αναγκαίων προδιαγραφών για το σκοπό αυτό.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολούθησε σε μεγάλη έκταση την πρόταση της 

Επιτροπής για τη θέσπιση του πλαισίου συντονισμένης και συνεκτικής εξάπλωσης και 

χρήσης των ευφυών συστημάτων μεταφορών, μεταξύ άλλων των διαλειτουργικών 

ΕΣΜ, εντός της Ένωσης. Το ΕΚ πρότεινε να εφαρμοστεί η παρούσα οδηγία σε όλα τα 

ευφυή συστήματα μεταφορών για ταξιδιώτες, οχήματα και υποδομές και στη 

αλληλεπίδρασή τους στο πεδίο των οδικών μεταφορών, μεταξύ άλλων των αστικών 

συγκοινωνιών. Ακόμη, το ΕΚ πρότεινε να υπαχθούν και οι ευάλωτοι χρήστες 

μεταφορών στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, αλλά να αποκλεισθούν θέματα δημοσίας 

τάξεως και ασφάλειας. 

Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση διευκρινίζει ότι το προτεινόμενο πλαίσιο 

στηρίζει τη συντονισμένη και συνεκτική χρήση των ΕΣΜ, ιδίως δια μέσου των 

συνόρων μεταξύ κρατών μελών. Το Συμβούλιο, ευθυγραμμισμένο με το ΕΚ, προβλέπει 

ότι η παρούσα οδηγία δεν θίγει θέματα εθνικής ασφάλειας ή αμυντικά συμφέροντα.
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 Τομείς προτεραιότητας

Στην πρόταση της Επιτροπής έχουν καταγραφεί τέσσερις τομείς προτεραιότητας 

(βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις 

μετακινήσεις, συνέχεια των υπηρεσιών διαχείρισης κυκλοφορίας και εμπορευματικών 

μεταφορών στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών και σε πολεοδομικά 

συγκροτήματα, οδική ασφάλεια και προστασία του οδικού δικτύου και ενσωμάτωση 

του οχήματος στην υποδομή μεταφορών) όπου η Επιτροπή πρέπει, ιδίως, να καθορίσει 

προδιαγραφές για την εξάπλωση και τη χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών ΕΣΜ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε τους ανωτέρω τομείς προτεραιότητας, αλλά

απέκλεισε τη δυνατότητα να εγκριθούν προδιαγραφές για άλλους τομείς πλην των 

τεσσάρων προαναφερθέντων.

Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση συνάδει σε μεγάλη έκταση με τη θέση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προβλέπει αυτοτελές άρθρο για τους εξής τέσσερις 

τομείς προτεραιότητας: 

I. Βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις 

μετακινήσεις·

II. Συνέχεια των υπηρεσιών ΕΣΜ για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των 

εμπορευματικών μεταφορών·

III. Εφαρμογές ΕΣΜ σχετικά με την οδική ασφάλεια και την προστασία του οδικού 

δικτύου·

IV. Σύνδεση του οχήματος με την υποδομή μεταφορών. 

Το πεδίο εφαρμογής αυτών των τομέων προτεραιότητας αποσαφηνίζεται στο 

Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας.
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 Δράσεις προτεραιότητας

Η πρόταση της Επιτροπής δεν προέβλεπε δράσεις προτεραιότητας.

Ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθόρισε δράσεις προτεραιότητας. Ωστόσο, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθόρισε τέσσερις τομείς (παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης 

για την κυκλοφορία και τα ταξίδια σε επίπεδο ΕΕ και σε πραγματικό χρόνο, δεδομένα 

και διαδικασίες για τη δωρεάν παροχή ελάχιστων καθολικών υπηρεσιών πληροφόρησης 

για την κυκλοφορία, εναρμονισμένη εισαγωγή του συστήματος eCall σε όλη την 

Ευρώπη, και κατάλληλα μέτρα για ασφαλείς θέσεις στάθμευσης φορτηγών και 

εμπορικών οχημάτων και για τα τηλεματικά συστήματα στάθμευσης και κράτησης 

θέσεων) όπου η Επιτροπή πρέπει να καθορίσει προδιαγραφές για την υποχρεωτική 

εξάπλωση και χρήση του ελάχιστου επιπέδου εφαρμογών και υπηρεσιών ΕΣΜ.

Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιγράφει την ιδέα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου να δοθεί προτεραιότητα σε ορισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες ΕΣΜ. 

Προς τούτο, το Συμβούλιο καθορίζει τις εξής έξι δράσεις προτεραιότητας: 

(α) η παροχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπηρεσιών πληροφόρησης για τις πολυτροπικές 

μετακινήσεις

(β) η παροχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία 

σε πραγματικό χρόνο

(γ) δεδομένα και διαδικασίες για τη δωρεάν, ει δυνατόν, παροχή στους χρήστες 

ελάχιστων καθολικών πληροφοριών για την κυκλοφορία σχετικών με την οδική 

ασφάλεια

(δ) η εναρμονισμένη παροχή διαλειτουργικού eCall σε ευρωπαϊκό επίπεδο

(ε) η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις 

στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων

(στ) η παροχή υπηρεσιών κράτησης θέσεων για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις 

στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων.
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 Εξάπλωση των εφαρμογών και υπηρεσιών ΕΣΜ

Η πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 

για συντονισμένη εξάπλωση και χρήση των διαλειτουργικών εφαρμογών και υπηρεσιών 

ΕΣΜ. Προς τούτο, η Επιτροπή πρότεινε να εγκριθούν προδιαγραφές με την διαδικασία 

της επιτροπολογίας (κανονιστική διαδικασία με έλεγχο) για να μπορούν επίσης να 

προκύψουν υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη να εξαπλώσουν εφαρμογές και υπηρεσίες 

ΕΣΜ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολούθησε σε μεγάλη έκταση την πρόταση της 

Επιτροπής ενισχύοντας την αντίστοιχη διατύπωση προς αποφυγή γεωγραφικού 

κατακερματισμού και ασυνέχειας των εφαρμογών και υπηρεσιών ΕΣΜ. Το ΕΚ 

διευκρίνισε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν την οπισθόδρομη συμβατότητα 

των εφαρμογών και υπηρεσιών των ITS εντός της Ένωσης. Το Εκ πρότεινε επίσης να 

εφαρμόσουν τα κράτη μέλη τα ΕΣΜ σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και στις 

διεπαφές τους, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης μεταξύ όλων των τρόπων 

μεταφοράς. Ακόμη, το ΕΚ προέβλεψε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν κάθε 

αναγκαίο μέτρο για να επιτευχθεί συμμόρφωση με τις βασικές αρχές 

(αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα ως προς το κόστος, γεωγραφική συνέχεια, 

διαλειτουργικότητα και βαθμός ωρίμανσης) που ισχύουν για την εκτίμηση των 

αναγκών. Προς τούτο, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τους τις 

μορφολογικές ιδιαιτερότητες των γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών και τις 

αποστάσεις που πρέπει να καλυφθούν ώστε να φτάσει κανείς σε αυτές, κατά 

παρέκκλιση, εάν χρειάζεται, από την προαναφερόμενη αρχή της αποδοτικότητας ως 

προς το κόστος.

Το Συμβούλιο διευκρινίζει ότι τα κράτη μέλη αποφασίζουν αν θα αναπτύξουν ή όχι τις 

εφαρμογές και υπηρεσίες ΕΣΜ στο έδαφός τους. Ωστόσο, αν αναπτυχθούν εφαρμογές 

και υπηρεσίες ΕΣΜ, πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές που προβλέπονται από την 

παρούσα οδηγία. Το Συμβούλιο προβλέπει επίσης ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 

καταβάλουν προσπάθειες για να συνεργασθούν στους προαναφερόμενους τομείς 

προτεραιότητας, καθόσον δεν έχουν εγκριθεί προδιαγραφές.
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 Προδιαγραφές

Η πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε την εφαρμογή της διαδικασία επιτροπολογίας 

(κανονιστική διαδικασία με έλεγχο) για την έγκριση προδιαγραφών που καθορίζουν 

λεπτομερείς διατάξεις και διαδικασίες για την εξάπλωση των ΕΣΜ σε ολόκληρη την 

Ένωση. Επί πλέον, αυτές οι προδιαγραφές έπρεπε να θεμελιώνονται σε ορισμένες 

βασικές αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και έπρεπε να περιέχουν 

τουλάχιστον τα βασικά στοιχεία που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διευκρίνισε περαιτέρω ότι η Επιτροπή πρέπει να ορίσει 

προδιαγραφές για την υποχρεωτική εξάπλωση και χρήση του ελάχιστου επιπέδου 

εφαρμογών και υπηρεσιών ΕΣΜ σε τέσσερις τομείς (βλ. τμήμα περί των δράσεων 

προτεραιότητας). Η Επιτροπή πρέπει περαιτέρω να καθορίσει προδιαγραφές για την 

απαραίτητη εξάπλωση και χρήση των ΕΣΜ πέραν του ελάχιστου επιπέδου των 

εφαρμογών και υπηρεσιών ΕΣΜ, σε περίπτωση κατασκευής ή συντήρησης που 

πραγματοποιείται στο διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο και η οποία 

συγχρηματοδοτείται από την Κοινότητα. Οι προδιαγραφές πρέπει να ορίζουν επίσης τις 

προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν, σε συνεργασία με την Επιτροπή, 

να επιβάλουν συμπληρωματικούς κανόνες για την παροχή αυτών των υπηρεσιών σε 

όλη ή μέρος της επικράτειάς τους. Προτού εγκριθούν οι προδιαγραφές, η Επιτροπή 

πρέπει να πραγματοποιήσει αξιολόγηση των επιπτώσεων που να περιλαμβάνει 

διεξοδική ανάλυση κόστους - ωφέλειας για τα μέτρα εφαρμογής που προβλέπονται από 

την οδηγία. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων πρέπει να εξετάζει θέματα πρόσθετου 

οικονομικού κόστους που θα επιβαρύνει τους οικονομικούς παράγοντες καθώς και τις 

παραμέτρους που σχετίζονται με τον οικονομικό κύκλο των ΕΣΜ.
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Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αναπτύσσει την ιδέα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου να δοθεί προτεραιότητα σε ορισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες ΕΣΜ 

που αντανακλώνται στις δράσεις προτεραιότητας. Προς τούτο, η Επιτροπή επιδιώκει 

την έγκριση προδιαγραφών για τις ως άνω δράσεις προτεραιότητας. Ακόμη, το 

αργότερο δώδεκα μήνες μετά την έγκριση των αναγκαίων προδιαγραφών για δράσεις 

προτεραιότητας, η Επιτροπή υποβάλει, αν είναι αναγκαίο, και αφού διεξαγάγει 

αξιολόγηση επιπτώσεων συνοδευόμενη από ανάλυση κόστους - ωφέλειας, πρόταση στο 

ΕΚ και το Συμβούλιο σχετικά με την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δράσης 

προτεραιότητας. Ακόμη, το Συμβούλιο διευκρινίζει ότι οι προδιαγραφές μπορούν να 

περιλαμβάνουν λειτουργικές, τεχνικές, οργανωτικές διατάξεις και διατάξεις σχετικά με 

τις υπηρεσίες. Το Συμβούλιο συντάσσεται με την θέση του ΕΚ ότι τα κράτη μέλη 

μπορούν κατόπιν κοινοποιήσεως στην Επιτροπή να θεσπίσουν πρόσθετους κανόνες για 

την παροχή υπηρεσιών ΕΣΜ στο έδαφός τους. Το Συμβούλιο προβλέπει ότι οι 

προδιαγραφές βασίζονται, ενδεχομένως, σε πρότυπα και ότι η Επιτροπή πρέπει πάντα 

να πραγματοποιεί αξιολόγηση επιπτώσεων πριν από την έγκριση προδιαγραφών. Τέλος, 

το Συμβούλιο προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει προδιαγραφές με τη 

διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων βάσει του άρθρου 290 της Συνθήκης για 

τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξουσία έγκρισης προδιαγραφών σύμφωνα 

με αυτήν τη διαδικασία εκπνέει μετά παρέλευση επτά ετών από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας οδηγίας. Το ΕΚ ή το Συμβούλιο μπορούν να ανακαλέσουν την εκχώρηση 

εξουσιών για την έγκριση προδιαγραφών ανά πάσα στιγμή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ή το Συμβούλιο μπορούν να εκφράσουν αντιρρήσεις σχετικά με προδιαγραφές εντός 

περιόδου δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί 

κατά δύο μήνες.
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 Πρότυπα και μη δεσμευτικά μέτρα

Η πρόταση της Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν κάνουν λόγο για 

πρότυπα και μη δεσμευτικά μέτρα.

Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση κάνει λόγο για πρότυπα που μπορούν να 

αναπτυχθούν στους τομείς προτεραιότητας σύμφωνα με τη διαδικασία της οδηγίας 

98/34/EΕ. Αυτά τα πρότυπα πρέπει να προβλέπουν διαλειτουργικότητα, συμμόρφωση 

και συνέχεια για την εξάπλωση και λειτουργική χρήση των εφαρμογών και υπηρεσιών 

ΕΣΜ. Ακόμη, το Συμβούλιο εισάγει άρθρο για την έγκριση κατευθυντηρίων γραμμών 

και άλλων μη δεσμευτικών μέτρων από την Επιτροπή προκειμένου να προωθηθεί η 

συνεργασία των κρατών μελών στους τομείς προτεραιότητας.

 Προστασία δεδομένων

Η πρόταση της Επιτροπής παραπέμπει γενικώς στην ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία στο 

πεδίο της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποσαφήνισε τις διατάξεις για την προστασία των 

δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, ενθαρρύνοντας τη χρήση ανώνυμων δεδομένων για 

την καλή λειτουργία της εφαρμογής και/ή υπηρεσίας ΕΣΜ. Τα προσωπικά δεδομένα 

πρέπει να υπόκεινται σε επεξεργασία μόνον εάν τούτο είναι απαραίτητο για την καλή 

λειτουργία της εφαρμογής και/ή υπηρεσίας ΕΣΜ.

Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση λαμβάνει υπόψη τη θέση του ΕΚ καθώς 

και τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη για την Προστασία των Δεδομένων 

κατοχυρώνοντας τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής 

ζωής.
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 Κανόνες περί ευθύνης

Η πρόταση της Επιτροπής δεν προέβλεπε κανόνες περί ευθύνης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί τους κανόνες περί ευθύνης απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ταχεία ανάπτυξη και εξάπλωση των εφαρμογών και υπηρεσιών 

ΕΣΜ.

Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση λαμβάνει υπόψη τη θέση του ΕΚ και 

παραπέμπει στην ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

 Βασικές αρχές για τις προδιαγραφές και την εξάπλωση των ΕΣΜ

Η πρόταση της Επιτροπής θέσπιζε ορισμένες βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται 

κατά την επιλογή και εξάπλωση εφαρμογών και υπηρεσιών ΕΣΜ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενίσχυσε και επέκτεινε τις προαναφερόμενες αρχές 

κάνοντας λόγο για προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, για

αδιάλειπτες υπηρεσίες σε όλη την Κοινότητα και τα εξωτερικά της σύνορα καθώς και 

για διατροπικότητα.

Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εμπνέεται από τη θέση του ΕΚ και 

αναπτύσσει περαιτέρω τις αντίστοιχες διατάξεις κάνοντας λόγο για αναλογικότητα, 

διαλειτουργικότητα, οπισθόδρομη συμβατότητα και τήρηση των χαρακτηριστικών των 

εθνικών υποδομών και δικτύων, ισότητα πρόσβασης, ποιότητα χρονομέτρησης και 

εντοπισμού και συνοχή.
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3. Άλλες τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Υπάρχουν και άλλες τροπολογίες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στη θέση σε πρώτη 

ανάγνωση του Συμβουλίου :

– μνεία των προηγμένων εφαρμογών και κοινοτικών μηχανισμών που έχουν αναπτυχθεί 

για διάφορους τρόπους μεταφοράς, όπως τις σιδηροδρομικές μεταφορές (ERTMS και 

TAF-TSI), την ανοικτή θάλασσα και τις εσωτερικές πλωτές οδούς (LRITS, SafeSeaNet, 

VTMIS, RIS), τις εναέριες μεταφορές (SESAR) και τις χερσαίες μεταφορές, για 

παράδειγμα τη μεταφορά ζώων (τροπολογία 2)·

– μνεία των Εξειδικευμένων Επικοινωνιών Μικρής Εμβέλειας (DSRC) (τροπολογίες 5, 

16 και 53)·

– μνεία των ταξιδιωτών, οχημάτων και υποδομών και της αλληλεπίδρασής τους στις 

οδικές μεταφορές, μεταξύ άλλων στις αστικές συγκοινωνίες, στο άρθρο «Αντικείμενο 

και πεδίο εφαρμογής» (τροπολογία 7)·

– θέσπιση και προσδιορισμός ελάχιστου επιπέδου εφαρμογών και υπηρεσιών ΕΣΜ 

(τροπολογίες 12, 20 και 21)·

– πρόσθετες διατάξεις σχετικά με την «Έγκριση τύπου οδικής υποδομής που σχετίζεται 

με εξοπλισμό και λογισμικό ΕΣΜ» (τροπολογίες 27, 28, 29, 30 και 31)·

– περίοδο μεταφορά στην εθνική νομοθεσία δώδεκα μηνών μετά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας οδηγίας (τροπολογία 49)·

– υποχρέωση των κρατών μελών να καταρτίσουν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των 

ισχυουσών εθνικών διατάξεων και της παρούσας οδηγίας (τροπολογία 49).
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III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κατά τον καθορισμό της θέσης του σε πρώτη ανάγνωση, το Συμβούλιο έλαβε πλήρως υπόψη 

του την πρόταση της Επιτροπής και τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη 

ανάγνωση. Όσον αφορά τις τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο παρατηρεί ότι σημαντικός αριθμός τροπολογιών έχει περιληφθεί - κατά το 

πνεύμα, εν μέρει ή πλήρως - στη θέση του σε πρώτη ανάγνωση.

_____________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2010 (04.05)
(OR. fr)

Διοργανικός φάκελος :
2008/0263 (COD)

9223/10

CODEC 374
TRANS 115
TELECOM 42
IND 57

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
προς : ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Θέμα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των Ευφυών Συστημάτων 
Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις διεπαφές με άλλους 
τρόπους μεταφοράς (πρώτη ανάγνωση) (ΝΠ+ Δ)
- Έγκριση
α) της θέσης του Συμβουλίου
β) του σκεπτικού του Συμβουλίου

1. Στις 16 Δεκεμβρίου 2008, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συμβούλιο την ως άνω πρόταση1, η 

οποία βασίζεται στο άρθρο 71 παράγραφος 1 της ΣΕΚ.

2. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώμη της στις 13 Mαϊου 2009.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώμη του σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Απριλίου

20092.

                                               
1 Έγγρ. 17564/08 TRANS 493 TELECOM 238 IND 236 CODEC 1896 - COM(2008) 887.
2 Έγγρ. 8899/09 CODEC 582 TRANS 161 TELECOM 81 IND 42.
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4. Κατά την 2987η σύνοδό του, στις 17-18 Δεκεμβρίου 2009, το Συμβούλιο «Μεταφορές, 

Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια» κατέληξε επί της ουσίας σε συμφωνία σχετικά με τη θέση του 

Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά την προαναφερόμενη οδηγία. Οι εκκρεμότητες 

σχετικά με τις διατάξεις περί κατ' ανάθεση πράξεων διευθετήθηκαν εν συνεχεία με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

5. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται να εισηγηθεί στο Συμβούλιο:

- να εγκρίνει, ως σημείο «Α» προσεχούς συνόδου του, τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη 

ανάγνωση όπως παρατίθεται στο έγγραφο 6103/10 και το σκεπτικό όπως παρατίθεται στο 

έγγραφο 6103/10 ADD 1,

- να αποφασίσει να καταχωρήσει στα πρακτικά της εν λόγω συνόδου τις δηλώσεις που 

παρατίθενται στην προσθήκη του παρόντος σημειώματος.

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2010 (05.05)
(OR. fr)

Διοργανικός φάκελος :
2008/0263 (COD)

9223/10
ADD 1

CODEC 374
TRANS 115
TELECOM 42
IND 57

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
προς : την ΕΜΑ/ το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Θέμα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 

με τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των ευφυών συστημάτων 
μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις διεπαφές με άλλους 
τρόπους μεταφοράς (πρώτη ανάγνωση) (ΝΠ+Δ)
- Έγκριση 
α) της θέσης του Συμβουλίου
β) του σκεπτικού του Συμβουλίου
- Δηλώσεις

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την εξάπλωση των δράσεων προτεραιότητας
στον τομέα των ευφυών συστημάτων μεταφορών (ΕΣΜ)

1. Το άρθρο 6, παράγραφος 2 του κειμένου της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 
ορίζει τα ακόλουθα: 

2. Η Επιτροπή έχει ως στόχο την έγκριση προδιαγραφών για μία ή περισσότερες δράσεις 
προτεραιότητας το αργότερο στις….
Το αργότερο εντός δωδεκαμήνου από την έγκριση των αναγκαίων προδιαγραφών για δράση 
προτεραιότητας, η Επιτροπή, ενδεχομένως, υποβάλλει πρόταση για την ανάπτυξη αυτής της 
δράσης προτεραιότητας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με το 
άρθρο 294 της ΣΛΕΕ, έπειτα από τη διεξαγωγή αξιολόγησης επιπτώσεων και ανάλυσης 
κόστους-ωφέλειας. 

                                               
 ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε τριάντα μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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2. Βάσει των μέχρι στιγμής διαθέσιμων πληροφοριών, άποψη της Επιτροπής είναι ότι για τη 

θέσπιση των απαιτούμενων προδιαγραφών για τις δράσεις προτεραιότητας του άρθρου 3 μπορεί 

πιθανώς να τηρηθεί το ακόλουθο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα:

Προδιαγραφές για : το αργότερο έως 

το τέλος του 

έτους :

Παροχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπηρεσιών πληροφόρησης για τις 

πολυτροπικές μετακινήσεις σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο α)

2014

Παροχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπηρεσιών πληροφόρησης για την 

κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο β)

2013

Δεδομένα και διαδικασίες για τη δωρεάν, ει δυνατόν, παροχή στους 

χρήστες ελάχιστων καθολικών πληροφοριών για την κυκλοφορία 

σχετικών με την οδική ασφάλεια σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο γ)

2012

Η παροχή διαλειτουργικού συστήματος επειγουσών κλήσεων (eCall) σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο δ)

2012

Η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ασφαλείς και προστατευμένες 

θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων σύμφωνα με το 

άρθρο 3, στοιχείο ε)

2012

Η παροχή υπηρεσιών κράτησης θέσεων για ασφαλείς και 

προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων 

σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο στ)

2013

Πίνακας 1: Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα έγκρισης των απαιτούμενων προδιαγραφών για τις δράσεις 

προτεραιότητας

Ο ανωτέρω ενδεικτικός πίνακας λαμβάνει ως προϋπόθεση ότι το ΕΚ και το Συμβούλιο θα 

καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για την οδηγία ΕΣΜ σε δεύτερη ανάγνωση στις αρχές του 2010.
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Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την ευθύνη

Η εξάπλωση και χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών ΕΣΜ μπορεί να εγείρει ορισμένα ζητήματα 

σχετικά με την ευθύνη που ενδέχεται να αποτελέσουν πολύ σημαντικό φραγμό σε μια ευρεία 

διείσδυση ορισμένων υπηρεσιών ΕΣΜ. Η αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων αποτελεί μια από 

τις δράσεις προτεραιότητας που θέτει η Επιτροπή στο πρόγραμμα δράσης της για τα ΕΣΜ.

Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ιδίως την οδηγία 1999/34/EΚ, 

η Επιτροπή θα παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις στα κράτη μέλη όσον αφορά την εξάπλωση 

και χρήση των εφαρμογών και υπηρεσιών ΕΣΜ. Σε περίπτωση ανάγκης και εφόσον κριθεί 

σκόπιμο, η Επιτροπή θα καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ευθύνη, ιδίως με την 

περιγραφή των υποχρεώσεων των ενδιαφερόμενων φορέων σε σχέση με την εφαρμογή και χρήση 

των εφαρμογών και υπηρεσιών ΕΣΜ.

Δήλωση της Επιτροπής

σχετικά με την κοινοποίηση των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται 

από τη νομοθετική πράξη διαδικασία του επείγοντος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

θεωρούν ότι η κοινοποίηση των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση λαμβάνει υπόψη τις περιόδους 

διακοπών των οργάνων (χειμώνα, καλοκαίρι και ευρωεκλογές), προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι σε θέση να ασκήσουν τις εξουσίες τους εντός 

των προθεσμιών που καθορίζονται στις σχετικές νομοθετικές πράξεις, και είναι πρόθυμη να 

ενεργήσει αναλόγως.
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Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

για το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι οι διατάξεις της οδηγίας 

αυτής δεν προδικάζουν οιαδήποτε μελλοντική θέση των οργάνων όσον αφορά την εφαρμογή του 

άρθρου 290 της ΣΛΕΕ ή ειδικών νομοθετικών πράξεων που περιέχουν τις διατάξεις αυτές.

Δήλωση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Μάλτας,

της Πολωνίας και της Πορτογαλίας

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τσεχική Δημοκρατία, η Μάλτα, η Πολωνία και η Πορτογαλία 

υποστηρίζουν την επιθυμία να διευκολυνθεί η εξάπλωση και χρήση διαλειτουργικών ευφυών 

συστημάτων μεταφορών πέραν των συνόρων εντός της ΕΕ, στις περιπτώσεις όπου 

συγκεντρώνονται οι επιχειρηματικές δυνατότητες για την υλοποίησή τους με σκοπό την 

εκπλήρωση διαφόρων στόχων πολιτικής. Η εύστοχη εξάπλωση και χρήση των ΕΣΜ μπορεί να 

συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μεταφορών, την οδική 

ασφάλεια, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και την ανταγωνιστικότητα. Σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, κάθε κράτος μέλος είναι αρμόδιο για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την 

εξάπλωση των ευφυών συστημάτων μεταφορών στο έδαφός του. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τσεχική 

Δημοκρατία, η Μάλτα, η Πολωνία και η Πορτογαλία σημειώνουν ότι η οδηγία δεν περιλαμβάνει 

διατάξεις που θέτουν υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα αυτό, και θα συνεχίσουν να θεωρούν το εν 

λόγω ζήτημα ως κρίσιμο θέμα κατά τις συζητήσεις για μελλοντικές προτάσεις.
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Δήλωση της Γαλλίας

Η Γαλλία συμμερίζεται πλήρως το στόχο της εφαρμογής, σε κοινοτικό επίπεδο, διαλειτουργικού  

συστήματος επειγουσών κλήσεων ενσωματωμένου σε οχήματα («eCall») που καθιστά δυνατή την 

επίτευξη προόδου όσον αφορά την οδική ασφάλεια.

Ωστόσο, θεωρεί ότι πριν από τη λήψη οιασδήποτε απόφασης για τις λειτουργικές και τεχνικές 

προδιαγραφές του συστήματος eCall θα πρέπει να διενεργούνται νέες αναλύσεις των επιπτώσεων 

και της σχέσης κόστους-ωφέλειας του σχεδιαζόμενου συστήματος.

Η Γαλλία επιθυμεί οι εθνικοί εμπειρογνώμονες να συνδέονται δεόντως με τις εργασίες αυτές, 

εφόσον η εφαρμογή του συστήματος eCall εμπίπτει στη αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Ως μοναδική λύση, το πανευρωπαϊκό eCall το οποίο προτάθηκε από την Επιτροπή, απορρίφθηκε 

από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διατύπωση που εγκρίθηκε από τους 

συννομοθέτες επιτρέπει τη συνύπαρξη διαλειτουργικών συστημάτων, περιλαμβανομένων των 

ισχυόντων συστημάτων, σύμφωνα με τις αρχές του Παραρτήματος Ι της οδηγίας.

Η Γαλλία διατηρεί ισχυρές επιφυλάξεις για το πανευρωπαϊκό eCall, διότι η τεχνολογία η οποία 

επελέγη δεν επιτρέπει τη βέλτιστη κάλυψη της επικράτειας της Ένωσης και η Επιτροπή δεν 

παρέσχε επαρκή εχέγγυα έναντι του κινδύνου αποδιοργάνωσης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης 

των κρατών μελών.

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2010 (07.05)
(OR. fr)

Διοργανικός φάκελος :
2008/0263 (COD)

9223/10
ADD 1 COR 1

CODEC 374
TRANS 115
TELECOM 42
IND 57

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α»
της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
προς : την ΕΜΑ / το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Θέμα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 

με τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των ευφυών συστημάτων 
μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις διεπαφές με άλλους 
τρόπους μεταφοράς (πρώτη ανάγνωση) (ΝΠ+Δ)
- Έγκριση
α) της θέσης του Συμβουλίου
β) του σκεπτικού του Συμβουλίου
- Δηλώσεις

Η δήλωση της Επιτροπής έχει ως εξής:

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την εξάπλωση των δράσεων προτεραιότητας
στον τομέα των ευφυών συστημάτων μεταφορών (ΕΣΜ)

1. Το άρθρο 6, παράγραφος 2 του κειμένου της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 
ορίζει τα ακόλουθα: 

2. Η Επιτροπή έχει ως στόχο την έγκριση προδιαγραφών για μία ή περισσότερες δράσεις 
προτεραιότητας το αργότερο στις….

                                               
 ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε τριάντα μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.



9223/10 ADD 1 COR 1 ΔΛ/ριτ 2
DQPG EL

Το αργότερο εντός δωδεκαμήνου από την έγκριση των αναγκαίων προδιαγραφών για δράση 
προτεραιότητας, η Επιτροπή, ενδεχομένως, υποβάλλει πρόταση για την ανάπτυξη αυτής της δράσης 
προτεραιότητας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 294 της ΣΛΕΕ, 
έπειτα από τη διεξαγωγή αξιολόγησης επιπτώσεων και ανάλυσης κόστους-ωφέλειας.

2. Βάσει των μέχρι στιγμής διαθέσιμων πληροφοριών, άποψη της Επιτροπής είναι ότι για τη θέσπιση 

των απαιτούμενων προδιαγραφών για τις δράσεις προτεραιότητας του άρθρου 3 μπορεί πιθανώς να τηρηθεί 

το ακόλουθο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα:

Προδιαγραφές για : Το αργότερο έως 

το τέλος του 

έτους:

Παροχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπηρεσιών πληροφόρησης για τις πολυτροπικές 

μετακινήσεις σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο α)

2014

Παροχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία 

σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο β)

2013

Δεδομένα και διαδικασίες για τη δωρεάν, ει δυνατόν, παροχή στους χρήστες 

ελάχιστων καθολικών πληροφοριών για την κυκλοφορία σχετικών με την οδική 

ασφάλεια σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο γ)

2012

Η παροχή διαλειτουργικού συστήματος επειγουσών κλήσεων (eCall) σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο δ)

2012

Η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης σχετικά με ασφαλείς και προστατευμένες 

θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 

3, στοιχείο ε)

2012

Η παροχή υπηρεσιών κράτησης θέσεων σχετικά με ασφαλείς και 

προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων 

σύμφωνα με το άρθρο 3, στοιχείο στ)

2013

Πίνακας 1: Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα έγκρισης των απαιτούμενων προδιαγραφών για τις δράσεις 

προτεραιότητας

Ο ανωτέρω ενδεικτικός πίνακας λαμβάνει ως προϋπόθεση ότι το ΕΚ και το Συμβούλιο θα 
καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για την οδηγία ΕΣΜ σε δεύτερη ανάγνωση στις αρχές του 2010.

________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2010 (07.05)
(OR. fr)

Διοργανικός φάκελος :
2008/0263 (COD)

9223/10
ADD 1 COR 2

CODEC 374
TRANS 115
TELECOM 42
IND 57

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
προς : την ΕΜΑ /το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Θέμα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 

με τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των ευφυών συστημάτων 
μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις διεπαφές με άλλους 
τρόπους μεταφοράς (πρώτη ανάγνωση) (ΝΠ+Δ)
- Έγκριση
α) της θέσης του Συμβουλίου
β) του σκεπτικού του Συμβουλίου
- Δηλώσεις

Η 4η παράγραφος της δήλωσης της Γαλλίας έχει ως εξής:

Δήλωση της Γαλλίας

…

Ως μοναδική λύση, το πανευρωπαϊκό eCall το οποίο προτάθηκε από την Επιτροπή, απορρίφθηκε 

από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διατύπωση που εγκρίθηκε από τους 

συννομοθέτες επιτρέπει τη συνύπαρξη διαλειτουργικών συστημάτων, περιλαμβανομένων των 

ισχυόντων συστημάτων, σύμφωνα με τις αρχές του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας.

…

__________________
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 18.5.2010 
COM(2010)251 τελικό 

2008/0263 (COD)    C7-0119/10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

µε αντικείµενο τη 

θέση του Συµβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση τροποποιηµένης πρότασης 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση του 
πλαισίου για την εξάπλωση των Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών στον τοµέα των 

οδικών µεταφορών και για τις διεπαφές µε άλλους τρόπους µεταφοράς 
 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 



 

EL 2   EL 

2008/0263 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

µε αντικείµενο τη 

θέση του Συµβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση τροποποιηµένης πρότασης 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση του 
πλαισίου για την εξάπλωση των Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών στον τοµέα των 

οδικών µεταφορών και για τις διεπαφές µε άλλους τρόπους µεταφοράς 
 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο 
COM(2008)0887 - 2008/0263(COD) 

16 ∆εκεµβρίου 2008 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

13 Μαΐου 2009 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση: 

23 Απριλίου 2009 

Ηµεροµηνία έκδοση της θέσης του Συµβουλίου : 10 Μαΐου 2010 

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η εξάπλωση νοηµόνων συστηµάτων µεταφορών (εφεξής (ΝΣΜ - ITS) στις οδικές µεταφορές 
υπήρξε πολύ βραδύτερη σε σχέση µε εκείνη σε άλλους τρόπους µεταφοράς και οι υπηρεσίες 
ΝΣΜ έχουν συχνά εξαπλωθεί κατά τρόπο κατακερµατισµένο. Με προαιρετικές συµφωνίες 
και τυποποίηση δεν επιτεύχθηκαν σηµαντικές πρόοδοι από άποψη εξάπλωσης και χρήσης 
των εν λόγω συστηµάτων. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή προωθεί σχέδιο δράσης και πρόταση 
οδηγίας πλαισίου για την εξάπλωση των νοηµόνων συστηµάτων µεταφοράς στον τοµέα των 
οδικών µεταφορών και για διεπαφές µε άλλους τρόπους µεταφοράς. 

Ενώ το σχέδιο δράσης ορίζει έξι τοµείς προτεραιότητας και τα συναφή µέτρα για την 
επιτάχυνση της εξάπλωσης και τη διαλειτουργικότητα των ΝΣΜ στις οδικές µεταφορές σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οδηγία προβλέπει το νοµικό πλαίσιο για την εφαρµογή 
των δράσεων των απαιτούµενων για αποτελεσµατική και συντονισµένη εξάπλωση και χρήση 
των ΝΣΜ. Εντός αυτού του πλαισίου, η πρόταση προβλέπει την ανάθεση εξουσιών στην 
Επιτροπή για την έκδοση, µέσω εξουσιοδοτηµένων ενεργειών, των λεπτοµερών 
προδιαγραφών που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της συµβατότητας, της 
διαλειτουργικότητας και της συνέχειας της εξάπλωσης, και της επιχειρησιακής χρήσης ΝΣΜ. 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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Η θέση του Συµβουλίου έχει επιφέρει ελαφρές τροποποιήσεις στην αρχική πρόταση της 
Επιτροπής. Λαµβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις που προτάθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο διευκρίνισε το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας µε εξειδίκευση των 
τοµέων προτεραιότητας και µε εστίαση, σε πρώτη φάση, σε έξι δράσεις προτεραιότητας για 
την εκπόνηση και τη χρήση προδιαγραφών που θα εκδοθούν από την Επιτροπή. Επίσης η 
θέση του Συµβουλίου ενισχύει τη σηµασία που έχουν, στο πλαίσιο της εξάπλωσης των ΝΣΜ, 
η προστασία των προσωπικών δεδοµένων και τα θέµατα ευθύνης, όπως υπογραµµίζεται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη γνωµοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη προστασίας 
δεδοµένων. 

Με τις ελαφρές τροποποιήσεις που επήλθαν στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, η θέση του 
Συµβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντικατοπτρίζει τη συµφωνία που επιτεύχθηκε µεταξύ των 
θεσµικών οργάνων και η οποία επιβεβαιώθηκε µε ανταλλαγή επιστολών µεταξύ του 
προέδρου της ΕΜΑ I και του προέδρου της επιτροπής µεταφορών και τουρισµού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Μάρτιο του 2010. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η συµφωνία αυτή συµβαδίζει πλήρως µε το στόχο της πρότασής της, 
οπότε µπορεί να την υποστηρίξει. 

Η συµφωνία προβλέπει τρεις δηλώσεις της Επιτροπής και µία δήλωση των τριών θεσµικών 
οργάνων, οι οποίες περιέχονται στο παράρτηµα της ανακοίνωσης και δηµοσιεύονται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα µαζί µε τη νοµοθετική πράξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 

∆ηλώσεις της Επιτροπής 
 

∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε την εξάπλωση των δράσεων προτεραιότητας για τα 
ΝΣΜ 

1. Το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κειµένου της θέσης του Συµβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 
αναφέρει τα ακόλουθα: 

«1α. Η Επιτροπή θέτει ως στόχο την έκδοση προδιαγραφών για µια ή περισσότερες από τις 
δράσεις προτεραιότητας µέχρι τις …1. 

Το αργότερο 12 µήνες µετά την έκδοση των αναγκαίων προδιαγραφών για κάθε δράση 
προτεραιότητας, η Επιτροπή, εφόσον είναι σκόπιµο και µετά την εκπόνηση εκτίµησης 
επιπτώσεων όπου περιλαµβάνεται ανάλυση κόστους και οφέλους, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο πρόταση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 294 της 
ΣΛΕΕ µε αντικείµενο την εξάπλωση της εν λόγω δράσης προτεραιότητας.». 

2. Με βάση τις διαθέσιµες επί του παρόντος πληροφορίες, η Επιτροπή θεωρεί ότι, όσον 
αφορά την έκδοση των αναγκαίων προδιαγραφών για τις δράσεις προτεραιότητας που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, θα ήταν δυνατό να προβλεφθεί το ακόλουθο ενδεικτικό 
χρονοδιάγραµµα: 

Προδιαγραφές για: Το αργότερο 
µέχρι το τέλος 
του έτους: 

την παροχή, σε ολόκληρη την ΕΕ, υπηρεσιών πληροφόρησης σχετικά µε 
πολυµεσικά ταξίδια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 στοιχείο α) 

2014 

την παροχή, σε ολόκληρη την ΕΕ, υπηρεσιών πληροφόρησης σχετικά µε 
την κίνηση σε πραγµατικό χρόνο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
3 στοιχείο β) 

2013 

τα δεδοµένα και τις διαδικασίες σχετικά µε τη δωρεάν παροχή προς τους 
χρήστες, εφόσον είναι δυνατόν, ελάχιστων καθολικών πληροφοριών για 
την κίνηση, σχετιζόµενων µε την οδική ασφάλεια, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 3 στοιχείο γ) 

2012 

την εναρµονισµένη παροχή διαλειτουργικού συστήµατος eCall σε 
ολόκληρη την ΕΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 στοιχείο δ) 

2012 

την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης σχετικά µε ασφαλείς και 
προστατευόµενες θέσεις στάθµευσης φορτηγών και εµπορικών 
οχηµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 στοιχείο ε) 

2012 

την παροχή υπηρεσιών κράτησης όσον αφορά ασφαλείς και 2013 

                                                 
1 Αναγράφεται η ηµεροµηνία: 30 µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας. 
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προστατευόµενες θέσεις στάθµευσης φορτηγών και εµπορικών 
οχηµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 στοιχείο στ) 

Πίνακας 1 : Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για την έκδοση προδιαγραφών σχετικά µε τις δράσεις 
προτεραιότητας 

Το παρόν ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα βασίζεται στην υπόθεση ότι θα επιτευχθεί συµφωνία 
επί της οδηγίας για τα ΝΣΜ µεταξύ του ΕΚ και του Συµβουλίου µε έγκαιρη δεύτερη 
ανάγνωση κατά τις αρχές του έτους 2010.». 
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∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε την ευθύνη 

«Η εξάπλωση και η χρήση εφαρµογών και υπηρεσιών ΝΣΜ είναι δυνατό να εγείρει κάποια 
θέµατα ευθύνης, που ενδέχεται να αποτελέσουν µείζον κώλυµα για την ευρεία διείσδυση 
ορισµένων υπηρεσιών ΝΣΜ στην αγορά. Η αντιµετώπιση αυτών των θεµάτων αποτελεί µία 
από τις δράσεις προτεραιότητας που αναφέρει η Επιτροπή στο σχέδιο δράσης της για τα 
ΝΣΜ. 

Λαµβανόµενης υπόψη της υφιστάµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας για την ευθύνη, 
και ιδίως της οδηγίας 1999/34/ΕΚ, η Επιτροπή θα παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στα 
κράτη µέλη όσον αφορά την εξάπλωση και τη χρήση εφαρµογών και υπηρεσιών ΝΣΜ. Εάν 
είναι αναγκαίο και σκόπιµο, η Επιτροπή θα εκπονήσει κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε 
την ευθύνη, όπου θα περιγράφονται κυρίως οι υποχρεώσεις των συµφεροντούχων όσον 
αφορά την εφαρµογή και τη χρήση εφαρµογών και υπηρεσιών ΝΣΜ.». 



 

EL 7   EL 

∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε την κοινοποίηση πράξεων για τις οποίες έχει δοθεί 
εξουσιοδότηση 

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σηµειώνει ότι, εκτός από περιπτώσεις στις οποίες η νοµοθετική 
πράξη προβλέπει επείγουσα δράση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θεωρούν 
ότι η κοινοποίηση πράξεων για τις οποίες έχει δοθεί εξουσιοδότηση λαµβάνει υπόψη τις 
περιόδους αργίας των θεσµικών οργάνων (χειµώνας, θέρος και ευρωπαϊκές εκλογές), ώστε να 
διασφαλίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο είναι σε θέση να ασκούν τις 
αρµοδιότητές τους εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στις σχετικές νοµοθετικές 
πράξεις, και είναι έτοιµη να ενεργεί αναλόγως.». 



 

EL 8   EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Θεσµική δήλωση 

∆ήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής 

επί του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ 

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας τελούν υπό την επιφύλαξη κάθε µελλοντικής θέσης των θεσµικών 
οργάνων όσον αφορά την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ, ή 
µεµονωµένων νοµοθετικών πράξεων που περιέχουν διατάξεις του είδους αυτού.». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II DG C III EL

θ) Στηρίζουν την ωριμότητα - αποδεικνύουν, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση των 

κινδύνων, την ευρωστία των καινοτόμων συστημάτων ITS, μέσω ενός επαρκούς επιπέδου 

τεχνικής ανάπτυξης και επιχειρησιακής αξιοποίησης· 

ι) Παρέχουν ποιότητα χρονισμού και εντοπισμού - χρήση υποδομών που βασίζονται σε 

δορυφόρους ή οποιασδήποτε τεχνολογίας που παρέχει ισοδύναμο επίπεδο ακρίβειας για 

τους σκοπούς εφαρμογών και υπηρεσιών ITS για τις οποίες απαιτούνται παγκόσμιες, 

συνεχείς, ακριβείς και εγγυημένες υπηρεσίες χρονισμού και εντοπισμού· 

ια) Καθιστούν εφικτή τη διατροπικότητα - λαμβάνουν υπόψη το συντονισμό διαφόρων 

τρόπων μεταφοράς, ενδεχομένως, κατά την ανάπτυξη των ITS· 

ιβ) Τηρούν τη συνοχή - λαμβάνουν υπόψη τους ισχύοντες κανόνες, πολιτικές και 

δραστηριότητες της Ένωσης που άπτονται του τομέα των ITS, ειδικότερα όσον αφορά την 

τυποποίηση. 
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