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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κανονιστική θέσπιση της υπηρεσίας eCall
(2012/2056(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση 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),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 που αφορά τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση
των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις
διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς1,

– έχοντας υπόψη την 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
καθολικής υπηρεσίας)2,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Εκτίμηση
αντικτύπου» που συνοδεύει τη σύσταση της Επιτροπής 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) (SEC(2011)1020),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς ένα ευρωπαϊκό χώρο οδικής
ασφάλειας: πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια 2011-2020»
(COM(2010)0389),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αειφόρο μέλλον για τις
μεταφορές: προς ένα ενοποιημένο, καθοδηγούμενο από την τεχνολογία και εύχρηστο
σύστημα μεταφορών» (COM(2009)0279),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «ηλε-κλήση (eCall): Ώρα για
εγκατάσταση» (COM(2009)0434),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς ασφαλέστερη,
καθαρότερη και αποδοτικότερη κινητικότητα στην Ευρώπη: Η πρώτη έκθεση σχετικά με
τα νοήμονα αυτοκίνητα» (COM(2007)0541),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχετικά με την πρωτοβουλία για
τα ευφυή οχήματα: Ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία των ΤΠΕ για
ευφυέστερα, ασφαλέστερα και καθαρότερα οχήματα» (COM(2006)0059),

                                               
1 ΕΕ L 207, 6.8.2010, σ.1.
2 ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 51.
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Επαναφορά της eCall στο
προσκήνιο – Σχέδιο δράσης (3η ανακοίνωση eSafety)» (COM(2006)0723),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Το eCall στη διάθεση του
πολίτη» (2η ανακοίνωση για την eSafety) (COM(2005)0431),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Τεχνολογίες πληροφοριών και
επικοινωνιών για ασφαλή και ευφυή οχήματα» (COM(2003)0542),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης 
για την οδική ασφάλεια – Μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση του αριθμού των θυμάτων σε
τροχαία ατυχήματα κατά το ήμισυ από σήμερα έως το 2010: ένα ζήτημα που μας αφορά
όλους» (COM (2003)0311),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας σχετικά με την προστασία των δεδομένων και τις
επιπτώσεις στην προστασία της ιδιωτικής ζωής από την πρωτοβουλία eCall (ομάδα
εργασίας του άρθρου 29 – 1609/06/EN, WP 125),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την ευρωπαϊκή
οδική ασφάλεια 2011-20201,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με ένα αειφόρο μέλλον για
τις μεταφορές2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την καθολική υπηρεσία
και τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 1123,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Απριλίου 2009 για το σχέδιο δράσης στον τομέα
των ευφυών συστημάτων μεταφορών4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2008 για την πρώτη έκθεση σχετικά με
τα νοήμονα αυτοκίνητα5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2007 σχετικά με το τρίτο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια – ενδιάμεσος απολογισμός6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2006 σχετικά με την οδική ασφάλεια:
το σύστημα eCall στη διάθεση του πολίτη7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με ένα Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια – Μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση του
αριθμού των θυμάτων σε τροχαία ατυχήματα κατά το ήμισυ από σήμερα έως το 2010: ένα

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0408.
2 ΕΕ C 351E, 2.12.2011, σ. 13.
3 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0306.
4 ΕΕ C 184 E, 8.7.2012, σ. 50.
5 ΕΕ C 286 E, 27.11.2009, σ. 45.
6 ΕΕ C 244 E, 18.01.2007, σ. 220.
7 ΕΕ C 296 E, 6.12.2006, σ. 268.
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ζήτημα που μας αφορά όλους1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και
Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σύμφωνα
με το άρθρο 51 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των
Καταναλωτών και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0000/2012),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του συστήματος eCall στο όχημα είναι η διασφάλιση της
αυτόματης ειδοποίησης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σοβαρού
ατυχήματος με σκοπό τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων και τον
μετριασμό της σοβαρότητας των τραυματισμών σε τροχαία ατυχήματα μέσω της έγκαιρης 
άφιξης εξειδικευμένης και εξοπλισμένης βοήθειας (η αρχή της «χρυσής ώρας»)·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το eCall επιτρέπει την πραγματοποίηση επειγουσών κλήσεων
χωρίς γλωσσικές δυσκολίες λόγω των ψηφιακών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε
μορφή μηνύματος ελάχιστου συνόλου δεδομένων (MSD), το οποίο είναι πιθανό να
μειώσει τις παρανοήσεις και το άγχος·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγκατάσταση της πανευρωπαϊκής υπηρεσίας κλήσης eCall, που
διατίθεται σε όλα τα οχήματα και σε όλες τις χώρες, αποτελεί από το 2002 ύψιστη
προτεραιότητα για την Ένωση στο πλαίσιο της οδικής ασφάλειας και περιλαμβάνεται στο
πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια 2011-2020 ως μέσο βελτίωσης της οδικής
ασφάλειας και συμβολής στην επίτευξη του στόχου της μείωσης των αριθμών των
θανάτων και τραυματισμών λόγω τροχαίων ατυχημάτων στην Ευρώπη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει τη στήριξή του για την εισαγωγή
του eCall σε διάφορες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για την
υποχρεωτική εγκατάστασή του·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθελοντική προσέγγιση ως προς την εγκατάστασή του στην ΕΕ
αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής από το 2003, αλλά δεν έχει σημειώσει αξιόλογη
πρόοδο μέχρι σήμερα·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ανακοίνωσή του του 2009 «ηλε-κλήση (eCall): Ώρα για
εγκατάσταση» η Επιτροπή επεσήμανε ότι, εάν δεν είχε σημειωθεί σημαντική πρόοδος έως
το τέλος του 2009 όσον αφορά τόσο τη διαθεσιμότητα της συσκευής eCall σε οχήματα
όσο και την απαραίτητη επένδυση στις υποδομές του κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης
(PSAP), θα πρότεινε κανονιστικά μέτρα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα υφίστανται ιδιωτικές υπηρεσίες κλήσεων έκτακτης
ανάγκης από το όχημα, αλλά καμία δεν παρέχει πλήρη πανευρωπαϊκή κάλυψη και η
διείσδυση στην αγορά είναι κάτω από το 0,4% του στόλου οχημάτων, ενώ ορισμένες από
τις εισηγμένες υπηρεσίες έχουν αρθεί λόγω αστοχιών της αγοράς, αφήνοντας τον χρήστη

                                               
1 ΕΕ C 227 E, 21.9.2006, σ. 609.
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χωρίς κλήση έκτακτης ανάγκης από το όχημα κατά τη διάρκεια της ζωής του οχήματος·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που
διεξάχθηκε το 2010 από την Επιτροπή για την εφαρμογή του eCall περισσότερο από το
80% των ερωτηθέντων θεωρούν το σύστημα eCall χρήσιμο και θα ήθελαν το όχημά τους
να είναι εξοπλισμένο με αυτό·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία είναι έτοιμη και έχουν συμφωνηθεί κοινά
πανευρωπαϊκά πρότυπα από τη βιομηχανία και τις δημόσιες αρχές·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 η Επιτροπή ανακοίνωσε δημόσια ότι θα παρουσίαζε, το
πρώτο τρίμηνο του 2012, έναν νέο κανονισμό ο οποίος θα περιελάμβανε το eCall ως
πρόσθετη απαίτηση στο πλαίσιο του κανονιστικού πλαισίου για την έγκριση τύπου
οχημάτων·

1. χαιρετίζει τη σύσταση της Επιτροπής της 8ης Σεπτεμβρίου 2011 και καλεί τα κράτη μέλη
και τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών (MNO) να εφαρμόσουν τα
μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτήν το αργότερο έως το τέλος του 2014·

2. εκφράζει τη λύπη του για τις καθυστερήσεις και την έλλειψη προόδου στην προαιρετική
εγκατάσταση του eCall έως σήμερα·

3. θεωρεί ότι το eCall θα πρέπει να αποτελέσει ένα πανευρωπαϊκό δημόσιο σύστημα
επειγουσών κλήσεων που θα είναι ενσωματωμένο στο όχημα και θα βασίζεται στον
αριθμό 112 και τα κοινά πανευρωπαϊκά πρότυπα, προκειμένου να διασφαλιστεί η
αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή υπηρεσία η οποία θα μπορεί να λειτουργεί
απρόσκοπτα και διαλειτουργικά σε όλα τα οχήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη,
ανεξάρτητα από την κατασκευή, τη χώρα και την πραγματική θέση του οχήματος,
μεγιστοποιώντας, συνεπώς, τα πλεονεκτήματα του eCall για όλους τους οδηγούς·

4. τονίζει τις θετικές συνέπειες του eCall, όχι μόνο όσον αφορά τη βελτίωση της διαχείρισης
περιστατικών, αλλά και επίσης όσον αφορά τη μείωση της συμφόρησης που προκαλείται
από ατυχήματα και την αποφυγή δευτερογενών ατυχημάτων·

5. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση εντός του πλαισίου της οδηγίας 2007/46/EΚ
προκειμένου να διασφαλίσει την υποχρεωτική ανάπτυξη ενός δημόσιου συστήματος eCall
με βάση τον αριθμό 112 έως το 2015 σε όλα τα νέα οχήματα με έγκριση τύπου και σε όλα
τα κράτη μέλη·

6. απορρίπτει την ιδέα της σταδιακής εφαρμογής των πτυχών του eCall στο όχημα σε
παρατεταμένη χρονική περίοδο·

Κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης (PSAP) - πτυχές της αντιμετώπισης καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης

7. σημειώνει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ο εξοπλισμός υψηλών προδιαγραφών
όλων των PSAP σε όλα τα κράτη μέλη για το ομοιόμορφο επίπεδο προστασίας των
πολιτών σε όλη την Ένωση και, συνεπώς, καλεί τα κράτη μέλη να αναβαθμίσουν την
υποδομή των υπηρεσιών τους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,



PR\897390EL.doc 7/14 PE486.109v01-00

EL

ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τις κλήσεις eCall έως το 2015, με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο που αρμόζει στις εθνικές δομές τους·

8. καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει τις κοινές προδιαγραφές για τα PSAP στο πλαίσιο της
οδηγίας ΕΣΜ (ευφυή συστήματα μεταφορών) έως το τέλος του 2012 και να εξετάσει το
ενδεχόμενο υποβολής πρότασης για την εφαρμογή του eCall·

9. θεωρεί ότι θα πρέπει να προωθηθεί η σύνδεση μεταξύ των PSAP και των επιχειρήσεων
εκμετάλλευσης οδικών υποδομών για τη βελτίωση της διαχείρισης περιστατικών,
σύμφωνα με τις συστάσεις της ευρωπαϊκή πλατφόρμας για την υλοποίηση του eCall
(EeIP)·

Ιδιωτικές υπηρεσίες κλήσεων έκτακτης ανάγκης

10. θεωρεί ότι μια πανευρωπαϊκή δημόσια υπηρεσία eCall μπορεί να συνυπάρχει με ιδιωτικές
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εφόσον, είτε ένας αγοραστής οχήματος επιλέξει ιδιωτική
λύση είτε όχι, τα οχήματα διαθέτουν τη δημόσια υπηρεσία eCall προκειμένου να
διασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια
ζωής του οχήματος·

11. τονίζει ότι πρέπει να δοθεί στους καταναλωτές μια ρεαλιστική εικόνα και ολοκληρωμένη
ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργικότητα και τα αποτελέσματα κάθε ιδιωτικής
εφαρμογής κλήσεων έκτακτης ανάγκης στο όχημα την οποία επιλέγουν και το
αναμενόμενο επίπεδο της υπηρεσίας·

12. θεωρεί σημαντικό ότι, όταν ένας καταναλωτής αποφασίζει να μην επιλέξει ιδιωτική
υπηρεσία κλήσεων έκτακτης ανάγκης ή ταξιδεύει σε χώρα όπου δεν παρέχεται αυτή η
υπηρεσία, η δημόσια υπηρεσία eCall του αριθμού 112 θα πρέπει να είναι αυτόματα
διαθέσιμη·

Προστασία δεδομένων

13. χαιρετίζει το γεγονός ότι το σύστημα eCall δεν θα επιτρέπει την ανιχνευσιμότητα του
οχήματος, αλλά θα αποτελεί ένα λανθάνον σύστημα μέχρι την ενεργοποίηση της κλήσης
έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις συστάσεις της ομάδας εργασίας για την προστασία
των δεδομένων του άρθρου 29·

14. τονίζει ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν κατάλληλοι κανόνες για την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις κλήσεις eCall, όχι μόνο από τους φορείς
εκμετάλλευσης δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών (MNO), αλλά και από όλους τους
υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών
οχημάτων, των PSAP και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, και τη διασφάλιση του
σεβασμού των αρχών της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων·

15. τονίζει ότι οι ιδιωτικές υπηρεσίες eCall θα πρέπει, επίσης, να διασφαλίζουν τον σεβασμό
των αρχών της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, παρέχοντας τη
δυνατότητα συναίνεσης έπειτα από ενημέρωση και τη δυνατότητα μη επιλογής, σύμφωνα
με τις συστάσεις της ομάδας εργασίας του άρθρου 29·
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Άλλοι σχετικοί τομείς

16. υπογραμμίζει το γεγονός ότι το σύστημα eCall χρησιμοποιεί τεχνικά στοιχεία (σύστημα
προσδιορισμού θέσης μέσω δορυφόρου, δυνατότητες επεξεργασίας και επικοινωνίας) τα
οποία θα μπορούσαν, επίσης, να παρέχουν τη βάση για διάφορες άλλες εφαρμογές και
υπηρεσίες στο όχημα·

17. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το σύστημα eCall βασίζεται σε διαλειτουργική και
ανοικτής πρόσβασης πλατφόρμα, προκειμένου να ενθαρρύνει την καινοτομία και να
προωθήσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας της τεχνολογίας των
πληροφοριών στις διεθνείς αγορές·

18. τονίζει ότι οποιεσδήποτε πρόσθετες υπηρεσίες που θα χρησιμοποιούνται σε όχημα –ιδίως
κατά την οδήγηση– θα πρέπει να πληρούν σαφή πρότυπα προστασίας, ασφάλειας και
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων και ότι η συμμόρφωση προς τέτοια
πρότυπα θα πρέπει να μετράται και να ελέγχεται·

19. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις δραστηριότητές τους όσον αφορά
την υλοποίηση των εκστρατειών ευαισθητοποίησης σχετικά με το σύστημα eCall και τα
πλεονεκτήματά του για τους πολίτες της Ευρώπης·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τι είναι το eCall;

Σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου ατυχήματος, ένα όχημα που διαθέτει eCall θα
ενεργοποιήσει αυτόματα μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Ακόμη και εάν οι επιβάτες δεν
μπορούν να μιλήσουν, η eCall δημιουργεί μια φωνητική σύνδεση με το πλησιέστερο κέντρο
κλήσεων έκτακτης ανάγκης (PSAP) και μεταβιβάζει μήνυμα έκτακτης ανάγκης, γνωστό ως
ελάχιστο σύνολο δεδομένων (MSD), συμπεριλαμβανομένων βασικών πληροφοριών σχετικά
με το ατύχημα, όπως ο χρόνος, η ακριβής θέση, η κατεύθυνση οδήγησης (που προκύπτουν
από ακριβή δορυφορικά δεδομένα) και η περιγραφή του οχήματος. Το eCall μπορεί, επίσης,
να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα.

Το eCall δεν αποτρέπει ατυχήματα, αλλά βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών
έκτακτης ανάγκης. Όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιούνται εγκαίρως και
γνωρίζουν τη θέση του ατυχήματος, μπορούν να φθάσουν γρήγορα και να μειώσουν τον
κίνδυνο θανάτου και τη σοβαρότητα των τραυματισμών (η αρχή «της χρυσής ώρας»).

Πώς λειτουργεί;

Ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου κινητών επικοινωνιών (MNO) αναγνωρίζει ότι η κλήση
προς το 112 είναι ηλε-κλήση, από τη «σημαία eCall» που εισάγεται από τη μονάδα
επικοινωνίας του οχήματος. Ο φορέας εκμετάλλευσης χειρίζεται την ηλε-κλήση όπως και
κάθε άλλη κλήση προς το 112 και διαβιβάζει την κλήση προς το πλέον κατάλληλο κέντρο
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης —Κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης
(PSAP)— όπως ορίζεται από τις δημόσιες αρχές.

Ο χειριστής του PSAP θα λάβει τόσο τη φωνητική κλήση όσο και το MSD. Οι πληροφορίες
που παρέχονται από το MSD αποκωδικοποιούνται και εμφανίζονται στην οθόνη στον
χειριστή του PSAP. Η γεωγραφική θέση και η κατεύθυνση οδήγησης του οχήματος μπορεί να
εμφανιστούν σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών. Ταυτόχρονα, ο χειριστής θα είναι σε
θέση να ακούσει τι συμβαίνει μέσα στο όχημα και να μιλήσει με τους επιβαίνοντες στο
όχημα, αν είναι δυνατόν. Αυτό θα βοηθήσει τον χειριστή να εξακριβώσει ποιες υπηρεσίες
έκτακτης ανάγκης είναι απαραίτητες στον τόπο του ατυχήματος (ασθενοφόρο, πυροσβέστες,
αστυνομία) και να αποστείλει ταχέως το μήνυμα συναγερμού και όλες τις σχετικές
πληροφορίες στη σωστή υπηρεσία.

Επιπλέον, ο χειριστής του PSAP θα είναι σε θέση να ενημερώσει αμέσως τα κέντρα
διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας για το περιστατικό σε συγκεκριμένη γεωγραφική θέση,
προς διευκόλυνση της ταχείας ενημέρωσης άλλων χρηστών του οδικού δικτύου, και με τον
τρόπο αυτό αποφεύγονται δευτερογενή ατυχήματα, βελτιώνεται η ελευθέρωση του
οδοστρώματος και, συνεπώς, μειώνεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Τι χρειάζεται για την εγκατάσταση του eCall;

Οι κατασκευαστές οχημάτων/ εξοπλισμού πρέπει να περιλαμβάνουν ένα σύστημα για
το όχημα ικανό να ενεργοποιεί κλήσεις eCall και να συλλέγει και να ταξινομεί το
ελάχιστο σύνολο δεδομένων.
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Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών πρέπει να μεταδίδουν τις
κλήσεις eCall (φωνητική κλήση και δεδομένα) στα κέντρα κλήσεων έκτακτης
ανάγκης.

Τα κράτη μέλη πρέπει να αναβαθμίσουν τα κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης τους
για τη διαχείριση των κλήσεων eCall (φωνητική κλήση και δεδομένα).

Τα πεπραγμένα έως τώρα

Η εγκατάσταση μιας πανευρωπαϊκής υπηρεσίας eCall η οποία θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα
οχήματα και σε όλες τις χώρες ήταν μία από τις ύψιστες προτεραιότητες που αναγνωρίστηκαν
από την ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων για την οδική ασφάλεια το 2002.

Το 2003, η Επιτροπή συμπεριέλαβε την ανάπτυξη μιας εναρμονισμένης πανευρωπαϊκής
υπηρεσίας eCall στις προτεραιότητες της πρωτοβουλίας eSafety και στήριξε τη δημιουργία
μιας διευθύνουσας ομάδας eCall στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των
ενδιαφερομένων μερών για τον καθορισμό των απαιτήσεων μιας τέτοιας υπηρεσίας.

Το 2004, η ομάδα κατάρτισε ένα μνημόνιο συμφωνίας με σκοπό την επεξεργασία μιας
πανευρωπαϊκής διαλειτουργικής υπηρεσίας eCall στην Ευρώπη (eCall MoU) και πρότεινε
έναν οδικό χάρτη με στόχο την έναρξη της προαιρετικής εγκατάστασης του eCall ως βασικής
επιλογής σε όλα τα οχήματα στην Ευρώπη έως το τέλος του 2009. Το έγγραφο αυτό είναι
προαιρετικό και αποσκοπεί στο να αντικατοπτρίζει τη δέσμευση των υπογραφόντων για τη
στήριξη της έγκαιρης εφαρμογής του eCall. Μόνο 4 κράτη μέλη δεν έχουν υπογράψει το
μνημόνιο συμφωνίας.

Το eCall υπήρξε, επίσης, μία από τις προτεραιότητες της πρωτοβουλίας για τα ευφυή 
οχήματα η οποία δρομολογήθηκε το 2006 και του σχεδίου δράσης για τα ευφυή συστήματα 
μεταφορών. Η οδηγία για τα ευφυή συστήματα μεταφορών περιλαμβάνει «την εναρμονισμένη 
παροχή διαλειτουργικού eCall σε επίπεδο Ένωσης» μεταξύ των δράσεων προτεραιότητας στο
πλαίσιο του τομέα προτεραιότητας «Εφαρμογές σχετικά με την ασφάλεια και προστασία του
οδικού δικτύου».

Το 2009, η ανακοίνωση «ηλε-κλήση (eCall): Ώρα για εγκατάσταση» πρότεινε μια σειρά
μέτρων για τη στήριξη της προαιρετικής εισαγωγής της υπηρεσίας eCall σε όλα τα νέα οδικά
οχήματα στην Ευρώπη. Η ανακοίνωση επεσήμανε ότι, εάν δεν είχε σημειωθεί σημαντική
πρόοδος έως το τέλος του 2009 όσον αφορά τόσο τη διαθεσιμότητα της συσκευής eCall σε
οχήματα όσο και την απαραίτητη επένδυση στις υποδομές των κέντρων κλήσεων έκτακτης
ανάγκης (PSAP), η Επιτροπή θα σχεδίαζε τη λήψη κανονιστικών μέτρων.

Η υποχρεωτική εισαγωγή του eCall

Σύμφωνα με την εν λόγω ανακοίνωση, η Επιτροπή αποφάσισε το 2011 να αναλάβει
νομοθετική δράση για την υποχρεωτική εισαγωγή του eCall. Αυτή η κανονιστική προσέγγιση
περιλαμβάνει 3 μέτρα:

1.- μια σύσταση της Επιτροπής που εγκρίθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της
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οποίας ζητείται από τα κράτη μέλη να καθορίσουν τις υποδομές επειγουσών κλήσεων που
λαμβάνουν κλήσεις eCall και από τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών
τηλεπικοινωνιών να εφαρμόσουν τη σημαία eCall στα δίκτυά τους πριν από το τέλος του
2014 ώστε να διαχειρίζονται τις κλήσεις eCall όπως οποιαδήποτε άλλη κλήση του αριθμού
112 (χωρίς χρέωση και με προτεραιότητα στα δίκτυα).

Μετά τη σύσταση πρέπει να ακολουθήσει:

2.- πράξη κατ’ εξουσιοδότηση η οποία πρέπει να εγκριθεί έως το τέλος του 2012 στο πλαίσιο
της οδηγίας ΕΣΜ (ευφυή συστήματα μεταφορών) και να θεσπίζει κοινές προδιαγραφές για
την αναβάθμιση των υποδομών των PSAP.

3.- Πρόταση κανονισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία για την έγκριση τύπου οχημάτων σχετικά
με την υποχρεωτική εισαγωγή του τμήματος της υπηρεσίας eCall που αφορά το όχημα σε νέα
οχήματα με έγκριση τύπου στην Ευρώπη.

Απόψεις των εισηγητών

eCall: μια δημόσια υπηρεσία προς όφελος όλων των Ευρωπαίων
Οι εισηγητές θεωρούν ότι η υποχρεωτική εγκατάσταση της δημόσιας υπηρεσίας eCall δεν θα
πρέπει να βασίζεται ή να προϋποθέτει την ύπαρξη θετικού επιχειρηματικού σχεδίου για την
αυτόνομη υπηρεσία eCall, διότι θα πρέπει, επίσης, να εξεταστούν τα οφέλη που παρέχει στο
σύνολο της κοινωνίας.

Το eCall θα πρέπει να αποτελεί μια δημόσια υπηρεσία κλήσεων έκτακτης ανάγκης, χωρίς
χρέωση, προς όφελος κάθε οδηγού στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως του μοντέλου του
αυτοκινήτου που διαθέτει.

Ιδιωτικές υπηρεσίες κλήσεων έκτακτης ανάγκης (TPS)

Οι ιδιωτικές υπηρεσίες κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε οχήματα άρχισαν να εισάγονται στην
Ευρώπη στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Υπηρεσίες ιδιωτικών κλήσεων έκτακτης ανάγκης
από το όχημα προσφέρονται στην Ευρώπη και παγκοσμίως από διαφορετικούς
κατασκευαστές αυτοκινήτων και φορείς παροχής υπηρεσιών (π.χ., Volvo, PSA, Fiat, BMW).
Είναι συνήθως δεσμοποιημένες με άλλες υπηρεσίες, όπως οδική βοήθεια, κινητή τηλεφωνία
επί του οχήματος, δυναμική πλοήγηση, κ.λπ.

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης λαμβάνονται από ιδιωτικά τηλεφωνικά κέντρα που, σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μεταβιβάζουν τις κλήσεις και τα δεδομένα ατυχήματος στα
PSAP. Κάθε κατασκευαστής πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία με τις αρχές του PSAP σε
κάθε χώρα όπου επιθυμεί να αναπτύξει την υπηρεσία, κατά περίπτωση.

Μολονότι αυτές οι υπηρεσίες, που πρωτοεμφανίστηκαν ήδη πριν από περισσότερα από 10
χρόνια, έχουν αποδείξει τη χρησιμότητά τους, η διείσδυση τους παραμένει σε χαμηλά επίπεδα
στην Ευρώπη (λιγότερο από 0,4% του στόλου των οχημάτων). Η υπηρεσία προσφέρεται
συνήθως μόνο σε αυτοκίνητα της ανώτατης κατηγορίας και σε χώρες που προσφέρουν σαφή
επιχειρηματική ευκαιρία.
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Οι TPS δεν καλύπτουν όλες τις χώρες της Ευρώπης, συνεπώς όταν τα οχήματα ταξιδεύουν σε
χώρες όπου η υπηρεσία δεν παρέχεται από τον ιδιωτικό φορέα, παύει η λειτουργία της
υπηρεσίας. Επιπλέον, ορισμένες από τις υπηρεσίες που είχαν εισαχθεί στο παρελθόν
καταργήθηκαν λόγω αστοχιών της αγοράς, αφήνοντας τον χρήστη χωρίς κλήση έκτακτης
ανάγκης από το όχημα κατά τη διάρκεια της ζωής του οχήματος.

Οι εισηγητές θεωρούν ότι η δημόσια πανευρωπαϊκή υπηρεσία eCall με βάση τον αριθμό
έκτακτης ανάγκης 112 και οι ιδιωτικές υπηρεσίες κλήσεων έκτακτης ανάγκης μπορούν να
συνυπάρχουν, εφόσον θεσπιστούν τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης 
της παροχής της υπηρεσίας στον καταναλωτή.

Δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

Με την εγκατάσταση μιας πανευρωπαϊκής δημόσιας υπηρεσίας eCall τα μελλοντικά οχήματα
θα διαθέτουν βασική τηλεματική πλατφόρμα στο όχημα με τεχνικά χαρακτηριστικά
(ασύρματη επικοινωνία με τεχνολογία προσδιορισμού θέσης ακριβείας και σύνδεση με
συστήματα ελέγχου οχήματος και αισθητήρων) τα οποία θα μπορούν να παράσχουν τη βάση
για διάφορες εφαρμογές στο όχημα.

Οι χρήστες των οχημάτων, η αυτοκινητοβιομηχανία και ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών θα
μπορούσαν να επωφεληθούν από νέες υπηρεσίες με βάση την παρουσία της τηλεματικής
πλατφόρμας eCall και της συνακόλουθης ικανότητάς της να συλλέγει και να παρουσιάζει
επιπρόσθετα δεδομένα σε οχήματα.
Ως εκ τούτου, ενδεχομένως να είναι δυνατή η προσθήκη υπηρεσιών/εφαρμογών
προστιθέμενης αξίας, με ή χωρίς χρέωση, στο σύστημα στο όχημα το οποίο είχε αρχικά
σχεδιαστεί για το ευρωπαϊκό σύστημα eCall.

Οι εισηγητές θεωρούν ότι η ενοποίηση όλων αυτών των πιθανών εφαρμογών στο πλαίσιο
μιας συνεκτικής, ανοιχτής αρχιτεκτονικής συστήματος θα μπορούσε να αποφέρει καλύτερη
απόδοση και ευχρηστία, μειωμένο κόστος και αυξημένη επεκτασιμότητα, επιτρέποντας τη
μελλοντική ένταξη νέων ή αναβαθμισμένων εφαρμογών. Ο ορισμός της έννοιας «ανοιχτή
πλατφόρμα επί του οχήματος», αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης ITS.

Τα ανοικτά συστήματα οχήματος που προσφέρουν επιλογή στους καταναλωτές και
πρόσβαση όχι μόνο στους παρόχους υπηρεσίας που καθοδηγούνται από τον κατασκευαστή
του οχήματος θα τονώσουν ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά τηλεματικής και θα ενισχύσουν
την ποικιλομορφία των προϊόντων και την καινοτομία σε προσιτές τιμές.

Ως εκ τούτου, η ανοικτή επιλογή για τους καταναλωτές και η ανοικτή πρόσβαση για τους
παρόχους υπηρεσίας θα πρέπει να ενσωματωθούν στα κριτήρια σχεδιασμού της πλατφόρμας
ΚΑΕ στο όχημα. Η πρόσβαση στις υποδομές των αυτοκινήτων μπορεί να επιτευχθεί μέσω
κατάλληλων τυποποιημένων διεπαφών.

Επιπλέον, οποιεσδήποτε επιπλέον υπηρεσίες θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο εφόσον δεν
αντίκεινται στην προστασία και την ασφάλεια της οδήγησης και πληρούν τα συμφωνηθέντα
πρότυπα.

Προστασία δεδομένων
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Κάθε πρόσθετη εφαρμογή στο όχημα που βασίζεται στην τηλεματική πλατφόρμα eCall θα
πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τους σχετικούς κανονισμούς για την προστασία των
δεδομένων και την ιδιωτική ζωή. Ειδικότερα:

1. Θα πρέπει να ορίζονται ρητώς στις μεμονωμένες συμβάσεις οι σκοποί για τους οποίους
ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα. Οι συμβάσεις θα πρέπει, επίσης, να ορίζουν
ρητώς ότι ο πάροχος υπηρεσίας που αποτελεί τρίτο μέρος είναι ο αρμόδιος ελέγχου των
δεδομένων και δεσμεύεται από όλες τις υποχρεώσεις για την προστασία των δεδομένων και
την ιδιωτική ζωή οι οποίες βαρύνουν τους αρμόδιους ελέγχους δεδομένων σύμφωνα με την
οδηγία για την προστασία των δεδομένων και τις εθνικές νομοθεσίες.

2. Μόνο δεδομένα τα οποία είναι «απαραίτητα» και «σχετικά» για τους συγκεκριμένους
σκοπούς μπορούν να μεταβιβάζονται, δηλαδή πρέπει να διασφαλίζεται ότι κάθε πάροχος που
αποτελεί τρίτο μέρος λαμβάνει μόνο εκείνα τα δεδομένα που απαιτούνται για τους σκοπούς
της σχετικής σύμβασης.

Χρήση νομαδικών συσκευών ως eCall

Μολονότι η παροχή της λειτουργίας eCall θα μπορούσε να επιτευχθεί σε έναν συγκεκριμένο
βαθμό μέσω της χρήσης νομαδικών λύσεων (όπως τα κινητά τηλέφωνα), οι εισηγητές
επικρίνουν την υποχρεωτική εισαγωγή τους για τα νέα οχήματα με έγκριση τύπου, διότι αυτές
οι νομαδικές συσκευές μπορούν να αφαιρεθούν ή απλά να παραμεληθεί η ενεργοποίησή τους.

Πλεονεκτήματα του eCall

Το βασικό όφελος του eCall είναι η μείωση του αριθμού θανάτων και ο μετριασμός της
σοβαρότητας των τραυματισμών που προκαλούνται από τροχαία ατυχήματα λόγω της
ταχύτερης άφιξης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο σημείο του ατυχήματος.

Ο μικρότερος χρόνος διάσωσης – ταχύτερη άφιξη των σωστικών συνεργείων της αστυνομίας 
και των εταιρειών ρυμούλκησης – επιτρέπει την ταχύτερη εκκένωση του τόπου του
ατυχήματος. Ως εκ τούτου, το eCall μειώνει τον χρόνο συμφόρησης και συμβάλλει στην
αποδοτικότητα των οδικών μεταφορών στην Ευρώπη με μείωση του εξωτερικού κόστους.

Για τις δημόσιες αρχές τα οφέλη του eCall είναι κυρίως η μείωση των α) ιατρικών
επιπτώσεων μιας σύγκρουσης, β) του κινδύνου περαιτέρω ατυχήματος στο ίδιο σημείο, γ)
των επιπτώσεων του ατυχήματος για την κυκλοφορία.

Για την αυτοκινητοβιομηχανία η υποχρεωτική εισαγωγή της δημόσιας πανευρωπαϊκής
υπηρεσίας eCall σε όλα τα νέα οχήματα με έγκριση τύπου θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες
για την ανάπτυξη επιπρόσθετων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας χρησιμοποιώντας την
τηλεματική πλατφόρμα eCall.

Σε αυτό το πλαίσιο, διάφορες οικονομικές αναλύσεις για τις επιπτώσεις της εισαγωγής της
eCall στην Ευρώπη έχουν υποδείξει την eCall ως το μέσο «απογείωσης» πολλών άλλων
εμπορικών υπηρεσιών οι οποίες είναι να έτοιμες να προσφερθούν στην αγορά, αλλά ακόμη
χρειάζονται μια δυνατή εφαρμογή για να επιτύχουν. Ως εκ τούτου, το eCall θα μπορούσε να
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στηρίξει επιπρόσθετες δημόσιες ή ιδιωτικές τηλεματικές υπηρεσίες παρέχοντας περαιτέρω
ασφάλεια και οικονομικά οφέλη.


