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Τροπολογία 22
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

▌ Πρόταση ▌ Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 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. it

Τροπολογία 23
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4 α) Εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η 
βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας 
112 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι 
ώστε να παράσχει άμεση και 
αποτελεσματική βοήθεια σε έκτακτες 
περιστάσεις.

Or. lv

Τροπολογία 24
Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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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 δυνατότητα για τους 
χρήστες να επιλέξουν το σύστημα 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

Αιτιολόγηση

Επειδή το σύστημα eCall κατασκευάζεται από άλλον παραγωγό και όχι από τον κατασκευαστή 
του οχήματος, η υποχρέωση για τον κατασκευαστή να προσθέσει ένα προϊόν στο δικό του 
προϊόν είναι «αντίθετη» με τους μηχανισμούς της ελεύθερης αγοράς, την επιχειρηματική 
ελευθερία και μια ισορροπημένη σχέση επιχείρησης προς επιχείρηση (B to B), ενώ η υποχρέωση 
πρόβλεψης δυνατότητας για την εγκατάσταση τέτοιου συστήματος συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις μιας ανταγωνιστικής αγοράς.

Τροπολογία 25
Evžen Tošenovský

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) Το σύστημα eCall θα εκπροσωπεί 
μια σημαντική δομή που αποτελείται από 
πολυάριθμους φορείς οι οποίοι
ασχολούνται με την ασφάλεια της 
ανθρώπινης ζωής. Ως εκ τούτου είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό το ζήτημα της 
ευθύνης να ρυθμίζεται από τον παρόντα 
μηχανισμό ώστε να επιτρέψει στους 
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χρήστες να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη και 
ταυτόχρονα να υπάρξει ομαλή λειτουργία 
του συστήματος eCall.

Or. en

Τροπολογία 26
Evžen Tošenovský

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 αποτελεί 
βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική 
λειτουργία του συστήματος eCall επί του 
οχήματος. Κατά συνέπεια, κρίνεται 
σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτική η 
πλήρη συμβατότητά του με τις υπηρεσίες 
που παρέχονται από τα συστήματα 
παγκόσμιας δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης, και ειδικότερα τα 
συστήματα που δημιουργήθηκαν στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων Galileo και 
EGNOS, μόλις καταστούν πλήρως 
επιχειρησιακά, 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

Τροπολογία 27
Mario Pirillo
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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 
Επιτροπή οφείλει ωστόσο να προβεί σε 
εκτίμηση της δυνατότητας να επεκταθεί 
η υποχρέωση εξοπλισμού και άλλων 
κατηγοριών οχημάτων που δεν 
περιλαμβάνονται στον παρόντα 
κανονισμό με το σύστημα eCall.

Or. it

Τροπολογία 28
Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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) Η επιλογή όσον αφορά τον εξοπλισμό
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.

Or. en

Τροπολογία 29
Françoise Grossetête
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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, να παρέχουν πρόσθετες 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 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. fr

Τροπολογία 30
Jean-Pierre Audy

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 που 
παρέχονται από ιδιωτικούς προμηθευτές, 
παράλληλα με ή με βάση το σύστημα 
έκτακτης κλήσης στον αριθμό 112 επί του 
οχήματος. Οι πρόσθετες αυτές υπηρεσίες 
όμως θα πρέπει να πιστοποιούνται από 
αρμόδια αρχή αναγνωρισμένη από τις 
αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για την 
οδική ασφάλεια, έτσι ώστε μην αποσπούν 
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την προσοχή του οδηγού και θα πρέπει να 
προσφέρονται στους καταναλωτές 
προαιρετικά.

Or. fr

Τροπολογία 31
Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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) Η επιλογή του εξοπλισμού 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 32
Françoise Grossetête

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 σε 
όλους τους ανεξάρτητους παρόχους για 
σκοπούς επισκευής και συντήρησης 
σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

Or. fr

Τροπολογία 33
Ivo Belet

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, 
όλα τα συστατικά μέρη του συστήματος
eCall επί του οχήματος θα πρέπει να 
προσφέρονται δωρεάν και χωρίς 
διακρίσεις σε όλους τους ανεξάρτητους 
παρόχους και να βασίζονται σε 
διαλειτουργική, τυποποιημένη πλατφόρμα 
ανοιχτής πρόσβασης, ώστε να 
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πιθανών 
μελλοντικών εφαρμογών ή υπηρεσιών επί 
του οχήματος.

Προκειμένου να προσαρμοστεί ο τρόπος 
πρόσβασης στις πληροφορίες του 
οχήματος που αφορούν την επισκευή και 
συντήρηση στην τεχνική πρόοδο,
υφίσταται επείγουσα ανάγκη να 
καταβληθούν προσπάθειες για την 
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επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις 
τεχνικές απαιτήσεις του εγκατεστημένου
συστήματος στο όχημα και 
επικαιροποίησης αντίστοιχα της 
υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 34
Mario Pirillo

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 χωρίς 
χρονοτριβή, 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. it
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Τροπολογία 35
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

Τροπολογία 36
Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να διαφυλαχθεί ο ολοκληρωμένος 
χαρακτήρας του συστήματος έγκρισης 
τύπου, μόνον τα συστήματα eCall επί του 
οχήματος που μπορούν να ελεγχθούν 
πλήρως θα πρέπει να γίνονται δεκτά για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

(10) Για να διαφυλαχθεί ο ολοκληρωμένος 
χαρακτήρας του συστήματος έγκρισης 
τύπου, μόνον τα συστήματα eCall επί του 
οχήματος που μπορούν να ελεγχθούν 
πλήρως και που βασίζονται σε ανοιχτή 
πηγή, θα πρέπει να γίνονται δεκτά για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 37
Mario Pirillo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

Τροπολογία 38
Evžen Tošenovský

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 και στους 
παρόχους υπηρεσιών, ώστε να 
προσαρμοστούν στις τεχνικές απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητα 
του συστήματος eCall σε όλη την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 39
Françoise Grossetête

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
τουλάχιστον 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
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Τροπολογία 40
Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 έχουν τη 
δυνατότητα να εξοπλισθούν με σύστημα 
eCall επί του οχήματος εάν οι χρήστες το
επιλέξουν, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό και τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις βάσει του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 41
Mario Pirillo

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

Or. it

Τροπολογία 42
Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 43
Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 για τους 
οποίους οι χρήστες έχουν επιλέξει την 
εγκατάσταση του συστήματος 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
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Τροπολογία 44
Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 τα νέα οχήματα που έχουν 
εγκαταστήσει το σύστημα eCall επί του 
οχήματος κατασκευάζονται έτσι ώστε η 
κλήση eCall στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό 
έκτακτης ανάγκης 112 να μπορεί επίσης να 
ενεργοποιείται χειροκίνητα.

Or. en

Τροπολογία 45
Ivo Belet

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 συστήματα 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που 
βρίσκονται σε λειτουργία, όπως είναι τα 
συστήματα Galileo και EGNOS, 12 μήνες 
μετά την αρχική επιχειρησιακή τους 
δυνατότητα.

Or. en

Τροπολογία 46
Evžen Tošenovský
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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 παγκόσμια
συστήματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, 
όπως είναι τα επιχειρησιακά συστήματα 
Galileo και EGNOS.

Or. en

Τροπολογία 47
Mario Pirillo

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 
έγκρισης τύπου.

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

Or. it

Τροπολογία 48
Paul Rübig

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 

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 
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επισκευής και της συντήρησής του. επισκευής και της συντήρησής του, καθώς 
και για τους σκοπούς της ανάπτυξης και 
εφαρμογής περαιτέρω υπηρεσιών που θα 
βασίζονται σε μια διαλειτουργική, 
τυποποιημένη και ανοιχτή πλατφόρμα για 
πιθανές μελλοντικές εφαρμογές ή 
υπηρεσίες επί του οχήματος.

Or. de

Τροπολογία 49
Ivo Belet

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 συντήρησης του 
οχήματος.

Or. en

Τροπολογία 50
Konrad Szymański

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 συντήρησης του 
οχήματος.
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Or. en

Τροπολογία 51
Mario Pirillo

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. it

Τροπολογία 52
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Για τους σκοπούς της επισκευής και 
της συντήρησης του οχήματος, καθώς 
και για μελλοντικές εφαρμογές ή 
υπηρεσίες επί του οχήματος, οι 
κατασκευαστές και οι ανεξάρτητοι 
πάροχοι συμφωνούν υπό την εποπτεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής έως τον 
Ιανουάριο του 2017 όσον αφορά τις 
τεχνικές απαιτήσεις μιας 
διαλειτουργικής, τυποποιημένης και 
ασφαλούς πλατφόρμας ανοιχτής 
πρόσβασης, στην οποία θα βασίζεται το 
σύστημα eCall επί του οχήματος.

Or. en
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Τροπολογία 53
Konrad Szymański

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Μετά την έγκριση 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 επί του οχήματος.

Or. en

Τροπολογία 54
Paul Rübig

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Εγκρίνοντας αυτές τις νομικές 
πράξεις, η Επιτροπή δημιουργεί τις 
τεχνικές προϋποθέσεις για μια 
διαλειτουργική, τυποποιημένη, ασφαλή 
και ανοιχτής πρόσβασης πλατφόρμα. 
Αυτή πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση 
για εργασίες επισκευής και συντήρησης 
για όλους τους παρόχους της αγοράς
κατά τρόπο που δεν προβαίνει σε 
διακρίσεις.

Or. de

Τροπολογία 55
Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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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.

Η ανάπτυξη του συστήματος πρέπει να 
εξασφαλίζει την συμμόρφωση με 
υφιστάμενους κανόνες προστασίας των
δεδομένων για αυτούς οι οποίοι 
διαμένουν στον χώρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ιδιαίτερα σε σχέση με τις 
δυνατότητες ανίχνευσης των συσκευών 
που χρησιμοποιούνται στο σύστημα. Η 
εγκατάσταση παρόμοιων συσκευών στο 
όχημα θα πρέπει να πραγματοποιείται 
από τους κατασκευαστές των οχημάτων 
με βάση και μόνο μια πολιτική 
εθελούσιας συμμετοχής του τελικού 
χρήστη.

Or. en

Τροπολογία 56
Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την οδηγία 95/46/EΚ και την 
οδηγία 2002/58/EΚ, οι κατασκευαστές 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα 
που είναι εξοπλισμένα με το σύστημα 
eCall επί του οχήματος δεν είναι 
ανιχνεύσιμα και ότι δεν υπόκεινται σε 
συνεχή εντοπισμό όταν το σύστημα eCall
λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετακινήθηκε από την πρώτη θέση στο άρθρο.
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Τροπολογία 57
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Δεδομένα τα οποία αποθηκεύονται 
στο σύστημα επί του οχήματος θα 
διατηρούνται για την καθορισμένη
νόμιμη περίοδο όσον αφορά την ποινική 
ευθύνη σε εθνικό επίπεδο·

Or. ro

Τροπολογία 58
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. Θα πρέπει να είναι δυνατόν η 
επαναφορά του συστήματος και η 
διαγραφή δεδομένων που έχουν 
καταγραφεί κατά την μεταφορά της 
ιδιοκτησίας του οχήματος·

Or. ro

Τροπολογία 59
Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) το γεγονός ότι το σύστημα eCall επί 
του οχήματος ενεργοποιείται αυτόματα·

(β) με ποιο τρόπο ενεργοποιείται το 
σύστημα eCall επί του οχήματος καθώς 
και ότι δεν ενεργοποιείται αυτόματα·

Or. en

Τροπολογία 60
Ivo Belet

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων 
που έχουν οι χρήστες ως προς τα δεδομένα 
τους·

(η) τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων 
που έχουν οι χρήστες ως προς τα δεδομένα 
τους, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης 
ενός ανεξάρτητου σημείου επαφής για 
την εξέταση καταγγελιών·

Or. en

Τροπολογία 61
Jean-Pierre Audy

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 2017 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
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Τροπολογία 62
Françoise Grossetête

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 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 63
Amelia Andersdotter
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 ορισμένα 
οχήματα ή κλάσεις οχημάτων των 
κατηγοριών Μ1 και Ν1 από την 
υποχρέωση να προβλέπουν τη δυνατότητα
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.

Or. en
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Τροπολογία 64
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 
παράγραφος 7, στο άρθρο 6 παράγραφος 4 
και στο άρθρο 8 παράγραφος 2 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 
αόριστο χρονικό διάστημα από την 
[…][Publications Office, please insert the 
exact date of entry into force].

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 
παράγραφος 7, στο άρθρο 6 παράγραφος 4 
και στο άρθρο 8 παράγραφος 2 
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 
περίοδο επτά ετών από την […][Υπηρεσία 
Εκδόσεων, προσθέσετε την ακριβή ημέρα 
έναρξης ισχύος]. Η Επιτροπή εκπονεί 
έκθεση σχετικά με τις ανατεθείσες 
αρμοδιότητες το αργότερο εννέα μήνες 
πριν τη λήξη της περιόδου των επτά 
ετών. Η ανάθεση εξουσίας ανανεώνεται 
αυτομάτως για περιόδους ίσης διάρκειας, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλει αντιρρήσεις 
τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την 
εκπνοή κάθε περιόδου.

Or. ro

Τροπολογία 65
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 
2015.

Εφαρμόζεται το αργότερο 36 μήνες μετά 
τη δημοσίευσή του καθώς και τη 
δημοσίευση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την 
προϋπόθεση ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν 
εγκαταστήσει την απαιτούμενη 
επιχειρησιακή υποδομή.

Or. fr
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Τροπολογία 66
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 
2015.

Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2017.

Or. fr


