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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

19.2.2014 A7-0106/72 

Τροπολογία  72 

Cornelis de Jong, Willy Meyer, Sabine Wils 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Ανάπτυξη του συστήµατος eCall σε οχήµατα 

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

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 
αρχικά µόνο στα νέα επιβατικά και 
ελαφρά εµπορικής χρήσης οχήµατα 
(κατηγορίες Μ1 και Ν1), για τα οποία 
υπάρχει ήδη ο κατάλληλος µηχανισµός 
ενεργοποίησης. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

19.2.2014 A7-0106/73 

Τροπολογία  73 

Cornelis de Jong, Willy Meyer, Sabine Wils 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Ανάπτυξη του συστήµατος eCall σε οχήµατα 

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

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 προαιρετικός εξοπλισµός των 

οχηµάτων µε το σύστηµα eCall επί του 

οχήµατος για κλήσεις έκτακτης ανάγκης 
στον αριθµό 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. Οι 

πρόσθετες αυτές υπηρεσίες όµως θα πρέπει 

να σχεδιάζονται έτσι ώστε µην αποσπούν 

την προσοχή του οδηγού. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/74 

Τροπολογία  74 

Cornelis de Jong, Sabine Wils 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Ανάπτυξη του συστήµατος eCall σε οχήµατα 

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8 α) Ο εξοπλισµός των οχηµάτων µε το 
σύστηµα eCall για κλήσεις έκτακτης 
ανάγκης στον αριθµό 112 παρουσιάζεται 
πάντοτε στους αγοραστές ως προαιρετική 
επιλογή και η εγκατάστασή του 
προϋποθέτει τη ρητή συγκατάθεση του 
αγοραστή, αφού θα έχει λάβει 
προηγουµένως γραπτές πληροφορίες 
σχετικά µε τις λειτουργίες και τις πτυχές 
προστασίας των δεδοµένων του 
συστήµατος eCall για κλήσεις έκτακτης 
ανάγκης στον αριθµό 112  
 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/75 

Τροπολογία  75 

Cornelis de Jong, Sabine Wils 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Ανάπτυξη του συστήµατος eCall σε οχήµατα 

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8 β) Ο εξοπλισµός των οχηµάτων µε το 
σύστηµα eCall για κλήσεις έκτακτης 
ανάγκης στον αριθµό 112 είναι 
προαιρετικός. Τα κράτη µέλη που 
αποφασίζουν να καθιερώσουν το 
σύστηµα eCall για κλήσεις έκτακτης 
ανάγκης στον αριθµό 112 θα 
διασφαλίζουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/76 

Τροπολογία  76 

Cornelis de Jong 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Ανάπτυξη του συστήµατος eCall σε οχήµατα 

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18 α) Λόγω του ιδιαίτερα παρεµβατικού 
χαρακτήρα των αποκαλούµενων 
«ιδιωτικών» και «προστιθέµενης αξίας» 
συστηµάτων eCall επί του οχήµατος, 
καθώς και του κινδύνου που ενέχουν για 
συνεχή, αυτοµατοποιηµένη και επί 
24ώρου βάσεως κατάρτιση προφίλ µε 
βάση τη συµπεριφορά, ο παρών 
κανονισµός δεν εφαρµόζεται στα 
ανωτέρω συστήµατα και ρυθµίζει µόνο 
το σύστηµα eCall επί του οχήµατος για 
κλήσεις έκτακτης ανάγκης στον αριθµό 
112. Θα πρέπει να προβλεφθεί προσωρινή 
αναστολή, σε ενωσιακή κλίµακα, της 
παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών eCall και 
υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας µε βάση 
το σύστηµα eCall επί του οχήµατος που 
έχει εγκατασταθεί σε νέα οχήµατα, έως 
ότου η Επιτροπή, αφού λάβει τη γνώµη 
του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
∆εδοµένων και της οµάδας εργασίας του 
άρθρου 29, προβεί σε διεξοδική εκτίµηση 
του αντίκτυπου των εν λόγω υπηρεσιών 
στο θεµελιώδες δικαίωµα της 
προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, 
λόγω του ιδιαίτερα παρεµβατικού 
χαρακτήρα των εν λόγω συστηµάτων και 
του κινδύνου που ενέχουν για την 
προστασία των δεδοµένων και της 
ιδιωτικής ζωής. 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

19.2.2014 A7-0106/77 

Τροπολογία  77 

Cornelis de Jong, Willy Meyer, Sabine Wils 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Ανάπτυξη του συστήµατος eCall σε οχήµατα 

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τις τεχνικές 

απαιτήσεις για την έγκριση ΕΚ τύπου των 

οχηµάτων όσον αφορά το σύστηµα eCall 

επί του οχήµατος. 

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τις τεχνικές 

απαιτήσεις για την έγκριση ΕΚ τύπου των 

οχηµάτων όσον αφορά το σύστηµα eCall 

επί του οχήµατος για κλήσεις έκτακτης 
ανάγκης στον αριθµό 112. 

 (Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 

κειµένου.) 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/78 

Τροπολογία  78 

Cornelis de Jong, Sabine Wils 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Ανάπτυξη του συστήµατος eCall σε οχήµατα 

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται για τα 

οχήµατα των κατηγοριών M1 και N1, όπως 

ορίζονται στα σηµεία 1.1.1. και 1.2.1. του 

παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 2007/46/EΚ. 

Στα κράτη µέλη που επιλέγουν να 
καθιερώσουν το σύστηµα eCall, ο παρών 

κανονισµός εφαρµόζεται για τα οχήµατα 

των κατηγοριών M1 και N1, όπως 

ορίζονται στα σηµεία 1.1.1. και 1.2.1. του 

παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 2007/46/EΚ. 

Or. en 

 

Αιτιολόγηση 

Η καθιέρωση του συστήµατος eCall θα πρέπει να είναι προαιρετική. 
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19.2.2014 A7-0106/79 

Τροπολογία  79 

Cornelis de Jong, Willy Meyer, Sabine Wils 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Ανάπτυξη του συστήµατος eCall σε οχήµατα 

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

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 κλήσης eCall επί του 

οχήµατος» νοείται το σύστηµα που 

ενεργοποιείται χειροκίνητα µε µια 
γρήγορη κίνηση, το οποίο µεταφέρει µέσω 

των ασύρµατων δικτύων κινητών 

τηλεπικοινωνιών ένα τυποποιηµένο 

ελάχιστο σύνολο δεδοµένων και έχει ως 
µοναδικό σκοπό να εξασφαλίσει ένα 
κανάλι ήχου µεταξύ των επιβατών του 

οχήµατος και του κέντρου κλήσεων 

έκτακτης ανάγκης 112· 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0106/80 

Τροπολογία  80 

Cornelis de Jong 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Ανάπτυξη του συστήµατος eCall σε οχήµατα 

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – 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. 

διαγράφεται 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0000/81 

Τροπολογία  81 

Cornelis de Jong, Willy Meyer, Sabine Wils 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0106/2014 

Olga Sehnalová 

Ανάπτυξη του συστήµατος eCall σε οχήµατα 

COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD) 

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 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, 
αφού προηγηθεί η χειροκίνητη 
ενεργοποίηση του συστήµατος eCall για 
κλήσεις έκτακτης ανάγκης στον αριθµό 
112. 

Or. en 

 

 


