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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το eCall ανήκει στις εφαρμογές eSafety, οι οποίες αποσκοπούν συγκεκριμένα στην 
άμβλυνση των επιπτώσεων από τα τροχαία ατυχήματα. Το eCall έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
προβαίνει σε αυτόματη επείγουσα κλήση σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος. Η άμεση 
γνωστοποίηση του ατυχήματος και ο δέων προσδιορισμός της ακριβούς θέσης του μειώνουν 
τον χρόνο που απαιτείται για την παροχή αποτελεσματικής βοήθειας, επειδή έτσι θα φθάνουν 
γρηγορότερα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στον τόπο του ατυχήματος.

Κατά τη συντάκτρια τα σημαντικότερα οφέλη του eCall είναι ο προσδιορισμός του τόπου του 
ατυχήματος κατά τρόπο ευκολότερο και ταχύτερο, η λήψη μέτρων για εκτροπή της 
κυκλοφορίας με μεγαλύτερη ταχύτητα (μείωση των συμφορήσεων που προκαλούνται από 
ατυχήματα και αποφυγή παρεπόμενων ατυχημάτων), έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 
(εξάλειψη σοβαρών επιπτώσεων για την υγεία των χρηστών του οδικού δικτύου που 
εμπλέκονται στο ατύχημα), βασική δέσμη τεχνικών δεδομένων (ώστε να είναι 
προετοιμασμένες για να επέμβουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης) και διαλειτουργική 
αποστολή συμβατών μηνυμάτων (εξάλειψη γλωσσικών φραγμών μεταξύ των επιβαινόντων 
στο όχημα και του φορέα εκμετάλλευσης των PSAP, πράγμα απαραίτητο στο ευρωπαϊκό 
πολυγλωσσικό περιβάλλον).

Η συντάκτρια επιδοκιμάζει την πρόταση απόφασης να αναπτυχθεί διαλειτουργικό 
πανενωσιακό eCall και τον στόχο του να διασφαλίσει τη συντονισμένη και συνεκτική 
ανάπτυξη της υπηρεσίας ενός διαλειτουργικού πανενωσιακού eCall και να διασφαλιστεί 
διαλειτουργικότητα και συνέχεια των υπηρεσιών καθ’ όλη την Ευρώπη. Τούτο αντανακλά τη 
γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο έχει εκφράσει την υποστήριξή του στην 
εισαγωγή του eCall με πολλές αφορμές, συμπεριλαμβανομένης της υποστηρίξεως στην 
υποχρεωτική ανάπτυξή του. Στο ψήφισμά του «eCall: μια νέα υπηρεσία 112 για τους 
πολίτες», το οποίο εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2012 με μεγάλη πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εξέφρασε τη λύπη του για τις καθυστερήσεις και την έλλειψη προόδου στην 
εθελοντική ανάπτυξη του eCall και προέτρεψε την Επιτροπή να προτείνει τα ρυθμιστικά 
μέτρα που είναι αναγκαία για την αποφυγή επιπλέον καθυστερήσεων.

Έχει διατυπωθεί η πρόταση να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να έχουν αναπτύξει την αναγκαία 
υποδομή eCall των PSAP που είναι απαραίτητη για την ορθή λήψη και διεκπεραίωση των 
κλήσεων eCall στο έδαφός τους το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου 2015. Η συντάκτρια 
πιστεύει ότι παράταση αυτής της ημερομηνίας θα μπορούσε να δώσει αρνητική εικόνα σε 
όλους τους συμμετέχοντες φορείς και θα προκαλούσε σύγχυση και επιπλέον καθυστερήσεις 
στην εφαρμογή μιας τεχνολογίας που μπορεί να σώζει ζωές. 

Η υποδομή των PSAP πρέπει να αναβαθμιστεί από τα κράτη μέλη κατά τρόπο που να 
αρμόζει καλύτερα στην οικεία εθνική/τοπική αρχιτεκτονική, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες και οι περιστάσεις που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος. Όλα τα κράτη μέλη 
πρέπει να είναι σε θέση να οργανώνουν τις υπηρεσίες τους έκτακτης ανάγκης κατά τρόπο 
οικονομικό ως προς το κόστος και αντίστοιχο προς τις ανάγκες τους, συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας να φιλτράρονται οι κλήσεις. Η συντάκτρια επιδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη είναι ελεύθερα να συμπεριλαμβάνουν κέντρα για το φιλτράρισμα κλήσεων ή να 
λαμβάνουν τις κλήσεις στα ίδια PSAP όπου λαμβάνονται eCall της υπηρεσίας 112 ή με 
οποιονδήποτε συνδυασμό και ότι τα κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να σχεδιάζουν τη λήψη 
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των κλήσεων eCall κατά τον τρόπο που επιθυμούν.

Το eCall έχει σχεδιαστεί ως δημόσια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης. Επομένως η συντάκτρια 
πιστεύει ότι το eCall πρέπει να είναι δωρεάν χάριν όλων των χρηστών των ευρωπαϊκών 
οδικών δικτύων.

Η συντάκτρια είναι πεπεισμένη ότι πρέπει να προαχθούν εκστρατείες προβολής του 
συστήματος και των οφελών του, της χρήσης του και του τρόπου λειτουργίας του τόσο εκ 
μέρους της Επιτροπής όσο και εκ μέρους των κρατών μελών, για να αυξηθεί η κατανόηση 
του eCall από το κοινό και να καταστεί σαφές ότι η ζήτηση μιας τέτοιας υπηρεσίας έκτακτης 
ανάγκης είναι προς όφελος της κοινωνίας. Η παροχή πρακτικών πληροφοριών μέσω 
στοχευμένων εκστρατειών θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου κατάχρησης ή παρανοήσεων όσον αφορά αυτή την υπηρεσία.

Πέρα από τις υποχρεώσεις των κρατών μελών, όπως ορίζονται στην παρούσα πρόταση, το 
eCall δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς τη συμμετοχή άλλων παραγόντων, ιδίως της 
αυτοκινητοβιομηχανίας και των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Η 
συντάκτρια καλεί ως εκ τούτου τους συμμετέχοντες παράγοντες και τους εκπροσώπους των 
κρατών μελών να συνεργάζονται στενά για να διασφαλίσουν μία εναρμονισμένη εισαγωγή 
της υπηρεσίας eCall και να κομίσουν τα οφέλη της στους Ευρωπαίους πολίτες. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την ανάπτυξη διαλειτουργικού 
συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ

για την ανάπτυξη διαλειτουργικού 
συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ με βάση 
την υπηρεσία 112

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Or. en
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Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Η παροχή υπηρεσιών eCall πρέπει 
να συνοδεύεται από ενημερωτική 
εκστρατεία εκ μέρους της Επιτροπής και 
των κρατών μελών που θα εξηγεί τα 
οφέλη και τον τρόπο λειτουργίας του νέου 
συστήματος στους πολίτες. Η εκστρατεία 
πρέπει επίσης να στοχεύει στην 
ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τη 
σωστή χρήση του συστήματος, ώστε να 
αποφεύγονται εσφαλμένες κλήσεις.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
υπηρεσία eCall είναι δωρεάν για τους 
χρήστες της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το eCall είναι υπηρεσία εκτάκτου ανάγκης και δεν είναι δυνατόν να χρεώνονται τέλη για τη 
χρήση της.


