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Τροπολογία 34
Patricia van der Kammen

Πρόταση κανονισμού
-

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Το σύστημα eCall επί του οχήματος δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικό, αλλά να αποτελεί 
προαιρετική επιλογή των καταναλωτών.

Τροπολογία 35
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
-

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 36
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Για να ενισχυθεί περαιτέρω η οδική 
ασφάλεια, με την ανακοίνωση με τίτλο 
«eCall: ώρα για εγκατάσταση»6

προτείνεται η λήψη νέων μέτρων, ώστε να 
επιταχυνθεί η ανάπτυξη της υπηρεσίας 
κλήσης έκτακτης ανάγκης στα οχήματα 
στην Ένωση. Ένα από τα προτεινόμενα 
μέτρα είναι να καταστεί υποχρεωτικός ο 

(3) Για να ενισχυθεί περαιτέρω η οδική 
ασφάλεια, με την ανακοίνωση με τίτλο 
«eCall: ώρα για εγκατάσταση»6

προτείνεται η λήψη νέων μέτρων, ώστε να 
επιταχυνθεί η ανάπτυξη της υπηρεσίας 
κλήσης έκτακτης ανάγκης στα οχήματα 
στην Ένωση.
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εξοπλισμός των συστημάτων eCall για 
όλα τα νέα οχήματα, αρχής γενομένης 
από τις κατηγορίες των οχημάτων M1 
και N1, όπως ορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙ της οδηγίας 2007/46/EΚ.
__________________ __________________
6 COM(2009) 434 τελικό. 6 COM(2009) 434 τελικό.

Or. en

Τροπολογία 37
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στις 3 Ιουλίου 2012 το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεσή του 
σχετικά με τη κλήση eCall: μια νέα 
υπηρεσία 112 για τους πολίτες, με την 
οποία 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.

διαγράφεται

__________________
7 (2012/2056 (INI)).

Or. en

Τροπολογία 38
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Χάρις στο σύστημα eCall σε όλη την (5) Χάρις στο σύστημα eCall σε όλη την 
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Ένωση αναμένεται να μειωθεί ο αριθμός 
των θανάσιμων ατυχημάτων στην Ένωση, 
καθώς και η σοβαρότητα των 
τραυματισμών που οφείλονται σε οδικά 
ατυχήματα. Η υποχρεωτική εισαγωγή του 
συστήματος eCall θα επιτρέψει την παροχή 
του συστήματος σε όλους τους πολίτες και 
έτσι θα συμβάλει στη μείωση του 
ανθρώπινου πόνου, της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς 
και άλλων δαπανών.

Ένωση αναμένεται να μειωθεί ο αριθμός 
των θανάσιμων ατυχημάτων στην Ένωση, 
καθώς και η σοβαρότητα των 
τραυματισμών που οφείλονται σε οδικά
ατυχήματα. Η προαιρετική εισαγωγή του 
συστήματος eCall θα επιτρέψει την παροχή 
του συστήματος σε όλους τους πολίτες και 
έτσι θα συμβάλει στη μείωση του 
ανθρώπινου πόνου, της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς 
και άλλων δαπανών.

Or. en

Τροπολογία 39
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Χάρις στο σύστημα eCall σε όλη την 
Ένωση αναμένεται να μειωθεί ο αριθμός 
των θανάσιμων ατυχημάτων στην Ένωση, 
καθώς και η σοβαρότητα των 
τραυματισμών που οφείλονται σε οδικά 
ατυχήματα. Η υποχρεωτική εισαγωγή του 
συστήματος eCall θα επιτρέψει την 
παροχή του συστήματος σε όλους τους 
πολίτες και έτσι θα συμβάλει στη μείωση 
του ανθρώπινου πόνου, της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς 
και άλλων δαπανών.

(5) Χάρις στο σύστημα eCall σε όλη την 
Ένωση αναμένεται να μειωθεί ο αριθμός 
των θανάσιμων ατυχημάτων στην Ένωση, 
καθώς και η σοβαρότητα των 
τραυματισμών που οφείλονται σε οδικά 
ατυχήματα. Η υποχρεωτική εισαγωγή του 
συστήματος eCall καθώς και η 
υποχρεωτική και συντονισμένη 
αναβάθμιση της υποδομής για τη 
μετάδοση κλήσεων eCall και των PSAP 
για τη λήψη κλήσεων eCall θα επιτρέψουν
την παροχή του συστήματος σε όλους τους 
πολίτες και έτσι θα συμβάλουν στη μείωση 
του ανθρώπινου πόνου, της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς 
και άλλων δαπανών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική εγκατάσταση συμβατής υποδομής δικτύου κινητών επικοινωνιών από τους 
φορείς τηλεπικοινωνιών και τα PSAP η οποία θα καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τον 
ΕΟΧ αποτελεί προϋπόθεση για την υποχρεωτική εισαγωγή των συστημάτων οχημάτων.



PE523.081v01-00 6/55 AM\1009763EL.doc

EL

Τροπολογία 40
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Χάρις στο σύστημα eCall σε όλη την 
Ένωση αναμένεται να μειωθεί ο αριθμός 
των θανάσιμων ατυχημάτων στην Ένωση, 
καθώς και η σοβαρότητα των 
τραυματισμών που οφείλονται σε οδικά 
ατυχήματα. Η υποχρεωτική εισαγωγή του 
συστήματος eCall θα επιτρέψει την 
παροχή του συστήματος σε όλους τους
πολίτες και έτσι θα συμβάλει στη μείωση 
του ανθρώπινου πόνου, της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς 
και άλλων δαπανών.

(5) Χάρις στο σύστημα eCall σε όλη την 
Ένωση αναμένεται να μειωθεί ο αριθμός 
των θανάσιμων ατυχημάτων στην Ένωση, 
καθώς και η σοβαρότητα των 
τραυματισμών που οφείλονται σε οδικά 
ατυχήματα. Η υποχρεωτική εισαγωγή του 
συστήματος eCall και η υποχρεωτική 
αναβάθμιση των φορέων 
τηλεπικοινωνιών για τη μετάδοση 
κλήσεων eCall και αντίστοιχα των PSAP 
για τη λήψη κλήσεων eCall θα επιτρέψουν
την παροχή του συστήματος σε όλους τους 
πολίτες και έτσι θα συμβάλουν στη μείωση 
του ανθρώπινου πόνου, της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς 
και άλλων δαπανών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική εγκατάσταση συμβατής υποδομής δικτύου κινητών επικοινωνιών και PSAP που 
θα καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ αποτελεί προϋπόθεση για την υποχρεωτική 
εισαγωγή των συστημάτων οχημάτων.

Τροπολογία 41
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η παροχή ακριβών και αξιόπιστων 
πληροφοριών εντοπισμού θέσης αποτελεί 
βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική 

(6) Η παροχή ακριβών και αξιόπιστων 
πληροφοριών εντοπισμού θέσης αποτελεί 
βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική 



AM\1009763EL.doc 7/55 PE523.081v01-00

EL

λειτουργία του συστήματος eCall επί του 
οχήματος. Κατά συνέπεια, κρίνεται 
σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτική η 
συμβατότητά του με τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από τα λειτουργικά 
προγράμματα δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης, όπως τα συστήματα που 
δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων Galileo και EGNOS, όπως 
καθορίζονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 
683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS 
και Galileo)8.

λειτουργία του συστήματος eCall επί του 
οχήματος. Κατά συνέπεια, κρίνεται 
σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτική η 
συμβατότητά του με τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από τα διαθέσιμα λειτουργικά 
προγράμματα δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού 
ενώ θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ένα 
εύλογο χρονικό πλαίσιο για τα συστήματα 
που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων Galileo και EGNOS, όπως 
καθορίζονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 
683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS 
και Galileo)8.

__________________ __________________
8 ΕΕ L 196, 24.7.2008, σ. 1. 8 ΕΕ L 196, 24.7.2008, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν οι επιχειρήσεις αναγκαστούν να εξασφαλίσουν τη συμβατότητα του προγράμματος Galileo 
προτού το εν λόγω πρόγραμμα καταστεί λειτουργικό και η συμβατότητα αξιολογηθεί πλήρως 
όσον αφορά τα συστήματα eCall, υπάρχει κίνδυνος τα συστήματα eCall να πρέπει να 
τροποποιηθούν αφού θα έχουν διατεθεί στην αγορά, γεγονός που ενδεχομένως συνεπάγεται 
σημαντικό κόστος για τους κατασκευαστές. Από τη στιγμή που το πρόγραμμα Galileo θα 
καταστεί λειτουργικό και θα αξιολογηθεί, συμβατότητα μπορεί να απαιτηθεί μόνο για τους 
νέους τύπους οχημάτων και εντός κατάλληλου χρονικού πλαισίου.

Τροπολογία 42
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η παροχή ακριβών και αξιόπιστων 
πληροφοριών εντοπισμού θέσης αποτελεί 
βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική 
λειτουργία του συστήματος eCall επί του 
οχήματος. Κατά συνέπεια, κρίνεται 

(6) Η παροχή ακριβών και αξιόπιστων 
πληροφοριών εντοπισμού θέσης αποτελεί 
βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική 
λειτουργία του συστήματος eCall επί του 
οχήματος. Κατά συνέπεια, κρίνεται 
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σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτική η 
συμβατότητά του με τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από τα λειτουργικά 
προγράμματα δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης, όπως τα συστήματα που 
δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων Galileo και EGNOS, όπως 
καθορίζονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 
683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS 
και Galileo)8.

σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτική η 
συμβατότητά του με τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από τα λειτουργικά 
προγράμματα δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης, όταν οι εν λόγω 
υπηρεσίες καταστούν λειτουργικές, όπως 
τα συστήματα που δημιουργήθηκαν στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων Galileo και 
EGNOS, όπως καθορίζονται στον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 683/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS 
και Galileo)8.

__________________ __________________
8 ΕΕ L 196, 24.7.2008, σ. 1. 8 ΕΕ L 196, 24.7.2008, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες δεν είναι ακόμη λειτουργικές.

Τροπολογία 43
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η παροχή ακριβών και αξιόπιστων 
πληροφοριών εντοπισμού θέσης αποτελεί 
βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική 
λειτουργία του συστήματος eCall επί του 
οχήματος. Κατά συνέπεια, κρίνεται 
σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτική η 
συμβατότητά του με τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από τα προγράμματα 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, όπως τα 
συστήματα που δημιουργήθηκαν στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων Galileo και 
EGNOS, όπως καθορίζονται στον 

(6) Η παροχή ακριβών και αξιόπιστων 
πληροφοριών εντοπισμού θέσης αποτελεί 
βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική 
λειτουργία του συστήματος eCall επί του 
οχήματος. Κατά συνέπεια, κρίνεται 
σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτική η 
συμβατότητά του με τις λειτουργικές
υπηρεσίες που παρέχονται από τα 
προγράμματα δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης, όπως τα συστήματα που 
δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων Galileo και EGNOS, όπως 
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κανονισμό (EΚ) αριθ. 683/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS 
και Galileo).

καθορίζονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 
683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS 
και Galileo).

__________________ __________________
8 ΕΕ L 196 της 24.7.2008, σ. 1. 8 ΕΕ L 196 της 24.7.2008, σ. 1.

Or. fr

Τροπολογία 44
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η παροχή ακριβών και αξιόπιστων 
πληροφοριών εντοπισμού θέσης αποτελεί 
βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική 
λειτουργία του συστήματος eCall επί του 
οχήματος. Κατά συνέπεια, κρίνεται 
σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτική η 
συμβατότητά του με τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από τα προγράμματα 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, όπως τα 
συστήματα που δημιουργήθηκαν στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων Galileo και 
EGNOS, όπως καθορίζονται στον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 683/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS 
και Galileo)8.

(6) Η παροχή ακριβών και αξιόπιστων 
πληροφοριών εντοπισμού θέσης σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης αποτελεί 
βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική 
λειτουργία του συστήματος eCall επί του 
οχήματος. Κατά συνέπεια, κρίνεται 
σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτική η 
συμβατότητά του με τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από τα προγράμματα 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, όπως τα 
συστήματα που δημιουργήθηκαν στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων Galileo και 
EGNOS, όπως καθορίζονται στον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 683/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, 
σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS 
και Galileo)8.

__________________ __________________
8 ΕΕ L 196 της 24.7.2008, σ. 1. 8 ΕΕ L 196 της 24.7.2008, σ. 1.

Or. de



PE523.081v01-00 10/55 AM\1009763EL.doc

EL

Τροπολογία 45
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των 
οχημάτων με το σύστημα eCall επί του 
οχήματος αναμένεται να εφαρμοστεί 
αρχικά μόνο στα νέα επιβατικά και 
ελαφρά εμπορικής χρήσης οχήματα 
(κατηγορίες Μ1 και Ν1), για τα οποία 
υπάρχει ήδη ο κατάλληλος μηχανισμός 
ενεργοποίησης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 46
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των 
οχημάτων με το σύστημα eCall επί του 
οχήματος αναμένεται να εφαρμοστεί 
αρχικά μόνο στα νέα επιβατικά και ελαφρά 
εμπορικής χρήσης οχήματα (κατηγορίες 
Μ1 και Ν1), για τα οποία υπάρχει ήδη ο 
κατάλληλος μηχανισμός ενεργοποίησης.

(7) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των 
οχημάτων με το σύστημα eCall επί του 
οχήματος αναμένεται να εφαρμοστεί μόνο 
στα νέα επιβατικά και ελαφρά εμπορικής 
χρήσης οχήματα (κατηγορίες Μ1 και Ν1), 
για τα οποία υπάρχει ήδη ο κατάλληλος 
μηχανισμός ενεργοποίησης. Μόνο κατόπιν 
επιβεβαίωσης της αποτελεσματικότητας 
του συστήματος eCall επί του οχήματος 
θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα 
επέκτασης του καταλόγου οχημάτων για 
τα οποία ισχύει ο υποχρεωτικός 
εξοπλισμός με το εν λόγω σύστημα.

Or. pl
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Τροπολογία 47
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των 
οχημάτων με το σύστημα eCall επί του 
οχήματος αναμένεται να εφαρμοστεί 
αρχικά μόνο στα νέα επιβατικά και 
ελαφρά εμπορικής χρήσης οχήματα
(κατηγορίες Μ1 και Ν1), για τα οποία 
υπάρχει ήδη ο κατάλληλος μηχανισμός 
ενεργοποίησης.

(7) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των 
οχημάτων με το σύστημα eCall επί του 
οχήματος αναμένεται να εφαρμοστεί 
αρχικά μόνο στους νέους τύπους
επιβατικών και ελαφρά εμπορικής χρήσης 
οχημάτων (κατηγορίες Μ1 και Ν1), για τα 
οποία υπάρχει ήδη ο κατάλληλος 
μηχανισμός ενεργοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός θα εφαρμοστεί μόνο στους νέους τύπους οχημάτων.

Τροπολογία 48
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των 
οχημάτων με το σύστημα eCall επί του 
οχήματος αναμένεται να εφαρμοστεί 
αρχικά μόνο στα νέα επιβατικά και 
ελαφρά εμπορικής χρήσης οχήματα
(κατηγορίες Μ1 και Ν1), για τα οποία 
υπάρχει ήδη ο κατάλληλος μηχανισμός 
ενεργοποίησης.

(7) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των 
οχημάτων με το σύστημα eCall επί του 
οχήματος αναμένεται να εφαρμοστεί 
αρχικά μόνο στους νέους τύπους 
επιβατικών και ελαφρά εμπορικής χρήσης 
οχημάτων (κατηγορίες Μ1 και Ν1), για τα 
οποία υπάρχει ήδη ο κατάλληλος 
μηχανισμός ενεργοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στους νέους τύπους οχημάτων.
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Τροπολογία 49
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των 
οχημάτων με το σύστημα eCall επί του
οχήματος θα 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 ή με βάση το σύστημα 
έκτακτης κλήσης στον αριθμό 112 επί του 
οχήματος. Οι πρόσθετες αυτές υπηρεσίες 
όμως θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε 
μην αποσπούν την προσοχή του οδηγού.

(8) Ο προαιρετικός εξοπλισμός των 
οχημάτων με το σύστημα eCall επί του 
οχήματος θα 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 ή με βάση το σύστημα 
έκτακτης κλήσης στον αριθμό 112 επί του 
οχήματος. Οι πρόσθετες αυτές υπηρεσίες 
όμως θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε 
μην αποσπούν την προσοχή του οδηγού.

Or. en

Τροπολογία 50
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των 
οχημάτων με το σύστημα eCall επί του 
οχήματος θα 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 ή με βάση το σύστημα 
έκτακτης κλήσης στον αριθμό 112 επί του 
οχήματος. Οι πρόσθετες αυτές υπηρεσίες 
όμως θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε 

(8) Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των 
οχημάτων με το σύστημα eCall επί του 
οχήματος θα 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 ή με βάση το σύστημα 
έκτακτης κλήσης στον αριθμό 112 επί του 
οχήματος. Οι πρόσθετες αυτές υπηρεσίες 
όμως θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε 
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μην αποσπούν την προσοχή του οδηγού. μην αποσπούν την προσοχή του οδηγού, 
καθώς και να συμμορφώνονται με όλους 
τους κανόνες περί ασφάλειας και 
προστασίας των δεδομένων. Αυτές οι 
πρόσθετες υπηρεσίες πρέπει να
παρέχονται προαιρετικά στους 
καταναλωτές και να μπορούν, σε κάθε 
περίπτωση, να απενεργοποιηθούν.

Or. de

Τροπολογία 51
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα 
επιλογής εκ μέρους των πελατών, να 
προστατευτεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, 
καθώς και για να ενθαρρυνθεί η 
καινοτομία και να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού 
κλάδου της πληροφορικής στην 
παγκόσμια αγορά, η πρόσβαση στο
σύστημα eCall επί του οχήματος θα πρέπει 
να προσφέρεται δωρεάν και χωρίς 
διακρίσεις σε όλους τους ανεξάρτητους 
παρόχους. Θα πρέπει επίσης να βασίζεται 
σε διαλειτουργική πλατφόρμα ανοιχτής 
πρόσβασης, ώστε να χρησιμοποιηθεί για 
την ανάπτυξη πιθανών μελλοντικών 
εφαρμογών ή υπηρεσιών επί του 
οχήματος.

(9) Το σύστημα eCall 112 επί του 
οχήματος αποτελεί δημόσια υπηρεσία 
κοινής ωφελείας και πρέπει να 
προσφέρεται δωρεάν. Το κόστος του 
συστήματος eCall 112 δεν επιτρέπεται να 
μετακυλίεται στον καταναλωτή.

Or. de

Τροπολογία 52
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα 
επιλογής εκ μέρους των πελατών, να 
προστατευτεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, 
καθώς και για να ενθαρρυνθεί η 
καινοτομία και να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού κλάδου 
της πληροφορικής στην παγκόσμια αγορά, 
η πρόσβαση στο σύστημα eCall επί του 
οχήματος θα πρέπει να προσφέρεται 
δωρεάν και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους 
ανεξάρτητους παρόχους. Θα πρέπει 
επίσης να βασίζεται σε διαλειτουργική 
πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης, ώστε να 
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη 
πιθανών μελλοντικών εφαρμογών ή 
υπηρεσιών επί του οχήματος.

(9) Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα 
επιλογής εκ μέρους των πελατών, να 
προστατευτεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, 
καθώς και για να ενθαρρυνθεί η 
καινοτομία και να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού κλάδου 
της πληροφορικής στην παγκόσμια αγορά, 
η πρόσβαση στο σύστημα eCall επί του 
οχήματος θα πρέπει να προσφέρεται 
δωρεάν και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους 
ανεξάρτητους παρόχους τουλάχιστον για 
τους σκοπούς της επισκευής και της 
συντήρησής του.

Or. fr

Τροπολογία 53
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα 
επιλογής εκ μέρους των πελατών, να 
προστατευτεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, 
καθώς και για να ενθαρρυνθεί η 
καινοτομία και να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού κλάδου 
της πληροφορικής στην παγκόσμια αγορά, 
η πρόσβαση στο σύστημα eCall επί του 
οχήματος θα πρέπει να προσφέρεται 
δωρεάν και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους 
ανεξάρτητους παρόχους. Θα πρέπει 
επίσης να βασίζεται σε διαλειτουργική 
πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης, ώστε να 
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη 
πιθανών μελλοντικών εφαρμογών ή 
υπηρεσιών επί του οχήματος.

(9) Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα 
επιλογής εκ μέρους των πελατών, να 
προστατευτεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, 
καθώς και για να ενθαρρυνθεί η 
καινοτομία και να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού κλάδου 
της πληροφορικής στην παγκόσμια αγορά, 
η πρόσβαση στο σύστημα eCall επί του 
οχήματος θα πρέπει να προσφέρεται 
δωρεάν και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους 
ανεξάρτητους παρόχους.
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Or. fr

Τροπολογία 54
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα 
επιλογής εκ μέρους των πελατών, να 
προστατευτεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, 
καθώς και για να ενθαρρυνθεί η 
καινοτομία και να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού κλάδου 
της πληροφορικής στην παγκόσμια αγορά, 
η πρόσβαση στο σύστημα eCall επί του 
οχήματος θα πρέπει να προσφέρεται 
δωρεάν και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους 
ανεξάρτητους παρόχους. Θα πρέπει επίσης 
να βασίζεται σε διαλειτουργική πλατφόρμα 
ανοιχτής πρόσβασης, ώστε να 
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πιθανών 
μελλοντικών εφαρμογών ή υπηρεσιών επί 
του οχήματος.

(9) Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα 
επιλογής εκ μέρους των πελατών, να 
προστατευτεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, 
καθώς και για να ενθαρρυνθεί η 
καινοτομία και να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού κλάδου 
της πληροφορικής στην παγκόσμια αγορά, 
η πρόσβαση στο σύστημα επί του 
οχήματος θα πρέπει να προσφέρεται 
δωρεάν και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους 
ανεξάρτητους παρόχους. Θα πρέπει επίσης 
να βασίζεται σε διαλειτουργική, 
τυποποιημένη πλατφόρμα ανοιχτής 
πρόσβασης, ώστε να χρησιμοποιηθεί για 
την ανάπτυξη πιθανών μελλοντικών 
εφαρμογών ή υπηρεσιών επί του οχήματος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα επιλογής των πελατών και ο ανταγωνισμός, οι 
τρίτοι πάροχοι πρέπει να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στην περιορισμένη λειτουργία eCall αλλά 
και σε ολόκληρο το σύστημα επί του οχήματος. Επιπλέον, η διαλειτουργική πλατφόρμα ανοιχτής 
πρόσβασης πρέπει να είναι τυποποιημένη. Χωρίς την τυποποίηση, οι ανεξάρτητοι πάροχοι που 
επιθυμούν να παρέχουν πρόσθετες και προαιρετικές υπηρεσίες πρέπει να προσαρμόζονται σε 
κάθε κατασκευαστή και σε κάθε όχημα.

Τροπολογία 55
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα 
επιλογής εκ μέρους των πελατών, να 
προστατευτεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, 
καθώς και για να ενθαρρυνθεί η 
καινοτομία και να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού κλάδου 
της πληροφορικής στην παγκόσμια αγορά,
η πρόσβαση στο σύστημα eCall επί του 
οχήματος θα πρέπει να προσφέρεται 
δωρεάν και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους 
ανεξάρτητους παρόχους. Θα πρέπει επίσης 
να βασίζεται σε διαλειτουργική πλατφόρμα 
ανοιχτής πρόσβασης, ώστε να 
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πιθανών 
μελλοντικών εφαρμογών ή υπηρεσιών επί 
του οχήματος.

(9) Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα 
επιλογής εκ μέρους των πελατών, να 
προστατευτεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, 
καθώς και για να ενθαρρυνθεί η 
καινοτομία και να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού κλάδου 
της πληροφορικής στην παγκόσμια αγορά, 
η πρόσβαση στο σύστημα eCall επί του 
οχήματος θα πρέπει να προσφέρεται 
δωρεάν και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους 
ανεξάρτητους παρόχους. Θα πρέπει επίσης 
να βασίζεται σε διαλειτουργική και 
τυποποιημένη πλατφόρμα ανοιχτής 
πρόσβασης, ώστε να χρησιμοποιηθεί για 
την ανάπτυξη πιθανών μελλοντικών 
εφαρμογών ή υπηρεσιών επί του οχήματος.

Or. en

Justification

In order to ensure free consumer choice and fair competition, third party providers need 
access not only to the limited eCall function but to the in-vehicle system as a whole. In 
addition, in order for third party providers to have access to the open-platform as well as to 
ensure fair competition, the interoperable and open-access platform must be standardised. 
Without standardisation, independent operators wishing to provide additional and optional 
services would have to adapt to each manufacturer and to each vehicle. This would not be 
economically viable for third party providers and would considerably restrict consumers’ 
choice.

Τροπολογία 56
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα 
επιλογής εκ μέρους των πελατών, να 
προστατευτεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, 
καθώς και για να ενθαρρυνθεί η 
καινοτομία και να ενισχυθεί η 

(9) Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα 
επιλογής εκ μέρους των πελατών, να 
προστατευτεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, 
καθώς και για να ενθαρρυνθεί η 
καινοτομία και να ενισχυθεί η 
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ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού κλάδου 
της πληροφορικής στην παγκόσμια αγορά, 
η πρόσβαση στο σύστημα eCall επί του 
οχήματος θα πρέπει να προσφέρεται 
δωρεάν και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους 
ανεξάρτητους παρόχους. Θα πρέπει επίσης 
να βασίζεται σε διαλειτουργική πλατφόρμα 
ανοιχτής πρόσβασης, ώστε να 
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πιθανών 
μελλοντικών εφαρμογών ή υπηρεσιών επί 
του οχήματος.

ανταγωνιστικότητα του ενωσιακού κλάδου 
της πληροφορικής στην παγκόσμια αγορά, 
η πρόσβαση στο σύστημα eCall επί του 
οχήματος θα πρέπει να προσφέρεται 
δωρεάν και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους 
ανεξάρτητους παρόχους. Θα πρέπει επίσης 
να βασίζεται σε διαλειτουργική πλατφόρμα 
ανοιχτής πρόσβασης, λαμβανομένων 
υπόψη των ήδη ανεπτυγμένων 
συστημάτων επί του οχήματος, ώστε να 
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πιθανών 
μελλοντικών εφαρμογών ή υπηρεσιών επί 
του οχήματος.

Or. pl

Τροπολογία 57
Olga Sehnalová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα οχήματα ειδικού σκοπού θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις σχετικά με την υπηρεσία 
eCall, όπως καθορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, εκτός εάν οι αρχές έγκρισης 
τύπου κρίνουν, εξετάζοντας κάθε 
περίπτωση ξεχωριστά, ότι κάποιο όχημα 
δεν δύναται να ικανοποιεί τις εν λόγω 
απαιτήσεις λόγω του ειδικού του σκοπού.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 58
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Σύμφωνα με τις συστάσεις της ομάδας 
εργασίας για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων βάσει του άρθρου 
29 και οι οποίες περιέχονται στο έγγραφο 
εργασίας για τις επιπτώσεις της 
πρωτοβουλίας eCall στην προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών 
δεδομένων, που εγκρίθηκε στις 26 
Σεπτεμβρίου 20069, κάθε επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων από το σύστημα 
eCall επί των οχημάτων θα πρέπει να 
γίνεται σύμφωνα 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 
αυτών10 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)11, έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι τα οχήματα που 
διαθέτουν εποχούμενο εξοπλισμό eCall δεν 
είναι ανιχνεύσιμα κατά την κατάσταση 
κανονικής λειτουργίας τους, ότι δεν 
αποτελούν αντικείμενο συνεχούς 
εντοπισμού και ότι το ελάχιστο σύνολο 
δεδομένων που μεταδίδει το σύστημα 
eCall επί του οχήματος συνίσταται στις 
ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για 
την κατάλληλη επεξεργασία των κλήσεων 
έκτακτης ανάγκης.

(13) Σύμφωνα με τις συστάσεις της ομάδας 
εργασίας για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων βάσει του άρθρου 
29 και οι οποίες περιέχονται στο έγγραφο 
εργασίας για τις επιπτώσεις της 
πρωτοβουλίας eCall στην προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών 
δεδομένων, που εγκρίθηκε στις 26 
Σεπτεμβρίου 20069, κάθε επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων από το σύστημα 
eCall επί των οχημάτων θα πρέπει να 
γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
που καθορίζονται στο άρθρο 8 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων9α, 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 αυτών10 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)11, έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι τα οχήματα που 
διαθέτουν εποχούμενο εξοπλισμό eCall δεν 
είναι ανιχνεύσιμα κατά την κατάσταση 
κανονικής λειτουργίας τους, ότι δεν 
αποτελούν αντικείμενο συνεχούς 
εντοπισμού και ότι το ελάχιστο σύνολο 
δεδομένων που μεταδίδει το σύστημα 
eCall επί του οχήματος συνίσταται στις 
ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για 
την κατάλληλη επεξεργασία των κλήσεων 
έκτακτης ανάγκης.

__________________ __________________
9 1609/06/EN – WP 125. 9 1609/06/EN – WP 125.
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9α ΕΕ C 364/1 της 18.12.2000.
10 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. 10 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
11 ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37. 11 ABl. L 201 της 31.7.2002, σ. 37.

Or. de

Τροπολογία 59
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή 
κοινών τεχνικών απαιτήσεων σχετικά με το 
σύστημα eCall επί του οχήματος, θα πρέπει 
να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον 
αφορά τους λεπτομερείς κανόνες για την 
εφαρμογή των σχετικών προτύπων, τη 
διενέργεια δοκιμών, την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών 
δεδομένων και τις εξαιρέσεις ορισμένων 
οχημάτων ή κλάσεων οχημάτων των 
κατηγοριών Μ1 και Ν1. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία η Επιτροπή να διεξάγει τις 
αναγκαίες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια 
των προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά 
για την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

(15) Για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή 
κοινών τεχνικών απαιτήσεων σχετικά με το 
σύστημα eCall επί του οχήματος, θα πρέπει 
να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον 
αφορά τους λεπτομερείς κανόνες για την 
εφαρμογή των σχετικών προτύπων, τη 
διενέργεια δοκιμών, την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής «εκ κατασκευής» και των 
προσωπικών δεδομένων και τις εξαιρέσεις 
ορισμένων οχημάτων ή κλάσεων 
οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και Ν1. 
Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να 
διεξάγει τις αναγκαίες διαβουλεύσεις κατά 
τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών 
εργασιών της, μεταξύ άλλων και σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Ειδικότερα, θα 
πρέπει να πραγματοποιηθούν 
διαβουλεύσεις με τον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων και τις 
οργανώσεις προστασίας των 
καταναλωτών. Κατά την προετοιμασία και 
τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά για την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.
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Τροπολογία 60
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος
στους κατασκευαστές οχημάτων, ώστε να 
προσαρμοστούν στις τεχνικές απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού.

(16) Θα πρέπει να δοθεί διάστημα 36 
μηνών στους κατασκευαστές οχημάτων 
από την ημερομηνία δημοσίευσης του 
παρόντος κανονισμού στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεών του, 
ώστε να προσαρμοστούν στις τεχνικές 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 61
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος 
στους κατασκευαστές οχημάτων, ώστε να 
προσαρμοστούν στις τεχνικές απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού.

(16) Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος 
στους κατασκευαστές οχημάτων, ώστε να 
προσαρμοστούν στις τεχνικές απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού και των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεών του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δοθεί επίσης επαρκής χρόνος στους κατασκευαστές ώστε να προσαρμοστούν στις 
απαιτήσεις των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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Τροπολογία 62
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος 
στους κατασκευαστές οχημάτων, ώστε να 
προσαρμοστούν στις τεχνικές απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού.

(16) Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος 
στους κατασκευαστές οχημάτων, ώστε να 
προσαρμοστούν στις τεχνικές απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού, καθώς και να 
πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες 
μελέτες και δοκιμές για τη διασφάλιση 
της αξιοπιστίας του συστήματος eCall.
Τούτο θα πρέπει να ισχύει με την 
επιφύλαξη των στόχων όσον αφορά την 
προθεσμία εφαρμογής του κανονισμού. 
Ωστόσο, σε περίπτωση που, λόγω 
δυσκολιών κατά την εφαρμογή, δεν είναι 
δυνατή η πλήρωση όλων των 
προϋποθέσεων για τη λειτουργική 
εφαρμογή του συστήματος eCall κατά 
την ημερομηνία που προβλέπεται στο 
άρθρο 12 εδάφιο 2, η Επιτροπή θα πρέπει 
να εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει 
μεταφορά της προθεσμίας.

Or. fr

Τροπολογία 63
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει 
έως την 1η Ιανουαρίου 2015 έκθεση 
σχετικά με την ετοιμότητα της υποδομής 
των φορέων τηλεπικοινωνιών και των 
PSAP όσον αφορά το σύστημα eCall σε 
όλα τα κράτη μέλη. Η εν λόγω έκθεση θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνει λεπτομερή 
επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει 
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να αναλάβει κάθε κράτος μέλος ώστε να 
είναι έτοιμο να δεχτεί τα συστήματα 
eCall από την ημερομηνία που 
προσδιορίζεται στο άρθρο 12.

Or. en

Τροπολογία 64
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις τεχνικές 
απαιτήσεις για την έγκριση ΕΚ τύπου των 
οχημάτων όσον αφορά το σύστημα eCall 
επί του οχήματος.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις τεχνικές 
απαιτήσεις για την προαιρετική έγκριση 
ΕΚ τύπου των οχημάτων όσον αφορά το 
σύστημα eCall επί του οχήματος.

Or. en

Τροπολογία 65
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις τεχνικές 
απαιτήσεις για την έγκριση ΕΚ τύπου των 
οχημάτων όσον αφορά το σύστημα eCall 
επί του οχήματος.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις τεχνικές 
απαιτήσεις για την έγκριση ΕΚ τύπου των 
οχημάτων όσον αφορά το σύστημα eCall 
επί του οχήματος και τη 
διαλειτουργικότητα, την τυποποίηση και 
την ανοιχτή πρόσβαση συστήματος επί 
του οχήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει τη διαλειτουργικότητα, την τυποποίηση και την ανοιχτή 
πρόσβαση συστήματος επί του οχήματος.
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Τροπολογία 66
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ως «σύστημα κλήσης eCall επί του 
οχήματος» νοείται το σύστημα που 
ενεργοποιείται είτε αυτόματα με την 
ενεργοποίηση αισθητήρων εντός του 
οχήματος, είτε χειροκίνητα, το οποίο 
μεταφέρει μέσω των ασύρματων δικτύων 
κινητών τηλεπικοινωνιών ένα 
τυποποιημένο ελάχιστο σύνολο δεδομένων 
και εξασφαλίζει ένα κανάλι ήχου μεταξύ 
των επιβατών του οχήματος και του 
κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης 112·

(1) ως «σύστημα κλήσης eCall επί του 
οχήματος» νοείται το σύστημα που 
περιλαμβάνει εξοπλισμό εντός του 
οχήματος που ενεργοποιείται είτε 
αυτόματα με την ενεργοποίηση 
αισθητήρων εντός του οχήματος, είτε 
χειροκίνητα, το οποίο εκπέμπει σήματα
μέσω των ασύρματων δικτύων κινητών 
τηλεπικοινωνιών ώστε να καταστήσει 
δυνατή τη διαβίβαση ενός τυποποιημένου 
ελάχιστου συνόλου δεδομένων και τη 
δημιουργία ενός καναλιού ήχου μεταξύ 
των επιβατών του οχήματος και του 
κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης 112 ή 
μιας ιδιωτικής υπηρεσίας eCall, όταν 
υπάρχει και βρίσκεται εντός της περιοχής 
εμβέλειας υποδομή δικτύου ασύρματων 
κινητών επικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση όσον αφορά το σύστημα επί του οχήματος θα πρέπει να περιορίζεται στον έλεγχο 
της εκπομπής σήματος ή/και δεδομένων και όχι στην πραγματική δημιουργία σύνδεσης. 
Επιπλέον, οι ιδιωτικές υπηρεσίες eCall θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν όχι μόνο 
παράλληλα με μια δημόσια υπηρεσία eCall, αλλά και ως εναλλακτική λύση (βλ. άρθρο 5). 
Περαιτέρω αλλαγές στη διατύπωση προτείνονται επίσης προς αποφυγή επαναλήψεων, καθώς 
και για τη βελτίωση της συνοχής μεταξύ των ορισμών που προβλέπονται στα αναφερόμενα 
πρότυπα CEN.

Τροπολογία 67
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ως «σύστημα κλήσης eCall επί του 
οχήματος» νοείται το σύστημα που 
ενεργοποιείται είτε αυτόματα με την 
ενεργοποίηση αισθητήρων εντός του 
οχήματος, είτε χειροκίνητα, το οποίο 
μεταφέρει μέσω των ασύρματων δικτύων 
κινητών τηλεπικοινωνιών ένα 
τυποποιημένο ελάχιστο σύνολο δεδομένων 
και εξασφαλίζει ένα κανάλι ήχου μεταξύ 
των επιβατών του οχήματος και του 
κέντρου κλήσεων έκτακτης ανάγκης 112·

(1) ως «σύστημα κλήσης eCall επί του 
οχήματος» νοείται το σύστημα που 
ενεργοποιείται είτε αυτόματα με την 
ενεργοποίηση αισθητήρων εντός του 
οχήματος, είτε χειροκίνητα, το οποίο 
μεταφέρει μέσω των ασύρματων δικτύων 
κινητών τηλεπικοινωνιών ένα 
τυποποιημένο ελάχιστο σύνολο δεδομένων 
και εξασφαλίζει ένα κανάλι ήχου μεταξύ 
των επιβατών του οχήματος και του 
πλησιέστερου κέντρου κλήσεων έκτακτης 
ανάγκης 112·

Or. pl

Τροπολογία 68
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ως «σύστημα επί του οχήματος» 
νοείται ο εξοπλισμός εντός του οχήματος 
σε συνδυασμό με τον μηχανισμό που 
ενεργοποιεί, ελέγχει και επιτελεί τη 
μετάδοση της κλήσης έκτακτης ανάγκης
eCall μέσω του δημόσιου δικτύου 
ασύρματων κινητών επικοινωνιών και ο 
οποίος συνδέει το όχημα με τον μηχανισμό 
που ενεργοποιεί την υπηρεσία eCall μέσω 
του δημόσιου δικτύου ασύρματων κινητών 
επικοινωνιών.

(2) ως «εξοπλισμός επί του οχήματος» 
νοείται ο εξοπλισμός εντός του οχήματος 
που παρέχει ή διαθέτει πρόσβαση στα 
δεδομένα εντός του οχήματος που 
απαιτούνται για το ελάχιστο σύνολο 
δεδομένων (MSD) και ο οποίος συνδέει το 
όχημα με τον μηχανισμό που ενεργοποιεί 
την υπηρεσία eCall μέσω του δημόσιου 
δικτύου ασύρματων κινητών επικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση όσον αφορά το σύστημα επί του οχήματος θα πρέπει να περιορίζεται στον έλεγχο 
της εκπομπής σήματος ή/και δεδομένων και όχι στην πραγματική δημιουργία σύνδεσης. 
Επιπλέον, οι ιδιωτικές υπηρεσίες eCall θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν όχι μόνο 
παράλληλα με μια δημόσια υπηρεσία eCall, αλλά και ως εναλλακτική λύση (βλ. άρθρο 5). 
Περαιτέρω αλλαγές στη διατύπωση προτείνονται επίσης προς αποφυγή επαναλήψεων, καθώς 
και για τη βελτίωση της συνοχής μεταξύ των ορισμών που προβλέπονται στα αναφερόμενα 
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πρότυπα CEN.

Τροπολογία 69
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ως «σύστημα επί του οχήματος» 
νοείται ο εξοπλισμός εντός του οχήματος 
σε συνδυασμό με τον μηχανισμό που 
ενεργοποιεί, ελέγχει και επιτελεί τη 
μετάδοση της κλήσης έκτακτης ανάγκης 
eCall μέσω του δημόσιου δικτύου 
ασύρματων κινητών επικοινωνιών και ο 
οποίος συνδέει το όχημα με τον μηχανισμό 
που ενεργοποιεί την υπηρεσία eCall μέσω 
του δημόσιου δικτύου ασύρματων κινητών 
επικοινωνιών.

(2) ως «σύστημα επί του οχήματος» 
νοείται ο εξοπλισμός εντός του οχήματος 
σε συνδυασμό με τον μηχανισμό που 
ενεργοποιεί, ελέγχει και επιτελεί τη 
μετάδοση της κλήσης έκτακτης ανάγκης 
eCall μέσω του δημόσιου δικτύου 
ασύρματων κινητών επικοινωνιών και ο 
οποίος συνδέει το όχημα με τον μηχανισμό 
που ενεργοποιεί την υπηρεσία eCall ή 
άλλες υπηρεσίες μέσω του δημόσιου 
δικτύου ασύρματων κινητών επικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 70
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) ως «eCall υποστηριζόμενο από 
υπηρεσίες τρίτων μερών (TPS-eCall)» 
νοείται ένα σύστημα κλήσεων έκτακτης 
ανάγκης σύμφωνα με το πρότυπο EN 
16102 που περιλαμβάνει τη μετάδοση 
δεδομένων σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών 
(TPSP) και την πραγματοποίηση 
φωνητικής κλήσης με αυτόν τον TPSP 
μέσω ασύρματων δικτύων κινητών 
επικοινωνιών. Σε περίπτωση σοβαρού 
ατυχήματος, ο TPSP πραγματοποιεί 
σύνδεση για φωνητική κλήση με το 
καταλληλότερο κέντρο κλήσεων έκτακτης 
ανάγκης (PSAP) και διαβιβάζει στο 
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καταλληλότερο αυτό PSAP κάθε σχετική 
πληροφορία για το περιστατικό, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που καθορίζει το ΕΝ 15722 (Συστήματα 
Ευφυών Μεταφορών - eSafety - Ελάχιστο 
σύνολο δεδομένων eCall).

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση του συστήματος TPS –eCall.

Τροπολογία 71
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) ως «eCall υποστηριζόμενο από 
υπηρεσίες τρίτων μερών (TPS-eCall)» 
νοείται ένα σύστημα κλήσεων έκτακτης 
ανάγκης που βασίζεται στο πρότυπο EN 
16102 και περιλαμβάνει τη μετάδοση 
δεδομένων σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών 
(TPSP) και την πραγματοποίηση 
φωνητικής κλήσης με αυτόν τον TPSP 
μέσω ασύρματων δικτύων κινητών 
επικοινωνιών. Σε περίπτωση 
ενεργοποίησης του συστήματος eCall επί 
του οχήματος, ο TPSP πραγματοποιεί 
σύνδεση για φωνητική κλήση με το 
καταλληλότερο κέντρο κλήσεων έκτακτης 
ανάγκης (PSAP) και διαβιβάζει στο 
καταλληλότερο αυτό PSAP κάθε σχετική 
πληροφορία για το περιστατικό, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που καθορίζει το ΕΝ 15722 (Συστήματα 
Ευφυών Μεταφορών - eSafety - Ελάχιστο 
σύνολο δεδομένων eCall).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επιτρέπεται επίσης η χρήση του συστήματος TPS eCall και να παρέχεται σχετικός 
ορισμός στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 72
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν 
ότι όλοι οι νέοι τύποι οχημάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 είναι 
εξοπλισμένοι με σύστημα eCall επί του 
οχήματος, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις βάσει του παρόντος κανονισμού.

Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν 
ότι όλοι οι νέοι τύποι οχημάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 μπορούν να
είναι εξοπλισμένοι με σύστημα eCall επί 
του οχήματος, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις βάσει του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 73
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν 
ότι όλοι οι νέοι τύποι οχημάτων 
κατασκευάζονται έτσι ώστε, σε περίπτωση 
σοβαρού ατυχήματος στην επικράτεια της 
Ένωσης, να ενεργοποιείται αυτόματα 
κλήση έκτακτης ανάγκης eCall στον ενιαίο 
ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν 
ότι οι νέοι τύποι οχημάτων 
κατασκευάζονται έτσι ώστε, σε περίπτωση 
σοβαρού ατυχήματος στην επικράτεια της 
Ένωσης, να ενεργοποιείται αυτόματα 
κλήση έκτακτης ανάγκης eCall στον ενιαίο 
ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 
ή σε αριθμό ιδιωτικής υπηρεσίες eCall. 
Το σύστημα TPS-eCall μπορεί να 
τοποθετηθεί ως προαιρετική υπηρεσία 
και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να 
πληροί τις γενικές απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Όταν οι 
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κατασκευαστές παρέχουν σύστημα TPS-
eCall, ο χρήστης του οχήματος έχει τη 
δυνατότητα να επιλέγει το σύστημα της 
προτίμησής του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στους νέους τύπους οχημάτων και δεν θα πρέπει να 
αποκλείει τη συνέχιση της λειτουργίας ιδιωτικών υπηρεσιών eCall ως εναλλακτικής λύσης σε 
μια δημόσια υπηρεσία eCall, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα ελάχιστα πρότυπα 
επιδόσεων. Με την παρούσα τροπολογία προτείνεται επίσης η επέκταση του παρόντος 
κανονισμού στο σύστημα TPS eCall.

Τροπολογία 74
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν 
ότι όλοι οι νέοι τύποι οχημάτων 
κατασκευάζονται έτσι ώστε, σε περίπτωση 
σοβαρού ατυχήματος στην επικράτεια της 
Ένωσης, να ενεργοποιείται αυτόματα 
κλήση έκτακτης ανάγκης eCall στον ενιαίο 
ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν 
ότι όλοι οι νέοι τύποι οχημάτων 
κατασκευάζονται έτσι ώστε, σε περίπτωση 
σοβαρού ατυχήματος στην επικράτεια της 
Ένωσης, να ενεργοποιείται αυτόματα 
κλήση έκτακτης ανάγκης eCall στον ενιαίο 
ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.
Το σύστημα TPS-eCall θα πρέπει να 
αποτελεί προαιρετική υπηρεσία και να 
πληροί τις γενικές απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού. Εάν οι 
κατασκευαστές παρέχουν σύστημα TPS-
eCall, ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να επιλέγει το σύστημα 
της προτίμησής του.

Or. en

Τροπολογία 75
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν 
ότι όλοι οι νέοι τύποι οχημάτων 
κατασκευάζονται έτσι ώστε, σε περίπτωση 
σοβαρού ατυχήματος στην επικράτεια της 
Ένωσης, να ενεργοποιείται αυτόματα 
κλήση έκτακτης ανάγκης eCall στον ενιαίο 
ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν 
ότι όλοι οι νέοι τύποι οχημάτων που είναι 
εξοπλισμένα με σύστημα eCall επί του 
οχήματος κατασκευάζονται έτσι ώστε, σε 
περίπτωση σοβαρού ατυχήματος στην 
επικράτεια της Ένωσης, να ενεργοποιείται 
αυτόματα κλήση έκτακτης ανάγκης eCall 
στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης 
ανάγκης 112.

Or. en

Τροπολογία 76
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν 
ότι τα νέα οχήματα κατασκευάζονται έτσι 
ώστε η κλήση eCall στον ενιαίο ευρωπαϊκό
αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 να μπορεί 
επίσης να ενεργοποιείται χειροκίνητα.

Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν 
ότι οι νέοι τύποι οχημάτων
κατασκευάζονται έτσι ώστε η κλήση eCall 
στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης 
ανάγκης 112 ή σε αριθμό ιδιωτικής 
υπηρεσίας eCall, μεταξύ άλλων μέσω 
υπηρεσιών τρίτων (TPS), να μπορεί 
επίσης να ενεργοποιείται χειροκίνητα. Οι 
κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι οι νέοι 
τύποι οχημάτων κατασκευάζονται έτσι 
ώστε το σύστημα κλήσης eCall 112 να 
ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση 
που το σύστημα TPS-eCall δεν λειτουργεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στους νέους τύπους οχημάτων και δεν θα πρέπει να 
αποκλείει τη συνέχιση της λειτουργίας ιδιωτικών υπηρεσιών eCall ως εναλλακτικής λύσης σε 
μια δημόσια υπηρεσία eCall, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα ελάχιστα πρότυπα 
επιδόσεων. Με την παρούσα τροπολογία προτείνεται επίσης η επέκταση του παρόντος 
κανονισμού στο σύστημα TPS eCall και παρέχονται κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες σε 
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περίπτωση δυσλειτουργίας του TPS.

Τροπολογία 77
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν 
ότι τα νέα οχήματα κατασκευάζονται έτσι 
ώστε η κλήση eCall στον ενιαίο ευρωπαϊκό 
αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 να μπορεί 
επίσης να ενεργοποιείται χειροκίνητα.

Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν 
ότι οι νέοι τύποι οχημάτων
κατασκευάζονται έτσι ώστε η κλήση eCall 
στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης 
ανάγκης 112 να μπορεί επίσης να 
ενεργοποιείται χειροκίνητα. Οι 
κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι οι νέοι 
τύποι οχημάτων κατασκευάζονται έτσι 
ώστε το σύστημα κλήσης eCall 112 να 
ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση 
που το σύστημα TPS-eCall δεν λειτουργεί 
για οποιονδήποτε λόγο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση του συστήματος TPS –eCall θα πρέπει να επιτρέπεται και ο κανονισμός εφαρμόζεται 
μόνο στους νέους τύπους οχημάτων.

Τροπολογία 78
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν 
ότι τα νέα οχήματα κατασκευάζονται έτσι 
ώστε η κλήση eCall στον ενιαίο ευρωπαϊκό 
αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 να μπορεί 
επίσης να ενεργοποιείται χειροκίνητα.

Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν 
ότι τα εν λόγω νέα οχήματα 
κατασκευάζονται έτσι ώστε η κλήση eCall 
στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης 
ανάγκης 112 να μπορεί επίσης να 
ενεργοποιείται χειροκίνητα.

Or. en
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Τροπολογία 79
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι η 
λειτουργία των υπηρεσιών eCall παρέχει 
επαρκές χρονικό διάστημα καθυστέρησης 
που επιτρέπει στον οδηγό να ακυρώσει 
την κλήση eCall.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως διαπιστώνεται στην αξιολόγηση αντικτύπου, ο αριθμός των εσφαλμένων, τυχαίων 
κλήσεων eCall εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλος. Για την αποτροπή αυτού του ενδεχομένου, 
οι κατασκευαστές θα πρέπει να παρέχουν ένα χρονικό διάστημα καθυστέρησης, ώστε ο οδηγός 
να είναι σε θέση να ακυρώνει εγκαίρως την κλήση eCall. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης εξοικονομούν χρόνο και χρήμα που μπορούν να αξιοποιηθούν σε πραγματικά 
επείγουσες περιπτώσεις.

Τροπολογία 80
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Οι κατασκευαστές παρέχουν τη 
δυνατότητα χρήσης συστημάτων κινητής 
τηλεφωνίας για τις κλήσεις eCall.

Or. en

Τροπολογία 81
Malcolm Harbour
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι κατασκευαστές λαμβάνουν την 
κατάλληλη μέριμνα ώστε οι δέκτες στα 
συστήματα επί του οχήματος να είναι 
συμβατοί με τις υπηρεσίες εντοπισμού 
θέσης που παρέχουν τα συστήματα 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, όπως είναι 
τα συστήματα Galileo και EGNOS.

3. Οι κατασκευαστές λαμβάνουν την 
κατάλληλη μέριμνα ώστε οι δέκτες στα 
συστήματα επί του οχήματος να είναι 
συμβατοί με τις υπηρεσίες εντοπισμού 
θέσης που παρέχουν τα υφιστάμενα
συστήματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης 
που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία κατά 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, όπως είναι το GPS
και το σύστημα Galileo/EGNOS.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν οι επιχειρήσεις αναγκαστούν να εξασφαλίσουν τη συμβατότητα του προγράμματος Galileo 
προτού το εν λόγω πρόγραμμα καταστεί λειτουργικό και η συμβατότητα αξιολογηθεί πλήρως 
όσον αφορά τα συστήματα eCall, υπάρχει κίνδυνος τα συστήματα eCall να πρέπει να 
τροποποιηθούν αφού θα έχουν διατεθεί στην αγορά, γεγονός που ενδεχομένως συνεπάγεται 
σημαντικό κόστος για τους κατασκευαστές. Από τη στιγμή που το πρόγραμμα Galileo θα 
καταστεί λειτουργικό και θα αξιολογηθεί, συμβατότητα μπορεί να απαιτηθεί μόνο για τους 
νέους τύπους οχημάτων και εντός κατάλληλου χρονικού πλαισίου.

Τροπολογία 82
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι κατασκευαστές λαμβάνουν την 
κατάλληλη μέριμνα ώστε οι δέκτες στα 
συστήματα επί του οχήματος να είναι 
συμβατοί με τις υπηρεσίες εντοπισμού 
θέσης που παρέχουν τα συστήματα 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, όπως είναι 
τα συστήματα Galileo και EGNOS.

3. Οι κατασκευαστές λαμβάνουν την 
κατάλληλη μέριμνα ώστε οι δέκτες στα 
συστήματα επί του οχήματος να είναι 
συμβατοί με τις λειτουργικές υπηρεσίες 
εντοπισμού θέσης που παρέχουν τα 
συστήματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης 
που βρίσκονται σε λειτουργία, όπως είναι 
τα συστήματα Galileo και EGNOS.

Or. fr
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Τροπολογία 83
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το σύστημα eCall επί του οχήματος 
πρέπει να επιτρέπει τη δωρεάν και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση σε όλους τους 
ανεξάρτητους επιχειρηματικούς φορείς 
τουλάχιστον για τους σκοπούς της 
επισκευής και της συντήρησής του.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω απαίτηση ήδη προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 της 20ής Ιουνίου 
2007 που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από 
ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6), και ιδίως στις διατάξεις σχετικά 
με την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης στο άρθρο 3 παράγραφος 14 και 
στα άρθρα 6 και 7, δεδομένου ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν περιορίζονται στα συστήματα που 
αφορούν τις εκπομπές αλλά καλύπτουν και την πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες επισκευής 
και συντήρησης. Επιπλέον, το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 επιτρέπει την 
επιβολή τέλους πρόσβασης σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης.

Τροπολογία 84
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το σύστημα eCall επί του οχήματος 
πρέπει να επιτρέπει τη δωρεάν και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση σε όλους τους 
ανεξάρτητους επιχειρηματικούς φορείς 
τουλάχιστον για τους σκοπούς της 
επισκευής και της συντήρησής του.

6. Το σύστημα επί του οχήματος πρέπει να 
βασίζεται σε ένα διαλειτουργικό 
τυποποιημένο σύστημα που να επιτρέπει 
τη δωρεάν και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση 
σε όλους τους ανεξάρτητους 
επιχειρηματικούς φορείς, 
συμπεριλαμβάνοντας και τις πρόσθετες 
και προαιρετικές εφαρμογές και 
υπηρεσίες επί του οχήματος. 
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Or. it

Αιτιολόγηση

Η προσβασιμότητα δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στη λειτουργία του συστήματος eCall επί 
του οχήματος και μόνο για σκοπούς επισκευής και συντήρησης. Αυτό θα μπορούσε να 
περιορίσει την προσβασιμότητα των τρίτων παρόχων και, ως εκ τούτου, να στερήσει την 
πρόσβαση των πελατών σε περαιτέρω πρόσθετες υπηρεσίες.

Τροπολογία 85
Tiziano Motti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το σύστημα eCall επί του οχήματος 
πρέπει να επιτρέπει τη δωρεάν και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση σε όλους τους 
ανεξάρτητους επιχειρηματικούς φορείς 
τουλάχιστον για τους σκοπούς της 
επισκευής και της συντήρησής του.

6. Το σύστημα eCall επί του οχήματος 
πρέπει να επιτρέπει τη δωρεάν και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση σε όλους τους 
ανεξάρτητους επιχειρηματικούς φορείς, 
και με βάση την επιλογή του πελάτη, σε 
όλους τους ανεξάρτητους παρόχους και 
για πρόσθετες και προαιρετικές 
υπηρεσίες.

Or. it

Τροπολογία 86
Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το σύστημα eCall επί του οχήματος 
πρέπει να επιτρέπει τη δωρεάν και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση σε όλους τους 
ανεξάρτητους επιχειρηματικούς φορείς 
τουλάχιστον για τους σκοπούς της 
επισκευής και της συντήρησής του.

6. Όλα τα στοιχεία του συστήματος eCall 
επί του οχήματος πρέπει να επιτρέπουν τη 
δωρεάν και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε 
όλους τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς 
φορείς τουλάχιστον για τους σκοπούς της 
επισκευής και της συντήρησής του.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο 5 παράγραφος 6 πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να διασαφηνιστεί ότι η πρόσβαση 
αφορά όλα τα στοιχεία του συστήματος eCall επί του οχήματος για τους σκοπούς της επισκευής 
και της συντήρησης του οχήματος και δεν περιορίζεται μόνο στην επισκευή της συσκευής eCall.

Τροπολογία 87
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το σύστημα eCall επί του οχήματος 
πρέπει να επιτρέπει τη δωρεάν και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση σε όλους τους 
ανεξάρτητους επιχειρηματικούς φορείς 
τουλάχιστον για τους σκοπούς της 
επισκευής και της συντήρησής του.

6. Το σύστημα eCall επί του οχήματος 
πρέπει να επιτρέπει τη δωρεάν και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση σε όλους τους 
ανεξάρτητους επιχειρηματικούς φορείς για 
τους σκοπούς της επισκευής και της 
συντήρησής του.

Or. fr

Τροπολογία 88
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Μετά την έκδοση του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή αρχίζει να 
εργάζεται για τις τεχνικές απαιτήσεις 
μιας διαλειτουργικής, τυποποιημένης και 
ασφαλούς πλατφόρμας ανοιχτής 
πρόσβασης, στην οποία μπορεί να 
βασίζεται το σύστημα eCall επί του 
οχήματος, για τους σκοπούς της 
επισκευής και της συντήρησης του 
οχήματος, καθώς και για μελλοντικές 
εφαρμογές ή υπηρεσίες εντός του 
οχήματος.
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Or. en

Justification

Recital 9 stresses that the eCall in-vehicle system should be based on an interoperable and 
open-access platform   for possible future in-vehicle applications or services. Consequently, 
this concept should be mirrored in the corresponding Article 5(6). Moreover, to ensure real 
practical implementation, the in-vehicle system must be standardised in the future. In order to 
address the concerns that  the interoperable platform could delay the implementation of eCall 
by 2015, the article clarifies that the Commission’s work on defining the technical 
requirements of the open platform will only start after the adoption of this Regulation  and 
will not  in any way impact on the swift introduction of eCall. It also provides a clear 
commitment for the Commission, in order to ensure an immediate start of the work and to 
avoid further distortions of competition and limitations of consumers’ freedom of choice.

Τροπολογία 89
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να 
επιλέγουν και να αλλάζουν τρίτο πάροχο 
προαιρετικών και πρόσθετων υπηρεσιών. 
Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν την 
άσκηση του εν λόγω δικαιώματος και 
παρέχουν επαρκή ενημέρωση στους 
πελάτες σχετικά με το δικαίωμα αυτό.

Or. it

Αιτιολόγηση

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων να παρέχουν στους πελάτες τη δυνατότητα 
επιλογής και αλλαγής τρίτου παρόχου, και να ενημερώνουν επαρκώς τους πελάτες για την εν 
λόγω δυνατότητα.

Τροπολογία 90
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 9 για τη θέσπιση των λεπτομερών 
τεχνικών απαιτήσεων και ελέγχων για την 
έγκριση τύπου των συστημάτων eCall επί 
του οχήματος και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ αναλόγως.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 9 για τη θέσπιση των λεπτομερών 
τεχνικών απαιτήσεων και ελέγχων για την 
έγκριση τύπου των συστημάτων eCall επί 
του οχήματος, για τη διαλειτουργική, 
τυποποιημένη πλατφόρμα ανοιχτής 
πρόσβασης επί του οχήματος για 
πρόσθετες και προαιρετικές υπηρεσίες
και για την τροποποίηση της οδηγίας 
2007/46/ΕΚ αναλόγως.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης επί του οχήματος, πρέπει να 
θεσπιστούν τα αναγκαία μέτρα που θα διασφαλίζουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των 
πρόσθετων και προαιρετικών υπηρεσιών των τρίτων παρόχων στην πλατφόρμα ελεύθερης 
πρόσβασης eCall επί του οχήματος.

Τροπολογία 91
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 9 για τη θέσπιση των λεπτομερών 
τεχνικών απαιτήσεων και ελέγχων για την 
έγκριση τύπου των συστημάτων eCall επί 
του οχήματος και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ αναλόγως.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 9 για τη θέσπιση των λεπτομερών 
τεχνικών απαιτήσεων και ελέγχων για την 
έγκριση τύπου των συστημάτων eCall επί 
του οχήματος, τη δημιουργία 
διαλειτουργικής και τυποποιημένης 
πλατφόρμας ανοιχτής πρόσβασης επί του 
οχήματος για προαιρετικές και πρόσθετες 
υπηρεσίες τρίτων, καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ 
αναλόγως.

Or. en
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Justification

In order to achieve an open in-vehicle platform, necessary measures would need to be 
introduced to ensure that third party providers’ additional and optional services can be 
integrated into the open in-vehicle eCall platform such as (but not limited to) the 
identification of functional requirements and the definition and establishment of a 
standardisation process for an open-system architecture and open in-vehicle specifications. 
Developments in technology are giving rise to various services and new products for 
insurance clients. Should insurers, as third party providers, be foreclosed from the in-vehicle 
system, consumers would be deprived of the possibility to choose from a range of services and 
providers.

Τροπολογία 92
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – δεύτερο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τεχνικές απαιτήσεις και έλεγχοι που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να 
βασίζονται στις απαιτήσεις που ορίζονται 
στις παραγράφους 3, 4 και 6 και στα 
ακόλουθα πρότυπα, ανά περίπτωση:

Οι τεχνικές απαιτήσεις και έλεγχοι που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
εγκρίνονται κατόπιν διαβούλευσης με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και βασίζονται στις 
απαιτήσεις που ορίζονται στις 
παραγράφους 3, 4 και 6 και στα ακόλουθα 
πρότυπα, ανά περίπτωση:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περίπλοκος χαρακτήρας των θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη του συστήματος eCall 
επιβάλλει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 93
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) EN 15722 «Συστήματα ευφυών 
μεταφορών - eSafety - Ελάχιστο σύνολο 
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δεδομένων eCall (MSD)»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με τη διαγραφή του στοιχείου δ) της παραγράφου 7, θα πρέπει να γίνει πρόσθετη 
αναφορά στο πρότυπο EN για το ελάχιστο σύνολο δεδομένων (MSD).

Τροπολογία 94
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) EN 16102 «Συστήματα ευφυών 
μεταφορών – Λειτουργικές απαιτήσεις 
eCall για την υποστήριξη από τρίτους»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την προώθηση της χρήσης της «υποστήριξης από τρίτους» όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2, απαιτείται η προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για το πρότυπο EN 
16102.

Τροπολογία 95
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τυχόν πρόσθετα ευρωπαϊκά πρότυπα ή 
κανονισμοί ΟΕΕ/ΟΗΕ σχετικά με τα 
συστήματα eCall.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη θα δημιουργήσει αβεβαιότητα όσον αφορά τις προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες 



PE523.081v01-00 40/55 AM\1009763EL.doc

EL

αναπτύσσονται και ελέγχονται τα συστήματα eCall. Εάν ένα πρότυπο, συμπεριλαμβανομένης 
της αναφοράς σε ειδική έκδοση, δεν είναι γνωστό κατά τον χρόνο της έκδοσης του παρόντος 
κανονισμού, δεν θα πρέπει να απαιτείται συμμόρφωση προς αυτό.

Τροπολογία 96
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
ισχύουν με την επιφύλαξη των οδηγιών 
95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εισαγωγική φράση

Τροπολογία 97
Tiziano Motti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την οδηγία 95/46/EΚ και την 
οδηγία 2002/58/EΚ οι κατασκευαστές 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα οχήματα 
που είναι εξοπλισμένα με το σύστημα 
eCall επί του οχήματος δεν είναι 
ανιχνεύσιμα και ότι δεν αποτελούν 
αντικείμενο συνεχούς εντοπισμού κατά την 
κατάσταση κανονικής λειτουργίας τους 
αναφορικά με το σύστημα eCall.

Σύμφωνα με την οδηγία 95/46/EΚ και την 
οδηγία 2002/58/EΚ οι κατασκευαστές 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα οχήματα 
που είναι εξοπλισμένα με το σύστημα 
eCall επί του οχήματος δεν είναι 
ανιχνεύσιμα και ότι δεν αποτελούν 
αντικείμενο συνεχούς εντοπισμού κατά την 
κατάσταση κανονικής λειτουργίας τους 
αναφορικά με το σύστημα eCall. Οι 
πρόσθετες και προαιρετικές υπηρεσίες 
μπορούν να βασίζονται στη συνεχή 
παρακολούθηση («tracking») μέσω του 
συστήματος eCall, εφόσον ο 
καταναλωτής έχει δώσει τη συγκατάθεσή 
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του.

Or. it

Τροπολογία 98
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση παροχής πρόσθετων 
υπηρεσιών, τα οχήματα που είναι 
εξοπλισμένα με σύστημα eCall επί του 
οχήματος μπορούν να ανιχνεύονται εάν ο 
χρήστης έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή 
του. Ο πάροχος υπηρεσιών υπόκειται 
στην οδηγία 95/46/ΕΚ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι οι πρόσθετες και προαιρετικές υπηρεσίες που επιλέγονται 
οικειοθελώς από τον πελάτη μπορούν να υπόκεινται σε συνεχή έλεγχο μέσω του συστήματος 
eCall.

Τροπολογία 99
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κάθε επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα μέσω του 
συστήματος eCall επί του οχήματος θα 
πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με 
τους κανόνες για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
προβλέπονται στις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 
2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14α, 
ώστε να εξασφαλίζεται ιδίως ότι τα 
οχήματα που είναι εξοπλισμένα με 
συστήματα eCall επί του οχήματος, κατά 
την κατάσταση κανονικής λειτουργίας 
τους αναφορικά με το σύστημα eCall 
προς τον αριθμό 112, δεν αποτελούν 
αντικείμενο συνεχούς εντοπισμού και ότι 
το ελάχιστο σύνολο δεδομένων που 
μεταδίδει το σύστημα eCall επί του 
οχήματος συνίσταται στις ελάχιστες 
απαιτούμενες πληροφορίες για τον 
κατάλληλο χειρισμό των κλήσεων 
έκτακτης ανάγκης. Ως εκ τούτου, το 
σύστημα eCall πρέπει να πληροί το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας 
των δεδομένων.
_____________
14αΟδηγία 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) (EE L 201 
της 31.7.2002, σ. 37).

Or. en

Τροπολογία 100
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σε περίπτωση παροχής πρόσθετων 
υπηρεσιών, τα οχήματα που είναι 
εξοπλισμένα με συστήματα eCall επί του 
οχήματος μπορούν να εντοπίζονται, εάν ο 
χρήστης έχει συναινέσει ρητά σε αυτό. Ο 
πάροχος υπηρεσιών υπόκειται στην 
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οδηγία 95/46/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αβεβαιότητα που μπορεί να δημιουργήσει η υφιστάμενη διατύπωση της πρότασης σχετικά με 
τις πρόσθετες και τις προαιρετικές υπηρεσίες που μπορεί να ζητήσουν οι καταναλωτές για τα 
οχήματα είναι ανησυχητική. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να διασαφηνιστεί στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 της πρότασης ότι οι προαιρετικές και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορούν να 
βασίζονται στον συνεχή εντοπισμό μέσω ενός συστήματος eCall εφόσον οι καταναλωτές έχουν 
συναινέσει σε αυτόν τον εντοπισμό. Με αυτήν τη διευκρίνιση θα εξασφαλιστεί συνοχή με το 
άρθρο 5, καθώς και το άνοιγμα της πλατφόρμας δεδομένων εντός του οχήματος σε άλλους 
παρόχους υπηρεσιών.

Τροπολογία 101
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εξαιρουμένης της περίπτωσης 
οικειοθελούς σύναψης σύμβασης από τον 
κάτοχο του εξοπλισμένου οχήματος για 
την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, η 
υπηρεσία eCall δεν διαβιβάζει καμία 
πληροφορία εκτός των περιπτώσεων 
έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2.

Or. fr

Τροπολογία 102
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Όλα τα συστήματα eCall είναι 
εξοπλισμένα με διακόπτη 
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ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, ο 
οποίος επιτρέπει στον χρήστη να 
απενεργοποιήσει πλήρως το σύστημα.

Or. en

Τροπολογία 103
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ελάχιστο σύνολο δεδομένων που 
αποστέλλει το σύστημα eCall επί του 
οχήματος πρέπει να περιλαμβάνει τις 
ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για 
την ορθή διεκπεραίωση των κλήσεων 
έκτακτης ανάγκης.

2. Το ελάχιστο σύνολο δεδομένων που 
αποστέλλει το σύστημα eCall επί του 
οχήματος πρέπει να περιλαμβάνει τις 
ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για 
την ορθή διεκπεραίωση των κλήσεων 
έκτακτης ανάγκης. Αυτό το ελάχιστο 
σύνολο δεδομένων μπορεί να παραμένει 
αποθηκευμένο μόνο για όσο διάστημα 
είναι αναγκαίο για την ορθή 
διεκπεραίωση των κλήσεων έκτακτης 
ανάγκης.

Or. de

Τροπολογία 104
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να 
ζητείται η προηγούμενη ρητή συναίνεση 
του χρήστη του συστήματος eCall. Η εν 
λόγω συναίνεση δεν συμπεριλαμβάνεται 
στους γενικούς όρους και τις 
προϋποθέσεις πώλησης.
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Or. en

Τροπολογία 105
Heide Rühle, Toine Manders, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι 
οι χρήστες του συστήματος eCall 
μπορούν να απενεργοποιούν χειροκίνητα 
το σύστημα eCall επί του οχήματος.

Or. en

Τροπολογία 106
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι κατασκευαστές πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες του 
συστήματος eCall έχουν γνώση των 
αποθηκευμένων σε αυτό δεδομένων που 
τους αφορούν και διαθέτουν, σε κάθε 
περίπτωση, τη δυνατότητα να τα 
διαγράφουν.

Or. de

Τροπολογία 107
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που συλλέγονται για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να 
διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη χωρίς την 
προηγούμενη ρητή συναίνεση του 
υποκειμένου των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 108
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 9 στις οποίες θα ορίσει 
περαιτέρω την απαίτηση όσον αφορά την 
απουσία μέσων ανιχνευσιμότητας και 
εντοπισμού καθώς και τις τεχνολογίες 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, όπως 
επίσης και τους τρόπους επεξεργασίας των 
προσωπικών δεδομένων και των 
πληροφοριών για τους χρήστες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 9 στις οποίες θα ορίσει 
περαιτέρω την απαίτηση όσον αφορά την 
απουσία μέσων ανιχνευσιμότητας και 
εντοπισμού καθώς και τις τεχνολογίες 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 σχετικά 
με τη λειτουργία eCall, όπως επίσης και 
τους τρόπους επεξεργασίας των 
προσωπικών δεδομένων και των 
πληροφοριών για τους χρήστες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 σχετικά 
με τη λειτουργία eCall.
Σε περίπτωση παροχής πρόσθετων 
υπηρεσιών, ο πάροχος της υπηρεσίας 
υπόκειται στην οδηγία 95/46/ΕΚ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι συγκεκριμένες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση παροχής πρόσθετων υπηρεσιών σε 
σχέση με την ήδη ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων, δεν αφορούν τις πρόσθετες υπηρεσίες που ζητούν οι πελάτες. Είναι αναγκαίο να 
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αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη διαφορετικών ρυθμίσεων, η οποία προκαλεί καταστάσεις 
ανασφάλειας δικαίου.

Τροπολογία 109
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 9 στις οποίες θα ορίσει 
περαιτέρω την απαίτηση όσον αφορά την 
απουσία μέσων ανιχνευσιμότητας και 
εντοπισμού καθώς και τις τεχνολογίες 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, όπως 
επίσης και τους τρόπους επεξεργασίας των 
προσωπικών δεδομένων και των 
πληροφοριών για τους χρήστες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 9 στις οποίες θα ορίσει 
περαιτέρω την απαίτηση όσον αφορά την 
απουσία μέσων ανιχνευσιμότητας και 
εντοπισμού καθώς και τις τεχνολογίες 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τη 
λειτουργία του συστήματος eCall, όπως 
επίσης και τους τρόπους επεξεργασίας των 
προσωπικών δεδομένων και των 
πληροφοριών για τους χρήστες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 για τη 
λειτουργία του συστήματος eCall.
Σε περίπτωση παροχής πρόσθετων 
υπηρεσιών, ο πάροχος υπηρεσιών 
υπόκειται στην οδηγία 95/46/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του μεγάλου αριθμού διαφορετικών, αλληλεπικαλυπτόμενων νομοθεσιών στον τομέα της 
προστασίας δεδομένων είναι πιθανόν να δημιουργηθεί νομική ανασφάλεια για όλους τους 
εμπλεκόμενους τομείς, καθώς και για τους καταναλωτές. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι οι εν λόγω ειδικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δεν αφορούν τις πρόσθετες 
υπηρεσίες που ζητούν οι καταναλωτές.

Τροπολογία 110
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2015 οι 
εθνικές αρχές πρέπει να παρέχουν έγκριση 
ΕΚ τύπου όσον αφορά το σύστημα eCall 
επί του οχήματος για νέους τύπους 
οχημάτων που συμμορφώνονται με τον 
παρόντα κανονισμό και τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται 
βάσει του παρόντος κανονισμού. 

Από την ημερομηνία που ορίζεται στο 
άρθρο 12 οι εθνικές αρχές πρέπει να 
παρέχουν έγκριση ΕΚ τύπου όσον αφορά 
το σύστημα eCall επί του οχήματος για 
νέους τύπους οχημάτων που 
συμμορφώνονται με τον παρόντα 
κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που εγκρίνονται βάσει του 
παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 111
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2015 οι 
εθνικές αρχές πρέπει να παρέχουν έγκριση 
ΕΚ τύπου όσον αφορά το σύστημα eCall 
επί του οχήματος για νέους τύπους 
οχημάτων που συμμορφώνονται με τον 
παρόντα κανονισμό και τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται 
βάσει του παρόντος κανονισμού.

Με ισχύ 36 μήνες από τη δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της τελευταίας 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που αφορά 
τον παρόντα κανονισμό, οι εθνικές αρχές 
πρέπει να παρέχουν έγκριση ΕΚ τύπου 
όσον αφορά το σύστημα eCall επί του 
οχήματος για νέους τύπους οχημάτων που 
συμμορφώνονται με τον παρόντα 
κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που εγκρίνονται βάσει του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτού οριστικοποιηθούν οι τελικές προδιαγραφές για τα συστήματα eCall, οι επιχειρήσεις θα 
χρειαστούν επαρκές χρονικό διάστημα ώστε να αναπτύξουν και να ελέγξουν τα συστήματα 
eCall και θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν τις απαιτήσεις που ορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που αφορούν τον παρόντα κανονισμό. Είναι επίσης προτιμότερο η απαραίτητη υποδομή 
να δημιουργηθεί πριν ή παράλληλα με την υπαγωγή του υποχρεωτικού εξοπλισμού των 
οχημάτων με συστήματα eCall στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 112
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2015 οι 
εθνικές αρχές πρέπει να παρέχουν έγκριση 
ΕΚ τύπου όσον αφορά το σύστημα eCall 
επί του οχήματος για νέους τύπους 
οχημάτων που συμμορφώνονται με τον 
παρόντα κανονισμό και τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται 
βάσει του παρόντος κανονισμού.

Με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2015 οι 
εθνικές αρχές πρέπει να παρέχουν έγκριση 
ΕΚ τύπου όσον αφορά το σύστημα eCall 
επί του οχήματος και τη 
διαλειτουργικότητα, την τυποποίηση και 
την ανοιχτή πρόσβαση ενός συστήματος 
εντός του οχήματος για νέους τύπους 
οχημάτων που συμμορφώνονται με τον 
παρόντα κανονισμό και τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται 
βάσει του παρόντος κανονισμού, υπό την 
προϋπόθεση ότι έως την 1η Απριλίου 
2014:
α) οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και τα 
πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 7 έχουν τεθεί σε ισχύ· και
β) θα έχει προετοιμαστεί η αρχική 
λειτουργική ικανότητα των υπηρεσιών 
εντοπισμού θέσης που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 113
Olga Sehnalová
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- 1. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται στα οχήματα μικρών 
σειρών.

Or. en
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(Ευθυγράμμιση με την αιτιολογική σκέψη 11 και το σημείο 3 στοιχείο (β) του παραρτήματος.)

Τροπολογία 114
Olga Sehnalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να εξαιρεί ορισμένα 
οχήματα ή κλάσεις οχημάτων των 
κατηγοριών Μ1 και Ν1 από την 
υποχρέωση να εγκαταστήσουν συστήματα 
eCall επί του οχήματος, όπως ορίζονται
στο άρθρο 4, εάν ύστερα από ανάλυση 
κόστους/οφέλους που διενεργήθηκε από 
την Επιτροπή ή κατόπιν εντολής της και 
λαμβάνοντας υπόψη όλους τους 
κατάλληλους παράγοντες ασφάλειας, 
αποδειχθεί ότι η εφαρμογή των 
συστημάτων αυτών δεν είναι κατάλληλη 
για το υπό εξέταση όχημα ή κλάση 
οχημάτων.

1. Η Επιτροπή μπορεί να εξαιρεί ορισμένες
κλάσεις οχημάτων των κατηγοριών Μ1 και 
Ν1 από την υποχρέωση να εγκαταστήσουν 
σύστημα eCall επί του οχήματος, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4, εάν ύστερα από 
ανάλυση κόστους/οφέλους που 
διενεργήθηκε από την Επιτροπή ή κατόπιν 
εντολής της και λαμβάνοντας υπόψη όλους 
τους κατάλληλους παράγοντες ασφάλειας, 
αποδειχθεί ότι το σύστημα eCall επί του 
οχήματος δεν είναι απαραίτητο για την 
περαιτέρω βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας, λόγω του ότι η υπό εξέταση 
κλάση οχημάτων έχει σχεδιαστεί 
πρωτίστως για μη οδική χρήση ή δεν 
διαθέτει κατάλληλο μηχανισμό 
ενεργοποίησης. Οι εν λόγω εξαιρέσεις 
είναι περιορισμένες σε αριθμό.

Or. en

Τροπολογία 115
Olga Sehnalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 9, ώστε να καθορίσει τις 
εξαιρέσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1. Οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει 
να αφορούν οχήματα όπως είναι τα 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 9, ώστε να καθορίσει τις 
εξαιρέσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1. 
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οχήματα ειδικού σκοπού και τα οχήματα 
χωρίς αερόσακους και να είναι 
περιορισμένες σε αριθμό.

Or. en

Τροπολογία 116
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 
παράγραφος 7, του άρθρου 6 παράγραφος 
4 και του άρθρου 8 παράγραφος 2, τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από 
την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, 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.

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 
παράγραφος 7, του άρθρου 6 παράγραφος 
4 και του άρθρου 8 παράγραφος 2, τίθεται 
σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο εντός τριών μηνών από 
την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, 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.

Or. de

Τροπολογία 117
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) παραβιάσεις των διατάξεων του 
άρθρου 6.
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Or. de

Τροπολογία 118
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Υποβολή εκθέσεων

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με την ετοιμότητα της 
υποδομής των τηλεπικοινωνιών και των 
PSAP που απαιτείται για το σύστημα 
eCall σε όλα τα κράτη μέλη. Εάν 
προκύπτει σαφώς από την εν λόγω 
έκθεση ότι η υποδομή για το σύστημα 
eCall δεν θα είναι λειτουργική σε όλα τα 
κράτη μέλη πριν από τη θέσπιση των 
απαιτήσεων για την υποχρεωτική έγκριση 
τύπου των συστημάτων eCall, η 
Επιτροπή υποβάλλει τροπολογία στον 
παρόντα κανονισμό για την επανεξέταση 
της ημερομηνίας εφαρμογής που 
αναφέρεται στο άρθρο 12.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο η απαραίτητη υποδομή να δημιουργηθεί πριν ή παράλληλα με την υπαγωγή 
του υποχρεωτικού εξοπλισμού των οχημάτων με συστήματα eCall στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 119
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10β
Επανεξέταση
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Έως τις…*, η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο, κατόπιν ευρείας 
διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και προκαταρτικής αξιολόγησης 
αντικτύπου, σχετικά με τη σκοπιμότητα 
θέσπισης τεχνικών απαιτήσεων για μια 
διαλειτουργική, τυποποιημένη και 
ασφαλή πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης, 
στην οποία μπορεί να βασίζεται το 
σύστημα eCall επί του οχήματος, για τους 
σκοπούς της επισκευής και της 
συντήρησης του οχήματος, καθώς και για 
μελλοντικές εφαρμογές ή υπηρεσίες εντός 
του οχήματος, η οποία συνοδεύεται, 
εφόσον απαιτείται, από νομοθετική 
πρόταση.
______________
*ΕΕ να προστεθεί η ημερομηνία: δύο έτη 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 120
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 
2015.

Εφαρμόζεται 36 μήνες μετά την 
ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος 
κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεών του.

Or. fr

Τροπολογία 121
Malcolm Harbour

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 
2015.

Εφαρμόζεται 36 μήνες μετά τη 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αφορούν τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτού οριστικοποιηθούν οι τελικές προδιαγραφές για τα συστήματα eCall, οι επιχειρήσεις θα 
χρειαστούν επαρκές χρονικό διάστημα ώστε να αναπτύξουν και να ελέγξουν τα συστήματα 
eCall και θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν τις απαιτήσεις που ορίζονται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που αφορούν τον παρόντα κανονισμό. 

Τροπολογία 122
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 
2015.

Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2017.

Or. de

Τροπολογία 123
Olga Sehnalová
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 6
Οδηγία 2005/46/ΕΚ
Παράρτημα XI – προσάρτημα 1 – θέση 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(6) Στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος ΧΙ, προστίθεται στον πίνακα η εξής θέση 71.:
Θέση Αντικείμε

νο
Αριθμός 
κανονιστικής 
πράξης

M1 ≤
2.500 (1) kg

M1 ≤
2.500 (1) kg

M2 M3

71. Σύστημα 
eCall

Κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. …

A A Άνευ 
αντικ
ειμέν
ου

Άνευ 
αντι
κειμ
ένου



AM\1009763EL.doc 55/55 PE523.081v01-00

EL

Τροπολογία

διαγράφεται

Or. en

(Ευθυγράμμιση με τις τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 12 και στο άρθρο 8)


