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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα: Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ όσον 
αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος 
eCall που βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα και την τροποποίηση 
της οδηγίας 2007/46/EΚ
- Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 2 Μαρτίου 2015
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/...

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της …

όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου

για την ανάπτυξη του συστήματος eCall

που βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα

και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/EΚ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία2,

                                               
1 ΕΕ C 341, 21.11.2013, σ. 47.
2 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 (δεν έχει ακόμη 

δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 
2ας Μαρτίου 2015 [(ΕΕ …)] [(δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα)]. 
Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … [(ΕΕ …)] [(δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα)].
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με την οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1

θεσπίστηκε ολοκληρωμένο ενωσιακό σύστημα έγκρισης τύπου για μηχανοκίνητα 
οχήματα.

(2) Οι τεχνικές απαιτήσεις έγκρισης τύπου για μηχανοκίνητα οχήματα όσον αφορά τα 
πολυάριθμα στοιχεία ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας έχουν εναρμονιστεί στο 
επίπεδο της Ένωσης προκειμένου να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας 
σε όλη την Ένωση.

(3) Η ανάπτυξη υπηρεσίας eCall που θα διατίθεται σε όλα τα οχήματα και σε όλα τα κράτη 
μέλη αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους της Ένωσης στον τομέα της οδικής 
ασφάλειας από το 2003. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, δρομολογήθηκε σειρά 
πρωτοβουλιών ως μέρος μιας προσέγγισης προαιρετικής ανάπτυξης, χωρίς ωστόσο να έχει 
σημειωθεί επαρκής πρόοδος έως σήμερα.

(4) Για να βελτιωθεί περαιτέρω η οδική ασφάλεια, η Επιτροπή με την ανακοίνωσή της «eCall: 
Ώρα για εγκατάσταση» της 21ης Αυγούστου 2009 πρότεινε τη λήψη νέων μέτρων 
προκειμένου να αναπτυχθεί στην Ένωση μια υπηρεσία κλήσης έκτακτης ανάγκης επί των 
οχημάτων. Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα ήταν να καταστεί υποχρεωτικός ο εξοπλισμός 
των συστημάτων eCall βάσει του αριθμού κλήσης 112 για όλους τους νέους τύπους 
οχημάτων, αρχής γενομένης από τα οχήματα των κατηγοριών M1 και N1, όπως ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/EΚ.

(5) Στις 3 Ιουλίου 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με τίτλο «eCall: μια 
νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες», με την οποία κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση εντός του πλαισίου της οδηγίας 2007/46/EΚ, προκειμένου να διασφαλίσει την 
υποχρεωτική ανάπτυξη ενός δημόσιου συστήματος eCall βάσει του αριθμού κλήσης 112 
έως το 2015.

                                               
1 Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων 
και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και 
χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (Οδηγία-πλαίσιο) 
(EE L 263, 9.10.2007, σ. 1).
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(6) Εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας 112 σε 

ολόκληρη την Ένωση, ώστε να παρέχεται άμεση και αποτελεσματική βοήθεια σε 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

(7) Το ενωσιακό σύστημα eCall αναμένεται να μειώσει τον αριθμό των θανάσιμων 

ατυχημάτων στην Ένωση, καθώς και τη σοβαρότητα των τραυματισμών που οφείλονται 

σε οδικά ατυχήματα, χάρις στην έγκαιρη ειδοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η 

υποχρεωτική εισαγωγή του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 

112, καθώς και η απαραίτητη και συντονισμένη αναβάθμιση της υποδομής των δημόσιων 

ασύρματων δικτύων κινητών επικοινωνιών για τη μετάδοση κλήσεων eCall και των 

κέντρων λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης (PSAP) για τη λήψη και διεκπεραίωση των 

κλήσεων eCall, θα εξασφαλίσουν την παροχή της υπηρεσίας σε όλους τους πολίτες και θα 

συμβάλουν με τον τρόπο αυτό στη μείωση του αριθμού των θανάσιμων ατυχημάτων και 

των σοβαρών τραυματισμών, του κόστους που συνδέεται με την ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη, της συμφόρησης που προκαλείται από τα ατυχήματα, καθώς και άλλων 

δαπανών.

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 της απόφασης αριθ. 585/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1, τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν στο έδαφός 

τους, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού και σε κάθε περίπτωση έως την 1η Οκτωβρίου 2017 το αργότερο, την 

υποδομή PSAP για κλήσεις eCall που είναι απαραίτητη για την ορθή λήψη και 

διεκπεραίωση όλων των κλήσεων eCall. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης αριθ. 

585/2014/ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή έως τις 24 

Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής της εν λόγω απόφασης. Σε 

περίπτωση που η έκθεση καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η υποδομή PSAP για κλήσεις 

eCall δεν θα είναι επιχειρησιακή έως την 1η Οκτωβρίου 2017, τότε η Επιτροπή θα πρέπει 

να λάβει κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ανάπτυξη της υποδομής PSAP για

κλήσεις eCall.

                                               
1 Απόφαση αριθ. 585/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη 
την ΕΕ (ΕΕ L 164, 3.6.2014, σ. 6).
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(9) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 της σύστασης της Επιτροπής 2011/750/ΕΕ1, τα κράτη μέλη 

θα έπρεπε να μεριμνήσουν ώστε οι πάροχοι δικτύων κινητής τηλεφωνίας να εφαρμόσουν 

τον μηχανισμό για τη διαχείριση του «διευκρινιστή eCall» στα δίκτυά τους μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2014. Σε περίπτωση που η επανεξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 6 

της εν λόγω σύστασης καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο «διευκρινιστής eCall» δεν θα έχει 

εφαρμοστεί έως την 31η Μαρτίου 2016, τότε η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει κατάλληλα 

μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πάροχοι δικτύων κινητής τηλεφωνίας εφαρμόζουν τον

μηχανισμό για τη διαχείριση του «διευκρινιστή eCall».

(10) Η παροχή ακριβών και αξιόπιστων πληροφοριών εντοπισμού θέσης αποτελεί βασικό 

στοιχείο για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει 

του αριθμού κλήσης 112. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτική η 

συμβατότητά του με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα προγράμματα Galileo και της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS), όπως 

καθορίζονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου2. Το σύστημα που έχει εγκατασταθεί στο πλαίσιο του προγράμματος 

Galileo είναι ένα αυτόνομο σύστημα παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης, ενώ το 

σύστημα που έχει εγκατασταθεί στο πλαίσιο του προγράμματος EGNOS είναι ένα 

περιφερειακό σύστημα παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης για τη βελτίωση της 

ποιότητας του σήματος του παγκόσμιου συστήματος προσδιορισμού θέσης (GPS).

                                               
1 Σύσταση 2011/750/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2011, για τη στήριξη μιας 

πανευρωπαϊκής υπηρεσίας κλήσης eCall σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη 
μετάδοση κλήσεων έκτακτης ανάγκης από το όχημα με βάση τον αριθμό 112 («κλήσεις 
eCall») (ΕΕ L 303, 22.11.2011, σ. 46).

2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Δεκεμβρίου 2013, για την εφαρμογή και εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών συστημάτων 
δορυφορικής πλοήγησης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 1).
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(11) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των οχημάτων με το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει 

του αριθμού κλήσης 112 θα πρέπει να εφαρμοστεί αρχικά μόνο στους νέους τύπους 

επιβατικών και ελαφρών εμπορικής χρήσης οχημάτων (κατηγορίες Μ1 και Ν1) για τους 

οποίους υπάρχει ήδη ο κατάλληλος μηχανισμός ενεργοποίησης. Η δυνατότητα να 

επεκταθεί στο εγγύς μέλλον η απαίτηση της εφαρμογής του συστήματος eCall επί του 

οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 ώστε να περιλαμβάνει και άλλες κατηγορίες 

οχημάτων, όπως τα βαρέα φορτηγά οχήματα, τα λεωφορεία και τα πούλμαν, τα 

μηχανοκίνητα δίκυκλα και τους γεωργικούς ελκυστήρες, θα πρέπει να εξεταστεί 

περαιτέρω από την Επιτροπή προκειμένου να υποβληθεί προς τούτο, εάν χρειαστεί, 

νομοθετική πρόταση.

(12) Για λόγους ταχύτερης διάδοσης, θα πρέπει να επιταχυνθεί ο εξοπλισμός των υφιστάμενων 

τύπων οχημάτων που θα κατασκευαστούν μετά τις 31 Μαρτίου 2018 με σύστημα eCall επί 

του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112. Για τους τύπους οχημάτων που εγκρίθηκαν 

πριν από τις 31 Μαρτίου 2018, υπάρχει δυνατότητα προαιρετικού εκ των υστέρων 

εξοπλισμού με σύστημα eCall.

(13) Η δημόσια διαλειτουργική υπηρεσία eCall στο σύνολο της Ένωσης που βασίζεται στον 

ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 και τα συστήματα eCall για την 

υποστήριξη υπηρεσιών από τρίτους (υπηρεσίες TPS eCall) μπορούν να συνυπάρχουν 

εφόσον λαμβάνονται τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της συνέχειας στην 

παροχή υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Για να διασφαλιστεί η συνέχεια της δημόσιας 

υπηρεσίας eCall βάσει του αριθμού κλήσης 112 σε όλα τα κράτη μέλη καθ' όλη τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής του οχήματος και για να διασφαλιστεί ότι η δημόσια υπηρεσία 

eCall βάσει του αριθμού κλήσης 112 είναι πάντα αυτομάτως διαθέσιμη, όλα τα οχήματα 

θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τη δημόσια υπηρεσία eCall βάσει του αριθμού κλήσης 

112, ανεξάρτητα από το αν ο ιδιοκτήτης του οχήματος επιλέγει την υπηρεσία TPS eCall.
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(14) Θα πρέπει να παρέχεται στους καταναλωτές ρεαλιστική επισκόπηση του συστήματος eCall 

επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και του συστήματος TPS eCall, εφόσον 

το όχημα είναι εξοπλισμένο με τέτοιο σύστημα, καθώς και ολοκληρωμένη και αξιόπιστη 

ενημέρωση σχετικά με τις πρόσθετες λειτουργίες ή τις υπηρεσίες που συνδέονται με 

ιδιωτική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης, τις παρεχόμενες εφαρμογές κλήσεων έκτακτης 

ανάγκης ή βοήθειας επί του οχήματος και σχετικά με την αναμενόμενη ποιότητα των 

υπηρεσιών κατά την αγορά υπηρεσιών από τρίτους, καθώς και το αντίστοιχο κόστος. Η 

υπηρεσία eCall βάσει του αριθμού κλήσης 112 συνιστά δημόσια υπηρεσία κοινής 

ωφέλειας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν σε όλους τους καταναλωτές.

(15) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των οχημάτων με το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει 

του αριθμού κλήσης 112 θα πρέπει να γίνει με την επιφύλαξη του δικαιώματος όλων των 

ενδιαφερόμενων παραγόντων, όπως είναι οι κατασκευαστές οχημάτων και οι ανεξάρτητοι 

πάροχοι, να παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και/ή προστιθέμενης αξίας, 

παράλληλα με το σύστημα eCall βάσει του αριθμού κλήσης 112 επί του οχήματος ή με 

βάση αυτό. Ωστόσο, τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο 

που να μην αποσπούν την προσοχή του οδηγού και να μην επηρεάζουν τη λειτουργία του 

συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και την 

αποτελεσματικότητα των κέντρων κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Το σύστημα eCall επί του 

οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και το σύστημα παροχής ιδιωτικών ή άλλων 

υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που να αποκλείει 

τη μεταξύ τους ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υπηρεσίες αυτές, όταν 

παρέχονται, θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί ασφάλειας,

περί προστασίας, καθώς και περί προστασίας των δεδομένων και θα πρέπει πάντα να 

παραμένουν για τους καταναλωτές μια προαιρετική επιλογή.
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(16) Για να διασφαλιστεί η δυνατότητα επιλογής εκ μέρους των πελατών και ο θεμιτός 

ανταγωνισμός, καθώς και για να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και να ενισχυθεί η 

ανταγωνιστικότητα του κλάδου της τεχνολογίας πληροφοριών της Ένωσης στην 

παγκόσμια αγορά, τα συστήματα eCall επί του οχήματος θα πρέπει να βασίζονται σε 

διαλειτουργική, τυποποιημένη και ασφαλή πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης ώστε να 

χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πιθανών μελλοντικών εφαρμογών ή υπηρεσιών επί του 

οχήματος. Δεδομένου ότι τούτο απαιτεί τεχνική και νομική υποστήριξη, η Επιτροπή θα 

πρέπει να εκτιμήσει χωρίς χρονοτριβή, κατόπιν διαβουλεύσεων με όλους τους 

ενδιαφερόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών οχημάτων και 

των ανεξάρτητων παρόχων, όλες τις επιλογές για την προώθηση και τη διασφάλιση μιας 

πλατφόρμας ανοικτής πρόσβασης και, αν χρειαστεί, να υποβάλει προς τούτο σχετική 

νομοθετική πρόταση. Επιπλέον, το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού 

κλήσης 112 θα πρέπει να είναι προσβάσιμο έναντι εύλογου τέλους που δεν υπερβαίνει 

συμβολικό ποσό και χωρίς διακρίσεις από όλους τους ανεξάρτητους παρόχους για τους 

σκοπούς της επισκευής και συντήρησής του σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1.

(17) Προκειμένου να διαφυλαχθεί ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του συστήματος έγκρισης 

τύπου, μόνο τα συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 που 

μπορούν να ελεγχθούν πλήρως θα πρέπει να γίνονται δεκτά για τους σκοπούς του 

παρόντος κανονισμού.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά 
εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με 
την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171, 29.6.2007, 
σ. 1).
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(18) Δεδομένου ότι το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 

αποτελεί σύστημα έκτακτης ανάγκης, απαιτεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο αξιοπιστίας. 

Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ακρίβεια του ελάχιστου συνόλου δεδομένων και της 

μετάδοσης και ποιότητας της φωνής, ενώ θα πρέπει να αναπτυχθεί ομοιόμορφο καθεστώς 

δοκιμών ώστε να διασφαλιστεί η μακροβιότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος eCall 

επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να 

διενεργούνται τακτικά περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι σύμφωνα με την οδηγία 2014/45/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1.

(19) Τα οχήματα μικρών σειρών και τα οχήματα που εγκρίνονται δυνάμει του άρθρου 24 της 

οδηγίας 2007/46/EΚ εξαιρούνται, βάσει της εν λόγω οδηγίας, από τις απαιτήσεις για την 

προστασία των επιβατών σε περίπτωση μετωπικής και πλευρικής σύγκρουσης. Κατά 

συνέπεια, τα εν λόγω οχήματα θα πρέπει να εξαιρεθούν από την υποχρέωση συμμόρφωσης 

με τις απαιτήσεις σχετικά με την υπηρεσία eCall που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 

Επιπλέον, ορισμένα οχήματα των κατηγοριών M1 και N1 δεν μπορούν να εξοπλιστούν με 

κατάλληλο μηχανισμό ενεργοποίησης της κλήσης eCall για τεχνικούς λόγους.

(20) Τα οχήματα ειδικού σκοπού θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σχετικά με 

την υπηρεσία eCall, όπως καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, εφόσον το 

βασικό/ημιτελές όχημα είναι εξοπλισμένο με τον αναγκαίο μηχανισμό ενεργοποίησης.

                                               
1 Οδηγία 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 

2014, για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους και την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ (ΕΕ L 127, 29.4.2014, 
σ. 51).
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(21) Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του συστήματος eCall επί του 

οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες προστασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/EΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 και στην οδηγία 2002/58/EΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2, προκειμένου να εξασφαλιστεί 

ειδικότερα ότι τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με σύστημα eCall επί του οχήματος 

βάσει του αριθμού κλήσης 112, κατά την κατάσταση κανονικής λειτουργίας τους σε σχέση 

με το σύστημα eCall 112, δεν είναι ανιχνεύσιμα και ότι δεν αποτελούν αντικείμενο 

συνεχούς εντοπισμού, καθώς και ότι το ελάχιστο σύνολο δεδομένων που μεταδίδει το 

σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 περιλαμβάνει τις 

ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για την κατάλληλη επεξεργασία των κλήσεων 

έκτακτης ανάγκης. Τούτο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις που διατύπωσε η 

ομάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ («ομάδα εργασίας 

του άρθρου 29 για την προστασία των δεδομένων») και οι οποίες περιέχονται στο 

«Έγγραφο εργασίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων και τις επιπτώσεις στην 

προστασία της ιδιωτικής ζωής από την πρωτοβουλία eCall» αυτής, που εγκρίθηκε στις 26 

Σεπτεμβρίου 2006.

(22) Οι κατασκευαστές θα πρέπει να εφαρμόζουν όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη 

συμμόρφωση με τους κανόνες για την ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων 

όπως ορίζονται στο παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης3.

                                               
1 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 αυτών (ΕΕ L 
281, 23.11.1995, σ. 31).

2 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 επικοινωνιών (οδηγία για την 
προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201, 31.7.2002, σ. 37).

3 ΕΕ C 326, 26.10.2012, σ. 391.
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(23) Κατά την εκπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων, οι κατασκευαστές οχημάτων θα πρέπει 

να ενσωματώνουν τεχνικούς μηχανισμούς προστασίας δεδομένων στα συστήματα επί του 

οχήματος και να τηρούν την αρχή της «προστασίας της ιδιωτικής ζωής εκ κατασκευής».

(24) Οι κατασκευαστές θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη δωρεάν 

δημόσιου συστήματος eCall, που βασίζεται στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης 

ανάγκης 112, σχετικά με το δικαίωμα του ιδιοκτήτη του οχήματος να επιλέγει τη χρήση 

του εν λόγω συστήματος αντί του συστήματος TPS eCall και σχετικά με την επεξεργασία 

των δεδομένων μέσω του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 

112, ως μέρος της τεχνικής τεκμηρίωσης που παραδίδεται μαζί με το όχημα. Οι 

πληροφορίες αυτές θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμες για απευθείας μεταφόρτωση.

(25) Τα δεδομένα που μεταβιβάζονται μέσω του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του 

αριθμού κλήσης 112 και τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας από τα κέντρα PSAP μπορούν 

να διαβιβάζονται στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης και τους εταίρους παροχής υπηρεσιών 

που αναφέρονται στην απόφαση αριθ. 585/2014/ΕΕ μόνο για τα περιστατικά των κλήσεων 

eCall και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση, και 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επίτευξη των στόχων της εν λόγω απόφασης. Τα 

δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας από τα κέντρα PSAP μέσω του συστήματος eCall 

επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 δεν μεταβιβάζονται σε τυχόν τρίτους 

χωρίς προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

(26) Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών 

Προτύπων (ETSI) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), έχουν διαμορφώσει 

κοινά πρότυπα για την ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής υπηρεσίας eCall, τα οποία θα πρέπει 

να εφαρμοστούν για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, καθώς αυτό θα διευκολύνει 

την τεχνολογική εξέλιξη της υπηρεσίας eCall επί του οχήματος, θα εξασφαλίσει τη 

διαλειτουργικότητα και τη συνέχειά της σε όλη την Ένωση και θα μειώσει το κόστος 

υλοποίησης στο σύνολο της Ένωσης.
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(27) Προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή κοινών τεχνικών απαιτήσεων σχετικά με το 

σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, θα πρέπει να ανατεθεί 

στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων κλάσεων 

οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1 από την υποχρέωση εγκατάστασης συστημάτων 

eCall επί του οχήματος, τη θέσπιση λεπτομερών τεχνικών απαιτήσεων και ελέγχων για την 

έγκριση οχημάτων τύπου ΕΚ σε ό,τι αφορά τα αντίστοιχα συστήματα eCall επί του 

οχήματος και την έγκριση τύπου ΕΚ συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και 

χωριστών τεχνικών μονάδων που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τα οχήματα αυτά, 

καθώς και τη θέσπιση λεπτομερών τεχνικών κανόνων και διαδικασιών δοκιμών για την 

εφαρμογή ορισμένων κανόνων στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υφίσταται ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα μεταξύ του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 

και συστημάτων τρίτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, μεταξύ άλλων 

και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και με τους εμπλεκόμενους φορείς, προβαίνοντας ιδίως 

σε διαβουλεύσεις με οργανώσεις προστασίας καταναλωτών, καθώς και τον Ευρωπαίο 

Επόπτη προστασίας δεδομένων και την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία 

των δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και 

συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 

έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο.
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(28) Για τη διασφάλιση ομοιόμορφων όρων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 

ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις πρακτικές ρυθμίσεις 

για την εκτίμηση της απουσίας μέσων ανιχνευσιμότητας και εντοπισμού, το υπόδειγμα για 

τις πληροφορίες προς τον χρήστη και τις διοικητικές διατάξεις για την έγκριση τύπου ΕΚ 

σχετικά με το υπόδειγμα για τα έγγραφα πληροφοριών που θα παρασχεθούν από τους 

κατασκευαστές για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου, το υπόδειγμα των πιστοποιητικών 

έγκρισης τύπου ΕΚ και το υπόδειγμα για το σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ. Οι εν λόγω 

αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1.

(29) Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στους κατασκευαστές οχημάτων, ώστε να 

προσαρμοστούν στις τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

(30) Ο παρών κανονισμός αποτελεί νέο ξεχωριστό κανονισμό στο πλαίσιο της διαδικασίας 

έγκρισης τύπου ΕΚ που θεσπίζεται από την οδηγία 2007/46/EΚ και, κατά συνέπεια, τα 

παραρτήματα I, III, IV και XI της εν λόγω οδηγίας θα πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους 
τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή (ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13).
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(31) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η υλοποίηση της εσωτερικής 

αγοράς με την εισαγωγή κοινών τεχνικών απαιτήσεων για τους νέους εγκεκριμένους 

τύπους οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του 

αριθμού κλήσης 112, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορεί, 

λόγω της κλίμακάς της, να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί 

να εκδώσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως 

διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια 

για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(32) Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 

28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου1, την οποία και διατύπωσε στις 29 Οκτωβρίου 20132,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 18ης Δεκεμβρίου 2000, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς 
της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8, 
12.1.2001, σ. 1).

2 ΕΕ C 38, 8.2.2014, σ. 8.
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Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις γενικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου ΕΚ των οχημάτων 

όσον αφορά τα συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, καθώς και των 

βάσει του αριθμού κλήσης 112 συστημάτων eCall επί του οχήματος, κατασκευαστικών στοιχείων 

και χωριστών τεχνικών μονάδων.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα οχήματα των κατηγοριών M1 και N1 όπως 

ορίζονται στα σημεία 1.1.1 και 1.2.1 του μέρους Α του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 

2007/46/EΚ και στα συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, τα 

κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν σχεδιαστεί και 

κατασκευαστεί για τα εν λόγω οχήματα.

Δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα οχήματα:

α) σε οχήματα που παράγονται σε μικρές σειρές και έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τα 

άρθρα 22 και 23 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ,

β) σε οχήματα που έχουν εγκριθεί δυνάμει του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ,

γ) σε οχήματα που δεν μπορούν για τεχνικούς λόγους να εξοπλιστούν με κατάλληλο 

μηχανισμό ενεργοποίησης eCall, όπως ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.
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2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 8 για τον προσδιορισμό κλάσεων οχημάτων των κατηγοριών M1 και N1 που δεν 

είναι δυνατόν να εξοπλιστούν με κατάλληλο μηχανισμό ενεργοποίησης eCall για 

τεχνικούς λόγους, με βάση μελέτη εκτίμησης του κόστους και του οφέλους την οποία 

διεξάγει ή παραγγέλλει η Επιτροπή και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά θέματα 

ασφάλειας και τεχνικής φύσεως.

Οι πρώτες τέτοιες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται έως …*.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και επιπλέον των ορισμών του άρθρου 3 της οδηγίας 

2007/46/ΕΚ, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) ως «σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112» νοείται σύστημα 

έκτακτης ανάγκης, αποτελούμενο από τον εξοπλισμό επί του οχήματος και τα μέσα για 

την ενεργοποίηση, τον έλεγχο και την επιτέλεση της μετάδοσης κλήσης eCall, το οποίο 

ενεργοποιείται είτε αυτόματα, μέσω αισθητήρων εντός του οχήματος, είτε χειροκίνητα και 

μεταφέρει, μέσω των δημοσίων ασύρματων δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών, ένα 

τυποποιημένο ελάχιστο σύνολο δεδομένων, δημιουργώντας δίαυλο ακουστικής 

επικοινωνίας βάσει του αριθμού κλήσης 112 μεταξύ των επιβατών του οχήματος και ενός 

PSAP για κλήσεις eCall,

2) ως «κλήση eCall» νοείται η κλήση έκτακτης ανάγκης από το όχημα στον αριθμό 112, η 

οποία γίνεται είτε αυτόματα, με την ενεργοποίηση αισθητήρων εντός του οχήματος, είτε 

χειροκίνητα και μεταφέρει ένα ελάχιστο σύνολο δεδομένων δημιουργώντας δίαυλο 

ακουστικής επικοινωνίας μεταξύ του οχήματος και του PSAP για κλήσεις eCall μέσω 

δημόσιων ασύρματων δικτύων κινητών επικοινωνιών,

                                               
* ΕΕ: παρακαλούμε εισαγάγετε την ημερομηνία: 12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος κανονισμού.



5130/3/15 REV 3 ROD/ag 16
DGG 3A EL

3) ως «κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης» ή «PSAP» νοείται ο τόπος όπου λαμβάνονται 

αρχικά οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης, υπό την ευθύνη δημόσιας αρχής ή ιδιωτικού 

οργανισμού αναγνωρισμένου από το κράτος μέλος,

4) ως «πλέον κατάλληλο PSAP» νοείται το PSAP το οποίο έχει οριστεί εκ των προτέρων από 

τις αρμόδιες αρχές για την κάλυψη κλήσεων έκτακτης ανάγκης από συγκεκριμένη περιοχή 

ή συγκεκριμένου τύπου,

5) ως «PSAP για κλήσεις eCall» νοείται το καταλληλότερο PSAP που έχει οριστεί εκ των 

προτέρων από τις αρχές για να λαμβάνει και να διεκπεραιώνει πρώτο τις κλήσεις eCall,

6) ως «ελάχιστο σύνολο δεδομένων» ή «MSD» νοούνται οι πληροφορίες που καθορίζονται 

στο πρότυπο «Συστήματα ευφυών μεταφορών — eSafety — Ελάχιστο σύνολο δεδομένων 

(MSD) για την κλήση eCall» (EN 15722:2011) και διαβιβάζονται στο PSAP για κλήσεις

eCall,

7) ως «εξοπλισμός επί του οχήματος» νοείται ο μόνιμα εγκατεστημένος εντός του οχήματος 

εξοπλισμός, ο οποίος παρέχει ή έχει πρόσβαση στα επί του οχήματος δεδομένα τα οποία 

απαιτούνται για την πραγματοποίηση της κλήσης eCall μέσω δημόσιου ασύρματου 

δικτύου κινητών επικοινωνιών,

8) ως «συναλλαγή κλήσης eCall» νοείται η αποκατάσταση συνεδρίας ασύρματης κινητής 

επικοινωνίας μέσω δημόσιου ασύρματου δικτύου επικοινωνιών και η διαβίβαση του MSD 

από όχημα προς PSAP για κλήσεις eCall και η αποκατάσταση διαύλου ακουστικής 

επικοινωνίας μεταξύ του οχήματος και του ίδιου PSAP για κλήσεις eCall,
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9) ως «δημόσιο ασύρματο δίκτυο κινητών επικοινωνιών» νοείται ασύρματο δίκτυο κινητών 

επικοινωνιών που διατίθεται στο κοινό σύμφωνα με τις οδηγίες 2002/21/ΕΚ1και 

2002/22/ΕΚ2 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

10) ως «υποστηριζόμενη κλήση eCall προς υπηρεσίες από τρίτους» ή «κλήση TPS eCall»

νοείται η κλήση έκτακτης ανάγκης από το όχημα σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών, η οποία 

πραγματοποιείται είτε αυτόματα, με την ενεργοποίηση αισθητήρων εντός του οχήματος, 

είτε χειροκίνητα και μεταφέρει, μέσω δημόσιων ασύρματων δικτύων κινητών 

επικοινωνιών, το MSD και δημιουργεί δίαυλο ακουστικής επικοινωνίας μεταξύ του 

οχήματος και του τρίτου παρόχου υπηρεσιών,

11) ως «τρίτος πάροχος υπηρεσιών» νοείται οργανισμός αναγνωρισμένος από τις εθνικές 

αρχές ο οποίος έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει κλήση TPS eCall και να διαβιβάζει το 

MSD στο PSAP για κλήσεις eCall,

12) ως «σύστημα υπηρεσιών eCall από τρίτους επί του οχήματος» ή «σύστημα TPS eCall επί 

του οχήματος» νοείται σύστημα ενεργοποιούμενο είτε αυτόματα, μέσω αισθητήρων εντός 

του οχήματος, είτε χειροκίνητα, το οποίο μεταφέρει, μέσω δημόσιων ασύρματων δικτύων 

κινητών επικοινωνιών, το MSD και δημιουργεί δίαυλο ακουστικής επικοινωνίας μεταξύ 

του οχήματος και του τρίτου παρόχου υπηρεσιών.

                                               
1 Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 

2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33).

2 Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 
2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την καθολική υπηρεσία) (ΕΕ L 108 της 
24.4.2002, σ. 51).
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Άρθρο 4

Γενικές υποχρεώσεις των κατασκευαστών

Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι όλοι οι νέοι τύποι οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 

είναι εξοπλισμένοι με μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού 

κλήσης 112, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές 

πράξεις που εκδίδονται βάσει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Ειδικές υποχρεώσεις των κατασκευαστών

1. Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι όλοι οι νέοι τύποι οχημάτων και τα συστήματα eCall 

επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, τα κατασκευαστικά στοιχεία και οι 

χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τα εν λόγω 

οχήματα έχουν κατασκευαστεί και έχουν λάβει έγκριση σύμφωνα με τον παρόντα

κανονισμό και τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του 

παρόντος κανονισμού.

2. Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι οι νέοι τύποι οχημάτων κατασκευάζονται με τρόπο 

ώστε, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος στην επικράτεια της Ένωσης, το οποίο 

εντοπίζεται με την ενεργοποίηση ενός ή περισσοτέρων αισθητήρων ή επεξεργαστών εντός 

του οχήματος, να ενεργοποιείται αυτόματα κλήση eCall προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό 

έκτακτης ανάγκης 112.

Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι οι νέοι τύποι οχημάτων κατασκευάζονται με τρόπο 

ώστε η κλήση eCall προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 να μπορεί 

επίσης να ενεργοποιείται χειροκίνητα.
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Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι η χειροκίνητη ενεργοποίηση ελέγχου του συστήματος 

eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 έχει σχεδιαστεί ώστε να 

αποφεύγεται η εσφαλμένη χρήση.

3. Η παράγραφος 2 δεν θίγει το δικαίωμα του ιδιοκτήτη του οχήματος να χρησιμοποιεί 

σύστημα TPS eCall επί του οχήματος που παρέχει παρόμοιες υπηρεσίες, επιπλέον του 

συστήματος eCall βάσει του αριθμού κλήσης 112, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το σύστημα TPS eCall επί του οχήματος συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ 

16102:2011 «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών – eCall – Λειτουργικές απαιτήσεις 

για την υποστήριξη από τρίτους»,

β) οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι μόνο ένα σύστημα είναι ενεργό κάθε φορά και 

ότι το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 

ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση που το σύστημα TPS eCall επί του οχήματος 

δεν λειτουργεί,

γ) ο ιδιοκτήτης του οχήματος έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να επιλέγει να 

χρησιμοποιεί το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 

αντί του συστήματος TPS eCall επί του οχήματος,

δ) οι κατασκευαστές περιλαμβάνουν πληροφορίες ως προς το δικαίωμα που 

προβλέπεται στο σημείο γ) στο εγχειρίδιο κατόχου.

4. Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι οι δέκτες στα συστήματα eCall επί του οχήματος 

βάσει του αριθμού κλήσης 112 είναι συμβατοί με τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης που 

παρέχουν τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης Galileo και EGNOS. Οι κατασκευαστές 

μπορούν επίσης να επιλέξουν, επιπλέον, τη συμβατότητα με άλλα συστήματα 

δορυφορικής πλοήγησης.
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5. Δεκτά για έγκριση τύπου ΕΚ γίνονται μόνο τα δυνάμενα να ελεγχθούν συστήματα eCall 

επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, είτε είναι μόνιμα εγκατεστημένα εντός 

του οχήματος είτε λαμβάνουν χωριστή έγκριση τύπου.

6. Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι, σε περίπτωση σοβαρής διακοπής λειτουργίας του 

συστήματος η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία πραγματοποίησης κλήσης eCall 

βάσει του αριθμού κλήσης 112, θα δίδεται προειδοποιητικό σήμα στους επιβάτες του 

οχήματος.

7. Πρόσβαση στο σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 παρέχεται, 

έναντι εύλογου τέλους που δεν υπερβαίνει συμβολικό ποσό και χωρίς διακρίσεις, σε όλους 

τους ανεξάρτητους φορείς για σκοπούς επισκευής και συντήρησης σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007.

8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 8 για τη θέσπιση των λεπτομερών τεχνικών απαιτήσεων και ελέγχων για την 

έγκριση τύπου ΕΚ των οχημάτων όσον αφορά τα συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει 

του αριθμού κλήσης 112 και την έγκριση τύπου ΕΚ των συστημάτων eCall επί του 

οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, των κατασκευαστικών τους στοιχείων και των 

χωριστών τεχνικών μονάδων.

Οι τεχνικές απαιτήσεις και έλεγχοι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο βασίζονται στις 

απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 7 και στα διαθέσιμα πρότυπα σχετικά 

με την κλήση eCall, ανά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων:

α) του EN 16072:2011 «Συστήματα ευφυών μεταφορών - eSafety - Πανευρωπαϊκό 

σύστημα eCall — Λειτουργικές απαιτήσεις»,
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β) του EN 16062:2011 «Συστήματα ευφυών μεταφορών - eSafety - Απαιτήσεις υψηλού 

επιπέδου εφαρμογών eCall (HLAP)»,

γ) του CEN/TS 16454:2013 «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών — eSafety — Διακριτές

δοκιμές συμμόρφωσης eCall», όσον αφορά τη συμμόρφωση του συστήματος eCall 

επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 με την πανευρωπαϊκή κλήση eCall,

δ) του EN 15722:2011 «Συστήματα ευφυών μεταφορών - eSafety - Ελάχιστο σύνολο 

δεδομένων για την κλήση eCall»,

ε) του EN 16102:2011 «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών — eCall - Λειτουργικές 

απαιτήσεις για την υποστήριξη από τρίτους",

στ) οποιωνδήποτε πρόσθετων ευρωπαϊκών προτύπων σχετικών με το σύστημα eCall που 

θεσπίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 ή των κανονισμών της 

Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών 

(κανονισμοί ΟΕΕ/ΟΗΕ) σχετικά με τα συστήματα eCall στους οποίους έχει 

προσχωρήσει η Ένωση.

Οι πρώτες τέτοιες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται έως …*.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των 
οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 
2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 
87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).

* ΕΕ: παρακαλούμε εισαγάγετε την ημερομηνία: 12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.
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9. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 8, προκειμένου να επικαιροποιεί τις εκδοχές των προβλεπόμενων στην 

παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου προτύπων, όταν εγκρίνεται νέα εκδοχή.

Άρθρο 6

Κανόνες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των οδηγιών 

95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω 

του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 είναι σύμφωνη με 

τους κανόνες των εν λόγω οδηγιών περί προστασίας δεδομένων.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού χρησιμοποιούνται μόνο για την αντιμετώπιση των καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για 

την αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται πλήρως μόλις παύσουν να 

είναι απαραίτητα για αυτόν τον σκοπό.

4. Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι τα συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του 

αριθμού κλήσης 112 δεν είναι ανιχνεύσιμα και ούτε αποτελούν αντικείμενο συνεχούς 

εντοπισμού.

5. Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι, στην εσωτερική μνήμη του συστήματος eCall επί του 

οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, τα δεδομένα απαλείφονται αυτομάτως και 

συνεχώς. Επιτρέπεται μόνο η διατήρηση των δεδομένων που αφορούν τις τελευταίες τρεις 

τοποθεσίες του οχήματος στον βαθμό που είναι αυστηρά απαραίτητο για τον 

προσδιορισμό της πιο πρόσφατης τοποθεσίας του οχήματος και της κατεύθυνσης που 

ακολουθούσε κατά τη στιγμή του συμβάντος.
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6. Τα εν λόγω δεδομένα δεν διατίθενται εκτός του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει 
του αριθμού κλήσης 112 σε οποιαδήποτε οντότητα πριν την ενεργοποίηση της κλήσης 
eCall.

7. Το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 ενσωματώνει τις 
τεχνολογίες που προστατεύουν την ιδιωτική ζωή, έτσι ώστε να παρέχει στους χρήστες της
κλήσης eCall το κατάλληλο επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής, καθώς και τις 
απαραίτητες διασφαλίσεις ώστε να προληφθούν φαινόμενα παρακολούθησης και 
καταχρήσεις.

8. Το MSD που εκπέμπει το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 
περιλαμβάνει μόνο τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες όπως αναφέρονται στο 
πρότυπο EN 15722:2011 «Συστήματα ευφυών μεταφορών - eSafety - Ελάχιστο σύνολο 
δεδομένων για την κλήση eCall». Δεν διαβιβάζονται πρόσθετα δεδομένα από το σύστημα 
eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112. Το εν λόγω MSD αποθηκεύεται 
κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η πλήρης και μόνιμη διαγραφή του.

9. Οι κατασκευαστές παρέχουν στο εγχειρίδιο κατόχου σαφείς και ολοκληρωμένες 
πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που γίνεται μέσω του 
συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112. Οι πληροφορίες 
συνίστανται στα εξής:

α) μνεία της νομικής βάσης της επεξεργασίας,

β) το γεγονός ότι το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 
ενεργοποιείται αυτόματα,

γ) τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το σύστημα 
eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112,

δ) τον ειδικό σκοπό της επεξεργασίας από την κλήση eCall, η οποία θα περιορίζεται 
στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
πρώτο εδάφιο,

ε) τους τύπους δεδομένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία, καθώς και 
τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών,
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στ) το χρονικό όριο διατήρησης των δεδομένων στο σύστημα eCall επί του οχήματος 
βάσει του αριθμού κλήσης 112,

ζ) το γεγονός ότι τα οχήματα δεν αποτελούν αντικείμενο συνεχούς εντοπισμού,

η) τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων που έχουν οι χρήστες ως προς τα δεδομένα 
τους, καθώς και την υπηρεσία επαφής που είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση των 
αιτήσεων πρόσβασης,

θ) τυχόν πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά την ανιχνευσιμότητα, τον εντοπισμό και 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με την παροχή
κλήσης TPS eCall και/ή άλλων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, με την επιφύλαξη 
της ρητής συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη και της συμφωνίας με την οδηγία 95/46/ΕΚ. 
Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ 
των διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων μέσω του συστήματος eCall επί του 
οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και μέσω των συστημάτων TPS eCall επί 
του οχήματος ή άλλων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

10. Προς αποφυγή παρανοήσεων όσον αφορά τους επιδιωκόμενους σκοπούς και την 

προστιθέμενη αξία της επεξεργασίας, οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 9 πληροφορίες 

παρέχονται στο εγχειρίδιο κατόχου χωριστά για το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει 

του αριθμού κλήσης 112 και χωριστά για τα συστήματα TPS eCall πριν από τη 

χρησιμοποίηση του συστήματος.

11. Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του 

αριθμού κλήσης 112 και κάθε πρόσθετο σύστημα που παρέχει υπηρεσίες TPS eCall ή 

άλλη υπηρεσία προστιθέμενης αξίας σχεδιάζονται κατά τρόπο που να αποκλείει τη μεταξύ 

τους ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η μη χρησιμοποίηση συστήματος 

που παρέχει υπηρεσία TPS eCall ή υπηρεσία προστιθέμενης αξίας ή η άρνηση του 

προσώπου που αφορούν τα δεδομένα να δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία 

των προσωπικών του δεδομένων για υπηρεσία TPS eCall ή υπηρεσία προστιθέμενης αξίας 

δεν έχει καμία αρνητική επίπτωση στη χρησιμοποίηση του συστήματος eCall επί του 

οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112.
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12. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 8, οι οποίες καθορίζουν:

α) τις λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις και διαδικασίες ελέγχου για την εφαρμογή των 

κανόνων περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2 και 3,

β) τις λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις και διαδικασίες ελέγχου για να διασφαλιστεί ότι 

δεν υπάρχει καμία ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του 

συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και των 

συστημάτων τρίτων που αναφέρονται στην παράγραφο 11.

Οι πρώτες τέτοιες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται έως …*.

13. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, θεσπίζει:

α) τις πρακτικές ρυθμίσεις για την αξιολόγηση της έλλειψης ανιχνευσιμότητας και 

εντοπισμού που προβλέπεται στις παραγράφους 4, 5 και 6,

β) το υπόδειγμα για τις πληροφορίες που παρέχονται στους χρήστες σύμφωνα με την 

παράγραφο 9.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 

άρθρου 10 παράγραφος 2.

Οι πρώτες τέτοιες εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται έως …*.

                                               
* ΕΕ: παρακαλούμε εισαγάγετε την ημερομηνία: 12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος κανονισμού.
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Άρθρο 7

Υποχρεώσεις των κρατών μελών

Με ισχύ από τις 31 Μαρτίου 2018, οι εθνικές αρχές παρέχουν έγκριση τύπου ΕΚ σε νέους τύπους 

οχημάτων όσον αφορά το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και σε 

νέους τύπους συστημάτων eCall επί του οχήματος, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών 

τεχνικών μονάδων που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τα εν λόγω οχήματα μόνον εφόσον 

συμμορφώνονται προς τον παρόντα κανονισμό και τις πράξεις που εγκρίνονται βάσει του παρόντος 

κανονισμού.

Άρθρο 8

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με 

τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 παράγραφοι 8 και 9 και στο 

άρθρο 6 παράγραφος 12 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 

Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την …*. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 

τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης 

διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθεί στην 

παράταση εντός τριών μηνών το αργότερο πριν από τη λήξη της εκάστοτε προθεσμίας.

                                               
* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
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3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 

παράγραφοι 8 και 9 και στο άρθρο 6 παράγραφος 12 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 

στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 

περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να 

ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το 

κύρος των ήδη σε ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 2, του 

άρθρου 5 παράγραφοι 8 και 9 και του άρθρου 6 παράγραφος 12 τίθεται σε ισχύ μόνον 

εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το 

Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν προβάλλουν 

αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
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Άρθρο 9

Εκτελεστικές πράξεις

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των διοικητικών διατάξεων σχετικά με 

την έγκριση τύπου ΕΚ οχημάτων όσον αφορά το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του 

αριθμού κλήσης 112 και των συστημάτων eCall επί του οχήματος, των κατασκευαστικών στοιχείων 

και των χωριστών τεχνικών μονάδων που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τα εν λόγω 

οχήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 όσον αφορά:

α) τα υποδείγματα για τα έγγραφα πληροφοριών που παρέχονται από τους κατασκευαστές για 

τους σκοπούς της έγκρισης τύπου,

β) τα υποδείγματα για τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΚ,

γ) το υπόδειγμα ή τα υποδείγματα για το σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 10

παράγραφος 2.

Οι πρώτες τέτοιες εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται το αργότερο έως …*.

Άρθρο 10

Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την «Τεχνική Επιτροπή - Μηχανοκίνητα Οχήματα» (ΤΕΜΟ) 

που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Η εν 

λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

                                               
* ΕΕ: παρακαλούμε εισαγάγετε την ημερομηνία: 12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος κανονισμού.
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2. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Εάν η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής 

πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 182/2011.

Άρθρο 11

Κυρώσεις

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης από τους κατασκευαστές προς τις διατάξεις του παρόντος 

κανονισμού και τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζονται δυνάμει 

του παρόντος κανονισμού. Λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την 

επιβολή των κυρώσεων. Οι εν λόγω κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή και

κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

2. Οι τύποι μη συμμόρφωσης που υπόκεινται σε κυρώσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 

εξής:

α) την υποβολή ψευδούς δήλωσης στο πλαίσιο διαδικασίας έγκρισης ή διαδικασίας που 

οδηγεί σε ανάκληση,

β) την παραποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων για την έγκριση τύπου,
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γ) την απόκρυψη στοιχείων ή τεχνικών προδιαγραφών που θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν στην ανάκληση, την άρνηση ή την απόσυρση της έγκρισης τύπου,

δ) παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 6,

ε) την παράβαση των διατάξεων του άρθρο 5 παράγραφος 7.

Άρθρο 12

Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση

1. Έως τις 31 Μαρτίου 2021, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τα 

επιτεύγματα του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, 

συμπεριλαμβανομένου του βαθμού διάδοσής του, για να υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή ερευνά κατά πόσον πρέπει να επεκταθεί το 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε άλλες κατηγορίες οχημάτων, όπως τα 

βαρέα φορτηγά οχήματα, τα λεωφορεία και τα πούλμαν, τα μηχανοκίνητα δίκυκλα και 

τους γεωργικούς ελκυστήρες. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή υποβάλλει σχετική 

νομοθετική πρόταση.

2. Μετά από ευρεία διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και εκτίμηση του 

κόστους και του οφέλους, η Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη καθορισμού των απαιτήσεων 

μιας διαλειτουργικής, τυποποιημένης και ασφαλούς πλατφόρμας ανοιχτής πρόσβασης. 

Εφόσον κριθεί σκόπιμο και το αργότερο έως ...*, η Επιτροπή εγκρίνει νομοθετική 

πρωτοβουλία με βάση τις εν λόγω απαιτήσεις.

                                               
* ΕΕ: παρακαλούμε εισαγάγετε την ημερομηνία: δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

του παρόντος κανονισμού.
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Άρθρο 13

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2007/46/ΕΚ

Τα παραρτήματα I, III, IV και XI της οδηγίας 2007/46/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το 

παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 2 παράγραφος 2, το άρθρο 5 παράγραφοι 8 και 9, το άρθρο 6 παράγραφοι 12 και 13 και 

τα άρθρα 8, 9, 10 και 12 ισχύουν από ...*.

Τα άρθρα πέραν αυτών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 

από τις 31 Μαρτίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 

μέλος.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

                                               
* ΕΕ: παρακαλούμε εισαγάγετε την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2007/46/ΕΚ

Η οδηγία 2007/46/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) στο παράρτημα I, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«12.8. σύστημα eCall

12.8.1. Παρουσία: ναι/όχι (1)

12.8.2. Τεχνική περιγραφή ή σχέδια της συσκευής: . . . . . .»,

2) στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Ι τμήμα Α, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«12.8. σύστημα eCall

12.8.1. Παρουσία: ναι/όχι (1)»,

3) στο παράρτημα IV, το μέρος Ι τροποποιείται ως εξής:

α) το ακόλουθο σημείο προστίθεται στον πίνακα:

Εφαρμογή
Αριθμός Αντικείμενο Κανονιστική 

πράξη 
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

71 σύστημα 
eCall

Κανονισμός 
(ΕΕ) …+

Χ Χ

,

                                               
+ ΕΕ: να προστεθεί ο αριθμός του παρόντος κανονισμού.
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β) το προσάρτημα 1 τροποποιείται ως εξής:

i) το ακόλουθο σημείο προστίθεται στον πίνακα 1:

Αριθμός Αντικείμενο Κανονιστική 
πράξη

Ειδικά 
ζητήματα

Εφαρμογή και 
ειδικές 

απαιτήσεις
71 σύστημα eCall Κανονισμός (ΕΕ)

...+
Δ/Α

,

ii) το ακόλουθο σημείο προστίθεται στον πίνακα 2:

Αριθμός Αντικείμενο Κανονιστική 
πράξη

Ειδικά 
ζητήματα

Εφαρμογή και 
ειδικές 

απαιτήσεις
71 σύστημα eCall Κανονισμός (ΕΕ)

...+
Δ/Α

,

γ) στο προσάρτημα 2, το τμήμα «4. Τεχνικές απαιτήσεις» τροποποιείται ως εξής:

i) το ακόλουθο σημείο προστίθεται στο μέρος Ι: Οχήματα της κατηγορίας M1:

Αριθμός Αριθμός κανονιστικής 
πράξης

Εναλλακτικές απαιτήσεις

71 Κανονισμός (ΕΕ) ...+

(συστήματα eCall)
Οι απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού δεν εφαρμόζονται.

,

                                               
+ ΕΕ: να προστεθεί ο αριθμός του παρόντος κανονισμού.
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ii) το ακόλουθο σημείο προστίθεται στο μέρος ΙΙ: Οχήματα της κατηγορίας N1:

Αριθμός Αριθμός κανονιστικής 
πράξης Εναλλακτικές απαιτήσεις

71 Κανονισμός (ΕΕ) ...+ 

(συστήματα eCall)
Οι απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού δεν εφαρμόζονται.

,

4) το Παράρτημα XI τροποποιείται ως εξής:

α) στο προσάρτημα 1, προστίθεται στον πίνακα το ακόλουθο σημείο:

Αριθμός Αντικείμενο Αριθμός κανονιστικής 
πράξης

M1 ≤2 500 
(*) kg

M1 >2 500 
(*) kg M2 M3

71 σύστημα eCall Κανονισμός (ΕΕ) …+ G G Δ/Α Δ/Α

,

β) στο προσάρτημα 2, προστίθεται στον πίνακα το ακόλουθο σημείο:

Αριθμός
Αντικείμενο Αριθμός 

κανονιστικής 
πράξης

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

71 σύστημα eCall Κανονισμός (ΕΕ) 
…+

G Δ/Α Δ/Α G Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

,

                                               
+ ΕΕ: να προστεθεί ο αριθμός του παρόντος κανονισμού.
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γ) στο προσάρτημα 3, προστίθεται στον πίνακα το ακόλουθο σημείο:

Αριθμός Αντικείμενο Αριθμός κανονιστικής 
πράξης

M1

71 σύστημα eCall Κανονισμός (ΕΕ) …+ G

,

δ) στο προσάρτημα 4, προστίθεται στον πίνακα το ακόλουθο σημείο:

Αριθμός
Αντικείμενο Αριθμός 

κανονιστικής 
πράξης

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

71 σύστημα eCall Κανονισμός (ΕΕ) 
…+

Δ/Α Δ/Α G Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α Δ/Α

.

                                               
+ ΕΕ: να προστεθεί ο αριθμός του παρόντος κανονισμού.



5130/3/15 REV 3 ADD 1 ΣΠΚ/ακι 1
DPG EL

Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2015
(OR. en)

5130/3/15
REV 3 ADD 1

ENT 8
MI 12
CODEC 23
PARLNAT 13

Διοργανικός φάκελος:
2013/0165 (COD)

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα: Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την έκδοση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την 
ανάπτυξη του συστήματος eCall που βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε 
οχήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ
- Σκεπτικό του Συμβουλίου
- Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 2 Μαρτίου 2015
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 13 Ιουνίου 2013, η Επιτροπή διαβίβασε την προαναφερθείσα πρόταση κανονισμού προς 

το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μαζί με πρόταση για μια αντίστοιχη απόφαση. 

Οι δύο προτάσεις είχαν ως στόχο την εξασφάλιση της ανάπτυξης της υπηρεσίας κλήσεων 

έκτακτης ανάγκης με βάση το 112 (eCall) σε ολόκληρη την Ένωση.

Η απόφαση1 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 8 Μαΐου 2014.

2. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή γνωμοδότησε στις 19 Σεπτεμβρίου 2013.

3. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κατέθεσε τη γνώμη του στο Συμβούλιο και 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 29 Οκτωβρίου 2013.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (εισηγήτρια η κα Olga Sehnalová, επιτροπή IMCO) ενέκρινε τη 

θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Φεβρουαρίου 2014. Η κα Sehnalová διορίστηκε και 

πάλι εισηγήτρια μετά τις εκλογές του Μαΐου του 2014.

5. Το Συμβούλιο ενέκρινε γενική προσέγγιση στις 26 Μαΐου 2014 (έγγρ. 9879/14). Η Προεδρία 

έδωσε εντολή να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

6. Στις 8 Οκτωβρίου, 11 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου του 2014 διεξήχθησαν αντιστοίχως τρεις 

τριμερείς διάλογοι. Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμερούς διαλόγου, οι συννομοθέτες 

κατέληξαν σε συμφωνία επί συμβιβαστικού κειμένου. Κατά συνέπεια, με επιστολή στις 8 

Δεκεμβρίου 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πληροφόρησε το Συμβούλιο ότι, εάν το 

Συμβούλιο εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση με βάση το συμπεφωνημένο 

συμβιβαστικό κείμενο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει υπέρ του κειμένου του 

Συμβουλίου χωρίς άλλες τροποποιήσεις.

                                               
1 Απόφαση αριθ. 585/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη 
την ΕΕ (ΕΕ L 164, 3.6.2014, σ. 6) 
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II. ΣΤΟΧΟΣ

7. Η πρόταση κανονισμού θεσπίζει τις διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για 

την ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα. Απαιτεί την κατασκευή νέων τύπων 

επιβατικών και ελαφρών οχημάτων εμπορικής χρήσης, έτσι ώστε σε περίπτωση σοβαρού 

ατυχήματος να εξασφαλίζεται η αυτόματη ή η χειροκίνητη ενεργοποίηση της κλήσης 

έκτακτης ανάγκης (eCall) στον αριθμό 112. Λόγω της φύσης των πληροφοριών που 

παρέχονται από την υπηρεσία αυτή, η πρόταση θεσπίζει επίσης κανόνες για την προστασία 

της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

A. Γενικά

8. Το Συμβούλιο επέφερε ορισμένες τροποποιήσεις στην αρχική πρόταση. Παράλληλα, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε μια σειρά τροπολογιών οι οποίες στην ουσία ήταν αρκετά 

όμοιες με εκείνες που είχαν συζητηθεί στο Συμβούλιο. Τα δύο θεσμικά όργανα κατέληξαν 

γρήγορα σε συμφωνία, την οποία απλώς καθυστέρησαν οι εκλογές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου τον Μάιο του 2014.

Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, ως εκ τούτου, τροποποιεί την αρχική πρόταση 

της Επιτροπής αναδιατυπώνοντάς την εν μέρει επί τη βάσει της συμφωνίας που επιτεύχθηκε 

με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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B. Βασικά θέματα πολιτικής

9. Το σύστημα eCall βάσει του αριθμού κλήσης 112

Η αναφορά σε «eCall» διευκρινίστηκε σε ολόκληρο το κείμενο, καθώς και στον τίτλο, με την 

προσθήκη ότι αφορά ειδικώς το eCall στον αριθμό 112.

10. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής στα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις 

χωριστές τεχνικές μονάδες

Το Συμβούλιο προέβλεψε την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού ώστε να 

καλύπτει επίσης και τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές 

μονάδες.

11. Εξαιρέσεις

Το Συμβούλιο πρόσθεσε μια διάταξη που καθιστά σαφές ποιές κατηγορίες οχημάτων 

εξαιρούνται.

12. Προσθήκη νέων ορισμών

Προστέθηκαν μερικοί νέοι ορισμοί για τη διευκρίνιση ορισμένων εννοιών που 

χρησιμοποιούνται στο κείμενο και που θα χρησιμοποιούνται επίσης μελλοντικά σε 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

13. «Μόνιμα εγκατεστημένα» συστήματα eCall

Στο κείμενο προστέθηκε η διευκρίνιση ότι το σύστημα eCall πρέπει να είναι μόνιμα 

εγκατεστημένο στο όχημα όταν αυτό υποβάλλεται για έγκριση τύπου.

14. Υπηρεσίες τρίτων (TPS)

Το Συμβούλιο προσέθεσε στο κείμενο τη δυνατότητα των ιδιοκτητών οχημάτων να 

χρησιμοποιούν TPS πέραν του συστήματος eCall με βάση τον αριθμό 112, αποφεύγοντας 

παράλληλα να επιβάλει υποχρεώσεις στις TPS.
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15. Συμβατότητα με συστήματα δορυφορικής πλοήγησης

Το Συμβούλιο προέβλεψε την υποχρεωτική η συμβατότητα του συστήματος eCall με τα 

συστήματα πλοήγησης Galileo και EGNOS, δίνοντας ταυτόχρονα στους κατασκευαστές τη 

δυνατότητα να εξασφαλίζουν συμβατότητα και με άλλα επίσης συστήματα πλοήγησης.

16. Πρόσβαση ανεξάρτητων παρόχων

Στο κείμενο προβλέπεται ότι στο σύστημα eCall βάσει του αριθμού κλήσης 112 θα πρέπει να 

έχουν πρόσβαση προκειμένου για επισκευή και για συντήρηση ανεξάρτητοι πάροχοι με 

εύλογο τέλος, κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 που θεσπίζει διατάξεις 

σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων.

17. Κανόνες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων

Το Συμβούλιο τροποποίησε την αρχική πρόταση της Επιτροπής προβλέποντας σαφή αναφορά 

στους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ορίζοντας ότι 

τα δεδομένα eCall μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον προκειμένου για τον χειρισμό 

έκτακτων καταστάσεων και ότι διαγράφονται αυτομάτως, ότι δεν μπορεί να υπάρξει 

ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του συστήματος eCall με βάση τον αριθμό 112 και οιουδήποτε 

συστήματος τρίτων και ότι το εγχειρίδιο του χρήστη παρέχει πληροφορίες στον κάτοχο για 

την επεξεργασία δεδομένων από οποιοδήποτε σύστημα.

18. Εκτελεστικές πράξεις

Το Συμβούλιο προσέθεσε επίσης στο κείμενο διάταξη σύμφωνα με την οποία ορισμένες 

πρακτικές ρυθμίσεις στον τομέα της προστασίας των δεδομένων καθορίζονται από τις 

εκτελεστικές πράξεις αντί των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την 

προσθήκη του αντίστοιχου διατακτικού.

19. Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή

Το κείμενο του Συμβουλίου ορίζει ότι η αρμοδιότητα της Επιτροπής να εγκρίνει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να περιορίζεται σε 5ετή περίοδο, παρατεινόμενη 

σιωπηρώς, και ότι η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την ανάθεση της αρμοδιότητας 

εννέα μήνες πριν από τη λήξη της 5ετούς περιόδου.
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20. Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση

Προστέθηκε μια διάταξη με την οποία ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει έως το 2021 

έκθεση αξιολόγησης για τα επιτεύγματα του συστήματος eCall και τον βαθμό διάδοσής του, 

και να διερευνήσει την πιθανή επέκταση του παρόντος κανονισμού σε άλλες κατηγορίες 

οχημάτων και να εκτιμήσει την ανάγκη για μια πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης.

21. Ημερομηνία εφαρμογής

Η ημερομηνία εφαρμογής καθορίστηκε σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 

585/2014/ΕΚ για την ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ. Ως 

ημερομηνία εφαρμογής ορίστηκε η 31η Μαρτίου του 2018.

22. Τροποποίηση του παραρτήματος

Το παράρτημα τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο προκειμένου να αντικατοπτρίζει καλύτερα 

τις διατάξεις των άρθρων.

23. Αιτιολογικές σκέψεις

Οι αιτιολογικές σκέψεις τροποποιήθηκαν από το Συμβούλιο για να υπάρχει αντιστοιχία με το 

τροποποιημένο διατακτικό του κανονισμού και για να ληφθούν υπόψη ορισμένες ανησυχίες 

που εξέφρασε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.



5130/3/15 REV 3 ADD 1 ΣΠΚ/ακι 7
DPG EL

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κατά τον καθορισμό της θέσης του, το Συμβούλιο έλαβε πλήρως υπόψη του την πρόταση της 

Επιτροπής και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.

Όσον αφορά τις τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

παρατηρεί ότι η θέση του έχει συμπεριλάβει μεγάλο αριθμό τροπολογιών κατά το πνεύμα, εν 

μέρει ή πλήρως.
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του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του 

συστήματος eCall σε οχήματα και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ 
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2013/0165 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 

σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

σχετικά με τη 

θέση του Συμβουλίου για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του 

συστήματος eCall σε οχήματα και για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ημερομηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο [έγγραφο COM(2013) 316 τελικό – 2013/0165 

(COD)]: 

13 Ιουνίου 2013 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής: 

19 Σεπτεμβρίου 2013 

Ημερομηνία γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 

Δεδομένων: 

Ημερομηνία γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 

πρώτη ανάγνωση: 

29 Οκτωβρίου 2013 

26 Φεβρουαρίου 2014 

Ημερομηνία έκδοσης της θέσης του Συμβουλίου: 2 Μαρτίου 2015 

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να καταστήσει υποχρεωτικό το σύστημα eCall σε 

οχήματα για νέους τύπους αυτοκινήτων και ημιφορτηγών στο πλαίσιο της έγκρισης τύπου 

μηχανοκίνητων οχημάτων και να απαιτεί τα οχήματα αυτά να είναι κατασκευασμένα έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται ότι σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου ατυχήματος ενεργοποιείται η 

αυτόματη κλήση έκτακτης ανάγκης στον κοινό ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 

112. Αυτό το σύστημα θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση των τραυματισμών και των 

θανάτων που οφείλονται σε οδικά ατυχήματα. 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

3.1. Γενικές παρατηρήσεις 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας, την 1η Δεκεμβρίου 2014, όσον 

αφορά συμβιβαστικό κείμενο από το Συμβούλιο και την επιτροπή IMCO (Επιτροπή 

Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών) του Κοινοβουλίου. Η έγκριση της 

θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση και η ψηφοφορία στην ολομέλεια του 

Κοινοβουλίου τον Απρίλιο ή τον Μάιο του 2015 θα πρέπει να οδηγήσουν στην τελική 

έγκριση του κειμένου. Κατά την άποψη της Επιτροπής, ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε είναι 
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εύλογος και μπορεί να εγκριθεί.  

3.2. Παρατηρήσεις όσον αφορά τις τροπολογίες που ενέκρινε το Κοινοβούλιο 

3.2.1. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενσωματώθηκαν πλήρως, εν μέρει ή 

κατ’ αρχήν στη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 

Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση περιλαμβάνει τη μεγάλη πλειονότητα των 

τροποποιήσεων που υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συγκεκριμένα τις περισσότερες 

από τις προτεινόμενες πρόσθετες αιτιολογικές σκέψεις, τη ρητή αναφορά στο σύστημα eCall 

σε οχήματα με βάση τον αριθμό 112, την απαίτηση το σύστημα eCall να είναι μόνιμα 

εγκατεστημένο στο όχημα και να προειδοποιούνται οι επιβάτες του οχήματος σε περίπτωση 

σοβαρής διακοπής λειτουργίας του συστήματος.  

Το Συμβούλιο εισήγαγε επίσης πρόσθετες απαιτήσεις στον τομέα της προστασίας της 

ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά τη μη χρήση τους για 

άλλους σκοπούς και τη μη διατήρηση δεδομένων πέραν εκείνων που είναι απολύτως 

απαραίτητα για τη λειτουργία του συστήματος eCall. Οι διατάξεις έγιναν ακόμη πιο 

λεπτομερείς μετά την ενσωμάτωση μεγάλου μέρους των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σχετικά με το θέμα αυτό (π.χ. αυτόματη και συνεχής διαγραφή δεδομένων, μη 

διαβίβαση δεδομένων εκτός του οχήματος πριν από την ενεργοποίηση του eCall, καμία 

ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συστημάτων σε οχήματα, κ.λπ.). Επιπλέον, με βάση 

αξιολόγηση της κάθε ξεχωριστής απαίτησης, βρέθηκε μια εύλογη συμβιβαστική λύση για τη 

συνεκτική χρήση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων. Η 

Επιτροπή μπορεί να συμφωνήσει με τη λύση αυτή.  

Επιπλέον, το Συμβούλιο περιόρισε τη διάρκεια της εξουσιοδότησης σε 5 έτη από την έναρξη 

ισχύος του κανονισμού χωρίς τη δυνατότητα σιωπηρής ανανέωσης. Στη συνέχεια συμφώνησε 

να προβλεφθεί αυτή η σιωπηρή παράταση ως συμβιβαστική λύση. Η Επιτροπή, αν και θα 

προτιμούσε απεριόριστη περίοδο εξουσιοδότησης, μπορεί να συμφωνήσει με αυτή τη λύση 

ως μέρος της δέσμης μέτρων.  

Όσον αφορά την προσβασιμότητα των ανεξάρτητων φορέων στο σύστημα eCall για σκοπούς 

επισκευής και συντήρησης, το Συμβούλιο εισήγαγε σύνδεσμο προς τις διατάξεις του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τη δυνατότητα για τους κατασκευαστές να επιβάλλουν 

ένα τέλος, ενώ ταυτόχρονα ενέκρινε επίσης την πρόσθετη διευκρίνιση, που πρότεινε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι το εν λόγω τέλος πρέπει να είναι εύλογο και να μην υπερβαίνει 

ένα ονομαστικό ποσό. Δεδομένου ότι η λύση αυτή δεν παρεκκλίνει από τους ισχύοντες 

κανόνες της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση ανεξάρτητων φορέων, η Επιτροπή μπορεί να την 

εγκρίνει ως μέρος της δέσμης μέτρων.  

Το Συμβούλιο ενέκρινε την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία καλεί την 

Επιτροπή να εξετάσει, κατόπιν μελέτης σχετικά με το κόστος και τα οφέλη καθώς και ευρείας 

διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, την ανάγκη να καθοριστούν απαιτήσεις για 

διαλειτουργική, τυποποιημένη και ασφαλή πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης και, εφόσον 

απαιτείται, να εγκρίνει νομοθετική πρωτοβουλία με βάση τις εν λόγω απαιτήσεις. Το ζήτημα 

αυτό δεν αποτελούσε μέρος της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, αλλά μπορεί να εγκριθεί 

ως μέρος της δέσμης μέτρων. 

Επίσης, το Συμβούλιο ενέκρινε την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ζητά 

από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού σε άλλες κατηγορίες οχημάτων, όπως τα μηχανοκίνητα δίκυκλα, τα βαρέα 

φορτηγά οχήματα, τα λεωφορεία και τα πούλμαν, και οι αγροτικοί ελκυστήρες και, αν κριθεί 

σκόπιμο, να υποβάλει πρόταση για τον σκοπό αυτό. Η Επιτροπή μπορεί να υποστηρίξει τη 

λύση αυτή.  
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Οι διευκρινίσεις του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου στο κείμενο της Επιτροπής μπορούν 

επίσης να εγκριθούν.  

3.2.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν περιελήφθησαν στη θέση του 

Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 

Το Συμβούλιο εκτιμά ότι οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις οποίες 

επιβάλλεται στα κράτη μέλη η υποχρέωση να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τη 

διαθεσιμότητα της υποδομής eCall και ζητείται από την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα 

μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η υποδομή αυτή θα εγκατασταθεί εγκαίρως, δεν είναι ορθό να 

βρίσκονται σε άρθρο ενός κανονισμού που αφορά τις απαιτήσεις για την έγκριση τύπου. 

Ωστόσο, το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί εκ των 

προτέρων η συντονισμένη αναβάθμιση των δημόσιων ασύρματων δικτύων κινητών 

επικοινωνιών για τη διαβίβαση κλήσεων eCall και των PSAP για τη λήψη και διεκπεραίωση 

των κλήσεων eCall και συμπεριέλαβε κατάλληλο κείμενο στις αιτιολογικές σκέψεις. Η 

Επιτροπή είναι σύμφωνη με αυτό. Η ίδια προσέγγιση εφαρμόστηκε όσον αφορά την 

τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία ζητά το σύστημα eCall με βάση τον 

αριθμό 112 να υποβάλλεται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο. 

3.3. Νέες διατάξεις που εισάγει το Συμβούλιο και η θέση της Επιτροπής 

Το Συμβούλιο υπέβαλε ορισμένες τεχνικές τροπολογίες, κυρίως για να διευκρινίσει την 

εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής των οχημάτων που παράγονται σε μικρές σειρές, των 

μεμονωμένα εγκεκριμένων οχημάτων και των οχημάτων που για τεχνικούς λόγους δεν είναι 

δυνατόν να είναι εξοπλισμένα με σύστημα eCall. Ανέθεσε επίσης στην Επιτροπή την εξουσία 

να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον προσδιορισμό των οχημάτων που πρέπει να 

εξαιρεθούν. Αυτό μπορεί να εγκριθεί. 

Επιπλέον, το Συμβούλιο προσέθεσε ορισμένες ειδικές διατάξεις οι οποίες αφορούν τη 

συνύπαρξη υπηρεσιών eCall τρίτου μέρους (TPS eCall) με το σύστημα eCall με βάση τον 

αριθμό 112. Οι διατάξεις αυτές εξασφαλίζουν ότι όλα τα οχήματα είναι εξοπλισμένα με το 

σύστημα eCall με βάση τον αριθμό 112 σε υποχρεωτική βάση και ότι το σύστημα αυτό θα 

ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση που δεν λειτουργήσει το σύστημα TPS eCall. 

Συνεπώς, η Επιτροπή μπορεί να συμφωνήσει με τη λύση που προτείνει το Συμβούλιο. 

Επιπλέον, το Συμβούλιο εισήγαγε διατάξεις σχετικά με τη χρήση εκτελεστικών πράξεων και 

τις αντίστοιχες διαδικασίες επιτροπής για την έγκρισή τους. Επειδή η εφαρμογή αυτών των 

διατάξεων είναι μάλλον περιορισμένη, και λαμβάνοντας υπόψη τον συμβιβασμό που 

επιτεύχθηκε στο πλαίσιο των κανόνων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αυτό μπορεί επίσης να εγκριθεί από την Επιτροπή. Όσον 

αφορά τις διατάξεις επιτροπής, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για την προσφυγή στην 

«ρήτρα μη διατύπωσης γνώμης», επειδή η συμπερίληψη της εν λόγω διάταξης αποτελεί 

εξαίρεση από τον κανονισμό αριθ. 182/2011· ωστόσο, η Επιτροπή ,με πνεύμα συμβιβασμού, 

δεν θα αντιταχθεί. 

Τέλος, το Συμβούλιο ζήτησε περισσότερο χρόνο για τη συμμόρφωση της βιομηχανίας με τις 

νέες απαιτήσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν και δεν τροποποιεί την ημερομηνία 

εφαρμογής στην πρόταση της Επιτροπής, έδειξε προθυμία για αναβολή και τελικά 

συμφώνησε να αρχίσει να εφαρμόζεται ο κανονισμός από τις 31 Μαρτίου 2018. Η Επιτροπή 

συμφωνεί ότι απαιτείται επαρκής χρόνος και μπορεί να δεχτεί τη συμβιβαστική ημερομηνία 

εφαρμογής, επειδή είναι σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη της γενικής 

υποδομής eCall, όπως προβλέπεται στην απόφαση 585/2014/ΕΕ.    
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της επειδή, για πρακτικούς λόγους, το Συμβούλιο αποφάσισε 

να περιοριστεί η ανάθεση εξουσίας στην Επιτροπή σε καθορισμένο χρονικό διάστημα πέντε 

ετών και να προστεθεί η «ρήτρα μη διατύπωσης γνώμης» στη διαδικασία επιτροπής για την 

έκδοση εκτελεστικών πράξεων, αλλά δεν θα αντιταχθεί. 

Το Συμβούλιο αποφάσισε με ειδική πλειοψηφία. 

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή υποστηρίζει, με πνεύμα συμβιβασμού, τη θέση που εξέδωσε το 

Συμβούλιο.  
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