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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ανάπτυξη της διαλειτουργικής υπηρεσίας eCall σε επίπεδο ΕΕ στα οχήματα όλων των
χωρών της ΕΕ αποτελεί μια από τις κυριότερες προτεραιότητες της Ένωσης και εντάσσεται 
στο πρόγραμμα για την οδική ασφάλεια 2011-2020. Το 2012, σκοτώθηκαν περίπου 28.000 
άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο άτομα σε περίπου 1,1 
εκατομμύριο τροχαία ατυχήματα στο οδικό δίκτυο της ΕΕ.

Σκοπός του ενσωματωμένου στο όχημα συστήματος eCall είναι να ενημερώνει τις υπηρεσίες
έκτακτης ανάγκης και να διασφαλίζει την έγκαιρη άφιξη εξειδικευμένου και δεόντως 
εξοπλισμένου προσωπικού βοήθειας σε περιπτώσεις σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, με 
καθαρό όφελος χρόνου περίπου δέκα λεπτά.

Επί του παρόντος μόνο περίπου 0,7% των οχημάτων είναι εξοπλισμένο με ιδιωτικά 
συστήματα eCall στην ΕΕ· διάφορες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες το παρέχουν ήδη
μαζί με άλλες υπηρεσίες (βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος, δυναμική πλοήγηση...). 

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση απόφασης για την ανάπτυξη διαλειτουργικού
συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ που ευθυγραμμίζεται με το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για 
την οδική ασφάλεια 2011-2020 και το παλαιότερο ψήφισμα που είχε εγκρίνει στις 3 Ιουλίου 
2012 (P7_TA (2012) 0274).

Ωστόσο, για να είναι σε θέση τα κράτη μέλη να θεσπίσουν την αντίστοιχη υποδομή Κέντρου
Λήψης Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης (PSAP) και για να δοθεί δυνατότητα στην 
αυτοκινητοβιομηχανία να εφαρμόσει τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να καθοριστούν 
μέχρι τα μέσα του 2014 μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, σε όλα τα νέα αυτοκίνητα, η 
ημερομηνία στόχος της 1ης Οκτωβρίου 2015 κρίνεται πολύ φιλόδοξη. Συνεπώς, ο εισηγητής 
συνιστά τη μετάθεσή της για τον Ιούλιο του 2016.

Επιπλέον, ο εισηγητής εισάγει την υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίζουν επίσης 
ισοδύναμο επίπεδο ακριβείας και αξιοπιστίας του εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης του
καλούντος κλήση 112 από κινητό τηλέφωνο.

Η ανάπτυξη συστήματος eCall επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία θέσης GNSS μπορούν να 
αναζητηθούν και να διαβιβαστούν αποτελεσματικά μέσω κινητών δικτύων στις υπηρεσίες
112. Μολονότι η σημασία του eCall δεν αμφισβητείται, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι 
κλήσεις αυτές αντιστοιχούν μόνο περίπου στο 1,7 %1 των ετήσιων κλήσεων έκτακτης 
ανάγκης στην ΕΕ. Η πρόταση που υποβάλλει η Επιτροπή δημιουργεί μια αναιτιολόγητη
συνεπακόλουθη κατάσταση, στην οποία οι πολίτες μπορούν να εντοπιστούν με ακρίβεια μετά 
από τροχαίο ατύχημα μόνο από τις υπηρεσίες 112. 
Η υποχρέωση αυτή θα δώσει στους πολίτες και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τη 
δυνατότητα να μεγιστοποιήσουν τα κοινωνικά οφέλη από τη χρήση των τεχνολογιών 
εντοπισμού θέσης GNSS, καθόσον εκτιμάται ότι θα γίνονται περίπου 5,5 εκατομμύρια eCalls

                                               
1 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252
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κάθε χρόνο σε σύγκριση με τα 320 εκατ. κλήσεων έκτακτης ανάγκης που γίνονται κάθε
χρόνο στην ΕΕ.

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες, και όχι μόνο αυτοί που 
διαθέτουν οχήματα εξοπλισμένα με σύστημα eCall, μπορούν να επωφελούνται από τις ήδη 
ευρέως διαδεδομένες τεχνολογίας εντοπισμού θέσης GNSS.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και 
Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει 
τον ακριβή και αξιόπιστο εντοπισμό της 
γεωγραφικής θέσης του καλούντος για τις 
κλήσεις 112 το 2007, το 2011, το 2013,
και στη γραπτή δήλωση 0044/2007, στο 
ψήφισμά του P7 _TA(2011)0306, στην 
κοινοβουλευτική ερώτηση για προφορική 
απάντηση της 31ης Μαΐου 2013 και μέχρι 
στιγμής, ελάχιστη είναι η πρόοδος που 
έχει επιτευχθεί·

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να διασφαλιστεί η ισοδύναμη
πρόσβαση στον αριθμό κλήσης έκτακτης
ανάγκης 112 και τις υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης για όλους τους πολίτες, το 
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επίπεδο ακριβείας και αξιοπιστίας του 
εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης του 
καλούντος για κλήση του αριθμού 112
από κινητό τερματικό εξοπλισμένο με 
σύστημα GNSS πρέπει να είναι 
ισοδύναμο με αυτό του συστήματος 
eCall. Το άρθρο 26 της οδηγίας
2009/136/ΕΚ για τον ενιαίο ευρωπαϊκό
αριθμό κλήσεων έκτακτης ανάγκης 112, 
προβλέπει κριτήρια ακρίβειας και 
αξιοπιστίας, όσον αφορά τον εντοπισμό 
της γεωγραφικής θέσης του καλούντος 
που καθορίζονται από την αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή ενώ η Επιτροπή, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με την BEREC,
μπορεί να λαμβάνει τεχνικά εκτελεστικά 
μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 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 

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. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης 
ότι το επίπεδο ακριβείας και αξιοπιστίας 
του εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης 
του καλούντος για κλήση του αριθμού
112 από κινητό τερματικό εξοπλισμένο με 
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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.

σύστημα GNSS είναι ισοδύναμο με αυτό
του συστήματος eCall, σύμφωνα με την 
οδηγία 95/46/EC για την προστασία των 
δεδομένων, και το αργότερο μέχρι την 1η 
Ιουνίου 2016. 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.
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