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_____________________________________________________________ 
 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Τίτλος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πρόταση Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 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 βάσει της υπηρεσίας 112 και για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/EΚ 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ) 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ) 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Η ανάπτυξη υπηρεσίας eCall 
διαθέσιµης σε όλα τα οχήµατα και όλα τα 
κράτη µέλη αποτελεί µία από τις 
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υψηλότερες προτεραιότητες της Ένωσης 
στον τοµέα της οδικής ασφάλειας από το 
2003. Για την επίτευξη αυτού του στόχου 
δροµολογήθηκε σειρά πρωτοβουλιών στο 
πλαίσιο προσέγγισης προαιρετικής 
εγκατάστασης του συστήµατος, χωρίς 
όµως να έχει επιτευχθεί αρκετή πρόοδος 
έως σήµερα. 

Τροπολογία  3 

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, στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 21ης Αυγούστου 2009 µε 
τίτλο: «eCall: ώρα για εγκατάσταση» 
προτείνεται η λήψη νέων µέτρων, ώστε να 
αναπτυχθεί υπηρεσία κλήσης έκτακτης 
ανάγκης στα οχήµατα στην Ένωση. Ένα 
από τα προτεινόµενα µέτρα είναι να 
καταστεί υποχρεωτικός ο εξοπλισµός των 
συστηµάτων eCall βάσει του αριθµού 
κλήσης 112 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)0434 τελικό.  

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η 
βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας 
112 σε όλη την Ένωση, ώστε να παρέχει 
άµεση και αποτελεσµατική βοήθεια σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 
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Τροπολογία  5 

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 χάρη στην έγκαιρη ειδοποίηση 
των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η 
υποχρεωτική εισαγωγή του συστήµατος 
eCall επί του οχήµατος βάσει του αριθµού 
κλήσης 112 καθώς και η υποχρεωτική 
και συντονισµένη αναβάθµιση της 
υποδοµής των δικτύων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών για τη µετάδοση κλήσεων 
eCall και των κέντρων λήψης κλήσεων 
έκτακτης ανάγκης για τη λήψη των 
κλήσεων eCall θα επιτρέψουν την παροχή 
του συστήµατος σε όλους τους πολίτες και 
έτσι θα συµβάλουν στη µείωση των 
θανάσιµων ατυχηµάτων και των 
σοβαρών τραυµατισµών, του κόστους 
που συνδέεται µε την ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη, της συµφόρησης που 
προκαλείται από ατυχήµατα καθώς και 
άλλων δαπανών. 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Το σύστηµα eCall θα 
αντιπροσωπεύει µια σηµαντική δοµή που 
αποτελείται από πολυάριθµους φορείς οι 
οποίοι ασχολούνται µε την ασφάλεια της 
ανθρώπινης ζωής. Ως εκ τούτου είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό να καλύπτεται το 
ζήτηµα της ευθύνης από τον παρόντα 
κανονισµό για να επιτρέψει στους 
χρήστες να έχουν πλήρη εµπιστοσύνη και 
ταυτόχρονα να καταστεί δυνατή η οµαλή 
λειτουργία του συστήµατος eCall. 
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Τροπολογία  7 

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 σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αποτελεί 
βασικό στοιχείο για την αποτελεσµατική 
λειτουργία του συστήµατος eCall επί του 
οχήµατος βάσει του αριθµού κλήσης 112. 
Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιµο να 
καταστεί υποχρεωτική η συµβατότητά του 
µε τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα 
προγράµµατα δορυφορικής 
ραδιοπλοήγησης, ιδίως τα συστήµατα που 
δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο των 
προγραµµάτων Galileo και EGNOS, όπως 
καθορίζονται στον κανονισµό (EΚ) αριθ. 
1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου8. 
 

__________________ __________________ 
8 ΕΕ L 196, 24.7.2008, σ.1. 8 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 11η ∆εκεµβρίου 2013 , 
για την εφαρµογή και εκµετάλλευση των 
ευρωπαϊκών συστηµάτων δορυφορικής 
πλοήγησης και την κατάργηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του 
Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 
347, 20.12.2013, σ. 1.) 

Τροπολογία  8 

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 

(7) Ο υποχρεωτικός εξοπλισµός των 
οχηµάτων µε το σύστηµα κλήσης eCall επί 
του οχήµατος βάσει του αριθµού κλήσης 
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αρχικά µόνο στα νέα επιβατικά και 
ελαφρά εµπορικής χρήσης οχήµατα 
(κατηγορίες Μ1 και Ν1), για τα οποία 
υπάρχει ήδη ο κατάλληλος µηχανισµός 
ενεργοποίησης. 

112 αναµένεται να εφαρµοστεί αρχικά 
µόνο στους νέους τύπους επιβατικών και 
ελαφρών οχηµάτων εµπορικής χρήσης 
(κατηγορίες Μ1 και Ν1), για τους οποίους 
υπάρχει ήδη ο κατάλληλος µηχανισµός 
ενεργοποίησης. Η δυνατότητα να 
επεκταθεί η απαίτηση εφαρµογής του 
συστήµατος eCall επί του οχήµατος βάσει 
του αριθµού κλήσης 112 στο εγγύς 
µέλλον, ώστε να συµπεριληφθούν άλλες 
κατηγορίες οχηµάτων, όπως τα βαρέα 
φορτηγά οχήµατα, τα λεωφορεία και 
πούλµαν, τα µηχανοκίνητα δίκυκλα και οι 
γεωργικοί ελκυστήρες, θα πρέπει να 
εξεταστεί περαιτέρω από την Επιτροπή, 
προκειµένου να υποβληθεί, εφόσον κριθεί 
σκόπιµο, νοµοθετική πρόταση. 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Για λόγους ταχύτερης διάδοσης, θα 
πρέπει να επιταχυνθεί ο εξοπλισµός των 
υφιστάµενων τύπων οχηµάτων που θα 
κατασκευαστούν µετά την 1η Οκτωβρίου 
2015 µε σύστηµα eCall επί του οχήµατος 
βάσει του αριθµού κλήσης 112. Για 
τύπους οχηµάτων που εγκρίθηκαν πριν 
από την 1η Οκτωβρίου 2015, υφίσταται 
δυνατότητα προαιρετικού εκ των 
υστέρων εξοπλισµού µε σύστηµα eCall. 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7β) Η δηµόσια διαλειτουργική 
πανενωσιακή υπηρεσία eCall που 
βασίζεται στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό 
κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 («αριθµός 
έκτακτης ανάγκης 112») και οι ιδιωτικές 
υπηρεσίες eCall (συστήµατα eCall που 
υποστηρίζονται από υπηρεσίες τρίτου) 



 

 
 PE529.538/ 6 

 EL 

µπορούν να συνυπάρχουν, υπό τον όρο ότι 
λαµβάνονται τα µέτρα που είναι αναγκαία 
για τη διασφάλιση της συνέχειας της 
παροχής υπηρεσιών στους καταναλωτές. 
Για να διασφαλίζεται η συνέχεια της 
δηµόσιας υπηρεσίας eCall που βασίζεται 
στον αριθµό 112 σε όλα τα κράτη µέλη 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήµατος 
και να είναι εγγυηµένο ότι η δηµόσια 
υπηρεσία eCall που βασίζεται στον 
αριθµό 112 είναι πάντα αυτοµάτως 
διαθέσιµη, όλα τα οχήµατα θα πρέπει να 
είναι εξοπλισµένα µε τη δηµόσια 
υπηρεσία eCall που βασίζεται στον 
αριθµό 112, ακόµα και αν ο αγοραστής 
του οχήµατος επιλέγει ιδιωτική υπηρεσία 
eCall. 

Αιτιολόγηση 

Τα συστήµατα eCall που υποστηρίζονται από υπηρεσίες τρίτου µπορούν να συνυπάρχουν µε το 

σύστηµα eCall επί του οχήµατος που βασίζεται στον αριθµό κλήσης 112, υπό την προϋπόθεση ότι 

η δηµόσια υπηρεσία eCall βάσει του αριθµού κλήσης 112 είναι πάντα διαθέσιµη, τουλάχιστον ως 

εφεδρική επιλογή. 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7γ) Πρέπει να παρέχεται στους 
καταναλωτές ρεαλιστική επισκόπηση του 
συστήµατος eCall επί του οχήµατος βάσει 
του αριθµού κλήσης 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 
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. Το σύστηµα eCall 
βάσει του αριθµού κλήσης 112 αποτελεί 
δηµόσια υπηρεσία κοινής ωφελείας και 
για τον λόγο αυτό θα πρέπει να 
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προσφέρεται δωρεάν. 

Τροπολογία  12 

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 βάσει του αριθµού κλήσης 112 
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. 
Οιεσδήποτε πρόσθετες υπηρεσίες όµως θα 
πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε µην 
αποσπούν την προσοχή του οδηγού ή να 
µην επηρεάζουν τη λειτουργία του 
συστήµατος eCall επί του οχήµατος βάσει 
του αριθµού κλήσης 112 ούτε την 
αποτελεσµατική εργασία των κέντρων 
κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Το σύστηµα 
eCall επί του οχήµατος βάσει του 
αριθµού κλήσης 112 και το σύστηµα που 
παρέχει ιδιωτικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες 
προστιθέµενης αξίας θα πρέπει να 
σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
µην είναι δυνατή η µεταξύ των 
συστηµάτων ανταλλαγή προσωπικών 
δεδοµένων. Οι υπηρεσίες αυτές, όταν 
παρέχονται, θα πρέπει να 
συµµορφώνονται µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία περί ασφάλειας και 
προστασίας των δεδοµένων και θα πρέπει 
να παραµένουν πάντα για τους 
καταναλωτές µια προαιρετική επιλογή. 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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(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 βάσει του αριθµού κλήσης 112 
θα πρέπει να βασίζεται σε διαλειτουργική, 
ασφαλή και τυποποιηµένη πλατφόρµα 
ανοικτής πρόσβασης, ώστε να 
χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη πιθανών 
µελλοντικών εφαρµογών ή υπηρεσιών επί 
του οχήµατος. Καθώς τούτο απαιτεί 
τεχνική και νοµική υποστήριξη, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εκτιµήσει χωρίς 
χρονοτριβή, κατόπιν διαβουλεύσεων µε 
όλους τους ενδιαφερόµενους παράγοντες, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
κατασκευαστών οχηµάτων και των 
ανεξάρτητων παρόχων, όλες τις 
δυνατότητες προώθησης και 
διασφάλισης µιας πλατφόρµας ανοικτής 
πρόσβασης και, αν χρειαστεί, να υποβάλει 
σχετική νοµοθετική πρόταση. Θα πρέπει 
να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις 
σχετικά µε τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες οι τρίτοι που παρέχουν υπηρεσίες 
προστιθέµενης αξίας µπορούν να έχουν 
πρόσβαση στα δεδοµένα που 
αποθηκεύονται στο ενσωµατωµένο στο 
επί του οχήµατος σύστηµα κλήσης 
έκτακτης ανάγκης στον αριθµό 112. 
Επιπλέον, το σύστηµα eCall επί του 
οχήµατος βάσει του αριθµού κλήσης 112 
θα πρέπει να επιτρέπει τη δωρεάν και 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε όλους τους 
ανεξάρτητους παρόχους για τους 
σκοπούς της επισκευής και συντήρησής 
του. 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 (9α) Η εισαγωγή κάθε πρόσθετης 
εφαρµογής ή υπηρεσίας επί του οχήµατος 
δεν θα πρέπει να καθυστερεί την έναρξη 
ισχύος και την εφαρµογή του παρόντος 
κανονισµού. 

Αιτιολόγηση 

Η ανάπτυξη ενός διαλειτουργικού πανενωσιακού συστήµατος eCall επί του οχήµατος αποτελεί 

σηµαντική πρόοδο στον τοµέα της οδικής ασφάλειας και εποµένως δεν πρέπει να καθυστερήσει 

άλλο. 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Το σύστηµα eCall επί του οχήµατος 
βάσει του αριθµού κλήσης 112, 
δεδοµένου ότι αποτελεί ένα σύστηµα 
έκτακτης ανάγκης, απαιτεί το υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο αξιοπιστίας. Θα πρέπει 
να διασφαλίζεται η ακρίβεια του 
ελάχιστου συνόλου δεδοµένων και της 
φωνητικής µετάδοσης και ποιότητας, θα 
πρέπει δε να αναπτυχθεί ένα ενιαίο 
καθεστώς δοκιµών, για να 
διασφαλίζονται η µακροζωία και 
διάρκεια του συστήµατος eCall επί του 
οχήµατος βάσει του αριθµού κλήσης 112. 
Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να 
διενεργούνται τακτικά περιοδικές 
τεχνικές επιθεωρήσεις σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΕ) αριθ. .../.... του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου 1α*. Στο σχετικό παράρτηµά 
του θα πρέπει να περιληφθούν 
λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε τη 
διεξαγωγή των δοκιµών. 

 __________________ 

 1α Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. …/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της … για τον περιοδικό 
τεχνικό έλεγχο των µηχανοκίνητων 
οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους 
και για την κατάργηση της οδηγίας 
2009/40/EΚ (ΕΕ L …).  
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 *ΕΕ: να προστεθεί ο αριθµός του 
κανονισµού που περιλαµβάνεται στο 
έγγραφο 2012/0184(COD) και να 
συµπληρωθεί η υποσηµείωση µε τον 
αριθµό, την ηµεροµηνία και τα στοιχεία 
δηµοσίευσής του. 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Τα οχήµατα µικρών σειρών 
εξαιρούνται βάσει της οδηγίας 2007/46/EΚ 
από τις απαιτήσεις για την προστασία των 
επιβατών σε περίπτωση µετωπικής και 
πλευρικής σύγκρουσης. Κατά συνέπεια, τα 
εν λόγω οχήµατα µικρών σειρών θα πρέπει 
να εξαιρεθούν από την υποχρέωση 
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις σχετικά 
µε την υπηρεσία eCall. 

(11) Τα οχήµατα µικρών σειρών 
εξαιρούνται βάσει της οδηγίας 2007/46/EΚ 
από τις απαιτήσεις για την προστασία των 
επιβατών σε περίπτωση µετωπικής και 
πλευρικής σύγκρουσης. Κατά συνέπεια, τα 
εν λόγω οχήµατα µικρών σειρών θα πρέπει 
να εξαιρεθούν από την υποχρέωση 
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις σχετικά 
µε την υπηρεσία eCall οι οποίες ορίζονται 
στον παρόντα κανονισµό. 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Τα οχήµατα ειδικού σκοπού θα 
πρέπει να συµµορφώνονται µε τις 
απαιτήσεις σχετικά µε την υπηρεσία 
eCall, όπως καθορίζονται στον παρόντα 
κανονισµό, εκτός εάν οι αρχές έγκρισης 
τύπου κρίνουν, εξετάζοντας κάθε 
περίπτωση ξεχωριστά, ότι κάποιο όχηµα 
δεν δύναται να ικανοποιεί τις εν λόγω 
απαιτήσεις λόγω του ειδικού του σκοπού. 

∆ιαγράφεται 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Σύµφωνα µε τις συστάσεις της (13) Η οδηγία 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού 
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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 
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. 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου10, η 
οδηγία 2002/58/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου11 και 
τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης11α διέπουν την επεξεργασία των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που 
διενεργείται στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισµού. Ως εκ τούτου, η επεξεργασία 
δεδοµένων µέσω του συστήµατος eCall 
επί του οχήµατος βάσει του αριθµού 
κλήσης 112 θα πρέπει να διενεργείται 
σύµφωνα µε τις εν λόγω οδηγίες και υπό 
την εποπτεία των αρµοδίων αρχών των 
κρατών µελών, ιδίως των ανεξαρτήτων 
δηµοσίων αρχών που έχουν ορίσει τα 
κράτη µέλη σύµφωνα µε τις εν λόγω 
οδηγίες, ιδιαίτερα προκειµένου να 
εξασφαλιστεί ότι τα οχήµατα που 
διαθέτουν εποχούµενο εξοπλισµό eCall 
βάσει του αριθµού κλήσης 112 δεν είναι 
ανιχνεύσιµα κατά την κατάσταση 
κανονικής λειτουργίας τους σε σχέση µε το 
σύστηµα eCall, ότι δεν αποτελούν 
αντικείµενο συνεχούς εντοπισµού και ότι 
το ελάχιστο σύνολο δεδοµένων που 
µεταδίδει το σύστηµα eCall επί του 
οχήµατος συνίσταται µόνο στις ελάχιστες 
απαιτούµενες πληροφορίες για την 
επεξεργασία των κλήσεων έκτακτης 
ανάγκης από τα κέντρα λήψης κλήσεων 
έκτακτης ανάγκης και ότι στη συνέχεια 
δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδοµένα. 
Εάν υπάρχει συγκατάθεση του 
υποκειµένου των δεδοµένων ή σύµβαση 
µεταξύ αµφοτέρων των µερών, µπορούν 
να ισχύσουν άλλοι όροι για άλλο σύστηµα 
κλήσεων έκτακτης ανάγκης 
εγκατεστηµένο επί του οχήµατος επί 
πλέον του συστήµατος eCall που 
βασίζεται στον αριθµό κλήσης 112, το 
οποίο όµως θα πρέπει να τηρεί τις 
διατάξεις των ανωτέρω οδηγιών. 

__________________ __________________ 
9 1609/06/EN – WP 125.  
10 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ.31. 10 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
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επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (ΕΕ L 
281, 23.11.1995, σ. 31). 

11 ΕΕ L 201 της 31.07.02, σελ. 37. 11 Οδηγία 2002/58/ΕΚ 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) (ΕΕ L 201, 
31.7.2002, σ. 37). 

 11α ΕΕ C 303, 14.12.2007, σ. 1. 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Ο παρών κανονισµός λαµβάνει 
υπόψη τις συστάσεις της οµάδας 
εργασίας του άρθρου 29, που συστάθηκε 
δυνάµει της οδηγίας 95/46/ΕΚ, τις οποίες 
έχει διατυπώσει στο «Έγγραφο εργασίας 
σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων 
και τις επιπτώσεις της πρωτοβουλίας 
eCall στην ιδιωτική ζωή» της 26ης 
Σεπτεµβρίου 2006. 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13β) Οι κατασκευαστές οχηµάτων θα 
πρέπει, κατά την εκπλήρωση των 
τεχνικών απαιτήσεων, να ενσωµατώνουν 
τεχνικούς µηχανισµούς προστασίας των 
δεδοµένων στα συστήµατα επί του 
οχήµατος και να τηρούν την αρχή της 
«προστασίας της ιδιωτικής ζωής εκ 
κατασκευής» («privacy by design»). 
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Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Για να εξασφαλιστεί η εφαρµογή 
κοινών τεχνικών απαιτήσεων σχετικά µε το 
σύστηµα eCall επί του οχήµατος, θα πρέπει 
να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η 
αρµοδιότητα έκδοσης πράξεων σύµφωνα 
µε το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον 
αφορά τους λεπτοµερείς κανόνες για την 
εφαρµογή των σχετικών προτύπων, τη 
διενέργεια δοκιµών, την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών 
δεδοµένων και τις εξαιρέσεις ορισµένων 
οχηµάτων ή κλάσεων οχηµάτων των 
κατηγοριών Μ1 και Ν1. Έχει ιδιαίτερη 
σηµασία η Επιτροπή να διεξάγει τις 
αναγκαίες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια 
των προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
µεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εµπειρογνωµόνων. Κατά την προετοιµασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να µεριµνά 
για την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο. 

(15) Για να εξασφαλιστεί η εφαρµογή 
κοινών τεχνικών απαιτήσεων σχετικά µε το 
σύστηµα eCall επί του οχήµατος βάσει του 
αριθµού κλήσης 112, θα πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή η αρµοδιότητα 
έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους 
λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή 
των σχετικών προτύπων, τη διενέργεια 
δοκιµών, την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής και των προσωπικών δεδοµένων και 
τις εξαιρέσεις ορισµένων οχηµάτων ή 
κλάσεων οχηµάτων των κατηγοριών Μ1 
και Ν1. Έχει ιδιαίτερη σηµασία η 
Επιτροπή να διεξαγάγει τις αναγκαίες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
µεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εµπειρογνωµόνων, ιδιαίτερα δε να 
ζητήσει τη γνώµη του Ευρωπαίου 
Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων, της 
οµάδας εργασίας του άρθρου 29 και των 
οργανώσεων προστασίας των 
καταναλωτών. Κατά την προετοιµασία και 
τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
η Επιτροπή θα πρέπει να µεριµνά για την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο. 

Τροπολογία  22 

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 και στις κατ’ 
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εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται 
κατ’ εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, 
προκειµένου να είναι εις θέση να 
διενεργήσουν τις απαραίτητες µελέτες και 
δοκιµές σε διάφορες συνθήκες, όπως 
απαιτείται, και κατ’ αυτόν τον τρόπο να 
διασφαλίσουν ότι το σύστηµα eCall επί 
του οχήµατος βάσει του αριθµού κλήσης 
112 είναι απολύτως αξιόπιστο. 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται 
στα οχήµατα µικρών σειρών. 

(Ευθυγράµµιση µε την αιτιολογική σκέψη 11 και το σηµείο 3 στοιχείο β) του παραρτήµατος.) 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – εισαγωγικό µέρος 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισµού, επιπλέον των ορισµών του 
άρθρου 3 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και του 
άρθρου 2 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 305/201312 της 
Επιτροπής, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισµού, επιπλέον των ορισµών του 
άρθρου 3 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, 
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

__________________  
12 ΕΕ L 91, 03.04.2013, σ. 1.  

Αιτιολόγηση 

Η αναφορά στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό 305/2013 της Επιτροπής θα σήµαινε στην πράξη 

ότι η Επιτροπή θα µπορούσε να τροποποιεί τους ορισµούς της παρούσας πρότασης 

τροποποιώντας τον σχετικό ορισµό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό. Καθώς οι ορισµοί που 

περιλαµβάνονται στο παρόν άρθρο θεωρούνται ουσιώδη στοιχεία του κανονισµού, η εξουσία να 

προσδιορίζεται το περιεχόµενό τους δεν µπορεί να ανατεθεί στην Επιτροπή. 
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Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 1 

 
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 eCall επί του οχήµατος 
βάσει του αριθµού κλήσης 112» νοείται το 
σύστηµα έκτακτης ανάγκης που 
αποτελείται από τον εξοπλισµό επί του 
οχήµατος και τα µέσα για την 
ενεργοποίηση, τον έλεγχο και την 
επιτέλεση της µετάδοσης κλήσης eCall, 
το οποίο ενεργοποιείται είτε αυτόµατα µε 
την ενεργοποίηση αισθητήρων εντός του 
οχήµατος, είτε χειροκίνητα και µε το 
οποίο εκπέµπονται σήµατα µέσω 
δηµόσιων ασύρµατων δικτύων κινητών 
τηλεπικοινωνιών για να καταστεί δυνατή 
η µετάδοση ενός τυποποιηµένου 
ελάχιστου συνόλου δεδοµένων και η 
δηµιουργία ενός καναλιού ήχου βάσει του 
αριθµού κλήσης 112 µεταξύ των επιβατών 
του οχήµατος και του κατάλληλου κέντρου 
κλήσεων έκτακτης ανάγκης. 

 (Οριζόντια τροπολογία: σε περίπτωση 

έγκρισης της τροπολογίας, ο όρος «σύστηµα 

eCall επί του οχήµατος» θα αντικατασταθεί 

σε ολόκληρο το κείµενο από τον όρο 

«σύστηµα eCall επί του οχήµατος βάσει του 

αριθµού κλήσης 112». 

Αιτιολόγηση 

Η κλήση µέσω του συστήµατος eCall επί του οχήµατος αποτελεί κλήση έκτακτης ανάγκης η οποία 

ενεργοποιείται είτε χειροκίνητα από τους επιβάτες του οχήµατος µε το πάτηµα ενός κουµπιού ή 

αυτόµατα µε την ενεργοποίηση αισθητήρων εντός του οχήµατος µετά από ένα ατύχηµα. Αµέσως 

µετά την ενεργοποίηση, ο µηχανισµός eCall επί του οχήµατος πραγµατοποιεί κλήση έκτακτης 

ανάγκης και µεταφέρει φωνητικό σήµα και δεδοµένα απευθείας στην πλησιέστερη υπηρεσία 

έκτακτης ανάγκης. Με την φωνητική σύνδεση οι επιβάτες του οχήµατος µπορούν να 

επικοινωνήσουν µε το πρόσωπο που δέχεται την κλήση eCall και, ενδεχοµένως, σε περίπτωση 

εσφαλµένου συναγερµού, µπορούν να ακυρώσουν την ειδοποίηση για παροχή βοήθειας. 

Ταυτόχρονα, αποστέλλεται στο πρόσωπο που δέχεται την φωνητική κλήση eCall ένα ελάχιστο 

σύνολο δεδοµένων. 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 2 
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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. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Ο συνδυασµός των δύο ορισµών, όπως προτείνεται στο παρόν άρθρο, προκαλεί µεγάλη σύγχυση, 

καθώς οι όροι φαίνεται να µοιάζουν ή τουλάχιστον να είναι αλληλένδετοι αλλά οι ορισµοί 

αλληλεπικαλύπτονται και δεν είναι καθόλου εναρµονισµένοι, καθώς χρησιµοποιούν διαφορετική 

ορολογία. Για να αποφευχθεί η σύγχυση, ο δεύτερος ορισµός µπορεί να διαγραφεί και να 

χρησιµοποιείται µόνο ο πρώτος ορισµός σε όλο το κείµενο. 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 2 α (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α) ως «eCall» νοείται κλήση έκτακτης 
ανάγκης στον αριθµό 112 που 
πραγµατοποιείται από το όχηµα µέσω του 
συστήµατος κλήσης eCall επί του 
οχήµατος· 

Αιτιολόγηση 

Αυτός ο ορισµός είναι ουσιώδες στοιχείο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, εποµένως 

πρέπει να περιλαµβάνεται στο κείµενο της ίδιας της πρότασης. 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 2 β (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β) ως «κέντρο λήψης κλήσεων έκτακτης 
ανάγκης» ή «PSAP» νοείται ο τόπος όπου 
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λαµβάνονται αρχικά οι κλήσεις έκτακτης 
ανάγκης, υπό την ευθύνη δηµόσιας αρχής 
ή ιδιωτικού οργανισµού αναγνωρισµένου 
από το οικείο κράτος µέλος· 

Αιτιολόγηση 

Αυτός ο ορισµός είναι ουσιώδες στοιχείο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, εποµένως 

πρέπει να περιλαµβάνεται στο κείµενο της ίδιας της πρότασης. 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 2 γ (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2γ) ως «ελάχιστο σύνολο δεδοµένων» ή 
«MSD» νοούνται οι πληροφορίες που 
καθορίζονται στο πρότυπο «Οδικές 
µεταφορές και τηλεµατική στην 
κυκλοφορία — eSafety — Ελάχιστο 
σύνολο δεδοµένων (MSD) για την κλήση 
eCall» (EN 15722) και διαβιβάζονται στο 
κέντρο λήψης κλήσεων eCall· 

Αιτιολόγηση 

Αυτός ο ορισµός είναι ουσιώδες στοιχείο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, εποµένως 

πρέπει να περιλαµβάνεται στο κείµενο της ίδιας της πρότασης. 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – 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 τα επί του οχήµατος δεδοµένα 
που απαιτούνται για το ελάχιστο σύνολο 
δεδοµένων (MSD) ή έχει πρόσβαση σε 
αυτά για την πραγµατοποίηση της 
κλήσης eCall µέσω δηµόσιου δικτύου 
ασύρµατων κινητών επικοινωνιών· 
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Αιτιολόγηση 

Αυτός ο ορισµός είναι ουσιώδες στοιχείο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, εποµένως 

πρέπει να περιλαµβάνεται στο κείµενο της ίδιας της πρότασης. 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – σηµείο 2 ε (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2ε) ως «δηµόσιο δίκτυο ασύρµατων 
κινητών επικοινωνιών» νοείται δίκτυο 
ασύρµατων κινητών επικοινωνιών που 
διατίθεται στο κοινό σύµφωνα µε τις 
οδηγίες 2002/21/ΕΚ1α και 2002/22/ΕΚ1β 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου· 

 __________________ 

 1α Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία πλαίσιο) (ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 
33). 

 1β Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική 
υπηρεσία και τα δικαιώµατα των 
χρηστών όσον αφορά δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία καθολικής υπηρεσίας) (ΕΕ L 108, 
24.4.2002, σ. 51). 

Αιτιολόγηση 

Αυτός ο ορισµός είναι ουσιώδες στοιχείο για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, εποµένως 

πρέπει να περιλαµβάνεται στο κείµενο της ίδιας της πρότασης. 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4  

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι όλοι 
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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 νέοι τύποι οχηµάτων που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 είναι εξοπλισµένοι µε 
ενσωµατωµένο σύστηµα eCall επί του 
οχήµατος βάσει του αριθµού κλήσης 112, 
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και 
τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις βάσει του 
παρόντος κανονισµού. 

Αιτιολόγηση 

Μολονότι η παροχή της λειτουργίας eCall θα µπορούσε να επιτευχθεί ως ένα βαθµό µέσω της 

χρήσης νοµαδικών λύσεων (όπως τα κινητά τηλέφωνα), η υποχρεωτική εισαγωγή τους για τα νέα 

οχήµατα µε έγκριση τύπου θα πρέπει να βασίζεται σε ενσωµατωµένο επί του οχήµατος εξοπλισµό, 

διότι αυτές οι νοµαδικές συσκευές µπορούν να αφαιρεθούν ή απλώς να ξεχαστεί η ενεργοποίησή 

τους. 

Τροπολογία  33 

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 αποδεικνύουν ότι οι νέοι 
τύποι οχηµάτων κατασκευάζονται έτσι 
ώστε, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος 
που εντοπίζεται µε την ενεργοποίηση ενός 
ή περισσοτέρων αισθητήρων ή/και 
επεξεργαστών εντός του οχήµατος και το 
οποίο συµβαίνει στην επικράτεια της 
Ένωσης, να ενεργοποιείται αυτόµατα 
κλήση έκτακτης ανάγκης eCall στον 
αριθµό έκτακτης ανάγκης 112. 

Τροπολογία  34 

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 αποδεικνύουν ότι οι νέοι 
τύποι οχηµάτων κατασκευάζονται έτσι 
ώστε η κλήση eCall στον αριθµό έκτακτης 
ανάγκης 112 να µπορεί επίσης να 
ενεργοποιείται χειροκίνητα. 
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Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η παράγραφος 2 δεν θίγει το 
δικαίωµα του ιδιοκτήτη του οχήµατος να 
χρησιµοποιεί άλλο σύστηµα κλήσης 
έκτακτης ανάγκης που είναι 
εγκατεστηµένο στο όχηµα και παρέχει 
παρεµφερή υπηρεσία, πέρα από το 
σύστηµα eCall επί του οχήµατος βάσει 
του αριθµού κλήσης 112. Στην 
περίπτωση αυτή, αυτό το άλλο σύστηµα 
κλήσεων έκτακτης ανάγκης 
συµµορφώνεται µε το πρότυπο ΕΝ 16102 
«Συστήµατα Ευφυών Μεταφορών – eCall 
– Λειτουργικές απαιτήσεις για την 
υποστήριξη από τρίτους» και οι 
κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι µόνο 
ένα σύστηµα είναι ενεργό κάθε φορά και 
ότι το σύστηµα eCall επί του οχήµατος 
βάσει του αριθµού κλήσης 112 
ενεργοποιείται αυτοµάτως σε περίπτωση 
που το άλλο σύστηµα κλήσεων έκτακτης 
ανάγκης δεν λειτουργεί. 

Τροπολογία  36 

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 eCall επί του οχήµατος βάσει 
του αριθµού κλήσης 112 να είναι 
συµβατοί µε τις υπηρεσίες εντοπισµού 
θέσης που παρέχουν τα συστήµατα 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, ιδιαίτερα 
τα συστήµατα Galileo και EGNOS. 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 

 



 

 
 PE529.538/ 21 

 EL 

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 εγκατεστηµένα συστήµατα 
eCall επί του οχήµατος βάσει του αριθµού 
κλήσης 112 που µπορούν να ελεγχθούν 
γίνονται δεκτά για τους σκοπούς της 
έγκρισης τύπου. 

Αιτιολόγηση 

Μολονότι η παροχή της λειτουργίας eCall θα µπορούσε να επιτευχθεί ως ένα βαθµό µέσω της 

χρήσης νοµαδικών λύσεων (όπως τα κινητά τηλέφωνα), η υποχρεωτική εισαγωγή τους για τα νέα 

οχήµατα µε έγκριση τύπου πρέπει να βασίζεται σε ενσωµατωµένο επί του οχήµατος εξοπλισµό, 

διότι αυτές οι νοµαδικές συσκευές µπορούν να αφαιρεθούν ή απλώς να ξεχαστεί η ενεργοποίησή 

τους. 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι, 
σε περίπτωση σοβαρής διακοπής 
λειτουργίας του συστήµατος που 
εντοπίζεται κατά τη διάρκεια της 
αυτοδιάγνωσης ή µετά από αυτήν και η 
οποία έχει ως αποτέλεσµα την αδυναµία 
του να πραγµατοποιήσει κλήση eCall, θα 
δίδεται προειδοποιητικό σήµα στους 
επιβάτες του οχήµατος. 

Τροπολογία  39 

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 
βάσει του αριθµού κλήσης 112 πρέπει να 
επιτρέπει τη δωρεάν και χωρίς διακρίσεις 
πρόσβαση σε όλους τους ανεξάρτητους 
επιχειρηµατικούς φορείς για τους σκοπούς 
της επισκευής και της συντήρησής του. 
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Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 9 για τη θέσπιση των λεπτοµερών 
τεχνικών απαιτήσεων και ελέγχων για την 
έγκριση τύπου των συστηµάτων eCall επί 
του οχήµατος και για την τροποποίηση 
της οδηγίας 2007/46/ΕΚ αναλόγως. 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 9 για τη θέσπιση των λεπτοµερών 
τεχνικών απαιτήσεων και ελέγχων για την 
έγκριση τύπου των συστηµάτων eCall επί 
του οχήµατος βάσει του αριθµού κλήσης 
112. 

Αιτιολόγηση 

Οι τροποποιήσεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ προβλέπονται ήδη στο άρθρο 11 της παρούσας 

πρότασης. Μετά την έγκρισή του ο παρών κανονισµός µαζί µε τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

που εγκρίνονται βάσει του παρόντος κανονισµού θα αποτελέσουν χωριστό κανονισµό στο πλαίσιο 

της διαδικασίας έγκρισης ΕΚ τύπου, η οποία προβλέπεται από την εν λόγω οδηγία. 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό µέρος 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι τεχνικές απαιτήσεις και έλεγχοι που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να 
βασίζονται στις απαιτήσεις που ορίζονται 
στις παραγράφους 3, 4 και 6 και στα 
ακόλουθα πρότυπα, ανά περίπτωση: 

Οι τεχνικές απαιτήσεις και έλεγχοι που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
εγκρίνονται κατόπιν διαβουλεύσεων µε 
τους ενδιαφερόµενους παράγοντες και 
βασίζονται στις απαιτήσεις που ορίζονται 
στις παραγράφους 2, 2α, 3, 4 και 6 και στα 
διαθέσιµα πρότυπα που σχετίζονται µε το 
σύστηµα eCall και τους κανονισµούς 
ΟΕΕ/ΟΗΕ, ανά περίπτωση, µεταξύ άλλων 
στα εξής: 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γα) EN 15722 «Συστήµατα ευφυών 
µεταφορών - eSafety - Ελάχιστο σύνολο 
δεδοµένων (MSD) για την κλήση eCall»· 
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Αιτιολόγηση 

Σε συνδυασµό µε τη διαγραφή του στοιχείου δ) της παραγράφου 7, θα πρέπει να γίνεται πρόσθετη 

αναφορά στο πρότυπο EN για το ελάχιστο σύνολο δεδοµένων (MSD). 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τυχόν πρόσθετα ευρωπαϊκά πρότυπα ή 
κανονισµοί ΟΕΕ/ΟΗΕ σχετικά µε τα 
συστήµατα eCall. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η διάταξη αυτή θα δηµιουργούσε αβεβαιότητα όσον αφορά τις προδιαγραφές σύµφωνα µε τις 

οποίες αναπτύσσονται και ελέγχονται τα συστήµατα eCall. Εάν ένα πρότυπο, 

συµπεριλαµβανοµένης της αναφοράς σε ειδική έκδοση, δεν είναι γνωστό κατά τον χρόνο της 

έκδοσης του παρόντος κανονισµού, δεν θα πρέπει να απαιτείται συµµόρφωση προς αυτό. 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος -1 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1α. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µε 
την επιφύλαξη των διατάξεων των 
οδηγιών 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ. Κάθε 
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων 
µέσω του συστήµατος eCall επί του 
οχήµατος βάσει του αριθµού κλήσης 112 
οφείλει να τηρεί τους περί προστασίας 
δεδοµένων κανόνες των εν λόγω οδηγιών. 

Τροπολογία  45 

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 

Οι κατασκευαστές πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι τα οχήµατα που είναι 
εξοπλισµένα µε το σύστηµα eCall επί του 
οχήµατος βάσει του αριθµού κλήσης 112 
δεν είναι ανιχνεύσιµα και ότι δεν 
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ανιχνεύσιµα και ότι δεν αποτελούν 
αντικείµενο συνεχούς εντοπισµού κατά την 
κατάσταση κανονικής λειτουργίας τους 
αναφορικά µε το σύστηµα eCall. 

αποτελούν αντικείµενο συνεχούς 
εντοπισµού κατά την κατάσταση 
λειτουργίας τους εφόσον δεν υφίσταται 
έκτακτη ανάγκη αναφορικά µε το 
σύστηµα eCall. 

Τροπολογία  46 

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 MSD που αποστέλλει το σύστηµα 
eCall επί του οχήµατος βάσει του αριθµού 
κλήσης 112 συνίσταται κατά µέγιστο όριο 
στις πληροφορίες που απαιτούνται από το 
πρότυπο που αναφέρεται στο άρθρο 3 
σηµείο 2γ. Το MSD δεν αποτελεί 
αντικείµενο επεξεργασίας για χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο από αυτό που είναι 
απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο 
υποβάλλεται σε επεξεργασία και δεν 
αποθηκεύεται για χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για 
την ορθή διεκπεραίωση των κλήσεων 
έκτακτης ανάγκης. Το MSD αποθηκεύεται 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή 
η πλήρης διαγραφή του. 

Αιτιολόγηση 

Το MSD αποτελείται από δεδοµένα που είναι απαραίτητα για την κατάλληλη διεκπεραίωση των 

κλήσεων έκτακτης ανάγκης: χειροκίνητη ή αυτόµατη ενεργοποίηση· κλάση οχήµατος· τύπος 
χρησιµοποιούµενου καυσίµου· χρονοσφραγίδα· ακριβής θέση· κατεύθυνση πορείας· ελάχιστος 
αριθµός προσδεµένων ζωνών ασφαλείας. 

Τροπολογία  47 

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 
µέσω του συστήµατος eCall επί του 

3. Οι κατασκευαστές πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες του 
συστήµατος eCall διαθέτουν σαφή και 
ολοκληρωµένη ενηµέρωση σχετικά µε την 
ύπαρξη δωρεάν διαθέσιµου δηµόσιου 
συστήµατος e-Call βάσει του αριθµού 
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οχήµατος, ιδίως όσον αφορά: κλήσης 112 και την επεξεργασία των 
δεδοµένων που γίνεται µέσω του 
συστήµατος eCall επί του οχήµατος βάσει 
του αριθµού κλήσης 112, ιδίως όσον 
αφορά: 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τον σκοπό της επεξεργασίας eCall· δ) τον ειδικό σκοπό της επεξεργασίας 
eCall ο οποίος περιορίζεται στις 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 
πρώτο εδάφιο· 

Τροπολογία  49 

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 στο σύστηµα eCall επί του 
οχήµατος βάσει του αριθµού κλήσης 112· 

Αιτιολόγηση 

Τροπολογία που αντικατοπτρίζει τη διαγραφή του ορισµού του «συστήµατος επί του οχήµατος». 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) το γεγονός ότι τα οχήµατα δεν 
αποτελούν αντικείµενο συνεχούς 
εντοπισµού· 

ζ) το γεγονός ότι τα οχήµατα δεν 
αποτελούν αντικείµενο εντοπισµού πέρα 
από τη συλλογή του ελάχιστου ποσού 
δεδοµένων που είναι αναγκαία για να 
προσδιορίζει και να διαβιβάζει το επί του 
οχήµατος σύστηµα eCall βάσει του 
αριθµού κλήσης 112 τη θέση και την 
κατεύθυνση πορείας του οχήµατος κατά 
την αναφορά ατυχήµατος καθώς και το 
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γεγονός ότι κάθε δεδοµένο εντοπισµού 
αποθηκεύεται στο µηχανισµό µόνο για 
όσο διάστηµα είναι αυστηρώς αναγκαίο 
για τον σκοπό αυτό· 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο η α (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ηα) το γεγονός ότι τα δεδοµένα που 
συλλέγονται από τα κέντρα λήψης 
κλήσεων έκτακτης ανάγκης µέσω του 
συστήµατος eCall επί του οχήµατος βάσει 
του αριθµού κλήσης 112 δεν πρέπει να 
διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την 
προηγούµενη ρητή συγκατάθεση του 
υποκειµένου των δεδοµένων. 

Τροπολογία  52 

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 ιχνηλασιµότητα, τον εντοπισµό και 
την επεξεργασία των προσωπικών 
δεδοµένων για την παροχή ιδιωτικής 
υπηρεσίας eCall και/ή άλλες υπηρεσίες 
προστιθέµενης αξίας, που προϋποθέτουν 
ρητή συγκατάθεση του χρήστη και 
τήρηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ. 
Ιδιαιτέρως πρέπει να συνεκτιµάται το 
γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρχουν 
διαφορές µεταξύ της επεξεργασίας 
δεδοµένων που πραγµατοποιείται µέσω 
του συστήµατος eCall επί του οχήµατος 
βάσει του αριθµού κλήσης 112 και 
εκείνης που πραγµατοποιείται µέσω των 
ιδιωτικών συστηµάτων eCall ή άλλων 
συστηµάτων υπηρεσιών προστιθέµενης 
αξίας. 
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Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Οι κατασκευαστές παρέχουν τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3 ως µέρος της τεχνικής 
τεκµηρίωσης που παραδίδεται µαζί µε το 
όχηµα. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να αποσαφηνίζεται ο τρόπος µε τον οποίο κοινοποιούνται στον καταναλωτή οι 

πληροφορίες σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων. 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα) 

 
 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Προς αποφυγή παρανοήσεων ως προς 
τους επιδιωκόµενους σκοπούς και την 
προστιθέµενη αξία της επεξεργασίας, οι 
προβλεπόµενες στην παράγραφο 3 
πληροφορίες παρέχονται στον χρήστη 
χωριστά για το σύστηµα eCall επί του 
οχήµατος βάσει του αριθµού κλήσης 112 
και χωριστά για τα άλλα συστήµατα eCall 
πριν από τη χρήση του συστήµατος.  

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 γ (νέα) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3γ. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι 
το σύστηµα eCall επί του οχήµατος βάσει 
του αριθµού κλήσης 112 και κάθε άλλο 
εγκατεστηµένο σύστηµα κλήσης 
έκτακτης ανάγκης και σύστηµα παροχής 
υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας είναι 
σχεδιασµένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε δεν 
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είναι δυνατή η µεταξύ των συστηµάτων 
ανταλλαγή προσωπικών δεδοµένων. Η µη 
χρήση άλλου συστήµατος ή υπηρεσίας 
προστιθέµενης αξίας ή η άρνηση του 
υποκειµένου των δεδοµένων να δώσει τη 
συγκατάθεσή του στην επεξεργασία των 
προσωπικών του δεδοµένων για ιδιωτική 
υπηρεσία δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις 
στη χρήση του συστήµατος eCall επί του 
οχήµατος βάσει του αριθµού κλήσης 112 
και/ή στον ίδιο τον χρήστη του eCall. 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 9 στις οποίες θα ορίσει 
περαιτέρω την απαίτηση όσον αφορά την 
απουσία µέσων ανιχνευσιµότητας και 
εντοπισµού καθώς και τις τεχνολογίες 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, όπως 
επίσης και τους τρόπους επεξεργασίας των 
προσωπικών δεδοµένων και των 
πληροφοριών για τους χρήστες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3. 

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 9, στις οποίες θα 
ορίσει περαιτέρω περαιτέρω την απαίτηση 
όσον αφορά την απουσία µέσων 
ανιχνευσιµότητας και εντοπισµού καθώς 
και τις τεχνολογίες προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 σε σχέση µε το eCall, 
ιδιαίτερα τα µέτρα ασφαλείας που πρέπει 
να λαµβάνουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
eCall για τη διασφάλιση της νόµιµης 
επεξεργασίας των δεδοµένων και την 
αποτροπή µη εξουσιοδοτηµένης 
πρόσβασης, κοινοποίησης, µεταβολής ή 
απώλειας προσωπικών δεδοµένων που 
έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία, όπως 
επίσης και τους τρόπους επεξεργασίας των 
προσωπικών δεδοµένων και των 
πληροφοριών για τους χρήστες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3. 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2015 οι 
εθνικές αρχές πρέπει να παρέχουν έγκριση 

Με ισχύ από την ...*, οι εθνικές αρχές 
πρέπει να παρέχουν έγκριση ΕΚ τύπου 
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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.  

όσον αφορά το σύστηµα eCall επί του 
οχήµατος βάσει του αριθµού κλήσης 112 
για νέους τύπους οχηµάτων που 
συµµορφώνονται µε τον παρόντα 
κανονισµό και τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που εγκρίνονται βάσει του 
παρόντος κανονισµού. 

 __________ 

 * ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία 
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. 

Αιτιολόγηση 

Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει την υποχρεωτική καθιέρωση του συστήµατος eCall επί του 

οχήµατος έως το 2015 και παραµένει προσηλωµένο στην επίτευξη αυτού του στόχου. 

Λαµβανοµένου ωστόσο υπόψη του γεγονότος ότι η βιοµηχανία θα χρειαστεί προηγουµένως 

αρκετό χρόνο για την ανάπτυξη και δοκιµή των συστηµάτων eCall και δεδοµένου ότι δεν είναι 

ακόµη γνωστή η τελική ηµεροµηνία έγκρισης του παρόντος κανονισµού, η προθεσµία της 1ης 

Οκτωβρίου 2015 θα µπορούσε να επανεξεταστεί σε µεταγενέστερο στάδιο. 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 α (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 7α 

 Περιοδικές τεχνικές επιθεωρήσεις 

 Οι απαιτήσεις για περιοδικές τεχνικές 
επιθεωρήσεις όσον αφορά το σύστηµα 
eCall επί του οχήµατος βάσει του 
αριθµού κλήσης 112 ρυθµίζονται από τον 
κανονισµό (ΕΕ) αριθ. ... του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου*. 

 ____________ 

 * ΕΕ: να προστεθεί ο αριθµός του 
κανονισµού που περιέχεται στο έγγραφο 
2012/0184(COD). 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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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 ορισµένες 
κλάσεις οχηµάτων των κατηγοριών Μ1 και 
Ν1 από την υποχρέωση να εγκαταστήσουν 
σύστηµα eCall επί του οχήµατος βάσει του 
αριθµού κλήσης 112, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4, εάν ύστερα από ανάλυση 
κόστους/οφέλους και τεχνική ανάλυση 
που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή ή 
κατόπιν εντολής της και λαµβάνοντας 
υπόψη όλους τους κατάλληλους 
παράγοντες ασφάλειας, αποδειχθεί ότι η 
εγκατάσταση του συστήµατος eCall επί 
του οχήµατος βάσει του αριθµού κλήσης 
112 δεν είναι απαραίτητη για την 
περαιτέρω βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας, διότι η υπό εξέταση κλάση 
οχηµάτων έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για 
µη οδική χρήση ή δεν διαθέτει κατάλληλο 
µηχανισµό ενεργοποίησης. Οι εν λόγω 
εξαιρέσεις είναι περιορισµένες σε αριθµό. 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε 
το άρθρο 9, ώστε να καθορίσει τις 
εξαιρέσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1. Οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει 
να αφορούν οχήµατα όπως είναι τα 
οχήµατα ειδικού σκοπού και τα οχήµατα 
χωρίς αερόσακους και να είναι 
περιορισµένες σε αριθµό. 

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύµφωνα µε το άρθρο 9, για να καθορίσει 
τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1.  

Τροπολογία  61 

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 

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

πέντε ετών από ...*. 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 εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται αυτοµάτως για περιόδους 
ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
µηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου. 

 ____________ 

 * ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισµού. 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 5 
παράγραφος 7, του άρθρου 6 παράγραφος 
4 και του άρθρου 8 παράγραφος 2, τίθεται 
σε ισχύ µόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο εντός δύο µηνών από 
την ηµέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
ενηµερώσουν αµφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσµία 
αυτή παρατείνεται κατά δύο µήνες µε 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 5 
παράγραφος 7, του άρθρου 6 παράγραφος 
4 και του άρθρου 8 παράγραφος 2, τίθεται 
σε ισχύ µόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο εντός τριών µηνών από 
την ηµέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
ενηµερώσουν αµφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσµία 
αυτή παρατείνεται κατά δύο µήνες µε 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

Τροπολογία  63 

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 

1. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους κανόνες 
σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
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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. 

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 µη 
συµµόρφωσης µε το άρθρο 6 του 
παρόντος κανονισµού. Τα κράτη µέλη 
κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην 
Επιτροπή. Κοινοποιούν επίσης στην 
Επιτροπή αµελλητί κάθε µεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει. 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γα) παραβάσεις των διατάξεων του 
άρθρου 6. 

Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 α (νέο) 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 10α 

 Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση 

 1. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο σχετικά µε την απαιτούµενη 
για το σύστηµα eCall ετοιµότητα της 
υποδοµής των τηλεπικοινωνιών και των 
κέντρων λήψης κλήσεων έκτακτης 
ανάγκης στα κράτη µέλη. Εάν από αυτήν 
την έκθεση προκύπτει σαφώς ότι η 
υποδοµή για το σύστηµα eCall δεν θα 
είναι έτοιµη προς λειτουργία πριν από την 
ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 
12, η Επιτροπή προβαίνει στις δέουσες 
ενέργειες. 
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 2. Το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου 
2018, η Επιτροπή συντάσσει  έκθεση 
αξιολόγησης σχετικά µε τα επιτεύγµατα 
του συστήµατος eCall επί του οχήµατος 
βάσει του αριθµού κλήσης 112 και τον 
βαθµό διάδοσής του και την υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο. Η Επιτροπή ερευνά κατά 
πόσον πρέπει να επεκταθεί το πεδίο 
εφαρµογής του κανονισµού σε άλλες 
κατηγορίες οχηµάτων, όπως τα 
µηχανοκίνητα δίκυκλα, τα βαρέα 
φορτηγά οχήµατα, τα λεωφορεία και 
πούλµαν και οι αγροτικοί ελκυστήρες. 
Εφόσον κριθεί σκόπιµο, η Επιτροπή 
υποβάλλει σχετική νοµοθετική πρόταση. 

 3. Το συντοµότερο δυνατό και 
οπωσδήποτε όχι αργότερα από την...*, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση 
σχετικά µε τις τεχνικές απαιτήσεις µιας 
διαλειτουργικής, τυποποιηµένης και 
ασφαλούς πλατφόρµας ανοιχτής 
πρόσβασης, αφού προηγουµένως 
διεξαγάγει ευρείες διαβουλεύσεις µε όλους 
τους ενδιαφερόµενους παράγοντες, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
κατασκευαστών οχηµάτων και των 
ανεξάρτητων παρόχων, και αφού 
διενεργήσει αξιολόγηση του αντίκτυπου. 
Εφόσον κριθεί σκόπιµο, η Επιτροπή 
συνοδεύει την έκθεση αυτή µε σχετική 
νοµοθετική πρόταση. Το σύστηµα eCall 
επί του οχήµατος µε βάση τον αριθµό 
κλήσης 112 στηρίζεται στα πρότυπα της 
εν λόγω πλατφόρµας µόλις αυτά 
καταστούν διαθέσιµα.  

 ______________ 

 *ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία: ένα 
έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισµού. 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 – εδάφιο 1 α (νέο) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το άρθρο 5 παράγραφος 7, το άρθρο 6 
παράγραφος 4, το άρθρο 8 παράγραφος 2 
και τα άρθρα 9 και 10α εφαρµόζονται 
από την ...*. 

 __________ 

 * ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισµού. 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 12 – εδάφιο 2 

 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εφαρµόζεται από την 1η Οκτωβρίου 
2015. 

Τα άρθρα πλην όσων αναφέρονται στην 
παράγραφο -2α εφαρµόζονται από την 1η 
Οκτωβρίου 2015. 

Αιτιολόγηση 

Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει την υποχρεωτική καθιέρωση του συστήµατος eCall επί του 

οχήµατος έως το 2015 και παραµένει προσηλωµένο στην επίτευξη αυτού του στόχου. 

Λαµβανοµένου ωστόσο υπόψη του γεγονότος ότι η βιοµηχανία θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για την 

ανάπτυξη και δοκιµή των συστηµάτων eCall και δεδοµένου ότι δεν είναι ακόµη γνωστή η τελική 

ηµεροµηνία έγκρισης του παρόντος κανονισµού, η προθεσµία της 1ης Οκτωβρίου 2015 θα 

µπορούσε να επανεξεταστεί σε µεταγενέστερο στάδιο.  

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα – σηµείο 6 

Οδηγία 2007/46/ΕΚ 
Παράρτηµα XI – προσάρτηµα 1 – θέση 71 
 
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή 

6) Στο προσάρτηµα 1 του παραρτήµατος ΧΙ, προστίθεται στον πίνακα η εξής θέση 71.: 

Αριθµός Αντικείµενο Αριθµός 
κανονιστικής 
πράξης 

M1 ≤ 
2 500 (1) kg 

M1 > 
2 500 (1) kg 

M2 M3 

71. σύστηµα 
eCall 

Κανονισµός 
(ΕΕ) αριθ. … 

A A Άνευ 
αντικ
ειµέν
ου 

Άνευ 
αντι
κειµ
ένου 
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Τροπολογία 

διαγράφεται 

(Ευθυγράµµιση µε τις τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 12 και στο άρθρο 8) 

 
 


