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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πρόταση της Επιτροπής

Η Επιτροπή εξετάζει για το eCall από το 2005 και προσπάθησε να το θεσπίσει σε εθελοντική 
βάση. Καθώς η εθελοντική αυτή προσέγγιση δεν λειτούργησε επιτυχώς - σήμερα μόνο το
0,7% των οχημάτων είναι εξοπλισμένο με σύστημα eCall - η Επιτροπή επεξεργάζεται
νομοθετικές διατάξεις προκειμένου να καταστήσει υποχρεωτική την υπηρεσία eCall στα νέα 
οχήματα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 3 Ιουλίου 2012 με ευρεία πλειοψηφία έκθεση ιδίας 
πρωτοβουλίας, με τίτλο "eCall - μια νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες". Στην έκθεση αυτή, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε ότι το eCall πρέπει να αποτελέσει ένα δημόσιο 
σύστημα κλήσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για ολόκληρη την ΕΕ, που θα ήταν 
ενσωματωμένο στο όχημα και θα βασιζόταν στον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, 
καθώς και σε ενιαία ευρωπαϊκά πρότυπα.
Η Επιτροπή υιοθέτησε εν πολλοίς την έκθεση του Κοινοβουλίου τις δύο προτάσεις που έχουν 
ήδη υποβληθεί.

Η Επιτροπή επέλεξε μια κανονιστική προσέγγιση. Το σύστημα eCall θα βασίζεται στην 
εγκατάσταση σε όλα τα οχήματα εξοπλισμού εγκεκριμένου τύπου για τον ενιαίο ευρωπαϊκό 
αριθμό κλήσεων έκτακτης ανάγκης 112, αρχής γενομένης από ορισμένες κατηγορίες 
οχημάτων, καθώς και σε ένα πλαίσιο για τη διεκπεραίωση των κλήσεων eCall από τα δίκτυα 
τηλεπικοινωνιών και τα κέντρα λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης (PSAP). Με την 
προσέγγιση αυτή, το eCall θα διατίθεται ως ενωσιακής κλίμακας υπηρεσία σε όλους τους 
πολίτες στην Ευρώπη, θα επιταχυνθεί η καθιέρωσή του και θα αξιοποιηθεί πλήρως το 
δυναμικό του eCall, ώστε να περιορισθούν οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και να μετριασθεί 
η σοβαρότητα των τραυματισμών. Με βάση και παράλληλα προς τον τυποποιημένο αυτόν 
εργοστασιακό εξοπλισμό βάση του αριθμού κλήσης 112, είναι δυνατόν να προβλεφθούν και 
άλλες ενσωματωμένες επί του οχήματος υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή/και υπηρεσίες με 
πρόσθετο όφελος που θα παρέχονται στον τελικό χρήστη και θα βελτιώνουν περαιτέρω την 
ασφάλεια και θα προσφέρουν επιπλέον οικονομικά πλεονεκτήματα.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2011 η Επιτροπή ενέκρινε σύσταση για τη στήριξη μιας πανευρωπαϊκής 
υπηρεσίας κλήσης eCall σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη μετάδοση κλήσεων 
έκτακτης ανάγκης από το όχημα με βάση τον αριθμό 112 («eCalls»).

Προκειμένου να ολοκληρώσει την εφαρμογή της στρατηγικής για το eCall και να 
εξασφαλιστεί έγκαιρη και παράλληλη καθιέρωση της υπηρεσίας eCall βάσει του 112 από τις 
τρεις ομάδες ενδιαφερομένων (φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας, δημόσιες 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και αυτοκινητοβιομηχανία) μέχρι το 2015, η Επιτροπή προτείνει 
τα εξής:

α) Σύσταση προς τα κράτη μέλη με στόχο οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών 
τηλεπικοινωνιών να υποστηρίξουν τη διαβίβαση ηλε-κλήσεων (υπό την ευθύνη της 
ΓΔ CNECT - εγκρίθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2011).
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β) Πρόταση για έκδοση κανονισμού στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί έγκρισης τύπου 
οχημάτων σχετικά με την υποχρεωτική εισαγωγή των ενσωματωμένων στο όχημα 
δομικών στοιχείων της υπηρεσίας ηλε-κλήσεων σε επιλεγμένες κατηγορίες οχημάτων 
με έγκριση τύπου στην Ευρώπη (υπό την ευθύνη της ΓΔ ENTR – εγκρίθηκε στις 13 
Ιουνίου 2013).

γ) Στο πλαίσιο της οδηγίας 2010/40/EΕ για τα ευφυή συστήματα μεταφορών ένα κατ' 
εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής για τις προδιαγραφές του αναγκαίου 
εξοπλισμού στα κέντρα κλήσεων έκτακτης ανάγκης για την ορθή λήψη και 
διεκπεραίωση των κλήσεων eCall. Ακολούθησε πρόταση για την εγκατάσταση της 
απαιτούμενης υποδομής (υπό την ευθύνη της ΓΔ MOVE - εγκρίθηκε στις 13 Ιουνίου
2013).

Οι τελευταίες προτάσεις που δημοσιεύτηκαν στις 13 Ιουνίου 2013 είναι οι εξής:

1. Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάπτυξη 
διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ

2. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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

Πρόταση κανονισμού

Η πρόταση τροποποιεί τον κανονισμό περί έγκρισης τύπου κατά τέτοιο τρόπο ώστε η 
κατασκευή νέων τύπων επιβατικών και ελαφρών φορτηγών οχημάτων να εξασφαλίζει σε 
περίπτωση σοβαρού ατυχήματος αυτόματη ενεργοποίηση της κλήσης έκτακτης ανάγκης
(eCall) στον αριθμό 112. Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης στο 112 θα πρέπει να μπορούν να 
ενεργοποιούνται και χειροκίνητα.

Λόγω της φύσης των πληροφοριών που παρέχει η υπηρεσία αυτή, η Επιτροπή θεσπίζει 
κανόνες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2015.

Η άποψη του συντάκτη γνωμοδότησης

Ο συντάκτης γνωμοδότησης συμφωνεί με την Επιτροπή όσον αφορά τον περιορισμό του 
πεδίου εφαρμογής στα νέου τύπου οχήματα των κατηγοριών N1 και M1. Ζητεί από την 
Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω κατά πόσον είναι σκόπιμο να διευρυνθεί το πεδίο 
εφαρμογής στα μηχανοκίνητα δίκυκλα καθώς και στα βαρέα φορτηγά οχήματα και τα 
λεωφορεία. Ζητεί επίσης από τους κατασκευαστές να εγκαταστήσουν τεχνολογία eCall το 
ταχύτερο δυνατόν στους υφιστάμενους τύπους οχημάτων που θα κατασκευαστούν μετά την
1η Οκτωβρίου 2015.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία 
ο κανονισμός πρέπει να περιοριστεί στη λειτουργία της υπηρεσίας eCall. Πιστεύει ότι η 
πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης αποτελεί χρήσιμο εργαλείο, το οποίο θα αποβεί σε μεγάλο 
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βαθμό προς όφελος των οδηγών στην ΕΕ. Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη έρευνα, η οποία 
πρέπει να συνδυαστεί με πλήρη δέσμη κανόνων για την οργάνωση της ανοιχτής πλατφόρμας. 
Συνεπώς, ο συντάκτης γνωμοδότησης πιστεύει ότι η πρόταση της Επιτροπής πρέπει να 
διατηρηθεί ως έχει. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής 
να προχωρήσουν ταχέως σε διαπραγματεύσεις, που θα οδηγήσουν στην ταχεία εγκατάσταση
του συστήματος eCall σε όλα τα νέα οχήματα.

Εννοιολογικός προσδιορισμός του eCall

Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει την προσθήκη του ορισμού του eCall που 
περιλαμβάνεται στον τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό 305/2013.

Υπηρεσίες τρίτων
Ορισμένοι κατασκευαστές αυτοκινήτων παρέχουν ήδη στους οδηγούς ένα ιδιωτικό σύστημα
eCall. Δεν είναι στις προθέσεις του συντάκτη γνωμοδότησης η επιβολή κυρώσεων στους 
κατασκευαστές, με την απαγόρευση των υπηρεσιών αυτών. Οι τρίτοι μπορούν να παρέχουν 
υπηρεσίες. Οι οδηγοί που επιλέγουν να έχουν ένα τέτοιο σύστημα στο όχημά τους, πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν. Πρέπει ωστόσο να καταστεί σαφές ότι βασικό σύστημα 
είναι η υπηρεσία eCall 112. Αυτό πρέπει να αποτελεί ένα δημόσιο σύστημα, το οποίο θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμο σε όλους και πρέπει να προσφέρεται σε κάθε νέο όχημα από 1ης 
Οκτωβρίου 2015. Πρέπει επίσης να καταστεί σαφές στον καταναλωτή ότι, αντίθετα με τη 
χρήση του συστήματος eCall 112, η χρήση υπηρεσιών τρίτων μπορεί να καταστήσει δυνατό 
τον εντοπισμό του οχήματος.

Ιδιωτική ζωή

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι έχει μεγάλη σημασία να προστατεύεται η ιδιωτική 
ζωή του οδηγού και να αποφεύγεται η καταχρηστική χρήση δεδομένων. Συνεπώς, 
υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής ότι το σύστημα eCall πρέπει να τελεί σε λανθάνουσα 
κατάσταση, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον εντοπισμό του οχήματος. Ωστόσο ο συντάκτης 
γνωμοδότησης επιθυμεί να επισημάνει στους πολίτες ότι αν επιλέξουν να τύχουν 
συμπληρωματικής υπηρεσίας από τρίτους, ο παρών κανονισμός δεν εξασφαλίζει πλέον την 
ιδιωτική τους ζωή.

Περιοδικές τεχνικές επιθεωρήσεις

Οι περιοδικές τεχνικές επιθεωρήσεις όσον αφορά το ενσωματωμένο στο όχημα σύστημα
eCall πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων 
οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Για να ενισχυθεί περαιτέρω η οδική 
ασφάλεια, με την ανακοίνωση με τίτλο 
«eCall: ώρα για εγκατάσταση»6

προτείνεται η λήψη νέων μέτρων, ώστε να 
επιταχυνθεί η ανάπτυξη της υπηρεσίας
κλήσης έκτακτης ανάγκης στα οχήματα 
στην Ένωση. Ένα από τα προτεινόμενα 
μέτρα είναι να καταστεί υποχρεωτικός ο 
εξοπλισμός των συστημάτων eCall για όλα 
τα νέα οχήματα, αρχής γενομένης από τις 
κατηγορίες των οχημάτων M1 και N1, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της 
οδηγίας 2007/46/EΚ.

(3) Για να ενισχυθεί περαιτέρω η οδική 
ασφάλεια, με την ανακοίνωση με τίτλο 
«eCall: ώρα για εγκατάσταση»6

προτείνεται η λήψη νέων μέτρων, ώστε να 
αναπτυχθεί η υπηρεσία κλήσης έκτακτης 
ανάγκης στα οχήματα στην Ένωση χωρίς 
να παραβιάζεται η αρχή της τεχνολογικής 
ουδετερότητας. Ένα από τα προτεινόμενα 
μέτρα είναι να καταστεί υποχρεωτικός ο 
εξοπλισμός των συστημάτων eCall για όλα 
τα νέα οχήματα, αρχής γενομένης από τις 
κατηγορίες των οχημάτων M1 και N1, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της 
οδηγίας 2007/46/EΚ.

__________________ __________________
6 COM (2009) 434 τελικό. 6 COM (2009) 434 τελικό.

Τροπολογία 2

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 

(5) Χάρις στο σύστημα eCall σε όλη την 
Ένωση αναμένεται, με τη βελτιστοποίηση 
του χρόνου που χρειάζονται οι υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης για να παράσχουν 
βοήθεια στα θύματα, να μειωθεί ο αριθμός 
των θανάσιμων ατυχημάτων στην Ένωση, 
καθώς και η σοβαρότητα των 
τραυματισμών που οφείλονται σε οδικά 
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έτσι θα συμβάλει στη μείωση του 
ανθρώπινου πόνου, της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς 
και άλλων δαπανών.

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 και του κόστους της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης λόγω 
τροχαίων ατυχημάτων και της 
εγκατάστασης τηλεφωνικών κέντρων 
έκτακτης ανάγκης στο κεντρικό οδικό 
δίκτυο.

Τροπολογία 3

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 
συμβατότητά του με τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από τα λειτουργικά
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.

__________________ __________________
8 ΕΕ L 196 της 24.7.2008, σ. 1. 8 ΕΕ L 196 της 24.7.2008, σ. 1.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού



PE521.698v02-00 8/26 AD\1012965EL.doc

EL

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 με βάση τον αριθμό κλήσης 
έκτακτης ανάγκης 112 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. Ο εξοπλισμός των 
υφιστάμενων τύπων οχημάτων που θα 
κατασκευαστούν μετά τον Οκτώβριο του 
2015 με ενσωματωμένο στο όχημα, 
σύστημα eCall με βάση τον αριθμό 
κλήσης 112 πρέπει να γίνει το ταχύτερο 
δυνατό. Η Επιτροπή πρέπει να
διενεργήσει περαιτέρω έρευνα και
εκτίμηση αντικτύπου όσον αφορά τη 
δυνατότητα έγκαιρου εξοπλισμού και 
άλλων κατηγοριών οχημάτων, όπως τα 
βαριά φορτηγά οχήματα, τα λεωφορεία 
και πούλμαν, τα μηχανοκίνητα δίκυκλα 
οχήματα και οι αγροτικοί ελκυστήρες, 
εγκαίρως με το ενσωματωμένο στο όχημα 
σύστημα eCall με βάση τον αριθμό 
κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, με στόχο 
την υποβολή νομοθετικής πρότασης.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Πρέπει να παρέχεται στους 
καταναλωτές ρεαλιστική επισκόπηση του 
συστήματος eCall επί του οχήματος με 
βάση τον αριθμό 112, καθώς και του 
ιδιωτικού συστήματος eCall, αν το όχημα 
είναι εξοπλισμένο με τέτοιο, καθώς και 
ολοκληρωμένη και αξιόπιστη ενημέρωση 
σχετικά με όλες τις πρόσθετες λειτουργίες 
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ή υπηρεσίες που συνδέονται με τις 
παρεχόμενες ιδιωτικές εφαρμογές 
κλήσεων έκτακτης ανάγκης ή βοήθειας 
επί του οχήματος και σχετικά με την 
αναμενόμενη ποιότητα των υπηρεσιών 
κατά την αγορά εφαρμογών από τρίτο και 
το αντίστοιχο κόστος.

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 από τρίτους 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 και να είναι σύμφωνες με την 
ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Επίσης, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η 
αποτελεσματική εργασία των κέντρων 
λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης δεν θα 
παρεμποδίζεται σε καμία περίπτωση από 
παράλληλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 
που θα παρέχονται από τους 
κατασκευαστές οχημάτων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
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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 με βάση τον αριθμό κλήσης 
έκτακτης ανάγκης 112 θα πρέπει να 
προσφέρεται δωρεάν και χωρίς διακρίσεις 
σε όλους τους ανεξάρτητους παρόχους. Θα 
πρέπει επίσης να βασίζεται σε 
διαλειτουργική, ασφαλή και τυποποιημένη
πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης, ώστε να 
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πιθανών 
μελλοντικών εφαρμογών ή υπηρεσιών επί 
του οχήματος.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Η εισαγωγή κάθε πρόσθετης 
εφαρμογής ή υπηρεσίας επί του οχήματος 
δεν πρέπει να καθυστερεί την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού και την 
εφαρμογή του.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10a) Το eCall, ως σύστημα που αφορά 
την προστασία, απαιτεί τον ύψιστο βαθμό 
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αξιοπιστίας. Η ακρίβεια του ελάχιστου 
συνόλου δεδομένων και της φωνητικής 
μετάδοσης και ποιότητας πρέπει ως εκ 
τούτου να διασφαλίζονται, πρέπει δε να 
αναπτυχθεί ενιαία διαδικασία δοκιμών 
για να εξασφαλίζεται μακρά διάρκεια 
ζωής και αντοχή του συστήματος eCall 
επί του οχήματος. Αυτό εμπίπτει στο 
πεδίο των περιοδικών τεχνικών 
επιθεωρήσεων που διενεργούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
…/… 8a*. Στο σχετικό παράρτημά του 
πρέπει να περιληφθούν λεπτομερείς 
κανόνες όσον αφορά τη διεξαγωγή των 
δοκιμών.
__________________
8a Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον περιοδικό τεχνικό 
έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και 
των ρυμουλκουμένων τους και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ (ΕΕ 
L ...).
*Σημ. στην ΕΕ: Να συμπληρωθούν ο 
αριθμός, η ημερομηνία και η παραπομπή 
του εγγράφου 2012/0184(COD).

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Σύμφωνα με τις συστάσεις της ομάδας 
εργασίας για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων βάσει του άρθρου 
29 και οι οποίες περιέχονται στο έγγραφο 
εργασίας για τις επιπτώσεις της 
πρωτοβουλίας eCall στην προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών 
δεδομένων, που εγκρίθηκε στις 26 
Σεπτεμβρίου 20069, κάθε επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων από το σύστημα 

(13) Σύμφωνα με τις συστάσεις της ομάδας 
εργασίας για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων βάσει του άρθρου 
29 και οι οποίες περιέχονται στο έγγραφο 
εργασίας για τις επιπτώσεις της 
πρωτοβουλίας eCall στην προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών 
δεδομένων, που εγκρίθηκε στις 26 
Σεπτεμβρίου 20069, κάθε επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων από το σύστημα 
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eCall επί των οχημάτων θα πρέπει να 
γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών10 και στην οδηγία 2002/58/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, 
σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία 
για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες)11, έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι τα οχήματα που 
διαθέτουν εποχούμενο εξοπλισμό eCall δεν 
είναι ανιχνεύσιμα κατά την κατάσταση 
κανονικής λειτουργίας τους, ότι δεν 
αποτελούν αντικείμενο συνεχούς 
εντοπισμού και ότι το ελάχιστο σύνολο 
δεδομένων που μεταδίδει το σύστημα 
eCall επί του οχήματος συνίσταται στις 
ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για 
την κατάλληλη επεξεργασία των κλήσεων 
έκτακτης ανάγκης.

eCall επί των οχημάτων θα πρέπει να 
γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών10 και στην οδηγία 2002/58/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, 
σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία 
για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες)11, έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι τα οχήματα που 
διαθέτουν εποχούμενο εξοπλισμό eCall δεν 
είναι ανιχνεύσιμα κατά την κατάσταση 
κανονικής λειτουργίας τους, ότι δεν 
αποτελούν αντικείμενο συνεχούς 
εντοπισμού και ότι το ελάχιστο σύνολο 
δεδομένων που μεταδίδει το σύστημα 
eCall επί του οχήματος συνίσταται στις 
ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για 
την κατάλληλη επεξεργασία των κλήσεων 
έκτακτης ανάγκης από τα κέντρα λήψης 
των κλήσεων αυτών.

__________________ __________________
9 1609/06/EN – WP 125. 9 1609/06/EN – WP 125.
10 ΕΕ L 281 της 23.11.95, σελ. 31. 10 ΕΕ L 281 της 23.11.95, σελ. 31.
11 ΕΕ L 201 της 31.07.02, σελ. 37. 11 ΕΕ L 201 της 31.07.02, σελ. 37.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14a. Οι περιοδικές τεχνικές επιθεωρήσεις 
όσον αφορά το ενσωματωμένο στο όχημα 
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σύστημα eCall πρέπει να εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τους περιοδικούς 
ελέγχους των οχημάτων με κινητήρα και 
των ρυμουλκουμένων τους και την 
κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ.

Τροπολογία 12

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, ώστε να 
προσαρμοστούν στις τεχνικές απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να 
μπορούν για παράδειγμα να προβαίνουν
στις απαραίτητες δοκιμές, οι οποίες 
πρέπει να πραγματοποιούνται υπό 
διαφορετικές συνθήκες.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις τεχνικές 
απαιτήσεις για την έγκριση ΕΚ τύπου των 
οχημάτων όσον αφορά το σύστημα eCall 
επί του οχήματος.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις τεχνικές 
απαιτήσεις για την έγκριση ΕΚ τύπου των 
οχημάτων όσον αφορά το σύστημα eCall 
με βάση τον αριθμό κλήσης έκτακτης 
ανάγκης 112 επί του οχήματος.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – 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 με βάση τον αριθμό 112» ή 
«δημόσιο σύστημα κλήσης eCall» νοείται 
ένα σύστημα που βρίσκεται σε 
λανθάνουσα κατάσταση 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·

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – 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.

(2) ως «ενσωματωμένη συσκευή 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.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) ως "σύστημα κλήσης eCall" νοείται 
το επί του οχήματος σύστημα κλήσης του 
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αριθμού 112, που ενεργοποιείται είτε 
αυτόματα μέσω 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·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) ως «σύστημα παροχής υπηρεσιών 
eCall από τρίτους (third party service 
eCall, TPS-eCall)» ή «ιδιωτικό σύστημα 
eCall» νοείται ένα σύστημα κλήσεων 
έκτακτης ανάγκης που είναι σύμφωνο με 
το πρότυπο EN 16102: 2011 βάσει 
σύμβασης μεταξύ του ιδιοκτήτη του 
οχήματος και του παρόχου υπηρεσιών 
που περιλαμβάνει τη διαβίβαση 
δεδομένων σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών 
και την πραγματοποίηση φωνητικής 
κλήσης προς αυτόν τον πάροχο 
υπηρεσιών μέσω ασύρματων δικτύων 
κινητών τηλεπικοινωνιών.
Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, ο εν 
λόγω τρίτος πάροχος υπηρεσιών 
πραγματοποιεί φωνητική κλήση προς το 
καταλληλότερο κέντρο λήψης κλήσεων 
έκτακτης ανάγκης και διαβιβάζει σε αυτό 
όλες τις σχετικές με το συμβάν 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών που προσδιορίζονται από 
το πρότυπο EN 15722 (Ευφυή συστήματα 
μεταφορών - ηλεκτρονική ασφάλεια –
ελάχιστο σύνολο δεδομένων για το eCall).



PE521.698v02-00 16/26 AD\1012965EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Το TPS eCall παρέχει εδώ και πολλά χρόνια σημαντικές υπηρεσίες βοήθειας σε περίπτωση 
ατυχημάτων. Ως συμπλήρωμα στο πανευρωπαϊκό σύστημα eCall (EN 16072: 2011), το TPS 
eCall (EN 16102:2011) τυποποιήθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνύπαρξη και των 
δύο αυτών σωτήριων συστημάτων επί του οχήματος.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2γ) ως «κέντρο λήψης κλήσεων 
έκτακτης ανάγκης» νοείται ο φυσικός 
τόπος όπου λαμβάνονται αρχικά οι 
κλήσεις έκτακτης ανάγκης, υπό την 
ευθύνη δημόσιας αρχής ή ιδιωτικού 
οργανισμού, ο οποίος αναγνωρίζεται από 
το συγκεκριμένο κράτος μέλος, 
προκειμένου να ενημερωθούν οι 
υπηρεσίες διάσωσης.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2δ) ως «εξοπλισμός επί του οχήματος» 
νοείται ο σταθερά εγκατεστημένος εντός 
του οχήματος εξοπλισμός, ο οποίος 
παρέχει ή έχει πρόσβαση στα επί του 
οχήματος δεδομένα που απαιτούνται για 
την πραγματοποίηση της κλήσης eCall 
μέσω δημόσιου ασύρματου δικτύου 
κινητών επικοινωνιών·
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Τροπολογία 20

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 στην επικράτεια της 
Ένωσης το οποίο αναγνωρίζεται μέσω
ενός ή περισσοτέρων αισθητήρων ή 
επεξεργαστών του οχήματος, να 
ενεργοποιείται αυτόματα κλήση έκτακτης 
ανάγκης eCall στον αριθμό έκτακτης 
ανάγκης 112.

Τροπολογία 21

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

Τροπολογία 22

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 ιδιοκτήτη του 
οχήματος να χρησιμοποιήσει άλλο 
σύστημα κλήσεως έκτακτης ανάγκης που 
είναι εγκατεστημένο στο όχημα και 
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παρέχει παρόμοια υπηρεσία, εκτός από το 
σύστημα eCall με βάση τον αριθμό 112. 
Σε αυτή την περίπτωση, το άλλο αυτό 
σύστημα κλήσεως έκτακτης ανάγκης 
πρέπει να είναι συμβατό με το πρότυπο 
ΕΝ 16102 «Ευφυή συστήματα 
μεταφορών - ηλεκτρονική ασφάλεια -
eCall που υποστηρίζεται από υπηρεσίες 
τρίτου - Λειτουργικές απαιτήσεις» και οι 
κατασκευαστές ή οι πάροχοι υπηρεσιών 
πρέπει να αποδεικνύουν ότι το
ενσωματωμένο στο όχημα σύστημα  
περιλαμβάνει μηχανισμό διακόπτου, ο 
οποίος διασφαλίζει ότι μόνο ένα σύστημα 
είναι ενεργό κάθε φορά και ότι το 
σύστημα eCall με βάση τον αριθμό 112 
επί του οχήματος θα αναλαμβάνει 
αυτομάτως σε περίπτωση που το άλλο 
σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης 
είναι εκτός λειτουργίας.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Όλοι οι κατασκευαστές οχημάτων 
ενημερώνουν τους πελάτες τους για την 
ύπαρξη του δωρεάν και δημόσια 
διαθέσιμου συστήματος e-Call, με βάση 
τον αριθμό κλήσης 112.

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 

3. Οι κατασκευαστές λαμβάνουν την 
κατάλληλη μέριμνα ώστε οι δέκτες στις 
ενσωματωμένες επί του οχήματος 
συσκευές να είναι συμβατοί με τις 
λειτουργικές υπηρεσίες εντοπισμού θέσης 
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δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, όπως είναι 
τα συστήματα Galileo και EGNOS.

που παρέχουν τα συστήματα δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης, όπως είναι τα συστήματα 
Galileo και EGNOS.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι κατασκευαστές πρέπει να 
αποδεικνύουν ότι, οι επιβαίνοντες στο 
όχημα θα προειδοποιούνται σχετικά σε 
περίπτωση εντοπισμού, κατά τη διάρκεια 
της αυτοδιάγνωσης ή μετά από αυτήν,
σοβαρής διακοπής λειτουργίας του 
συστήματος, η οποία έχει ως αποτέλεσμα 
την αδυναμία του να πραγματοποιήσει 
κλήση eCall.

Τροπολογία 26

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 μέρη του συστήματος eCall
βάσει του αριθμού 112 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.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Μετά την έκδοση του παρόντος 
κανονισμού και εφόσον κριθεί 
απαραίτητο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
αρχίσει να επεξεργάζεται τις τεχνικές 
απαιτήσεις μιας διαλειτουργικής, 
τυποποιημένης και ασφαλούς 
πλατφόρμας ανοιχτής πρόσβασης για 
τους σκοπούς της επισκευής και της 
συντήρησης του οχήματος, καθώς και για 
μελλοντικές εφαρμογές ή υπηρεσίες επί 
του οχήματος. Τα συστήματα eCall θα
βασίζονται στα πρότυπα της εν λόγω
πλατφόρμας μόλις αυτά καταστούν 
διαθέσιμα.

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιοριστεί στη λειτουργία της υπηρεσίας eCall. Η 
πλατφόρμα ανοιχτής πρόσβασης είναι χρήσιμη και πρέπει να αναπτυχθεί, δεδομένου ότι θα 
αποφέρει τεράστια οφέλη στους οδηγούς της ΕΕ και θα τους παράσχει ελευθερία επιλογής. 
Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη έρευνα προκειμένου να διαμορφωθεί μια δέσμη λεπτομερών 
κανόνων για την οργάνωση της ανοιχτής πλατφόρμας. Κατά συνέπεια, μετά την έκδοση του 
παρόντος κανονισμού η Επιτροπή θα πρέπει να αρχίσει να επεξεργάζεται σχετική πρόταση.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το σύστημα eCall επί του οχήματος 
πρέπει να ενσωματώνει τις τεχνολογίες που 
προστατεύουν την ιδιωτική ζωή, έτσι ώστε 
να παρέχει στους χρήστες του συστήματος 
eCall το επιθυμητό επίπεδο προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής, καθώς και τις 
απαραίτητες διασφαλίσεις ώστε να 
προληφθούν φαινόμενα παρακολούθησης 
και καταχρήσεις.

Το σύστημα eCall επί του οχήματος πρέπει 
να ενσωματώνει τις τεχνολογίες που 
προστατεύουν την ιδιωτική ζωή, έτσι ώστε 
να παρέχει στους χρήστες του συστήματος 
eCall το επιθυμητό επίπεδο προστασίας
της ιδιωτικής ζωής, καθώς και τις 
απαραίτητες διασφαλίσεις ώστε να 
προληφθούν φαινόμενα παρακολούθησης 
και καταχρήσεις. Οι κατασκευαστές 
αυτοκινήτων ενημερώνουν δεόντως 
όλους τους πελάτες τους σχετικά με τον 
ενδεχομένο εντοπισμό γεωγραφικής 
θέσης λόγω της χρήσης υπηρεσιών 
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τρίτων και σχετικά με την επίπτωση που 
αυτό μπορεί να έχει στην ιδιωτική ζωή 
τους.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το ελάχιστο σύνολο δεδομένων που 
αποστέλλει το σύστημα eCall επί του 
οχήματος πρέπει να περιλαμβάνει τις 
ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες για 
την ορθή διεκπεραίωση των κλήσεων 
έκτακτης ανάγκης.

2. Το ελάχιστο σύνολο δεδομένων (ΕΣΔ) 
που αποστέλλει το σύστημα eCall με βάση 
τον αριθμό 112 επί του οχήματος στα 
κέντρα λήψης έκτακτων κλήσεων πρέπει 
να περιλαμβάνει τις ελάχιστες 
απαιτούμενες πληροφορίες για την ορθή 
διεκπεραίωση των κλήσεων έκτακτης 
ανάγκης από τα κέντρα αυτά. Το εν λόγω
ΕΣΔ θα πρέπει να επανεξετάζεται 
τακτικά με στόχο την επαναξιολόγηση 
ενός προαιρετικού ΕΣΔ σε υποχρεωτικό 
ΕΣΔ ή την πιθανή προσθήκη χρήσιμων 
πληροφοριών στο ΕΣΔ.

Αιτιολόγηση

Ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες, όπως ο αριθμός των επιβατών, δεν είναι ακόμα διαθέσιμες 
σε όλα τα οχήματα. Οι εν λόγω πληροφορίες θα μπορούσαν να καταστούν διαθέσιμες στο 
πλαίσιο μελλοντικών βελτιώσεων του κανονισμού για την έγκριση τύπου. Στο πλαίσιο αυτό, τα 
προαιρετικά, σήμερα, δεδομένα θα μπορούσαν να μετατραπούν σε υποχρεωτικά.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι κατασκευαστές πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες του 
συστήματος eCall διαθέτουν σαφή και 
ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων που γίνεται 

3. Οι κατασκευαστές πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες του 
συστήματος eCall μπορούν να επιλέξουν 
ελεύθερα μεταξύ των υπηρεσιών 
ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών eCall και 
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μέσω του συστήματος eCall επί του 
οχήματος, ιδίως όσον αφορά:

ότι οι πάροχοι αυτοί διαθέτουν σαφή και 
ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων που γίνεται 
μέσω του ιδιωτικού συστήματος eCall, 
ιδίως όσον αφορά:

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο 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 στην ενσωματωμένη επί του 
οχήματος συσκευή·

Τροπολογία 32

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 
ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός ότι μπορεί να 
υπάρχουν διαφορές ως προς την 
επεξεργασία δεδομένων που διενεργείται 
μέσω του συστήματος eCall επί του 
οχήματος με βάση τον αριθμό 112 και 
την επεξεργασία μέσω των ιδιωτικών 
συστημάτων eCall ή άλλης υπηρεσίας 
προστιθέμενης αξίας, ιδίως σε σχέση με 
τον συνεχή εντοπισμό του οχήματος.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 α
Περιοδική τεχνική επιθεώρηση

7a. Οι απαιτήσεις για την περιοδική 
τεχνική επιθεώρηση όσον αφορά το 
σύστημα eCall επί των οχημάτων 
ρυθμίζονται από τον κανονισμό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον περιοδικό τεχνικό 
έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και 
των ρυμουλκουμένων τους και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2009/40/EΚ.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εξαιρέσεις Εξαιρέσεις και εκ των υστέρων 
εξοπλισμός

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 α
Για τύπους οχημάτων που εγκρίθηκαν 
πριν από τον Οκτώβριο του 2015 
υφίσταται με χρήση κινητής τερματικής 
συσκευής δυνατότητα εκ των υστέρων 
εξοπλισμού με σύστημα eCall, τόσο για 
δημόσια όσο και για ιδιωτική υπηρεσία 
eCall.
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Τροπολογία 36

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 πέντε ετών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της περιόδου των πέντε ετών. Η ισχύς 
της ανάθεσης των κατ’ εξουσιοδότηση 
αρμοδιοτήτων παρατείνεται σιωπηρώς 
για περιόδους ίσης διάρκειας, εφόσον δεν 
διατυπωθεί σχετική αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη 
της εκάστοτε περιόδου..

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού από 
τους κατασκευαστές και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την 
εφαρμογή των εν λόγω κανόνων. Οι εν 
λόγω κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή. Κοινοποιούν επίσης στην 
Επιτροπή αμελλητί κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τις 
αντίστοιχες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις
από τους κατασκευαστές και λαμβάνουν 
όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν την εφαρμογή των εν λόγω 
κανόνων. Οι εν λόγω κυρώσεις είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές, ιδίως σε περίπτωση 
παραβίασης του άρθρου 6 του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
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τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή. 
Κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή 
αμελλητί κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10a
Υποβολή εκθέσεων

10a. Το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου 
2018, η Επιτροπή συντάσσει και 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης 
σχετικά με τα επιτεύγματα του 
ενσωματωμένου στο όχημα συστήματος 
eCall. Η Επιτροπή ερευνά κατά πόσον 
πρέπει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής 
του κανονισμού σε άλλες κατηγορίες 
οχημάτων, όπως τα δίκυκλα 
μηχανοκίνητα οχήματα καθώς και τα 
βαρέα φορτηγά οχήματα και λεωφορεία. 
Η Επιτροπή υποβάλλει ενδεχομένως
νομοθετική πρόταση.
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