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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ
(COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0315),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 91 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0173/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

– κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω•

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο•

3. αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Όπως έχει αποδειχθεί από άλλα 
συστήματα κλήσεων έκτακτης ανάγκης, οι 
χειροκίνητες κλήσεις eCall ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν αριθμό κλήσεων για την 
παροχή βοήθειας. Εάν χρειασθεί, τα κράτη 

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

μέλη μπορούν να θέσουν σε εφαρμογή όλα 
τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά 
μέσα για να φιλτράρουν αυτές τις κλήσεις
για την παροχή βοήθειας, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι τα PSAP του eCall 
διεκπεραιώνουν μόνον τις πραγματικές 
κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Στη
διαδικασία αυτή, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διασφαλίζουν ότι η διαχείριση όλων 
των κλήσεων γίνεται με τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) για να διασφαλιστεί αξιόπιστη
πρόσβαση στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό 
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κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 και τις 
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για όλους 
τους πολίτες της Ένωσης, τα κράτη μέλη 
πρέπει να αυξήσουν, μέσω ενός κινητού 
τερματικού με βάση GNSS, το επίπεδο 
ακρίβειας και αξιοπιστίας του εντοπισμού 
της γεωγραφικής θέσης ενός ατόμου που 
καλεί τον αριθμό κλήσης 112, ούτως 
ώστε να διασφαλιστεί ότι ο αριθμός 
κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 
χρησιμοποιείται με τρόπο ίδιο με αυτόν 
ενός eCall.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. 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 εξέδωσε στις 3 Ιουλίου 2012 με ευρεία πλειοψηφία των μελών 
του μια έκθεση πρωτοβουλίας, "eCall - μια νέα υπηρεσία 112 για τους πολίτες". Στην εν λόγω 
έκθεση, το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι το eCall πρέπει να καταστεί πανευρωπαϊκό δημόσιο 
σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης που θα είναι ενσωματωμένο στο όχημα και θα 
βασίζεται στον αριθμό κλήσεως έκτακτης ανάγκης 112 και στα κοινά πανευρωπαϊκά 
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 20111 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 
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οχημάτων για την υποχρεωτική εισαγωγή του τμήματος της υπηρεσίας ηλε-κλήσεων 
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.

Πώς λειτουργεί;
Το eCall ενεργοποιείται αυτομάτως μόλις οι αισθητήρες που είναι ενσωματωμένοι στο όχημα
ανιχνεύσουν σοβαρή σύγκρουση. Μόλις ενεργοποιηθεί, το σύστημα καλεί τον ευρωπαϊκό
αριθμό κλήσης επείγουσας ανάγκης 112, αποκαθιστά τηλεφωνική σύνδεση με το κατάλληλο
κέντρο κλήσης έκτακτης ανάγκης και παρέχει λεπτομερή στοιχεία για το ατύχημα στις 
υπηρεσίες διάσωσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο χρόνος του συμβάντος, η ακριβής 
θέση του συγκρουσθέντος οχήματος και η κατεύθυνση πορείας. Ένα eCall μπορεί επίσης να 
ενεργοποιηθεί χειροκίνητα με το πάτημα ενός κουμπιού στο αυτοκίνητο, επί παραδείγματι, 
από μάρτυρα σοβαρού ατυχήματος.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, μια κληση eCall στον αριθμό 112 μπορεί να επιταχύνει τον 
χρόνο ανταπόκρισης κατά 40% στις αστικές περιοχές και 50% εκτός πόλης1 (με καθαρό 
όφελος χρόνου περίπου δέκα λεπτά).

Πρόταση απόφασης
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Η παρούσα πρόταση πραγματεύεται το 
μέρος της στρατηγικής της Επιτροπής για το σύστημα eCall που αφορά την υποδομή των 
κέντρων λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης (PSAP), με βάση κανονιστική προσέγγιση σε 
τρία σκέλη, η οποία καλύπτει το εποχούμενο σύστημα, τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και τα 
PSAP. Είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
305/2013. Συνίσταται στις κάτωθι νομικές αρχές:

α) Τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν την αναγκαία υποδομή eCall των PSAP που 
είναι απαραίτητη για την ορθή λήψη και διεκπεραίωση των κλήσεων eCall στο έδαφός 
τους το αργότερο την 1η Οκτωβρίου 2015, και

                                               
1 Γερμανική μελέτη "STORM" (Stuttgart Transport Operation by Regional Management)
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β) Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση 
εφαρμογής της παρούσας απόφασης 18 μήνες από την έναρξη ισχύος της. Η παρούσα 
απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσής της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κόστος για τα κράτη μέλη εξαρτάται βασικά από την υπάρχουσα οργάνωση/ επίπεδο 
εξοπλισμού των εθνικών υποδομών PSAP και του αριθμού των PSAP. Ασφαλώς, με
καινοτόμες λύσεις το κόστος μπορεί να μειωθεί σημαντικά.

Η άποψη του συντάκτη γνωμοδότησης

Η οδική ασφάλεια αποτελούσε πάντοτε σημαντικό ζήτημα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο 
εισηγητής υποστηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για την υποχρεωτική καθιέρωση 
του συστήματος eCall σε όλα τα νέα οχήματα από 1ης Οκτωβρίου 2015. Το γεγονός της 
αυτόματης κλήσης μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερη παρέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης 
ανάγκης, με αποτέλεσμα τη μείωση των θυμάτων και τον περιορισμό του αριθμού των 
τραυματιών στις τάξεις των ευρωπαίων οδηγών και πολιτών. Κάθε λεπτό έχει ζωτική 
σημασία για τη διάσωση της ζωής των τραυματισμένων ατόμων και τον περιορισμό της 
σοβαρότητας των τραυμάτων. 

Συνεπώς, ο εισηγητής πιστεύει ότι ο φάκελος αυτός πρέπει να προχωρήσει γρήγορα και ζητεί 
από τους βουλευτές να υιοθετήσουν την προσέγγιση αυτή.

Σήμερα, μόνο περίπου 0,7% των οχημάτων είναι εξοπλισμένα με ιδιωτικά συστήματα eCall 
στην ΕΕ, γεγονός που καθιστά αναγκαία την υποχρεωτική καθιέρωση του eCall. Πρέπει να 
είναι μία δωρεάν και δημόσια υπηρεσία διαθέσιμη σε όλους τους οδηγούς.

Η υπηρεσία του αριθμού κλήσης 112 υπάρχει ήδη και τα PSAP είναι ήδη εγκατεστημένα και 
λειτουργούν ικανοποιητικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επενδύσεις των κρατών μελών να 
περιορίζονται στο ελάχιστο. Όπως προκύπτει από το πιλοτικό σχέδιο HeERO (εναρμονισμένο 
ευρωπαϊκό πιλοτικό eCall), που έχει οργανωθεί από την Επιτροπή, ορισμένα κράτη μέλη 
(Τσεχική Δημοκρατία, Κροατία και Ρουμανία) είναι έτοιμα για την εφαρμογή της υπηρεσίας 
αριθμού κλήσης 112. Πολλά κράτη μέλη ξεκίνησαν το έργο πιλοτικά και μεγάλο μέρος του 
έργου βρίσκεται ήδη εν εξελίξει. Συνεπώς, ο εισηγητής πιστεύει ότι η 1η Οκτωβρίου 2015 
αποτελεί προσεγγίσιμο στόχο για τα κράτη μέλη να αναβαθμίσουν δεόντως τις υποδομές 
τους.

Στον βαθμό που η υπηρεσία αριθμού κλήσης 112 δεν είναι ακόμη γνωστή στον ευρύ κοινό, 
σκόπιμο θα ήταν τα κράτη μέλη να επιτείνουν την ευαισθητοποίηση στο θέμα αυτό, καθώς 
και για τη λειτουργικότητα και τις δυνατότητες που έχει το eCall, ξεκινώντας εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης. Για να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, η 
Επιτροπή πρέπει να αναλάβει τον συντονισμό και την παροχή βοήθειας για τη διοργάνωση 
της εκστρατείας αυτής.

Η απόφαση παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να φιλτράρουν τις εισερχόμενες κλήσεις, 
προκειμένου να διευκολύνουν το έργο των PSAP. Οι χειροκίνητες κλήσεις μπορούν να 
τύχουν διαφορετικού χειρισμού από τις αυτόματες. Ο εισηγητής συμφωνεί με την προσέγγιση 
αυτή, αλλά επιθυμεί να επισημάνει τη σημασία που έχει για τα κράτη μέλη η αποτελεσματική 



PR\1005914EL.doc 11/11 PE521.535v01-00

EL

διαχείριση όλων των κλήσεων.

Ο εισηγητής προσθέτει μια αιτιολογική σκέψη που επισημαίνει ότι είναι επίσης αναγκαίος ο 
ακριβής και αξιόπιστος εντοπισμός της γεωγραφικής θέσης του καλούντος όσον αφορά τις 
κλήσεις 112. Πέρα από το eCall, και οι «κανονικές» κλήσεις 112 πρέπει να τυγχάνουν του 
κατάλληλου χειρισμού. Και αυτό, προκειμένου να αποφευχθεί μια αναιτιολόγητη
συνεπακόλουθη κατάσταση όπου θα μπορούν να εντοπίζονται με ακρίβεια μόνο οι πολίτες 
που έχουν καλέσει από υπηρεσίες 112 μετά από τροχαίο ατύχημα. Η εν λόγω αιτιολογική
σκέψη διασφαλίζει ότι όλοι οι πολίτες, και όχι μόνο αυτοί των οποίων τα οχήματα είναι 
εξοπλισμένα με ενσωματωμένο σύστημα eCall, θα έχουν τη δυνατότητα να επωφελούνται
από τις ήδη εγκατεστημένες τεχνολογίες εντοπισμού θέσης μέσω GNSS.


