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Τροπολογία 4
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το άρθρο 6 της οδηγίας 2010/40/ΕΕ 
προβλέπει ότι η Επιτροπή εκδίδει 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με 
τις προδιαγραφές που απαιτούνται για να 
εξασφαλιστεί συμβατότητα, 
διαλειτουργικότητα και συνέχεια για την 
ανάπτυξη και τη λειτουργική χρήση 
ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) 
για τις δράσεις προτεραιότητας.

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 5
Ivo Belet

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 305/2013 της Επιτροπής, της 26ης 
Νοεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση της 
οδηγίας 2010/40/EΕ σχετικά με την 
εναρμονισμένη παροχή διαλειτουργικού σε 
όλη την ΕΕ συστήματος eCall21, θεσπίζει 
τις προδιαγραφές αναβάθμισης της 
υποδομής των κέντρων λήψης κλήσεων 
έκτακτης ανάγκης (PSAP) που απαιτείται 
για την ορθή λήψη και διεκπεραίωση των 
κλήσεων eCall, ώστε να εξασφαλισθεί η 
συμβατότητα, η διαλειτουργικότητα και η 
αδιάλειπτη παροχή της εναρμονισμένης σε 
όλη την ΕΕ υπηρεσίας eCall.

(3) Ο κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 305/2013 της Επιτροπής, της 26ης 
Νοεμβρίου 2012, για τη συμπλήρωση της 
οδηγίας 2010/40/EΕ σχετικά με την 
εναρμονισμένη παροχή διαλειτουργικού σε 
όλη την ΕΕ συστήματος eCall21, θεσπίζει 
τις προδιαγραφές αναβάθμισης της 
υποδομής των κέντρων λήψης κλήσεων 
έκτακτης ανάγκης (PSAP) που απαιτείται 
για την ορθή λήψη και διεκπεραίωση των 
κλήσεων eCall, ώστε να εξασφαλισθεί η 
συμβατότητα, η διαλειτουργικότητα και η 
αδιάλειπτη παροχή της εναρμονισμένης σε 
όλη την ΕΕ υπηρεσίας eCall και απαιτεί 
από τα κράτη μέλη μέχρι τις 23 
Οκτωβρίου 2013 να υποβάλει έκθεση 
σχετικά με την κατάσταση υλοποίησης, 
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συμπεριλαμβανομένου του 
χρονοδιαγράμματος κατά τα δύο επόμενα 
έτη·

__________________ __________________
21 ΕΕ L 91, 3.4.2013, σ. 1. 21 ΕΕ L 91, 3.4.2013, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 6
Ivo Belet

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη έχουν 
υπογράψει ή στηρίξει το Μνημόνιο 
Συμφωνίας για την υλοποίηση 
διαλειτουργικής υπηρεσίας eCall εντός 
του οχήματος·

Or. en

Τροπολογία 7
Evžen Tošenovský

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να εξασφαλιστεί η 
διαλειτουργικότητα και η αδιάλειπτη 
παροχή της υπηρεσίας σε ολόκληρη την 
Ένωση και για να περισταλεί το κόστος 
εφαρμογής για την Ένωση συνολικά, είναι 
αναγκαίο να αναπτύξουν όλα τα κράτη 
μέλη τη δράση προτεραιότητας eCall 
σύμφωνα με τις κοινές προδιαγραφές που 
ορίζει ο κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 305/2013. Αυτό δεν θίγει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 

(6) Για να εξασφαλιστεί πλήρης 
λειτουργικότητα, συμβατότητα,
διαλειτουργικότητα και η αδιάλειπτη 
παροχή της υπηρεσίας σε ολόκληρη την 
Ένωση και για να περισταλεί το κόστος 
εφαρμογής για την Ένωση συνολικά, είναι 
αναγκαίο να αναπτύξουν όλα τα κράτη 
μέλη τη δράση προτεραιότητας eCall 
σύμφωνα με τις κοινές προδιαγραφές που 
ορίζει ο κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός 
(ΕΕ) αριθ. 305/2013. Αυτό δεν θίγει το 
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αναπτύξουν πρόσθετα τεχνικά μέσα για να 
διεκπεραιώνουν άλλες κλήσεις έκτακτης 
ανάγκης.

δικαίωμα των κρατών μελών να 
αναπτύξουν πρόσθετα τεχνικά μέσα για να 
διεκπεραιώνουν άλλες κλήσεις έκτακτης 
ανάγκης.

Or. en

Τροπολογία 8
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) Όπως έχει αποδειχθεί από άλλα 
συστήματα κλήσεων έκτακτης ανάγκης, οι 
χειροκίνητες κλήσεις eCall ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν αριθμό κλήσεων για την 
παροχή βοήθειας. Εάν χρειασθεί, τα κράτη 
μέλη μπορούν να θέσουν σε εφαρμογή όλα 
τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά 
μέσα για να φιλτράρουν αυτές τις κλήσεις 
για την παροχή βοήθειας, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι τα PSAP του eCall 
διεκπεραιώνουν μόνον τις πραγματικές 
κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Στη 
διαδικασία αυτή, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι η διαχείριση όλων 
των κλήσεων γίνεται με τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο. 

Or. ro

Τροπολογία 9
Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA 

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Για να διασφαλιστεί ισχυρή και 
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ανταγωνιστική αυτοκινητοβιομηχανία για 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει 
να παρατηρηθεί ότι η εισαγωγή 
πρόσθετων ηλεκτρονικών 
χαρακτηριστικών σε αυτοκίνητα πρέπει 
να πραγματοποιηθεί χωρίς τη 
συμπερίληψη υποχρεωτικών ειδικών 
τεχνικών εφαρμογών σε αυτοκίνητα και 
με τρόπο που δεν θα αυξάνει το κόστος 
των ερευνών για συμμόρφωση στη 
νομοθεσία περί ανταγωνισμού για τον 
δημόσιο τομέα.

Or. en

Τροπολογία 10
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Δεν είναι όλοι οι πολίτες της Ένωσης 
εξοικειωμένοι με τη χρήση της υπηρεσίας 
eCall. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διοργανώσουν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με την 
Επιτροπή. Οι εκστρατείες αυτές πρέπει 
να ενημερώνουν τους πολίτες για την 
ύπαρξη δωρεάν και δημοσία διαθέσιμης 
υπηρεσίας eCall, δίνοντας έμφαση στα 
οφέλη και τα λειτουργικά προτερήματα 
του συστήματος. 

Or. ro

Τροπολογία 11
Evžen Tošenovský

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Όλα τα στοιχεία της υπηρεσίας eCall
που αφορούν τις ακριβείς και αξιόπιστες
πληροφορίες εντοπισμού θέσης από 
κινητό τερματικό εξοπλισμένο με 
σύστημα GNSS, πρέπει να διασφαλίζουν 
συμβατότητα με τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης 
EGNOS και Galileo και να αξιοποιήσουν 
πλήρως τα εν λόγω ενωσιακά 
προγράμματα όταν καταστούν 
επιχειρησιακά.

Or. en

Τροπολογία 12
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αν τα κράτη μέλη το κρίνουν ευκταίο, 
μπορούν να αναπτύσσουν την αναγκαία 
υποδομή eCall των PSAP. Πρέπει να 
επισημανθεί ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν 
και πρέπει να εξακολουθήσουν να 
διαθέτουν το δικαίωμα να διοργανώνουν 
τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης όπως 
αυτά επιθυμούν.
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πρέπει να τις διεκπεραιώνουν τα PSAP 
του eCall, και ιδίως τις χειροκίνητες 
κλήσεις eCall.

Or. nl

Τροπολογία 13
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν το αργότερο 
έως την 1η Ιουνίου 2016 την αναγκαία 
υποδομή eCall των PSAP που είναι 
απαραίτητη για την ορθή λήψη και 
διεκπεραίωση όλων των κλήσεων eCall 
στο έδαφός τους, αφαιρουμένων των 
κλήσεων που δεν είναι έκτακτης ανάγκης 
εφόσον χρειάζεται, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κατ’εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2013, ώστε να 
εξασφαλισθεί η συμβατότητα, η 
διαλειτουργικότητα και η αδιάλειπτη 
παροχή της υπηρεσίας eCall σε όλη την 
ΕΕ. Αυτό δεν θίγει το δικαίωμα κάθε 
κράτους μέλους να οργανώσει τις οικείες 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατά τον πιο 
οικονομικό και κατάλληλο τρόπο για τις 
ανάγκες του, όπως επίσης θα έχει τη 
δυνατότητα να φιλτράρει τις κλήσεις που 
δεν είναι έκτακτης ανάγκης και δεν θα 
πρέπει να τις διεκπεραιώνουν τα PSAP του 
eCall, και ιδίως τις χειροκίνητες κλήσεις 
eCall.

Or. ro

Τροπολογία 14
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το αργότερο 18 μήνες από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας απόφασης, τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην 
Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση 
εφαρμογής της παρούσας απόφασης. Η 
εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει 
τουλάχιστον κατάλογο των αρχών που 
είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης των λειτουργιών των 
PSAP για κλήσεις eCall προς τις 
απαιτήσεις του άρθρου 3 του κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
305/2013, κατάλογο και γεωγραφική 
κάλυψη των PSAP για κλήσεις eCall, 
περιγραφή των δοκιμών συμμόρφωσης 
και περιγραφή των πρωτοκόλλων για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων.

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 15
Ivo Belet

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, το 
αργότερο μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2015, 
ότι οι κλήσεις eCalls μπορούν να 
προέρχονται από οποιοδήποτε σημείο της 
επικράτειάς τους.

Or. en


