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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού και του Συμβουλίου όσον αφορά τις 
απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα και για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/EΚ
(COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0316),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0174/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
εκδόθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 20131,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (Α7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου 
για την ανάπτυξη του συστήματος eCall σε 
οχήματα και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2007/46/EΚ

όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου 
για την ανάπτυξη του συστήματος eCall σε 
οχήματα με βάση την υπηρεσία 112 και 
για την τροποποίηση της οδηγίας 
2007/46/EΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ)

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η ανάπτυξη υπηρεσίας eCall 
διαθέσιμης σε όλα τα οχήματα και όλα τα 
κράτη μέλη αποτέλεσε μία από τις 
υψηλότερες προτεραιότητες της Ένωσης 
στον τομέα της οδικής ασφάλειας από το 
2003. Για την επίτευξη αυτού του στόχου 
δρομολογήθηκε σειρά πρωτοβουλιών στο 
πλαίσιο εθελοντικής προσέγγισης της 
ανάπτυξης του συστήματος, χωρίς όμως 
να έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος ώς 
τώρα. 

Or. en
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Τροπολογία 3

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 στα νέα επιβατικά και ελαφρά 
εμπορικής χρήσης οχήματα (κατηγορίες 
Μ1 και Ν1), για τα οποία υπάρχει ήδη ο 
κατάλληλος μηχανισμός ενεργοποίησης. Η 
δυνατότητα να επεκταθεί η απαίτηση 
εφαρμογής του συστήματος eCall επί του 
οχήματος στο εγγύς μέλλον, ώστε να 
συμπεριληφθούν άλλες κατηγορίες 
οχημάτων, όπως τα βαρέα φορτηγά, τα 
λεωφορεία και πούλμαν καθώς και τα 
μηχανοκίνητα δίκυκλα πρέπει να 
εξεταστεί περαιτέρω από την Επιτροπή, 
προκειμένου να υποβάλει η τελευταία μια 
νομοθετική πρόταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως προκύπτει από την εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής, παρ’ όλο που χρειάζεται να 
γίνει περαιτέρω έρευνα, η υποχρέωση εξοπλισμού με σύστημα eCall επί του οχήματος μπορεί να 
επεκταθεί στις μοτοσικλέτες στο εγγύς μέλλον. Τα φορτηγά και τα λεωφορεία θα αντλήσουν και 
αυτά οφέλη από την εφαρμογή της υπηρεσίας eCall στην Ευρώπη.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Η δημόσια διαλειτουργική 
πανενωσιακή υπηρεσία eCall που 
βασίζεται στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό 
έκτακτης ανάγκης 112 («αριθμός 
έκτακτης ανάγκης 112») και οι ιδιωτικές 
υπηρεσίες eCall (συστήματα eCall που 
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υποστηρίζονται από υπηρεσίες τρίτου) 
μπορεί να συνυπάρχουν, εφόσον 
λαμβάνονται τα μέτρα που είναι αναγκαία 
για τη διασφάλιση της συνέχειας στην 
παροχή υπηρεσιών στους καταναλωτές.
Για να διασφαλίζεται η συνέχεια της 
δημόσιας υπηρεσίας eCall που βασίζεται 
στον αριθμό 112 σε όλα τα κράτη μέλη 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος 
και να είναι εγγυημένο ότι η δημόσια 
υπηρεσία eCall που βασίζεται στον 
αριθμό 112 είναι πάντα αυτομάτως 
διαθέσιμη, όλα τα οχήματα πρέπει να 
είναι εξοπλισμένα με τη δημόσια 
υπηρεσία eCall που βασίζεται στον 
αριθμό 112, ανεξαρτήτως του αν ο 
αγοραστής του οχήματος επιλέγει 
υπηρεσίες ιδιώτη.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα eCall που υποστηρίζονται από υπηρεσίες τρίτου μπορεί να συνυπάρχουν με το 
σύστημα eCall επί του οχήματος που βασίζεται στον αριθμό 112, υπό την προϋπόθεση ότι η 
δημόσια υπηρεσία eCall που βασίζεται στον αριθμό 112 είναι πάντα διαθέσιμη, τουλάχιστον ως 
εφεδρική επιλογή.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Στους καταναλωτές πρέπει να έχει 
δοθεί ρεαλιστική επισκόπηση του 
συστήματος eCall  επί του οχήματος 
καθώς και του ιδιωτικού συστήματος 
eCall, αν το όχημα είναι εξοπλισμένο με 
τέτοιο, καθώς και ολοκληρωμένη και 
αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με 
οποιεσδήποτε πρόσθετες λειτουργίες ή 
υπηρεσίες που συνδέονται με τις 
προσφερόμενες στην αγορά ιδιωτικές 
εφαρμογές επί του οχήματος κλήσεων 
έκτακτης ανάγκης ή βοήθειας και 
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σχετικά με το αναμενόμενο επίπεδο της 
υπηρεσίας κατά την αγορά εφαρμογών 
από τρίτο και το αντίστοιχο κόστος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον καταναλωτή πρέπει να δίνεται σαφής ενημέρωση σχετικά με τις διαφορές μεταξύ του 
συστήματος eCall επί του οχήματος και του συστήματος και των λειτουργιών eCall που 
βασίζεται σε υπηρεσίες τρίτου ή ιδιωτικών συστημάτων, σχετικά με τη δυνατότητά του για 
μεταφορά στην πανευρωπαϊκή υπηρεσία eCall ανά πάσα στιγμή καθώς και την επεξεργασία 
δεδομένων που διενεργείται από τρίτου παρόχους.

Τροπολογία 6

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 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. Οποιεσδήποτε πρόσθετες 
υπηρεσίες όμως θα πρέπει να σχεδιάζονται 
έτσι ώστε μην αποσπούν την προσοχή του 
οδηγού και θα πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές ασφάλειας, προστασίας και 
σεβασμού των προσωπικών δεδομένων.
Αυτές οι υπηρεσίες πρέπει πάντα να 
εναπόκεινται στην επιλογή του 
καταναλωτή.

Or. en
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Τροπολογία 7

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. Θα πρέπει επίσης 
να βασίζεται σε διαλειτουργική πλατφόρμα 
ανοιχτής πρόσβασης, ώστε να 
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πιθανών 
μελλοντικών εφαρμογών ή υπηρεσιών επί 
του οχήματος. Καθώς τούτο απαιτεί 
τεχνική και νομική υποστήριξη, η 
Επιτροπή πρέπει να εκτιμήσει, με βάση 
τις διαβουλεύσεις στις οποίες θα προβεί 
με όλους τους συμμετέχοντες παράγοντες, 
όλες τις δυνατότητες προώθησης και 
διασφάλισης μιας πλατφόρμας με 
ανοικτή πρόσβαση και, αν χρειαστεί, να 
υποβάλει σχετική νομοθετική πρόταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διασφάλιση πλατφόρμας ανοικτής πρόσβασης σε αυτό το στάδιο μπορεί να επιφέρει πρόσθετη 
καθυστέρηση ως προς το να γίνει λειτουργικό το σύστημα επειγουσών κλήσεων eCall που 
βασίζεται στον αριθμό 112, ώστε να κομίζει οφέλη στους χρήστες του οδικού δικτύου καθ’ όλη 
της Ένωση. Η Επιτροπή πρέπει ωστόσο να εντείνει τις εργασίες της σχετικά με τις υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας που μπορούν να κομίσουν επιπλέον οφέλη στους καταναλωτές. Θα 
αποσαφηνιστεί, ειδικότερα, κάτω από ποιες συνθήκες τρίτα μέρη που παρέχουν ιδιωτικά 
υπηρεσίες eCall ή υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα 
αποθηκευμένα στο σύστημα επί του οχήματος.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η εισαγωγή οποιασδήποτε 
πρόσθετης εφαρμογής ή υπηρεσίας επί 
του οχήματος δεν πρέπει να επιβραδύνει 
την έναρξη εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και την εφαρμογή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη ενός διαλειτουργικού πανενωσιακού συστήματος είναι σημαντική πρόοδος προς 
την οδική ασφάλειας, επομένως δεν πρέπει να καθυστερεί άλλο.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Το eCall, ως σύστημα που 
συνδέεται με την προστασία, απαιτεί τον 
ύψιστο βαθμό αξιοπιστίας. Η ακρίβεια 
του ελάχιστου συνόλου δεδομένων και 
της φωνητικής μετάδοσης και ποιότητας 
πρέπει ως εκ τούτου να διασφαλίζονται, 
πρέπει δε να αναπτυχθεί ενιαίο καθεστώς 
δοκιμών, για να διασφαλίζονται η 
μακροζωία και διάρκεια του συστήματος 
eCall επί του οχήματος. Αυτό εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής των περιοδικών 
τεχνικών επιθεωρήσεων που 
διενεργούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. …/… 1*. Στο σχετικό 
παράρτημά του πρέπει να περιληφθούν 
λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τη 
διεξαγωγή των δοκιμών.
__________________
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου της … για τον περιοδικό 
τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων 
οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους 
και για την κατάργηση της οδηγίας 
2009/40/EΚ (ΕΕ L …).
*ΕΕ: Να συμπληρωθούν ο αριθμός, η 
ημερομηνία και η αναφορά δημοσίευσης 
του εγγράφου 2012/0184(COD).

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι δυνατόν ένα όχημα εξοπλισμένο με σύστημα eCall επί του οχήματος να χρησιμοποιείται 
για αρκετά χρόνια χωρίς να υποστεί ζημία σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα και έτσι να μην 
ενεργοποιηθεί καθόλου το eCall 112 σε όλο αυτό το διάστημα. Για να μπορεί το σύστημα eCall 
112 επί του οχήματος να προβεί αυτομάτως σε κλήση έκτακτης ανάγκης στον αριθμό 112 ανά 
πάσα στιγμή, το σύστημα πρέπει να δοκιμάζεται περιοδικά για να διασφαλίζεται η 
λειτουργικότητά του καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος.  

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα οχήματα μικρών σειρών 
εξαιρούνται βάσει της οδηγίας 2007/46/EΚ 
από τις απαιτήσεις για την προστασία των 
επιβατών σε περίπτωση μετωπικής και 
πλευρικής σύγκρουσης. Κατά συνέπεια, τα 
εν λόγω οχήματα μικρών σειρών θα πρέπει 
να εξαιρεθούν από την υποχρέωση 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις σχετικά 
με την υπηρεσία eCall.

(11) Τα οχήματα μικρών σειρών 
εξαιρούνται βάσει της οδηγίας 2007/46/EΚ 
από τις απαιτήσεις για την προστασία των 
επιβατών σε περίπτωση μετωπικής και 
πλευρικής σύγκρουσης. Κατά συνέπεια, τα 
εν λόγω οχήματα μικρών σειρών θα πρέπει 
να εξαιρεθούν από την υποχρέωση 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις σχετικά 
με την υπηρεσία eCall οι οποίες 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
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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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός πρέπει να τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2015, οι δε κατασκευαστές 
να έχουν προσαρμοστεί στις τεχνικές απαιτήσεις μέχρι αυτή την ημερομηνία.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, επιπλέον των ορισμών του 
άρθρου 3 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και του 
άρθρου 2 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/201312 της 
Επιτροπής12, ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί:

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, επιπλέον των ορισμών του 
άρθρου 3 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

__________________
12 ΕΕ L 91, 03.04.2013, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό 305/2013 της Επιτροπής θα σήμαινε στην 
πράξη ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να τροποποιεί τους ορισμούς της παρούσας πρότασης 
τροποποιώντας τον σχετικό ορισμό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό. Καθώς οι ορισμοί που 
περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο θεωρούνται ουσιώδη στοιχεία του κανονισμού, η εξουσία να 
προσδιορίζεται το περιεχόμενό τους δεν μπορεί να ανατεθεί στην Επιτροπή.

Τροπολογία 13

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 σύστημα έκτακτης 
ανάγκης που αποτελείται από τον 
εξοπλισμό επί του οχήματος και τον 
μηχανισμό ενεργοποίησης, ελέγχου και 
επιτέλεσης της μετάδοσης κλήσης eCall   
και ενεργοποιείται είτε αυτόματα με την 
ενεργοποίηση αισθητήρων εντός του 
οχήματος, είτε χειροκίνητα, το οποίο 
μεταφέρει μέσω των δημόσιων 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·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το eCall πρέπει να είναι δημόσιο πανενωσιακό σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 14

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.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η συνδυασμός των δύο ορισμών, όπως προτείνεται στο παρόν άρθρο, προκαλεί μεγάλη 
σύγχυση, καθώς οι όροι φαίνεται να μοιάζουν ή τουλάχιστον να είναι αλληλένδετοι αλλά οι 
ορισμοί αλληλεπικαλύπτονται και δεν είναι καθόλου εναρμονισμένοι, καθώς χρησιμοποιούν 
διαφορετική ορολογία. Για να αποφευχθεί η σύγχυση, ο δεύτερος ορισμός μπορεί να διαγραφεί 
και να χρησιμοποιείται μόνο ο πρώτος ορισμός σε όλο το κείμενο.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) ως «eCall» νοείται κλήση έκτακτης 
ανάγκης στον αριθμό 112 που 
πραγματοποιείται μέσω του συστήματος 
κλήσης eCall επί του οχήματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο ορισμός είναι ουσιώδες στοιχείο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, 
επομένως πρέπει να περιλαμβάνεται στο κείμενο της ίδιας της πρότασης.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) ως «κέντρο λήψης κλήσεων 
έκτακτης ανάγκης» (PSAP) νοείται η 
φυσική θέση όπου λαμβάνονται αρχικά οι 
κλήσεις έκτακτης ανάγκης, υπό την 
ευθύνη δημόσιας αρχής ή ιδιωτικού 
οργανισμού ο οποίος αναγνωρίζεται από 
το κράτος μέλος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο ορισμός είναι ουσιώδες στοιχείο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, 
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επομένως πρέπει να περιλαμβάνεται στο κείμενο της ίδιας της πρότασης.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) ως «ελάχιστο σύνολο δεδομένων» 
(MSD) νοούνται οι πληροφορίες που 
καθορίζονται στο πρότυπο "Οδικές 
μεταφορές και τηλεματική στην 
κυκλοφορία — eSafety — Ελάχιστο 
σύνολο δεδομένων eCall (MSD)" (EN 
15722) και διαβιβάζονται στο PSAP για 
κλήσεις eCall· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο ορισμός είναι ουσιώδες στοιχείο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, 
επομένως πρέπει να περιλαμβάνεται στο κείμενο της ίδιας της πρότασης.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 2 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2δ) ως «εξοπλισμός επί του οχήματος»
νοείται ο εντός του οχήματος εξοπλισμός 
ο οποίος παρέχει ή έχει πρόσβαση στα επί 
του οχήματος δεδομένα που απαιτούνται 
για την πραγματοποίηση της συναλλαγής 
της κλήσης eCall μέσω δημόσιου 
ασύρματου δικτύου κινητών 
επικοινωνιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο ορισμός είναι ουσιώδες στοιχείο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, 
επομένως πρέπει να περιλαμβάνεται στο κείμενο της ίδιας της πρότασης.
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 2 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2ε) ως «δημόσιο ασύρματο δίκτυο 
κινητών επικοινωνιών» νοείται ασύρματο 
δίκτυο κινητών επικοινωνιών που 
διατίθεται στο κοινό σύμφωνα με την
οδηγία 2002/22/ΕΚ1 και την οδηγία 
2002/21/ΕΚ2 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
__________________
1 Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία πλαίσιο) (EE L 108 της 
24.4.2002, σ. 33).
2 Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική 
υπηρεσία και τα δικαιώματα των 
χρηστών όσον αφορά δίκτυα 
και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (οδηγία καθολικής 
υπηρεσίας) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, 
σ. 51).

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο ορισμός είναι ουσιώδες στοιχείο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, 
επομένως πρέπει να περιλαμβάνεται στο κείμενο της ίδιας της πρότασης.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 
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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 είναι 
εξοπλισμένοι με ενσωματωμένο σύστημα 
eCall επί του οχήματος, σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό και τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις βάσει του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι η παροχή της λειτουργίας eCall θα μπορούσε να επιτευχθεί σε έναν συγκεκριμένο 
βαθμό μέσω της χρήσης νομαδικών λύσεων (όπως τα κινητά τηλέφωνα), η υποχρεωτική 
εισαγωγή τους για τα νέα οχήματα με έγκριση τύπου πρέπει να βασίζεται σε ενσωματωμένο επί 
του οχήματος εξοπλισμό, διότι αυτές οι νομαδικές συσκευές μπορούν να αφαιρεθούν ή απλώς 
να ξεχαστεί η ενεργοποίησή τους.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

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 που εντοπίζεται με 
την ενεργοποίηση ενός ή περισσοτέρων 
αισθητήρων ή/και επεξεργαστών εντός 
του οχήματος και συνέβη στην επικράτεια 
της Ένωσης, να ενεργοποιείται αυτόματα 
κλήση έκτακτης ανάγκης eCall στον 
αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς ο ορισμός αυτής της τόσο σημαντικής υποχρέωσης των κατασκευαστών συνδέεται με 
τον ασαφή όρο "σοβαρό ατύχημα", πρέπει επομένως να καταστεί σαφέστερο ότι σοβαρό 
ατύχημα υπάρχει όταν τουλάχιστον ένας αισθητήρας ή/και επεξεργαστής μέσα στο όχημα 
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εντοπίζει το ατύχημα και ενεργοποιείται. 

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

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 νέοι τύποι οχημάτων κατασκευάζονται 
έτσι ώστε η κλήση eCall στον αριθμό 
έκτακτης ανάγκης 112 να μπορεί επίσης να 
ενεργοποιείται χειροκίνητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι νέοι τύποι οχημάτων θα είναι εξοπλισμένοι με σύστημα eCall επί του οχήματος.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο δεν 
θίγουν το δικαίωμα του κατόχου του 
οχήματος να χρησιμοποιήσει άλλο 
σύστημα κλήσεως έκτακτης ανάγκης που 
είναι εγκατεστημένο στο όχημα και 
παρέχει παρόμοια υπηρεσία, εκτός από το 
σύστημα eCall επί του οχήματος. Σε αυτή 
την περίπτωση αυτό το άλλο σύστημα 
κλήσεως έκτακτης ανάγκης είναι 
συμβατό με το πρότυπο ΕΝ 16102 
«Συστήματα Ευφυών Μεταφορών -
eSafety - eCall που υποστηρίζεται από 
υπηρεσίες τρίτου -  Λειτουργικές 
απαιτήσεις» και οι κατασκευαστές ή οι 
πάροχοι υπηρεσιών αποδεικνύουν ότι το 
σύστημα επί του οχήματος περιλαμβάνει 
μηχανισμό μετάβασης, διασφαλίζοντας 
ότι μόνο ένα σύστημα είναι ενεργό κάθε 
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φορά και ότι το σύστημα eCall επί του 
οχήματος αναλαμβάνει αυτομάτως σε 
περίπτωση που το άλλο σύστημα 
κλήσεων έκτακτης ανάγκης δεν είναι σε 
λειτουργία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα eCall που υποστηρίζονται από υπηρεσίες τρίτου μπορεί να συνυπάρχουν με το 
σύστημα eCall επί του οχήματος που βασίζεται στον αριθμό 112, υπό την προϋπόθεση ότι η 
δημόσια υπηρεσία eCall που βασίζεται στον αριθμό 112 είναι πάντα διαθέσιμη, τουλάχιστον ως 
εφεδρική επιλογή.

Τροπολογία 24

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 eCall επί του οχήματος να είναι 
συμβατοί με τις υπηρεσίες εντοπισμού 
θέσης που παρέχουν τα συστήματα 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, όπως είναι 
τα συστήματα Galileo και EGNOS.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντανακλά τη διαγραφή του ορισμού του «συστήματος επί του οχήματος».

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μόνο τα συστήματα eCall επί του 
οχήματος που μπορούν να ελεγχθούν 
γίνονται δεκτά για τους σκοπούς της 

4. Μόνο τα ενσωματωμένα συστήματα 
eCall επί του οχήματος που μπορούν να 
ελεγχθούν γίνονται δεκτά για τους 
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έγκρισης τύπου. σκοπούς της έγκρισης τύπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι η παροχή της λειτουργίας eCall θα μπορούσε να επιτευχθεί σε έναν συγκεκριμένο 
βαθμό μέσω της χρήσης νομαδικών λύσεων (όπως τα κινητά τηλέφωνα), η υποχρεωτική 
εισαγωγή τους για τα νέα οχήματα με έγκριση τύπου πρέπει να βασίζεται σε ενσωματωμένο επί 
του οχήματος εξοπλισμό, διότι αυτές οι νομαδικές συσκευές μπορούν να αφαιρεθούν ή απλώς 
να ξεχαστεί η ενεργοποίησή τους.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι, 
σε περίπτωση κρίσιμης έλλειψης του 
συστήματος, η οποία θα οδηγούσε σε 
αδυναμία του να επιτελέσει κλήση eCall 
και εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια η μετά 
την αυτοδιάγνωση, θα δίνεται 
προειδοποιητικό σήμα στους επιβάτες 
του οχήματος.

Or. en

Τροπολογία 27

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. en
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Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την υποχρέωση των κατασκευαστών όσον αφορά την πρόσβαση σε 
πληροφορίες που αφορούν την επισκευή και συντήρηση του οχήματος, όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον 
αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (ευρώ 5 και 6) και σχετικά με 
την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ προβλέπεται ήδη στο άρθρο 11 της παρούσας 
πρότασης. Μετά την έγκρισή του ο παρών κανονισμός μαζί με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που εγκρίνονται επί τη βάσει του θα αποτελέσουν χωριστό κανονισμό στο πλαίσιο της 
διαδικασίας έγκρισης ΕΚ τύπου, η οποία προβλέπεται σε αυτή την οδηγία. 

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

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 πρέπει να 
βασίζονται στις απαιτήσεις που ορίζονται 
στις παραγράφους 2, 3, 4 και 6 και στα 
ακόλουθα πρότυπα, ανά περίπτωση:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 2 ορίζει μία πολύ σημαντική απαίτηση, που συνδέεται με τη λειτουργία του eCall 
και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των λεπτομερών τεχνικών απαιτήσεων 
και δοκιμών. 

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχειο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) το χρονικό όριο διακράτησης των 
δεδομένων στο σύστημα επί του οχήματος·

(στ) το χρονικό όριο διακράτησης των 
δεδομένων στο σύστημα eCall επί του 
οχήματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αντανακλά τη διαγραφή του ορισμού του «συστήματος επί του οχήματος».

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά 
με την επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων για την παροχή ιδιωτικής 
υπηρεσίας eCall και/ή άλλες υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας.

(θ) τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά 
με την επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων για την παροχή ιδιωτικής 
υπηρεσίας eCall και/ή άλλες υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας, ενώ λαμβάνεται 
υπόψη το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν 
διαφορές στην επεξεργασία δεδομένων 
που διενεργείται μέσω του συστήματος 
eCall επί του οχήματος και στην 
επεξεργασία μέσω των ιδιωτικών 
συστημάτων eCall ή άλλης υπηρεσίας 
προστιθέμενης αξίας, ιδίως σε σχέση με 
τον συνεχή εντοπισμό του οχήματος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στον καταναλωτή πρέπει να εξακολουθήσει να δίνεται σαφής ενημέρωση σχετικά με την 
επεξεργασία δεδομένων που διενεργείται από τρίτου παρόχους.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι κατασκευαστές παρέχουν τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3 ως μέρος της τεχνικής 
τεκμηρίωσης που παραδίδεται μαζί με το 
όχημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνίζεται ο τρόπος με τον οποίο κοινοποιούνται στον καταναλωτή οι 
πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Τροπολογία 33

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.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Το 2012 περίπου 28.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 1,5 εκατομμύριο 
τραυματίστηκαν σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο τροχαία ατυχήματα σε ευρωπαϊκούς 
δρόμους, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Επιτροπή. Πέρα από την τραγωδία της 
απώλειας ζωών και των τραυματισμών, τα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν σε οικονομική 
επιβάρυνση της κοινωνίας με περίπου 130 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. 

Η ΕΕ έχει δεσμευθεί σοβαρά στη μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων καθώς και 
στην άμβλυνση των επιπτώσεών τους όταν συμβαίνουν. Όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία καθ’ 
όλη την ΕΕ και καταστεί διαθέσιμο σε κάθε οδηγό, το eCall θα συμβάλει σημαντικά στην 
επίτευξη αυτών των στόχων. Το μέγιστο όφελος θα είναι η μείωση του αριθμού των 
δυστυχημάτων και η άμβλυνση της σοβαρότητας των τραυματισμών που προκαλούν τα 
τροχαία ατυχήματα, επειδή οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα φθάνουν γρηγορότερα στον 
τόπο του ατυχήματος.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας αποτελέσει επί μακρόν έναν από τους σημαντικότερους 
υποστηρικτές της εισαγωγής του eCall, ενέκρινε στις 12 Ιουλίου 2012 με μεγάλη πλειοψηφία 
κοινή έκθεση των επιτροπών IMCO και TRAN με τίτλο «eCall: μια νέα υπηρεσία 112 για 
τους πολίτες», όπου η εισηγήτριά σας είχε τη χαρά να μοιραστεί το καθήκον της εισήγησης 
με τον Dieter-Lebrecht Koch. Στην έκθεση επικρίνονταν οι καθυστερήσεις και η έλλειψη 
προόδου που διαπιστώθηκαν ως προς την εθελοντική ανάπτυξη του eCall μέχρι εκείνη την 
ημερομηνία, ενώ επισημάνθηκε η εκτίμηση επιπτώσεων που εκπόνησε η Επιτροπή και η 
οποία καταδεικνύει ότι η υποχρεωτική εισαγωγή του eCall μέσω νομοθετικής πράξης θα ήταν 
ο μόνος τρόπος για την επίτευξη ενός συνόλου θετικών αποτελεσμάτων. Το Κοινοβούλιο 
ζήτησε τότε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση εντός του πλαισίου της οδηγίας
2007/46/EΚ για να διασφαλιστεί η υποχρεωτική ανάπτυξη ενός δημόσιου συστήματος eCall
που θα βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε όλα τα νέα οχήματα με έγκριση τύπου και σε όλα τα 
κράτη μέλη μέχρι το 2015.

Η εισηγήτριά σας, κατόπιν τούτων, επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής να εισαχθεί η 
απαίτηση να εξοπλίζονται τα οχήματα με σύστημα eCall επί του οχήματος, το οποίο 
παρουσιάστηκε μαζί με την πρόταση σχετικά με την ανάπτυξη του διαλειτουργικού 
πανενωσιακού eCall. Όταν εγκριθούν, αυτές οι δύο προτάσεις θα αποτελέσουν το ρυθμιστικό 
πλαίσιο του eCall, για να διασφαλιστεί ότι από τον Οκτώβριο του 2015 όλα τα νέα μοντέλα 
επιβατηγών οχημάτων και ελαφρών φορτηγών θα εξοπλιστούν με eCall που βασίζεται στην 
υπηρεσία 112 και θα δημιουργηθεί η αναγκαία υποδομή για τη δέουσα υποδοχή και 
αντιμετώπιση των κλήσεων eCall στα κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Αυτό θα 
διασφαλίσει το συμβατό, τη διαλειτουργικότητα και τη συνέχεια της πανενωσιακής 
υπηρεσίας eCall. 

Η εισηγήτριά σας θεωρεί ότι και οι δύο προτάσεις ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με όσα 
ζήτησε το Κοινοβούλιο και προτείνει να στηριχθούν αυτά τα βασικά στοιχεία. Με αυτό τον 
τρόπο και με την ταχεία εξέταση των προτάσεων της Επιτροπής, το Κοινοβούλιο θα 
διατηρήσει τον ηγετικό του ρόλο μεταξύ των υποστηρικτών της εισαγωγής eCall, 
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συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση του eCall μέχρι τη συμφωνηθείσα προθεσμία του 2015. 

Όσον αφορά την πρόταση σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του 
συστήματος eCall επί του οχήματος, πράγμα που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας 
έκθεσης, η εισηγήτριά σας υποστηρίζει με θέρμη την πρόταση της Επιτροπής και τους 
στόχους που επιδιώκει. Ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένες παράμετροι στις οποίες η 
εισηγήτριά σας θεωρεί ότι η πρόταση πρέπει να ενισχυθεί ή να αποσαφηνιστεί περισσότερο, 
για να εξασφαλίζονται οφέλη για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Πρόσθετες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή/και προστιθέμενης αξίας (πλατφόρμα 
ανοικτής πρόσβασης)

Με την ανάπτυξη πανενωσιακής δημόσιας υπηρεσίας eCall, τα οχήματα του μέλλοντος θα 
είναι εξοπλισμένα με βασική τηλεματική πλατφόρμα επί του οχήματος, η οποία θα συνδέει 
τεχνικά συστατικά στοιχεία (ασύρματη επικοινωνία με τεχνολογία ακριβούς προσδιορισμού 
θέσης και σύνδεση με συστήματα ελέγχου του οχήματος και συστήματα αισθητήρων), τα 
οποία θα μπορούν να παρέχουν τη βάση για διάφορες εφαρμογές επί του οχήματος. 

Για να διασφαλιστεί η δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών, να προστατευθεί ο θεμιτός 
ανταγωνισμός καθώς και για να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα, η εισηγήτριά σας πιστεύει ότι το σύστημα eCall επί του οχήματος πρέπει 
να είναι ανοικτό για πιθανές εφαρμογές και υπηρεσίες επί του οχήματος στο μέλλον. Ωστόσο 
η εισηγήτριά σας πιστεύει επίσης ότι, με την πρώτη ευκαιρία, πρέπει να εξεταστούν με 
προσοχή οι παράμετροι ασφάλειας .  Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η εισαγωγή οποιωνδήποτε 
πρόσθετων εφαρμογών ή υπηρεσιών επί του οχήματος δεν θα επιφέρει καθυστέρηση στην 
εισαγωγή του συστήματος έκτακτων κλήσεων eCall με βάση την υπηρεσία 112. Ταυτόχρονα, 
η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρυνθεί να εντατικοποιήσει περαιτέρω τις εργασίες της σχετικά με 
τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας οι οποίες μπορούν να κομίσουν επιπρόσθετα οφέλη τόσο 
στους καταναλωτές όσο και στη βιομηχανία, ιδίως όσον αφορά την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων.

Ιδιωτικές υπηρεσίες έκτακτων κλήσεων (συστήματα eCall με την υποστήριξη από τρίτα 
μέρη)

Οι ιδιωτικές υπηρεσίες έκτακτων κλήσεων εισάχθηκαν για πρώτη φορά στην Ευρώπη κατά 
τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και προσφέρονται σήμερα από διάφορους κλάδους της 
αυτοκινητοβιομηχανίας και παρόχους υπηρεσιών. Ωστόσο μόνο γύρω στο 0,7% των 
οχημάτων είναι σήμερα εξοπλισμένα με ιδιωτικά συστήματα κλήσης έκτακτης ανάγκης εντός 
της ΕΕ, ενώ ο αριθμός τους μόλις και αυξάνεται. Επιπλέον, αυτά τα ιδιοταγή συστήματα δεν 
προσφέρουν πανενωσιακή διαλειτουργικότητα ούτε συνέχεια. Κανονικά, προσφέρονται μόνο 
σε αυτοκίνητα της ανώτατης κατηγορίας και σε χώρες που προσφέρουν σαφή επιχειρηματική 
ευκαιρία.

Όπως συμβαίνει με την προσφορά οποιωνδήποτε πρόσθετων εφαρμογών υπηρεσιών, η 
εισηγήτριά σας πιστεύει ότι η πανενωσιακή δημόσια υπηρεσία eCall που βασίζεται στον 
αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και οι ιδιωτικές υπηρεσίες κλήσεων έκτακτης ανάγκης 
μπορούν να συνυπάρχουν, εφόσον εγκριθούν τα αναγκαία μέτρα που διασφαλίζουν τη 
συνέχεια στην παροχή της υπηρεσίας προς τον καταναλωτή και ληφθούν τα αναγκαία μέτρα 
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προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Το eCall πρέπει να είναι δημόσια υπηρεσία κλήσεων έκτακτης ανάγκης, η οποία παρέχεται 
δωρεάν προς όφελος οποιουδήποτε οδηγού οπουδήποτε στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως της 
μάρκας του οχήματός του. Όλα τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με το δημόσιο 
σύστημα eCall επί του οχήματος που βασίζεται στην υπηρεσία 112, το δε σύστημα αυτό 
πρέπει να είναι διαρκώς διαθέσιμο, τουλάχιστον ως εφεδρική επιλογή. Επιπλέον, οι 
καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται με σαφήνεια σχετικά με τις διαφορές του συστήματος
eCall επί του οχήματος και των συστημάτων έκτακτης ανάγκης που υποστηρίζονται από 
τρίτους, πρέπει δε να έχουν τη δυνατότητα μετάβασης στην πανενωσιακή υπηρεσία eCall ανά 
πάσα στιγμή. 

Άλλες διασαφηνίσεις

Πέρα από τις παραμέτρους που περιγράφηκαν παραπάνω, η εισηγήτριά σας θεωρεί αναγκαίο 
να διασφαλίζεται στο σύνολο της πρότασης ότι η υποχρεωτική εισαγωγή του συστήματος
eCall επί του οχήματος πρέπει να βασίζεται σε εξοπλισμό ενσωματωμένο επί του οχήματος 
και όχι σε νομαδικές συσκευές (όπως τα κινητά τηλέφωνα), καθώς οι τελευταίες μπορεί να 
αφαιρεθούν ή απλώς να ξεχάσει κανείς να τις ενεργοποιήσει. 

Πέραν τούτου, πρέπει να υποστηριχθεί η πρόταση της Επιτροπής να εισαχθεί υποχρεωτικός 
εξοπλισμός οχημάτων με το σύστημα eCall επί του οχήματος κατά την πρώτη φάση μόνο σε 
κατηγορίες οχημάτων στα οποία υπάρχει ήδη ο κατάλληλος μηχανισμός ενεργοποίησης. 
Ωστόσο πρέπει να ενθαρρυνθεί η Επιτροπή να προχωρήσει παραπέρα με βάση τις ήδη 
δρομολογημένες εργασίες και να παρουσιάσει προτάσεις για την επέκταση της παροχής 
υπηρεσιών eCall το συντομότερο δυνατό και στις μοτοσικλέτες, καθώς και σε βαρέα 
φορτηγά, πούλμαν και λεωφορεία.

Η εισηγήτριά σας πιστεύει επίσης ότι το σύστημα eCall πρέπει να ελέγχεται περιοδικά, για να 
διασφαλίζεται η λειτουργικότητά του σε όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος.  Καθώς αυτή η 
παράμετρος προχωρεί πέρα από τη νομοθεσία έγκρισης τύπου και δεν είναι δυνατή η θέσπιση 
υποχρεώσεων στην παρούσα πρόταση, οι συννομοθέτες πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
εξακολουθήσουν να λαμβάνουν υπόψη την εισαγωγή του συστήματος eCall κατά την 
αναθεώρηση της οδηγίας 2009/40/EΚ για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων 
οχημάτων.

Τέλος, για να διασφαλιστεί η σαφήνεια της παρούσας νομοθετικής πράξης, η εισηγήτριά σας 
προτείνει τροποποιήσεις στους ορισμούς που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της καθώς 
και στις εξουσίες που πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή σε σχέση με την έγκριση των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Ο ακόλουθος κατάλογος των ενδιαφερομένων μερών έχει καταρτισθεί με βάση τις 
συνεδριάσεις, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και τα έγγραφα θέσης που μεσολάβησαν από τον 
ορισμό της εισηγήτριας έως την προθεσμία υποβολής του παρόντος σχεδίου έκθεσης τον 
Οκτώβριο του 2013.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός, δεδομένου ότι είναι 
δύσκολο να απαριθμηθούν όλες οι έμμεσες συμμετοχές και το έργο υπεράσπισης που 
ενέπνευσαν την έκθεση. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το παρόν σχέδιο έκθεσης 
σηματοδοτεί μόνο το αρχικό στάδιο των εργασιών στο Κοινοβούλιο και ότι οι συζητήσεις και 
το νομοθετικό έργο θα συνεχιστούν έως την τελική έγκριση της παρούσας νομοθετικής 
πράξης. Οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες παρέχουν στοιχεία και σε μεταγενέστερα στάδια· 
κατά συνέπεια, ο ακόλουθος κατάλογος μπορεί να θεωρηθεί ελλιπής.

Ωστόσο, με αυτό το «αποτύπωμα των λόμπι» η εισηγήτρια φιλοδοξεί να δείξει με ανοικτό 
τρόπο από πού προέρχεται η έμπνευση για το παρόν σχέδιο έκθεσης.

Κατάλογος ενδιαφερομένων μερών

 ACEA - European Automobile Manufacturers' Association
 AFCAR - Alliance for the Freedom of Car Repair
 BMW
 BOSCH
 CLEPA - European Association of Automotive Suppliers
 EENA
 ERTICO
 ETSC - European Transport Safety Council
 European GNSS Agency
 FIA - Federation Internationale de l'Automobile
 FIGIEFA - International Federation of Automotive Aftermarket Distributors
 GDV - German Insurance Association
 Hyundai
 IMA - Inter Mutuelles Assistance
 Insurance Europe
 JAMA
 PSA
 SNSA - Syndicat National des Sociétés d’Assistance
 Toyota Motor Europe
 VDA - German Association of the Automotive Industry

Τέλος, η εισηγήτρια έχει εργαστεί επί του θέματος εδώ και χρόνια, μεταξύ άλλων υπό την 
ιδιότητά της ως συνεισηγήτριας για την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας το 2012. Για υποβολή 
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αιτήσεως πριν από την έναρξη εργασιών σε αυτή την έκθεση, παρακαλείσθε να 
επικοινωνήσετε με το γραφείο της εισηγήτριας.


