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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

αυτών
10
 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 

(13) Η 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 αυτών
10
 και η 

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
 και τα 

άρθρα 7 και 8 του Χάρτη Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διέπουν την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδοµένων που διενεργείται 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού 
µέσω του συστήµατος eCall επί του 
οχήµατος και υπό την εποπτεία των 
αρµοδίων αρχών των κρατών µελών, 
ιδίως των ανεξάρτητων δηµοσίων αρχών 
που έχουν ορίσει τα κράτη µέλη σύµφωνα 
µε τις εν λόγω οδηγίες. Θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ότι τα οχήµατα που 
διαθέτουν εποχούµενο εξοπλισµό eCall δεν 

είναι ανιχνεύσιµα κατά την κατάσταση 

κανονικής λειτουργίας τους, ότι δεν 



 

AM\1020650EL.doc  PE529.538v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

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. 

αποτελούν αντικείµενο συνεχούς 

εντοπισµού, ότι τα προσωπικά δεδοµένα 
τους δεν αποθηκεύονται 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. 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 όµως 
θα συµµορφώνεται µε τις διατάξεις των 
ανωτέρω οδηγιών. 

________________ ________________ 

9 1609/06/EN – WP 125. 
10 

ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31. 

10 
ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31. 

11 
ΕΕ L 201, 31.7.2002, σ. 37. 

11 
ΕΕ L 201, 31.7.2002, σ. 37.  

Or. en 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Ο παρών κανονισµός λαµβάνει 
υπόψη τις συστάσεις της οµάδας 
εργασίας του άρθρου 29, τις οποίες έχει 
διατυπώσει στο «έγγραφο εργασίας 
σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων 
και τις επιπτώσεις της πρωτοβουλίας 
eCall στην ιδιωτική ζωή» που εγκρίθηκε 
στις 26 Σεπτεµβρίου 20061. 

 ________________ 

 
1 1609/06/EN -WP 125. 

Or. en 
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Άρθρο 6 Άρθρο 6 

Κανόνες σχετικά µε την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων 

Κανόνες σχετικά µε την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής και των δεδοµένων 

 -1. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού 
εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων της οδηγίας 95/46/ΕΚ και της 
οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Κατά 
την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων 
µέσω του συστήµατος eCall επί του 
οχήµατος τηρούνται οι κανόνες σχετικά 
µε την προστασία των προσωπικών 
δεδοµένων που προβλέπονται στις εν 
λόγω οδηγίες. 

1. 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 

ανιχνεύσιµα και ότι δεν αποτελούν 

αντικείµενο συνεχούς εντοπισµού κατά την 

κατάσταση κανονικής λειτουργίας τους 
αναφορικά µε το σύστηµα eCall. 

1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα 

οχήµατα που είναι εξοπλισµένα µε το 

σύστηµα eCall επί του οχήµατος δεν είναι 

ανιχνεύσιµα και ότι δεν αποτελούν 

αντικείµενο συνεχούς εντοπισµού κατά την 

κατάσταση λειτουργίας τους αναφορικά µε 

το σύστηµα eCall 

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 

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 
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της ιδιωτικής ζωής, καθώς και τις 

απαραίτητες διασφαλίσεις ώστε να 

προληφθούν φαινόµενα παρακολούθησης 

και καταχρήσεις. 

της ιδιωτικής ζωής, καθώς και τις 

απαραίτητες διασφαλίσεις ώστε να 

προληφθούν φαινόµενα παρακολούθησης 

και καταχρήσεις.  

2. Το ελάχιστο σύνολο δεδοµένων που 

αποστέλλει το σύστηµα eCall επί του 

οχήµατος πρέπει να περιλαµβάνει τις 
ελάχιστες απαιτούµενες πληροφορίες για 
την ορθή διεκπεραίωση των κλήσεων 

έκτακτης ανάγκης. 

2. Το ελάχιστο σύνολο δεδοµένων που 

αποστέλλει το σύστηµα eCall επί του 

οχήµατος συνίσταται κατά µέγιστο όριο 
στις πληροφορίες που απαιτούνται από το 
πρότυπο «Συστήµατα Ευφυών 
Μεταφορών - eSafety - Ελάχιστο σύνολο 
δεδοµένων (MSD) για την κλήση eCall» 
(EN 15722), δηλαδή χειροκίνητη ή 
αυτόµατη ενεργοποίηση· κλάση 
οχήµατος· τύπος χρησιµοποιούµενου 
καυσίµου· χρονοσφραγίδα· ακριβής θέση· 
κατεύθυνση πορείας· ελάχιστος αριθµός 
προσδεδεµένων ζωνών ασφαλείας. Τα 
δεδοµένα που αποστέλλει το επί του 
οχήµατος σύστηµα eCall δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τις εν λόγω πληροφορίες. Το 
ελάχιστο σύνολο δεδοµένων πρέπει να 
παραµένει αποθηκευµένο µόνο για όσο 
διάστηµα είναι αναγκαίο για την ορθή 
διεκπεραίωση των κλήσεων έκτακτης 

ανάγκης και τα δεδοµένα πρέπει να 
αποθηκεύονται σε µορφότυπο που 
επιτρέπει την πλήρη διαγραφή τους.  

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 

οχήµατος, ιδίως όσον αφορά: 

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 

οχήµατος, ιδίως όσον αφορά: 

α) την αναφορά στη νοµική βάση της 

επεξεργασίας· 

α) την αναφορά στη νοµική βάση της 

επεξεργασίας· 

β) το γεγονός ότι το σύστηµα eCall επί του 

οχήµατος ενεργοποιείται αυτόµατα· 

β) το γεγονός ότι το σύστηµα eCall επί του 

οχήµατος ενεργοποιείται αυτόµατα· 

γ) τον τρόπο επεξεργασίας των 

προσωπικών δεδοµένων από το σύστηµα 

eCall επί του οχήµατος· 

γ) τον τρόπο επεξεργασίας των 

προσωπικών δεδοµένων από το σύστηµα 

eCall επί του οχήµατος· 

δ) τον σκοπό της επεξεργασίας eCall· δ) τον ειδικό σκοπό της επεξεργασίας 
eCall· 

ε) τους τύπους δεδοµένων που συλλέγονται 

και υπόκεινται σε επεξεργασία καθώς και 

ε) τους τύπους δεδοµένων που συλλέγονται 

και υπόκεινται σε επεξεργασία καθώς και 
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τους αποδέκτες των δεδοµένων αυτών· τους αποδέκτες των δεδοµένων αυτών· 

στ) το χρονικό όριο διακράτησης των 

δεδοµένων στο σύστηµα επί του οχήµατος· 

στ) το χρονικό όριο διακράτησης των 

δεδοµένων στο σύστηµα επί του οχήµατος, 

ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό τα κριτήρια 
προσδιορισµού αυτού του χρονικού 
διαστήµατος· σε κάθε περίπτωση, τα 
προσωπικά δεδοµένα δεν µπορούν να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από αυτό 
που απαιτείται για τον σκοπό για τον 
οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία· 

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 τη θέση και την 
κατεύθυνση πορείας του οχήµατος κατά 
την αναφορά ατυχήµατος, καθώς και το 
γεγονός ότι κάθε δεδοµένο εντοπισµού 
αποθηκεύεται στο µηχανισµό µόνο για 
όσο διάστηµα είναι αυστηρώς αναγκαίο 
για τον σκοπό αυτό· 
 

η) τον τρόπο άσκησης των δικαιωµάτων 

που έχουν οι χρήστες ως προς τα δεδοµένα 

τους· 

η) τον τρόπο άσκησης των δικαιωµάτων 

που έχουν οι χρήστες ως προς τα δεδοµένα 

τους· τα στοιχεία επικοινωνίας του 
ελεγκτή· 

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 προϋποθέτει 
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 πραγµατοποιεί το επί του 
οχήµατος σύστηµα eCall και εκείνης που 
πραγµατοποιούν τα ιδιωτικά συστήµατα 
eCall ή άλλα συστήµατα υπηρεσιών 
προστιθέµενης αξίας. 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
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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. 

σύµφωνα µε το άρθρο 9, κατόπιν 
διαβούλευσης µε τον Ευρωπαίο Επόπτη 
Προστασίας ∆εδοµένων, στις οποίες θα 
ορίσει περαιτέρω τις τεχνολογίες 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, και 
ιδιαίτερα τον τρόπο µε τον οποίο δίδεται 
συγκατάθεση από τον χρήστη eCall, µε 
ποιο τρόπο εξασφαλίζεται η αναγνώρισή 
του σε περίπτωση που το όχηµα 
χρησιµοποιείται από πολλά άτοµα, τα 
µέτρα ασφαλείας που εφαρµόζουν οι 
πάροχοι υπηρεσιών eCall για τη νόµιµη 
επεξεργασία 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. 

 4α. Οι κατασκευαστές των οχηµάτων 
περιλαµβάνουν στα τεχνικά έγγραφα του 
οχήµατος και εκείνες τις απαιτούµενες 
δυνάµει της παραγράφου 3 πληροφορίες 
για τα επί του οχήµατος συστήµατα. 
Κατά την αγορά οχήµατος από 
κατασκευαστή ή µεταπωλητή, ο πελάτης 
λαµβάνει επίσης τις πληροφορίες αυτές 
υπό µορφή δελτίου βασικής ενηµέρωσης 
γραµµένου σε απλή κατανοητή γλώσσα. 

 4β. 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 επί οχήµατος σύστηµα 
eCall και χωριστά για τα άλλα συστήµατα 
eCall πριν από τη χρήση του συστήµατος. 

 4γ. Οι κατασκευαστές εγγυώνται ότι το 
επί του οχήµατος σύστηµα eCall και κάθε 
άλλο εγκατεστηµένο σύστηµα κλήσης 
επείγουσας ανάγκης και σύστηµα 
παροχής υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας 
θα είναι διαχωρισµένα από τεχνική 
άποψη και δεν θα είναι δυνατή καµία 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

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 επί του οχήµατος 
συστήµατος eCall και/ή στον ίδιο τον 
χρήστη του eCall. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι κατατεθείσες τροπολογίες αντιστοιχούν στις τροπολογίες 5, 6, 10, 11, 12, 13  που ενέκρινε η 

επιτροπή LIBE στις 30 Ιανουαρίου 2014. Αναφέρονται στις διατάξεις της πρότασης της 

Επιτροπής για τις οποίες η ∆ιάσκεψη των Προέδρων στις 9 Ιανουαρίου 2014 διαπίστωσε ότι 

ανατέθηκε στην επιτροπή LIBE να εκδώσει γνωµοδότηση δυνάµει του άρθρου 50 του 

Κανονισµού σχετικά µε το άρθρο 6 και την αιτιολογική σκέψη 13 που αφορούν αποκλειστικά 

την προστασία των δεδοµένων. Οι τροπολογίες λαµβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις του 

Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων και τις µελέτες που δηµοσίευσε το Θεµατικό Τµήµα 

για να αντιµετωπιστούν θέµατα σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων, να εξασφαλιστεί η 

συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία της Ένωσης περί προστασίας δεδοµένων και να προστατευτεί το 

θεµελιώδες δικαίωµα στην προστασία των δεδοµένων. 

 

 


