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Τροπολογία 4
Josef Weidenholzer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Για να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών στο νέο σύστημα 
eCall, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
μη χρησιμοποιούνται τα διαβιβαζόμενα 
δεδομένα για σκοπούς άλλους από τους 
προβλεπόμενους.

Or. de

Τροπολογία 5
Josef Weidenholzer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Όπως έχει αποδειχθεί από άλλα 
συστήματα κλήσεων έκτακτης ανάγκης, οι 
χειροκίνητες κλήσεις eCall ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν αριθμό κλήσεων για την 
παροχή βοήθειας. Εάν χρειασθεί, τα κράτη 
μέλη μπορούν να θέσουν σε εφαρμογή όλα
τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά 
μέσα για να φιλτράρουν αυτές τις κλήσεις 
για την παροχή βοήθειας, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι τα PSAP του eCall 
διεκπεραιώνουν μόνον τις πραγματικές 
κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

(7) Όπως έχει αποδειχθεί από άλλα 
συστήματα κλήσεων έκτακτης ανάγκης, οι 
χειροκίνητες κλήσεις eCall ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν αριθμό κλήσεων για την 
παροχή βοήθειας. Εάν χρειασθεί, τα κράτη 
μέλη μπορούν να θέσουν σε εφαρμογή τα 
ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέσα 
για να φιλτράρουν αυτές τις κλήσεις για 
την παροχή βοήθειας, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι τα PSAP του eCall 
διεκπεραιώνουν μόνον τις πραγματικές 
κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Or. de
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Τροπολογία 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 a) Της παροχής υπηρεσιών eCall 
πρέπει να προηγείται ενημερωτική 
εκστρατεία εκ μέρους της Επιτροπής και 
των κρατών μελών, η οποία θα εξηγεί τα 
οφέλη και τον τρόπο λειτουργίας του νέου 
συστήματος στους πολίτες. Η εκστρατεία 
πρέπει να διεξάγεται στα κράτη μέλη σε 
συνεργασία με τις εθνικές και 
περιφερειακές αρχές και πρέπει να 
στοχεύει στην ενημέρωση των χρηστών 
σχετικά με το πώς να χρησιμοποιούν το 
σύστημα σωστά και να αποφεύγουν έτσι 
τις εσφαλμένες κλήσεις.

Or. en

Τροπολογία 7
Josef Weidenholzer

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 α) Στο πλαίσιο μίας ενημερωτικής 
εκστρατείας την οποία θα διεξαγάγουν η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να 
γίνει εξοικείωση των πολιτών με τη 
χρησιμότητα, τον τρόπο λειτουργίας 
καθώς και τις νομικές διατάξεις που 
διέπουν την προστασία δεδομένων.

Or. de

Τροπολογία 8
Wim van de Camp
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Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 a) Για να διασφαλιστεί η επί ίσοις 
όροις πρόσβαση στον αριθμό κλήσης 
έκτακτης ανάγκης 112 και τις υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης για όλους τους πολίτες, 
ο βαθμός ακριβείας και αξιοπιστίας του 
εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης του 
καλούντος, προκειμένου για κλήση του 
αριθμού 112, από κινητό τερματικό 
εξοπλισμένο με σύστημα GNSS πρέπει να 
είναι ισοδύναμος με αυτόν του 
συστήματος eCall. Το άρθρο 26 της 
οδηγίας 2009/136/ΕΚ για τον ενιαίο 
ευρωπαϊκό αριθμό κλήσεων έκτακτης 
ανάγκης 112 προβλέπει κριτήρια 
ακρίβειας και αξιοπιστίας, όσον αφορά 
τον εντοπισμό της γεωγραφικής θέσης 
του καλούντος, που καθορίζονται από την 
αρμόδια ρυθμιστική αρχή, ενώ η 
Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με την 
BEREC, μπορεί να λαμβάνει τεχνικά 
εκτελεστικά μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 β) Σύμφωνα με τις συστάσεις της 
ομάδας εργασίας για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων βάσει του 
άρθρου 29, οι οποίες περιέχονται στο 
«Έγγραφο εργασίας για την προστασία 
των δεδομένων και το σεβασμό της 
ιδιωτικής ζωής στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας "eCall"», που εκδόθηκε 
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στις 26 Σεπτεμβρίου 200621α, όταν 
χρησιμοποιείται η υποδομή των κέντρων 
κλήσεων έκτακτης ανάγκης (PSAP) του 
συστήματος eCall, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο 
διεκπεραίωσης των κλήσεων eCall 
συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/EΚ 
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 αυτών21β και στην οδηγία 
2002/58/EΚ 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)21γ.
__________________
21a 1609/06/EN – WP 125.
21β ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
21γ ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
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Τροπολογία 10
Cornelis de Jong

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν το αργότερο 
έως την 1η Οκτωβρίου 2015 την αναγκαία 
υποδομή eCall των PSAP που είναι 

Τα κράτη μέλη μπορεί να αναπτύσσουν  
την αναγκαία υποδομή eCall των PSAP 
που είναι απαραίτητη για την ορθή λήψη 
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απαραίτητη για την ορθή λήψη και 
διεκπεραίωση όλων των κλήσεων eCall 
στο έδαφός τους, αφαιρουμένων των 
κλήσεων που δεν είναι έκτακτης ανάγκης 
εφόσον χρειάζεται, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κατ’εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2013, ώστε να 
εξασφαλισθεί η συμβατότητα, η 
διαλειτουργικότητα και η αδιάλειπτη 
παροχή της υπηρεσίας eCall σε όλη την 
ΕΕ. Αυτό δεν θίγει το δικαίωμα κάθε 
κράτους μέλους να οργανώσει τις οικείες 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά τον πιο 
οικονομικό και κατάλληλο τρόπο για τις 
ανάγκες του, όπως επίσης θα έχει τη 
δυνατότητα να φιλτράρει τις κλήσεις που 
δεν είναι έκτακτης ανάγκης και δεν θα 
πρέπει να τις διεκπεραιώνουν τα PSAP του 
eCall, και ιδίως τις χειροκίνητες κλήσεις 
eCall.

και διεκπεραίωση όλων των κλήσεων eCall 
στο έδαφός τους, αφαιρουμένων των 
κλήσεων που δεν είναι έκτακτης ανάγκης 
εφόσον χρειάζεται, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2013, ώστε να 
εξασφαλισθεί η συμβατότητα, η 
διαλειτουργικότητα και η αδιάλειπτη 
παροχή της υπηρεσίας eCall σε όλη την 
ΕΕ. Αυτό δεν θίγει το δικαίωμα κάθε 
κράτους μέλους να οργανώσει τις οικείες 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά τον πιο 
οικονομικό και κατάλληλο τρόπο για τις 
ανάγκες του, όπως επίσης θα έχει τη 
δυνατότητα να φιλτράρει τις κλήσεις που 
δεν είναι έκτακτης ανάγκης και δεν θα 
πρέπει να τις διεκπεραιώνουν τα PSAP του 
eCall, και ιδίως τις χειροκίνητες κλήσεις 
eCall.

Or. en

Τροπολογία 11
Wim van de Camp

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν το αργότερο 
έως την 1η Οκτωβρίου 2015 την αναγκαία 
υποδομή eCall των PSAP που είναι 
απαραίτητη για την ορθή λήψη και 
διεκπεραίωση όλων των κλήσεων eCall 
στο έδαφός τους, αφαιρουμένων των 
κλήσεων που δεν είναι έκτακτης ανάγκης 
εφόσον χρειάζεται, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κατ’εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2013, ώστε να 
εξασφαλισθεί η συμβατότητα, η 
διαλειτουργικότητα και η αδιάλειπτη 
παροχή της υπηρεσίας eCall σε όλη την 
ΕΕ. Αυτό δεν θίγει το δικαίωμα κάθε 
κράτους μέλους να οργανώσει τις οικείες 

Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν το αργότερο 
έως την 1η Οκτωβρίου 2015 την αναγκαία 
υποδομή eCall των PSAP που είναι 
απαραίτητη για την ορθή λήψη και 
διεκπεραίωση όλων των κλήσεων eCall 
στο έδαφός τους, αφαιρουμένων των 
κλήσεων που δεν είναι έκτακτης ανάγκης 
εφόσον χρειάζεται, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κατ’εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2013, ώστε να 
εξασφαλισθεί η συμβατότητα, η 
διαλειτουργικότητα και η αδιάλειπτη 
παροχή της υπηρεσίας eCall σε όλη την 
ΕΕ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης 
ότι ο βαθμός ακριβείας και αξιοπιστίας 
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υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά τον πιο 
οικονομικό και κατάλληλο τρόπο για τις 
ανάγκες του, όπως επίσης θα έχει τη 
δυνατότητα να φιλτράρει τις κλήσεις που 
δεν είναι έκτακτης ανάγκης και δεν θα 
πρέπει να τις διεκπεραιώνουν τα PSAP του 
eCall, και ιδίως τις χειροκίνητες κλήσεις 
eCall.

του εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης 
του καλούντος τον αριθμό 112 από κινητό 
τερματικό εξοπλισμένο με σύστημα 
GNSS είναι ισοδύναμος με αυτόν του 
συστήματος eCall, το αργότερο μέχρι την 
1η Οκτωβρίου 2015. Αυτό δεν θίγει το 
δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να 
οργανώσει τις οικείες υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης κατά τον πιο οικονομικό και 
κατάλληλο τρόπο για τις ανάγκες του, 
όπως επίσης θα έχει τη δυνατότητα να 
φιλτράρει τις κλήσεις που δεν είναι 
έκτακτης ανάγκης και δεν θα πρέπει να τις 
διεκπεραιώνουν τα PSAP του eCall, και 
ιδίως τις χειροκίνητες κλήσεις eCall.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένως να εξασφαλίζεται ο ακριβής εντοπισμός των 
καλούντων τον αριθμό 112. Δυστυχώς η πρόοδος που έχει ώς τώρα σημειωθεί είναι μικρή. Η 
ανάπτυξη συστήματος eCall επιβεβαιώνει ότι τα δεδομένα θέσης GNSS μπορούν να ληφθούν 
και να διαβιβασθούν αποτελεσματικά μέσω κινητών δικτύων στο 112. Μολονότι η σημασία του 
eCall δεν αμφισβητείται, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι κλήσεις αυτές αντιστοιχούν μόνο 
περίπου στο 1,7 % των ετήσιων κλήσεων έκτακτης ανάγκης στην ΕΕ. Η πρόταση απόφασης ως 
έχει θα δημιουργούσε μία κατάσταση κατά την οποία θα ήταν δυνατός ο εντοπισμός μόνο όσων 
βρίσκονται σε όχημα.

Τροπολογία 12
Josef Weidenholzer

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα
δεδομένα που διαβιβάζονται μέσω της 
υπηρεσίας eCall χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης για σκοπούς διάσωσης. 

Or. de


