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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής

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

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 3 Ιουλίου 2012 με ευρεία πλειοψηφία έκθεση ιδίας 
πρωτοβουλίας, την αποκαλούμενη "eCall - μια νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες". Στην
έκθεση αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούσε ότι το eCall πρέπει να αποτελέσει 
σύστημα επείγουσας λύσης για ολόκληρη την ΕΕ, που θα ήταν ενσωματωμένο και θα 
βασιζόταν στην υπηρεσία του αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 και σε ενιαία 
ευρωπαϊκά πρότυπα.
Η Επιτροπή υιοθέτησε εν πολλοίς την έκθεση του Κοινοβουλίου με δύο προτάσεις που έχουν 
τεθεί επί τάπητος.

Η Επιτροπή επέλεξε κανονιστική προσέγγιση. Το 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 
πλαίσιο για τη διεκπεραίωση των κλήσεων eCall από τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και τα 
PSAP. Με την προσέγγιση αυτή, το eCall θα διατίθεται ως κλίμακας ΕΕ υπηρεσία σε όλους 
τους πολίτες στην Ευρώπη, θα επιταχυνθεί η αφομοίωση και θα απελευθερωθεί το πλήρες 
δυναμικό του eCall, ώστε να περιορισθούν οι ανθρώπινες απώλειες και να μετριασθεί η 
σοβαρότητα των τραυματισμών. Με βάση αυτόν τον τυποποιημένο εργοστασιακό εξοπλισμό 
του 112, ή σε συνύπαρξη με αυτόν, είναι δυνατόν να προβλεφθούν και άλλες ενσωματωμένες 
επί του οχήματος υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή/και υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας που θα 
παρέχονται στον τελικό χρήστη και θα βελτιώνουν περαιτέρω την ασφάλεια και θα 
προσφέρουν επιπλέον οικονομικό όφελος.

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 τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών 
τηλεπικοινωνιών για τη διαβίβαση ηλε-κλήσεων (υπό την ευθύνη της ΓΔ CNECT -
εγκρίθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2011).

β) Πρόταση για κανονιστική ρύθμιση στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί έγκρισης τύπου 
οχημάτων για την υποχρεωτική εισαγωγή του τμήματος της υπηρεσίας ηλε-κλήσεων 
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επί του οχήματος 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, κατ' 
εξουσιοδότηση κανονισμός 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 απαιτεί την κατασκευή νέων τύπων επιβατικών και ελαφρών οχημάτων 
εμπορικής χρήσης, έτσι να εξασφαλιστεί η αυτόματη ενεργοποίηση της κλήσης έκτακτης 
ανάγκης (eCall) στον αριθμό 112, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος. Ο μηχανισμός της 
κλήσης έκτακτης ανάγκης στο 112 θα πρέπει να είναι δυνατόν να ενεργοποιείται και 
χειροκίνητα από τους χρήστες.

Λόγω της φύσης των πληροφοριών που παρέχει η υπηρεσία, 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 εισηγητής συμφωνεί με την Επιτροπή όσον αφορά τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής 
στα νέου τύπου οχήματα 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 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 εισηγητής υποστηρίζει την άποψη της Επιτροπής για τα περιορισμό του κανονισμού στη 
λειτουργία της υπηρεσίας eCall. Πιστεύει ότι η πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης είναι 
χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα λειτουργήσει προς μεγάλο όφελος των οδηγών της ΕΕ. 
Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη έρευνα η οποία πρέπει να συνδυαστεί με ενδελεχή δέσμη 
κανόνων για την οργάνωση της ανοιχτής πλατφόρμας. Συνεπώς, ο εισηγητής πιστεύει ότι η 
πρόταση της Επιτροπής πρέπει να μείνει ως έχει. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους 
αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής να προχωρήσουν ταχέως σε διαπραγματεύσεις, που θα 
οδηγήσουν στην ταχεία εφαρμογή του συστήματος eCall σε όλα τα νέα οχήματα.
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Ορισμός του eCall

Ο εισηγητής προτείνει την συμπερίληψη του ορισμού του eCall που λαμβάνεται από τον κατ'
εξουσιοδότηση κανονισμό 305/2013.

Υπηρεσίες τρίτων
Πολλοί κατασκευαστές αυτοκινήτων παρέχουν ήδη ιδιωτικό σύστημα eCall. Δεν είναι στις 
προθέσεις του εισηγητή να επιβάλει ποινή στους κατασκευαστές, απαγορεύοντας τις 
υπηρεσίες αυτές. Οι υπηρεσίες τρίτων μπορούν να υπάρχουν. Οι οδηγοί που επιλέγουν να 
έχουν τέτοιο σύστημα στο όχημά τους, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Πρέπει 
ωστόσο να καταστεί σαφές ότι βασικό σύστημα είναι η υπηρεσία eCall 112. Πρέπει να 
αποτελεί δημόσιο σύστημα, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε όλους και πρέπει να παρέχεται σε 
κάθε νέο αυτοκίνητο από 1ης Οκτωβρίου 2015 και εφεξής. 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 αυτοκινήτου.

Ιδιωτική ζωή

Ο εισηγητής θεωρεί ότι έχει μεγάλη σημασία να γίνεται σεβαστή η ιδιωτική ζωή του οδηγού 
του αυτοκινήτου και να αποφεύγεται η κατάχρηση της αξιοποίησης δεδομένων. Συνεπώς,
υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής το σύστημα eCall να παραμένει εν υπνώσει, γεγονός 
που καθιστά αδύνατο τον εντοπισμό του αυτοκινήτου. Ωστόσο ο εισηγητής επιθυμεί να 
επισημάνει στους πολίτες ότι αν επιλέξουν να έχουν συμπληρωματική υπηρεσία τρίτων, ο 
παρών κανονισμός δεν εξασφαλίζει πλέον την ιδιωτική ζωή τους.

Περιοδικές τεχνικές επιθεωρήσεις

Οι περιοδικές τεχνικές επιθεωρήσεις όσον αφορά το ενσωματωμένο στο όχημα σύστημα
eCall πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο αναφοράς 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 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
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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, 24.7.2008, σ. 1. 8 ΕΕ L 196, 24.7.2008, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Ο εξοπλισμός των υφιστάμενων 
τύπων οχημάτων που θα
κατασκευαστούν μετά τον Οκτώβριο του 
2015 με ενσωματωμένο στο όχημα, 
σύστημα eCall, πρέπει να γίνει το 
ταχύτερο δυνατό.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Ο εξοπλισμός των οχημάτων, όπως 
των μηχανοκίνητων δικύκλων, των 
λεωφορείων και των βαρέων οχημάτων 
με ενσωματωμένο στο όχημα σύστημα
eCall πρέπει αρχικά να μην εμπίπτει στο 
πεδίο αναφοράς του παρόντος 
κανονισμού. Η Επιτροπή πρέπει να 
διενεργήσει περαιτέρω έρευνα και 
εκτίμηση του αντικτύπου όσον αφορά τη 
δυνατότητα εξοπλισμού των οχημάτων 
αυτών σε εύθετο χρόνο με ενσωματωμένο 
στο όχημα σύστημα eCall.

Or. en

Τροπολογία 4

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 τρίτου μέρους 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
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14α. Οι περιοδικές τεχνικές επιθεωρήσεις 
όσον αφορά το ενσωματωμένο στο όχημα 
σύστημα eCall πρέπει να εμπίπτει στο 
πεδίο αναφοράς 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.

Or. en

Τροπολογία 6

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.

Or. en
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Τροπολογία 7

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. ως "σύστημα κλήσης eCall" νοείται 
το επί του οχήματος σύστημα κλήσης του 
αριθμού 112, 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·

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτό δεν θίγει το δικαίωμα του ιδιοκτήτη 
του οχήματος να χρησιμοποιεί σύστημα 
κλήσης επείγουσας ανάγκης που είναι 
εγκατεστημένο στο όχημα και παρέχει 
παρεμφερή υπηρεσία, πέρα από το 
ενσωματωμένο στο όχημα σύστημα
eCall. Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω 
διαφορετικό σύστημα κλήσης επείγουσας 
ανάγκης πρέπει να συμμορφώνεται με το 
πρότυπο EN 16072 "Συστήματα Ευφυών
Μεταφορών - eSafety - υποστηριζόμενες
υπηρεσίες τρίτου μέρους eCall -
Λειτουργικές απαιτήσεις". Οι 
κατασκευαστές καταδεικνύουν ότι το 
ενσωματωμένα στο όχημα σύστημα 
περιλαμβάνει μηχανισμό εναλλαγής που 
διασφαλίζει ότι ανά πάσα στιγμή μόνο 
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ένα σύστημα είμαι ενεργό και ότι το 
ενσωματωμένο στο όχημα σύστημα eCall
ενεργοποιείται αυτομάτως σε περίπτωση 
που το άλλο σύστημα επείγουσας ανάγκης 
δεν είναι λειτουργικά διαθέσιμο.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. 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.

Or. en

Τροπολογία 10

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

Or. en
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Τροπολογία 11

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 όλους τους 
πελάτες τους σχετικά με τον ενδεχομένο
εντοπισμό γεωγραφικής θέσης λόγω της 
χρήσης υπηρεσιών τρίτων και σχετικά με 
την επίπτωση που αυτό μπορεί να έχει 
στην ιδιωτική ζωή τους.

Or. en

Τροπολογία 12

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·

Or. en

Τροπολογία 13

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

Άρθρο 7 α
Περιοδική τεχνική επιθεώρηση

7α. Οι απαιτήσεις για την περιοδική 
τεχνική επιθεώρηση όσον αφορά το 
σύστημα eCall επί των οχημάτων 
ρυθμίζονται δυνάμει του παρόντος 
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.

Or. en

Τροπολογία 14

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 
[…][Υπηρεσία Εκδόσεων, παρακαλείσθε 
να εισαγάγετε την ακριβή ημερομηνία 
έναρξης ισχύος].

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 
εκχώρηση της εξουσίας παρατείνεται 
σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, 
εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο αντιτεθεί στην εν λόγω 
παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν 
από το τέλος κάθε περιόδου.

Or. en
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Τροπολογία 15

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. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή. 
Κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή 
αμελλητί κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 α
Υποβολή εκθέσεων

10α. Όχι αργότερα από 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 διερευνά κατά πόσον 
πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής 
του κανονισμού στα δίκυκλα 
μηχανοκίνητα καθώς και στα βαρέα 
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οχήματα και τα λεωφορεία. Κατά 
περίπτωση, η Επιτροπή υποβάλλει 
νομοθετική πρόταση.

Or. en


