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Ændringsforslag 34
Patricia van der Kammen

Forslag til forordning
-

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. nl

Begrundelse

Det køretøjsmonterede eCall-system bør ikke være obligatorisk, men en helt frivillig 
valgmulighed for forbrugerne.

Ændringsforslag 35
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
-

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 36
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For yderligere at forbedre 
trafiksikkerheden, foreslås der i 
meddelelsen "eCall: Tid til udbygning"6

nye foranstaltninger til hurtigere indførelse 
af et køretøjsmonteret alarmopkaldssystem 
i EU. En af de foreslåede foranstaltninger 

(3) For yderligere at forbedre 
trafiksikkerheden, foreslås der i 
meddelelsen "eCall: Tid til udbygning"6

nye foranstaltninger til hurtigere indførelse 
af et køretøjsmonteret alarmopkaldssystem 
i Unionen.
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er at gøre det obligatorisk at montere 
eCall-systemer i alle nye køretøjer, idet 
der begyndes med køretøjer i klasse M1 og 
N1 som defineret i bilag II til direktiv 
2007/46/EF.
__________________ __________________
6 COM(2009) 434 endelig. 6 COM(2009)0434 endelig.

Or. en

Ændringsforslag 37
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den 3. juli 2012 vedtog Europa-
Parlamentet sin "Betænkning om eCall: 
En ny 112-tjeneste for borgerne"7, hvori 
det opfordrede Kommissionen til at 
fremsætte et forslag inden for rammerne 
af direktiv 2007/46/EF for at sikre 
obligatorisk indførelse af et offentligt 112-
baseret eCall-system inden udgangen af 
2015.

udgår

__________________
7 2012/2056(INI).

Or. en

Ændringsforslag 38
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EU's eCall-system forventes at reducere 
antallet af dødsulykker i EU samt de 

(5) EU's eCall-system forventes at reducere 
antallet af dødsulykker i EU samt de 
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kvæstelser, der følger af trafikulykker. Den 
obligatoriske indførelse af eCall-systemet 
vil gøre den tilgængelig for alle borgere og 
dermed bidrage til at mindske de 
menneskelige lidelser og 
sundhedsudgifterne og andre 
omkostninger.

kvæstelser, der følger af trafikulykker. Den 
frivillige indførelse af eCall-systemet vil 
gøre den tilgængelig for alle borgere og 
dermed bidrage til at mindske de 
menneskelige lidelser og 
sundhedsudgifterne og andre 
omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 39
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EU's eCall-system forventes at reducere 
antallet af dødsulykker i EU samt de 
kvæstelser, der følger af trafikulykker. Den 
obligatoriske indførelse af eCall-systemet 
vil gøre den tilgængelig for alle borgere og 
dermed bidrage til at mindske de 
menneskelige lidelser og 
sundhedsudgifterne og andre 
omkostninger.

(5) EU's eCall-system forventes at reducere 
antallet af dødsulykker i EU samt de 
kvæstelser, der følger af trafikulykker. Den 
obligatoriske indførelse af eCall-systemet 
såvel som den obligatoriske og 
koordinerede opgradering af infrastruktur 
til overbringelse af eCalls og af 
alarmcentraler til modtagelse af eCalls vil 
gøre tjenesten tilgængelig for alle borgere 
og dermed bidrage til at mindske de 
menneskelige lidelser og 
sundhedsudgifterne og andre 
omkostninger.

Or. en

Begrundelse

Teleselskabers obligatoriske etablering af kompatible mobilnet og en 
alarmcentralinfrastruktur, der dækker alle EU-medlemsstaterne og EØS, er en forudsætning 
for at give tilladelse til køretøjsmonterede systemer. 

Ændringsforslag 40
Wim van de Camp
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Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EU's eCall-system forventes at reducere 
antallet af dødsulykker i EU samt de 
kvæstelser, der følger af trafikulykker. Den 
obligatoriske indførelse af eCall-systemet 
vil gøre den tilgængelig for alle borgere og 
dermed bidrage til at mindske de 
menneskelige lidelser og 
sundhedsudgifterne og andre 
omkostninger.

(5) EU's eCall-system forventes at reducere 
antallet af dødsulykker i EU samt de 
kvæstelser, der følger af trafikulykker. Den 
obligatoriske indførelse af eCall-systemet 
og den obligatoriske opgradering af 
teleselskaber, der overbringer eCalls, og 
af alarmcentraler, der modtager eCalls, 
vil gøre tjenesten tilgængelig for alle 
borgere og dermed bidrage til at mindske 
de menneskelige lidelser og 
sundhedsudgifterne og andre 
omkostninger.

Or. en

Begrundelse

Obligatorisk etablering af kompatible mobilnet og en alarmcentralinfrastruktur, der dækker 
hele EU’s territorium, er en forudsætning for at give tilladelse til køretøjsmonterede systemer. 

Ændringsforslag 41
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Levering af nøjagtige og pålidelige 
positionsinformationer er et væsentligt 
element i en effektiv drift af det 
køretøjsmonterede eCall-system. Derfor er 
det hensigtsmæssigt at kræve, at det er 
foreneligt med de serviceydelser, som 
leveres af satellitbaserede 
navigationsprogrammer, herunder de 
systemer, der oprettes under programmerne 
Galileo og Egnos, som er fastsat i 
forordning (EF) nr. 683/2008 af 9. juli 
2008 om den videre gennemførelse af de 
europæiske satellitbaserede 

(6) Levering af nøjagtige og pålidelige 
positionsinformationer er et væsentligt 
element i en effektiv drift af det 
køretøjsmonterede eCall-system. Derfor er 
det hensigtsmæssigt at kræve, at det er 
foreneligt med de serviceydelser, som 
leveres af de satellitbaserede 
navigationsprogrammer, der forefindes på 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden, og der bør endvidere 
fastsættes en rimelig frist for så vidt angår 
de systemer, der oprettes under 
programmerne Galileo og Egnos, som er 
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navigationsprogrammer (Egnos og 
Galileo)8.

fastsat i forordning (EF) nr. 683/2008 af 9. 
juli 2008 om den videre gennemførelse af 
de europæiske satellitbaserede 
navigationsprogrammer (Egnos og 
Galileo)8.

__________________ __________________
8 EUT L 196 af 24.7.2008, s.1. 8 EUT L 196 af 24.7.2008, s.1.

Or. en

Begrundelse

Hvis industrien er tvunget til at sørge for forenelighed med Galileo, inden Galileo er 
driftsklart, og inden der er foretaget en fyldestgørende evaluering af eCall-systemers 
forenelighed med det, er der risiko for, at eCall-systemer vil skulle ændres, efter at de er 
kommet på markedet, hvilket potentielt vil blive temmelig dyrt for fabrikanterne. Når Galileo 
er operationelt, og der er foretaget en evaluering af det, kan der kun kræves forenelighed for 
nye køretøjstypers vedkommende, og der skal fastsættes passende frister herfor.

Ændringsforslag 42
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun og Hohenstein

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Levering af nøjagtige og pålidelige 
positionsinformationer er et væsentligt 
element i en effektiv drift af det 
køretøjsmonterede eCall-system. Derfor er 
det hensigtsmæssigt at kræve, at det er 
foreneligt med de serviceydelser, som 
leveres af satellitbaserede 
navigationsprogrammer, herunder de 
systemer, der oprettes under programmerne 
Galileo og Egnos, som er fastsat i 
forordning (EF) Nr. 683/2008 af 9. juli 
2008 om den videre gennemførelse af de 
europæiske satellitbaserede 
navigationsprogrammer (Egnos og 
Galileo)8.

(6) Levering af nøjagtige og pålidelige 
positionsinformationer er et væsentligt 
element i en effektiv drift af det 
køretøjsmonterede eCall-system. Derfor er 
det hensigtsmæssigt at kræve, at det er 
foreneligt med de serviceydelser, som i 
praksis rent faktisk leveres af 
satellitbaserede navigationsprogrammer, 
herunder de systemer, der oprettes under 
programmerne Galileo og Egnos, som er 
fastsat i forordning (EF) nr. 683/2008 af 9. 
juli 2008 om den videre gennemførelse af 
de europæiske satellitbaserede 
navigationsprogrammer (Egnos og 
Galileo)8.

__________________ __________________
8 EUT L 196 af 24.7.2008, s.1. 8 EUT L 196 af 24.7.2008, s.1.

Or. en
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Begrundelse

Serviceydelserne leveres i praksis rent faktisk ikke endnu.

Ændringsforslag 43
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Levering af nøjagtige og pålidelige 
positionsinformationer er et væsentligt 
element i en effektiv drift af det 
køretøjsmonterede eCall-system. Derfor er 
det hensigtsmæssigt at kræve, at det er 
foreneligt med de serviceydelser, som 
leveres af satellitbaserede 
navigationsprogrammer, herunder de 
systemer, der oprettes under programmerne 
Galileo og Egnos, som er fastsat i 
forordning (EF) Nr. 683/2008 af 9. juli 
2008 om den videre gennemførelse af de 
europæiske satellitbaserede 
navigationsprogrammer (Egnos og 
Galileo)8.

(6) Levering af nøjagtige og pålidelige 
positionsinformationer er et væsentligt 
element i en effektiv drift af det 
køretøjsmonterede eCall-system. Derfor er 
det hensigtsmæssigt at kræve, at det er 
foreneligt med de serviceydelser, som i 
praksis rent faktisk leveres af 
satellitbaserede navigationsprogrammer, 
f.eks. de systemer, der oprettes under 
programmerne Galileo og Egnos, som er 
fastsat i forordning (EF) nr. 683/2008 af 9. 
juli 2008 om den videre gennemførelse af 
de europæiske satellitbaserede 
navigationsprogrammer (Egnos og 
Galileo)8.

__________________ __________________
8 EUT L 196 af 24.7.2008, s.1. 8 EUT L 196 af 24.7.2008, s.1.

Or. fr

Ændringsforslag 44
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Levering af nøjagtige og pålidelige 
positionsinformationer er et væsentligt 
element i en effektiv drift af det 
køretøjsmonterede eCall-system. Derfor er 

(6) Levering af nøjagtige og pålidelige 
positionsinformationer i nødsituationer er 
et væsentligt element i en effektiv drift af 
det køretøjsmonterede eCall-system. 
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det hensigtsmæssigt at kræve, at det er 
foreneligt med de serviceydelser, som 
leveres af satellitbaserede 
navigationsprogrammer, herunder de 
systemer, der oprettes under programmerne 
Galileo og Egnos, som er fastsat i 
forordning (EF) Nr. 683/2008 af 9. juli 
2008 om den videre gennemførelse af de 
europæiske satellitbaserede 
navigationsprogrammer (Egnos og 
Galileo)8.

Derfor er det hensigtsmæssigt at kræve, at 
det er foreneligt med de serviceydelser, 
som leveres af satellitbaserede 
navigationsprogrammer, herunder de 
systemer, der oprettes under programmerne 
Galileo og Egnos, som er fastsat i 
forordning (EF) nr. 683/2008 af 9. juli 
2008 om den videre gennemførelse af de 
europæiske satellitbaserede 
navigationsprogrammer (Egnos og 
Galileo)8.

__________________ __________________
8 EUT L 196 af 24.7.2008, s.1. 8 EUT L 196 af 24.7.2008, s.1.

Or. de

Ændringsforslag 45
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Obligatorisk udstyring af køretøjer 
med et eCall-system bør i første omgang 
kun være gældende for nye personbiler og 
lette erhvervskøretøjer (klasse M1 og N1), 
for hvilke der allerede findes 
hensigtsmæssige udløsningsmekanismer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 46
Adam Bielan

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Obligatorisk udstyring af køretøjer med 
et eCall-system bør i første omgang kun 

(7) Obligatorisk udstyring af køretøjer med 
et eCall-system bør kun være gældende for 
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være gældende for nye personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (klasse M1 og N1), for 
hvilke der allerede findes hensigtsmæssige 
udløsningsmekanismer.

nye personbiler og lette erhvervskøretøjer 
(klasse M1 og N1), for hvilke der allerede 
findes hensigtsmæssige 
udløsningsmekanismer. Først når det er 
fastslået, at det køretøjsmonterede eCall-
system fungerer efter hensigten, bør det 
overvejes at udvide den række af 
køretøjer, der skal udstyres med systemet. 

Or. pl

Ændringsforslag 47
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Obligatorisk udstyring af køretøjer med 
et eCall-system bør i første omgang kun 
være gældende for nye personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (klasse M1 og N1), for 
hvilke der allerede findes hensigtsmæssige 
udløsningsmekanismer.

(7) Obligatorisk udstyring af køretøjer med 
et eCall-system bør i første omgang kun 
være gældende for nye typer personbiler og 
lette erhvervskøretøjer (klasse M1 og N1), 
for hvilke der allerede findes 
hensigtsmæssige udløsningsmekanismer.

Or. en

Begrundelse

Det er kun meningen, at forordningen skal finde anvendelse på nye køretøjstyper.

Ændringsforslag 48
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun og Hohenstein

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Obligatorisk udstyring af køretøjer med 
et eCall-system bør i første omgang kun 
være gældende for nye personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (klasse M1 og N1), for 

(7) Obligatorisk udstyring af køretøjer med 
et eCall-system bør i første omgang kun 
være gældende for nye typer personbiler og 
lette erhvervskøretøjer (klasse M1 og N1), 
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hvilke der allerede findes hensigtsmæssige 
udløsningsmekanismer.

for hvilke der allerede findes 
hensigtsmæssige udløsningsmekanismer.

Or. en

Begrundelse

Forordningen finder kun anvendelse på nye køretøjstyper.

Ændringsforslag 49
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Obligatorisk udstyring af køretøjer med 
et eCall-system berører ikke den ret, som 
interessenterne, herunder bilfabrikanter og 
uafhængige operatører, har til at tilbyde 
yderligere redningstjenester og/eller 
tillægstjenester, parallelt med eller i 
forbindelse med det 112-baserede 
køretøjsmonterede eCall-system. Disse 
supplerende tjenester bør være udformet, 
således at de ikke øger førerens distraktion.

(8) Frivillig udstyring af køretøjer med et 
eCall-system berører ikke den ret, som 
interessenterne, herunder bilfabrikanter og 
uafhængige operatører, har til at tilbyde 
yderligere redningstjenester og/eller 
tillægstjenester, parallelt med eller i 
forbindelse med det 112-baserede 
køretøjsmonterede eCall-system. Disse 
supplerende tjenester bør være udformet, 
således at de ikke øger førerens distraktion.

Or. en

Ændringsforslag 50
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Obligatorisk udstyring af køretøjer med 
et eCall-system berører ikke den ret, som 
interessenterne, herunder bilfabrikanter og 
uafhængige operatører, har til at tilbyde 
yderligere redningstjenester og/eller 
tillægstjenester, parallelt med eller i 

(8) Obligatorisk udstyring af køretøjer med 
et eCall-system berører ikke den ret, som 
interessenterne, herunder bilfabrikanter og 
uafhængige operatører, har til at tilbyde 
yderligere redningstjenester og/eller 
tillægstjenester, parallelt med eller i 
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forbindelse med det 112-baserede 
køretøjsmonterede eCall-system. Disse 
supplerende tjenester bør være udformet,
således at de ikke øger førerens distraktion.

forbindelse med det 112-baserede 
køretøjsmonterede eCall-system. Alle 
supplerende tjenester bør være udformet 
således, at de ikke øger førerens 
distraktion, og bør overholde alle 
sikkerheds- og 
databeskyttelsesbestemmelser. Disse 
supplerende tjenester bør være frivillige 
for forbrugerne og bør til enhver tid 
kunne deaktiveres.

Or. de

Ændringsforslag 51
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre åbne valgmuligheder for 
kunderne og fair konkurrence samt 
fremme innovation og styrke 
konkurrenceevnen for IT-sektoren i EU 
på verdensmarkedet, bør det 
køretøjsmonterede eCall-system være 
tilgængeligt vederlagsfrit og uden 
forskelsbehandling for alle uafhængige 
operatører og baseret på en interoperabel 
og åben platform til mulige fremtidige 
køretøjsmonterede applikationer eller 
tjenester.

(9) Det køretøjsmonterede 112-eCall-
system er en offentlig tjeneste af almen 
interesse og bør derfor være tilgængeligt 
vederlagsfrit. Udgifterne til 112-eCall-
systemet bør ikke væltes over på 
forbrugerne.

Or. de

Ændringsforslag 52
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre åbne valgmuligheder for 
kunderne og fair konkurrence samt fremme 
innovation og styrke konkurrenceevnen for 
IT-sektoren i EU på verdensmarkedet, bør 
det køretøjsmonterede eCall-system være 
tilgængeligt vederlagsfrit og uden 
forskelsbehandling for alle uafhængige 
operatører og baseret på en interoperabel 
og åben platform til mulige fremtidige 
køretøjsmonterede applikationer eller 
tjenester.

(9) For at sikre åbne valgmuligheder for 
kunderne og fair konkurrence samt fremme 
innovation og styrke konkurrenceevnen for 
IT-sektoren i Unionen på verdensmarkedet, 
bør det køretøjsmonterede eCall-system 
være tilgængeligt vederlagsfrit og uden 
forskelsbehandling for alle uafhængige 
operatører, i det mindste med henblik på 
reparation og vedligeholdelse.

Or. fr

Ændringsforslag 53
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre åbne valgmuligheder for 
kunderne og fair konkurrence samt fremme 
innovation og styrke konkurrenceevnen for 
IT-sektoren i EU på verdensmarkedet, bør 
det køretøjsmonterede eCall-system være 
tilgængeligt vederlagsfrit og uden 
forskelsbehandling for alle uafhængige 
operatører og baseret på en interoperabel 
og åben platform til mulige fremtidige 
køretøjsmonterede applikationer eller 
tjenester.

(9) For at sikre åbne valgmuligheder for 
kunderne og fair konkurrence samt fremme 
innovation og styrke konkurrenceevnen for 
IT-sektoren i Unionen på verdensmarkedet, 
bør det køretøjsmonterede eCall-system 
være tilgængeligt vederlagsfrit og uden 
forskelsbehandling for alle uafhængige 
operatører. 

Or. fr

Ændringsforslag 54
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre åbne valgmuligheder for 
kunderne og fair konkurrence samt fremme 
innovation og styrke konkurrenceevnen for 
IT-sektoren i EU på verdensmarkedet, bør 
det køretøjsmonterede eCall-system være 
tilgængeligt vederlagsfrit og uden 
forskelsbehandling for alle uafhængige 
operatører og baseret på en interoperabel 
og åben platform til mulige fremtidige 
køretøjsmonterede applikationer eller 
tjenester.

(9) For at sikre åbne valgmuligheder for 
kunderne og fair konkurrence samt fremme 
innovation og styrke konkurrenceevnen for 
IT-sektoren i Unionen på verdensmarkedet, 
bør det køretøjsmonterede system være 
tilgængeligt vederlagsfrit og uden 
forskelsbehandling for alle uafhængige 
operatører og baseret på en interoperabel, 
standardiseret og åben platform til mulige 
fremtidige køretøjsmonterede applikationer 
eller tjenester.

Or. it

Begrundelse

For at sikre åbne valgmuligheder for kunderne og fair konkurrence bør 
tredjepartsleverandører ikke blot have adgang til eCall-funktionen, men til hele det 
køretøjsmonterede system. Desuden er det nødvendigt at standardisere den interoperable 
åbne platform. Sker dette ikke, vil uafhængige operatører, der ønsker at levere supplerende 
eller frivillige tjenester, være nødt til at tilbyde forskellige versioner til forskellige bilmærker 
og bilmodeller.

Ændringsforslag 55
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre åbne valgmuligheder for 
kunderne og fair konkurrence samt fremme 
innovation og styrke konkurrenceevnen for 
IT-sektoren i EU på verdensmarkedet, bør 
det køretøjsmonterede eCall-system være 
tilgængeligt vederlagsfrit og uden 
forskelsbehandling for alle uafhængige 
operatører og baseret på en interoperabel 
og åben platform til mulige fremtidige 
køretøjsmonterede applikationer eller 
tjenester.

(9) For at sikre åbne valgmuligheder for 
kunderne og fair konkurrence samt fremme 
innovation og styrke konkurrenceevnen for 
IT-sektoren i Unionen på verdensmarkedet, 
bør det køretøjsmonterede eCall-system 
være tilgængeligt vederlagsfrit og uden 
forskelsbehandling for alle uafhængige 
operatører og baseret på en interoperabel, 
standardiseret og åben platform til mulige 
fremtidige køretøjsmonterede applikationer 
eller tjenester.
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Or. en

Begrundelse

In order to ensure free consumer choice and fair competition, third party providers need 
access not only to the limited eCall function but to the in-vehicle system as a whole. In 
addition, in order for third party providers to have access to the open-platform as well as to 
ensure fair competition, the interoperable and open-access platform must be standardised.
Without standardisation, independent operators wishing to provide additional and optional 
services would have to adapt to each manufacturer and to each vehicle. This would not be 
economically viable for third party providers and would considerably restrict consumers’ 
choice.

Ændringsforslag 56
Adam Bielan

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre åbne valgmuligheder for 
kunderne og fair konkurrence samt fremme 
innovation og styrke konkurrenceevnen for 
IT-sektoren i EU på verdensmarkedet, bør 
det køretøjsmonterede eCall-system være 
tilgængeligt vederlagsfrit og uden 
forskelsbehandling for alle uafhængige 
operatører og baseret på en interoperabel
og åben platform til mulige fremtidige 
køretøjsmonterede applikationer eller 
tjenester.

(9) For at sikre åbne valgmuligheder for 
kunderne og fair konkurrence samt fremme 
innovation og styrke konkurrenceevnen for 
IT-sektoren i Unionen på verdensmarkedet, 
bør det køretøjsmonterede eCall-system 
være tilgængeligt vederlagsfrit og uden 
forskelsbehandling for alle uafhængige 
operatører og baseret på en interoperabel 
og åben platform – der tager behørigt 
hensyn til allerede eksisterende 
køretøjsmonterede systemer – til mulige 
fremtidige køretøjsmonterede applikationer 
eller tjenester.

Or. pl

Ændringsforslag 57
Olga Sehnalová

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Køretøjer til specielle formål bør 
være underlagt de i denne forordning 
fastsatte krav om eCall, med mindre de 
typegodkendende myndigheder fra sag til 
sag vurderer, at køretøjet ikke kan opfylde 
disse krav som følge af sin særlige 
anvendelse.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 58
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Ifølge de henstillinger fra Artikel 29-
Gruppen vedrørende Databeskyttelse, der 
findes i arbejdsdokumentet om beskyttelse 
af personoplysninger i forbindelse med 
eCall-initiativet, som blev vedtaget den 26. 
september 20069, bør enhver behandling af 
personoplysninger gennem det 
køretøjsmonterede eCall-system være i 
overensstemmelse med reglerne om 
beskyttelse af personoplysninger, der er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger10 og direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling 
af personoplysninger og beskyttelse af 
privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor (direktiv om 
databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation)11, navnlig for at garantere, 
at køretøjer monteret med eCall-systemer i 
normal driftstilstand med hensyn til 112-
eCall, ikke kan spores og ikke er underlagt 

(13) Ifølge de henstillinger fra Artikel 29-
Gruppen vedrørende Databeskyttelse, der 
findes i arbejdsdokumentet om beskyttelse 
af personoplysninger i forbindelse med 
eCall-initiativet, som blev vedtaget den 26. 
september 20069, bør enhver behandling af 
personoplysninger gennem det 
køretøjsmonterede eCall-system være i 
overensstemmelse med reglerne om 
beskyttelse af personoplysninger, der er 
fastsat i artikel 8 i chartret om 
grundlæggende rettigheder9a, i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF 
af 24. oktober 1995 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger10 og i 
direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og 
beskyttelse af privatlivets fred i den 
elektroniske kommunikationssektor 
(direktiv om databeskyttelse inden for 
elektronisk kommunikation)11, navnlig for 
at garantere, at køretøjer monteret med 
eCall-systemer i normal driftstilstand med 
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nogen konstant overvågning, og at det 
minimum af oplysninger, som fremsendes 
af det køretøjsmonterede eCall-system 
omfatter de minimumsoplysninger, der 
kræves for at kunne håndtere alarmopkald 
på passende vis.

hensyn til 112-eCall, ikke kan spores og 
ikke er underlagt nogen konstant 
overvågning, og at det minimum af 
oplysninger, som fremsendes af det 
køretøjsmonterede eCall-system omfatter 
de minimumsoplysninger, der kræves for at 
kunne håndtere alarmopkald på passende 
vis.

__________________ __________________
9 1609/06/EN – WP 125. 9 1609/06/EN – WP 125.

9 a EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.
10 EUT L 281 af 23.11.1995, s. 31. 10 EUT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

11 EUT L 201 af 31.7.2002, s. 37. 11 EUT L 201 af 31.7.2002, s. 37.

Or. de

Ændringsforslag 59
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre anvendelsen af fælles 
tekniske forskrifter vedrørende det 
køretøjsmonterede eCallsystem bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres 
til Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde for så vidt angår de 
nærmere bestemmelser om anvendelse af 
de relevante standarder, prøvning, 
personoplysninger og beskyttelse af 
privatlivets fred og om dispensation for 
visse køretøjer eller kategorier af køretøjer 
i klasse M1 og N1. Det er navnlig vigtigt, 
at Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 

(15) For at sikre anvendelsen af fælles 
tekniske forskrifter vedrørende det 
køretøjsmonterede eCallsystem bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres 
til Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde for så vidt angår de 
nærmere bestemmelser om anvendelse af 
de relevante standarder, prøvning, 
personoplysninger og beskyttelse af 
privatlivets fred i form af indbygget 
databeskyttelse (”privacy by design”) og 
om dispensation for visse køretøjer eller 
kategorier af køretøjer i klasse M1 og N1. 
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Navnlig bør Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
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fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Databeskyttelse og 
forbrugerorganisationer høres.
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. de

Ændringsforslag 60
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Køretøjsfabrikanter bør have 
tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de 
tekniske krav i denne forordning.

(16) Køretøjsfabrikanter bør have 36 
måneder regnet fra datoen for 
offentliggørelse af denne forordning og 
dens delegerede retsakter i Den 
Europæiske Unions Tidende til at tilpasse 
sig de tekniske krav i denne forordning

Or. fr

Ændringsforslag 61
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Køretøjsfabrikanter bør have 
tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de 
tekniske krav i denne forordning.

(16) Køretøjsfabrikanter bør have 
tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de 
tekniske krav i denne forordning og dens 
delegerede retsakter.

Or. en
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Begrundelse

Fabrikanterne har også brug for tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de delegerede retsakter.

Ændringsforslag 62
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Køretøjsfabrikanter bør have 
tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de 
tekniske krav i denne forordning.

(16) Køretøjsfabrikanter bør have 
tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de 
tekniske krav i denne forordning, herunder 
med henblik på at foretage de 
undersøgelser og prøvninger, der er 
nødvendige for at fastslå, om eCall-
systemet er pålideligt. Dette bør ikke 
berøre tidsplanen for forordningens 
gennemførelse. Hvis det som følge af 
gennemførelsesproblemer forekommer 
umuligt at tage eCall-systemet i brug fra 
den i artikel 12, stk. 2, fastsatte dato, bør 
Kommission dog overveje at foreslå en 
udsættelse af denne dato.

Or. fr

Ændringsforslag 63
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Kommissionen bør senest den 1. 
januar 2015 aflægge en rapport om, i 
hvor høj grad telekommunikations- og 
alarmcentralinfrastrukturen i alle 
medlemsstaterne er eCall-forberedt.  
Rapporten bør indeholde en detaljeret 
oversigt over de foranstaltninger, som 
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medlemsstaterne bør træffe for at være 
klar til at modtage eCalls fra den i artikel 
12, stk. 2, fastsatte dato.

Or. en

Ændringsforslag 64
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter de tekniske 
forskrifter for EF-typegodkendelse af 
køretøjer, hvad angår det 
køretøjsmonterede eCall-system.

Denne forordning fastsætter de tekniske 
forskrifter for den frivillige EF-
typegodkendelse af køretøjer, hvad angår 
det køretøjsmonterede eCall-system.

Or. en

Ændringsforslag 65
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun og Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter de tekniske 
forskrifter for EF-typegodkendelse af 
køretøjer, hvad angår det 
køretøjsmonterede eCall-system.

Denne forordning fastsætter de tekniske 
forskrifter for EF-typegodkendelse af 
køretøjer, hvad angår det 
køretøjsmonterede eCall-system og 
interoperabiliteten og standardiseringen 
af samt åben adgang til 
køretøjsmonterede systemer.

Or. en

Begrundelse

Interoperabiliteten og standardiseringen af samt åben adgang til køretøjsmonterede systemer 
bør også være omfattet.
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Ændringsforslag 66
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "køretøjsmonteret eCall-system": et 
system, som enten aktiveres automatisk via 
indbyggede sensorer eller manuelt, og som 
ved hjælp af trådløse 
mobilkommunikationsnetværk overfører et 
standardiseret minimumsdatasæt og 
opretter en 112-baseret lydkanal mellem 
køretøjets passagerer og en alarmcentral 

1) "køretøjsmonteret eCall-system": et 
system bestående af køretøjsmonteret 
udstyr, som enten udløses automatisk via 
indbyggede sensorer eller manuelt, og som 
sender signaler ved hjælp af trådløse 
mobilkommunikationsnetværk for at 
muliggøre overførsel af et standardiseret 
minimumsdatasæt og oprettelse af en 112-
baseret eller en privat eCall-baseret 
lydkanal mellem køretøjets passagerer og 
en alarmcentral, hvor der findes 
infrastruktur til trådløse 
mobilkommunikationsnet, og denne 
infrastruktur er inden for rækkevidde 

Or. en

Begrundelse

Kravet til et køretøjsmonteret system bør kun gå på udsendelsen af signaler og/eller data og 
ikke på den faktiske oprettelse af en forbindelse. Desuden bør private eCall-tjenester fortsat 
kunne eksistere, ikke kun som et supplement til offentlige eCall-tjenester, men som et 
alternativ (se artikel 5). Der er også foreslået andre ændringer af ordlyden for at undgå 
gentagelser og forbedre den logiske sammenhæng med definitionerne i de CEN-standarder, 
der henvises til i Kommissionens forslag. 

Ændringsforslag 67
Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "køretøjsmonteret eCall-system": et 
system, som enten aktiveres automatisk via 

1) "køretøjsmonteret eCall-system": et 
system, som enten aktiveres automatisk via 
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indbyggede sensorer eller manuelt, og som 
ved hjælp af trådløse 
mobilkommunikationsnetværk overfører et 
standardiseret minimumsdatasæt og 
opretter en 112-baseret lydkanal mellem 
køretøjets passagerer og en alarmcentral

indbyggede sensorer eller manuelt, og som 
ved hjælp af trådløse 
mobilkommunikationsnetværk overfører et 
standardiseret minimumsdatasæt og 
opretter en 112-baseret lydkanal mellem 
køretøjets passagerer og den nærmeste
alarmcentral 

Or. pl

Ændringsforslag 68
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "køretøjsmonteret system": det 
køretøjsmonterede udstyr samt midlerne 
til at udløse, styre og, via et offentligt 
trådløst mobilkommunikationsnetværk, 
foretage eCall-transmissionen, som 
etablerer en forbindelse mellem køretøjet 
og et middel til at foretage et eCall via et 
offentligt trådløst 
mobilkommunikationsnetværk.

2) "køretøjsmonteret udstyr": udstyr i 
køretøjet, der sender eller har adgang til 
de data i køretøjet, der kræves til 
minimumsdatasættet, og som etablerer en 
forbindelse mellem køretøjet og et middel 
til at foretage et eCall via et offentligt 
trådløst mobilkommunikationsnetværk.

Or. en

Begrundelse

Kravet til et køretøjsmonteret system bør kun gå på udsendelsen af signaler og/eller data og 
ikke på den faktiske oprettelse af en forbindelse. Desuden bør private eCall-tjenester fortsat
kunne eksistere, ikke kun som et supplement til offentlige eCall-tjenester, men som et 
alternativ (se artikel 5).  Der er også foreslået andre ændringer af ordlyden for at undgå 
gentagelser og forbedre den logiske sammenhæng med definitionerne i de CEN-standarder, 
der henvises til i Kommissionens forslag. 

Ændringsforslag 69
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "køretøjsmonteret system": det 
køretøjsmonterede udstyr samt midlerne til 
at udløse, styre og, via et offentligt trådløst 
mobilkommunikationsnetværk, foretage 
eCall-transmissionen, som etablerer en 
forbindelse mellem køretøjet og et middel 
til at foretage et eCall via et offentligt 
trådløst mobilkommunikationsnetværk.

2) "køretøjsmonteret system": det 
køretøjsmonterede udstyr samt midlerne til 
at udløse, styre og, via et offentligt trådløst 
mobilkommunikationsnetværk, foretage 
eCall-transmissionen, som etablerer en 
forbindelse mellem køretøjet og et middel
til at foretage et eCall eller til at kontakte 
andre tjenester via et offentligt trådløst 
mobilkommunikationsnetværk.

Or. en

Ændringsforslag 70
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "eCall-system understøttet af 
tredjepartstjenester(TPS-eCall)”: et 
nødkaldssystem i henhold til standard EN 
16102, som omfatter overførsel af data til 
en tredjepartstjenesteyder og etablering af 
et taleopkald med denne 
tredjepartstjenesteyder via trådløse 
mobilkommunikationsnetværk. I tilfælde 
af en alvorlig ulykke etablerer 
tredjepartstjenesteyderen en 
taleforbindelse med den mest 
hensigtsmæssige alarmcentral og 
videresender alle relevante oplysninger 
vedrørende begivenheden, herunder de 
oplysninger, der er specificeret i EN 
15722 (Intelligente transportsystemer -
eSafety – eCall- minimumsdatasæt), til 
denne mest hensigtsmæssige alarmcentral

Or. en

Begrundelse

TPS-eCall bør tillades.
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Ændringsforslag 71
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "eCall-system understøttet af 
tredjepartstjenester (TPS-eCall)”: et 
nødkaldssystem baseret på standard EN 
16102, som omfatter overførsel af data til 
en tredjepartstjenesteyder og etablering af 
et taleopkald med denne 
tredjepartstjenesteyder via trådløse 
mobilkommunikationsnetværk. I tilfælde 
af udløsning af det køretøjsmonterede 
eCall-system etablerer 
tredjepartstjenesteyderen en 
taleforbindelse med den mest 
hensigtsmæssige alarmcentral og 
videresender alle relevante oplysninger 
vedrørende begivenheden, herunder de 
oplysninger, der er specificeret i EN 
15722 (Intelligent transportsystems -
eSafety - eCall minimum set of data), til 
denne mest hensigtsmæssige alarmcentral

Or. en

Begrundelse

TPS-eCall bør også tillades og defineres i denne forordning.

Ændringsforslag 72
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanten skal påvise, at alle nye 
køretøjer omhandlet i artikel 2 er udstyret

Fabrikanten skal påvise, at alle nye 
køretøjer omhandlet i artikel 2 kan 
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med et køretøjsmonteret eCall-system i 
overensstemmelse med denne forordning 
og de delegerede retsakter, der er vedtaget i 
medfør af denne forordning.

udstyres med et køretøjsmonteret eCall-
system i overensstemmelse med denne 
forordning og de delegerede retsakter, der 
er vedtaget i medfør af denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 73
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanten skal påvise, at alle hans nye 
køretøjstyper, er konstrueret således, at det 
sikres, at der i tilfælde af en alvorlig 
ulykke, som finder sted på EU's område, 
automatisk udløses et eCall til det 
fælleseuropæiske alarmnummer 112.

Fabrikanten skal påvise, at nye 
køretøjstyper, er konstrueret således, at det 
sikres, at der i tilfælde af en alvorlig 
ulykke, som finder sted på EU's område, 
automatisk udløses et eCall til det 
fælleseuropæiske alarmnummer 112 eller 
til et privat eCall-nummer. TPS-eCall kan 
monteres som en valgfri tjeneste, i hvilket 
tilfælde det skal opfylde de generelle krav 
i denne forordning. Hvis fabrikanten 
tilbyder TPS-eCall, skal køretøjsbrugeren 
kunne vælge det foretrukne system.

Or. en

Begrundelse

Denne forordning er beregnet til at finde anvendelse på nye køretøjstyper og bør ikke 
forhindre private eCall-tjenester i at blive videreført som et alternativ til en offentlig eCall-
tjeneste, forudsat at alle minimumsfunktionsstandarder er opfyldt.

Ændringsforslag 74
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanten skal påvise, at alle hans nye 
køretøjstyper, er konstrueret således, at det 

Fabrikanten skal påvise, at alle hans nye 
køretøjstyper, er konstrueret således, at det 
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sikres, at der i tilfælde af en alvorlig 
ulykke, som finder sted på EU's område,
automatisk udløses et eCall til det 
fælleseuropæiske alarmnummer 112.

sikres, at der i tilfælde af en alvorlig 
ulykke, som finder sted på EU's område, 
automatisk udløses et eCall til det 
fælleseuropæiske alarmnummer 112. TPS-
eCall bør tilbydes som en valgfri tjeneste 
og opfylde de generelle krav i denne 
forordning. Hvis fabrikanten tilbyder 
TPS-eCall, skal forbrugeren have 
mulighed for at vælge det foretrukne 
system. 

Or. en

Ændringsforslag 75
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanten skal påvise, at alle hans nye 
køretøjstyper, er konstrueret således, at det 
sikres, at der i tilfælde af en alvorlig 
ulykke, som finder sted på EU's område, 
automatisk udløses et eCall til det 
fælleseuropæiske alarmnummer 112.

Fabrikanten skal påvise, at alle hans nye 
køretøjstyper, som er udstyret med et 
køretøjsmonteret eCall-system, er 
konstrueret således, at det sikres, at der i 
tilfælde af en alvorlig ulykke, som finder 
sted på EU's område, automatisk udløses et 
eCall til det fælleseuropæiske 
alarmnummer 112.

Or. en

Ændringsforslag 76
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanten skal påvise, at nye 
køretøjstyper er konstrueret således, at det 
sikres, at et eCall til det fælleseuropæiske 
alarmnummer 112 også kan udløses 

Fabrikanten skal påvise, at nye 
køretøjstyper er konstrueret således, at det 
sikres, at et eCall til det fælleseuropæiske 
alarmnummer 112 eller til et privat eCall-
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manuelt. nummer, herunder via en 
tredjepartstjenesteyder, også kan udløses 
manuelt. Fabrikanten skal påvise, at nye 
køretøjstyper er konstrueret således, at det 
sikres, at 112-eCall-nummeret udløses 
automatisk, hvis TPS-eCall-nummeret 
ikke virker.

Or. en

Begrundelse

Denne forordning er beregnet til at finde anvendelse på nye køretøjstyper og bør ikke 
forhindre private eCall-tjenester i at blive videreført som et alternativ til en offentlig eCall-
tjeneste, forudsat at alle minimumsfunktionsstandarder er opfyldt. Med dette ændringsforslag 
foreslås det endvidere, at forordningen udvides til også at omfatte TPS-eCall-systemer, og at 
der åbnes mulighed for en passende sikkerhedsforanstaltning, hvis TPS-eCall-systemet ikke 
virker. 

Ændringsforslag 77
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanten skal påvise, at nye 
køretøjstyper er konstrueret således, at det 
sikres, at et eCall til det fælleseuropæiske 
alarmnummer 112 også kan udløses 
manuelt.

Fabrikanten skal påvise, at nye 
køretøjstyper er konstrueret således, at det 
sikres, at et eCall til det fælleseuropæiske 
alarmnummer 112 også kan udløses 
manuelt. Fabrikanten skal påvise, at nye 
køretøjstyper er konstrueret således, at det 
sikres, at 112-eCall-nummeret udløses 
automatisk, hvis TPS-eCall-nummeret af 
en eller anden grund ikke virker.

Or. en

Begrundelse

TPS –eCall bør tillades, og forordningen finder kun anvendelse på nye køretøjstyper.

Ændringsforslag 78
Cornelis de Jong
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanten skal påvise, at nye 
køretøjstyper er konstrueret således, at det 
sikres, at et eCall til det fælleseuropæiske 
alarmnummer 112 også kan udløses 
manuelt.

Fabrikanten skal påvise, at disse nye 
køretøjstyper er konstrueret således, at det 
sikres, at et eCall til det fælleseuropæiske 
alarmnummer 112 også kan udløses 
manuelt.

Or. en

Ændringsforslag 79
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fabrikanten skal sikre, at opkald til 
eCall-tjenester har en tilstrækkelig lang 
forsinkelsestid til at gøre det muligt for 
føreren at annullere eCall-opkaldet.

Or. en

Begrundelse

Som bemærket i konsekvensanalysen sker der stadig for mange eCall-opkald ved fejltagelser. 
For at forhindre dette bør fabrikanterne sørge for indbygget forsinkelsestid, således at 
føreren kan annullere eCall-opkaldet i tide. Dette sparer tid og penge for redningstjenesterne, 
som i stedet kan sættes ind i, hvor det virkelig haster. 

Ændringsforslag 80
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Fabrikanten skal sikre, at det er 
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muligt at benytte mobiltelefonsystemer til 
eCall-opkald.

Or. en

Ændringsforslag 81
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fabrikanten skal sikre, at modtagerne i 
de køretøjsmonterede systemer er 
kompatible med positioneringstjenesterne 
fra satellitnavigationssystemer, herunder 
Galileo- og Egnos-systemerne.

3. Fabrikanten skal sikre, at modtagerne i 
de køretøjsmonterede systemer er 
kompatible med positioneringstjenesterne 
fra eksisterende 
satellitnavigationssystemer, som allerede 
er operationelle på datoen for denne 
forordnings ikrafttræden, f.eks. GPS og 
Galileo/Egnos-systemet.

Or. en

Begrundelse

Hvis industrien er tvunget til at sørge for kompatibilitet med Galileo, inden Galileo er 
driftsklart, og inden der er foretaget en fyldestgørende evaluering af eCall-systemers 
forenelighed med det, er der risiko for, at eCall-systemer vil skulle ændres, efter at de er 
kommet på markedet, hvilket potentielt vil blive temmelig dyrt for fabrikanterne.  Når Galileo 
er operationelt, og der er foretaget en evaluering af det, kan der kun kræves forenelighed for 
nye køretøjstypers vedkommende, og der skal fastsættes passende frister herfor.

Ændringsforslag 82
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fabrikanten skal sikre, at modtagerne i 
de køretøjsmonterede systemer er 
kompatible med positioneringstjenesterne

3. Fabrikanten skal sikre, at modtagerne i 
de køretøjsmonterede systemer er 
kompatible med operationelle 
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fra satellitnavigationssystemer, herunder 
Galileo- og Egnos-systemerne.

positioneringstjenester fra 
satellitnavigationssystemer, f.eks. Galileo-
og Egnos-systemerne.

Or. fr

Ændringsforslag 83
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Det køretøjsmonterede eCall-system 
skal være tilgængeligt for alle uafhængige 
operatører gratis og uden 
forskelsbehandling i det mindste med 
henblik på reparation og vedligeholdelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette krav optræder allerede i forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om 
typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), nærmere bestemt i bestemmelserne om adgang til 
reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer i artikel 3, nr. 14, samt i artikel 6 
og 7. Disse bestemmelser vedrører ikke kun emissionsrelaterede systemer, men omfatter 
adgang til alle reparations- og vedligeholdelsesinformationer.  Desuden kan der i henhold til 
artikel 7 i forordning (EF) nr. 715/2007 opkræves gebyr for adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer.

Ændringsforslag 84
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Det køretøjsmonterede eCall-system skal 
være tilgængeligt for alle uafhængige 
operatører gratis og uden 
forskelsbehandling i det mindste med 
henblik på reparation og vedligeholdelse.

6. Det køretøjsmonterede system skal være 
baseret på et standardiseret interoperabelt 
system, der er tilgængeligt for alle 
uafhængige operatører gratis og uden 
forskelsbehandling, herunder med hensyn 
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til supplerende eller valgfrie 
køretøjsmonterede applikationer eller 
tjenester.

Or. it

Begrundelse

Tilgængeligheden må ikke være begrænset til det køretøjsmonterede eCall-system og ikke kun 
med henblik på reparation og vedligeholdelse Dette kunne begrænse adgangen for 
tredjepartsleverandører og derved fratage forbrugerne adgang til supplerende tjenester.

Ændringsforslag 85
Tiziano Motti

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Det køretøjsmonterede eCall-system skal 
være tilgængeligt for alle uafhængige 
operatører gratis og uden 
forskelsbehandling i det mindste med 
henblik på reparation og vedligeholdelse.

6. Det køretøjsmonterede eCall-system skal 
være tilgængeligt for alle uafhængige 
operatører gratis og uden 
forskelsbehandling på grundlag af 
forbrugerefterspørgsel efter supplerende 
og valgfrie tjenester.

Or. it

Ændringsforslag 86
Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Det køretøjsmonterede eCall-system skal 
være tilgængeligt for alle uafhængige 
operatører gratis og uden 
forskelsbehandling i det mindste med 
henblik på reparation og vedligeholdelse.

6. Alle elementer i det køretøjsmonterede 
eCall-system skal være tilgængeligt for alle 
uafhængige operatører gratis og uden 
forskelsbehandling i det mindste med 
henblik på køretøjsreparation og -
vedligeholdelse.
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Or. en

Begrundelse

Artikel 5, stk. 6, skal ændres for at gøre det klart, at tilgængeligheden dækker alle elementer i 
det køretøjsmonterede eCall-system med henblik på køretøjsreparation og -vedligeholdelse og 
ikke kun reparation af selve eCall-boksen.

Ændringsforslag 87
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Det køretøjsmonterede eCall-system skal 
være tilgængeligt for alle uafhængige 
operatører gratis og uden 
forskelsbehandling i det mindste med 
henblik på reparation og vedligeholdelse.

6. Det køretøjsmonterede eCall-system skal 
være tilgængeligt for alle uafhængige 
operatører gratis og uden 
forskelsbehandling henblik på reparation 
og vedligeholdelse.

Or. fr

Ændringsforslag 88
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Straks denne forordning er vedtaget 
påbegynder Kommissionen arbejdet med 
udformningen af de tekniske krav til en 
interoperabel, standardiseret og sikker 
åben platform, som det køretøjsmonterede 
eCall-system kan baseres på, til 
køretøjsreparation og -vedligeholdelse og 
til fremtidige køretøjsmonterede 
applikationer eller tjenester.   

Or. en
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Begrundelse

Recital 9 stresses that the eCall in-vehicle system should be based on an interoperable and 
open-access platform   for possible future in-vehicle applications or services. Consequently, 
this concept should be mirrored in the corresponding Article 5(6). Moreover, to ensure real 
practical implementation, the in-vehicle system must be standardised in the future. In order to 
address the concerns that  the interoperable platform could delay the implementation of eCall 
by 2015, the article clarifies that the Commission’s work on defining the technical 
requirements of the open platform will only start after the adoption of this Regulation  and
will not  in any way impact on the swift introduction of eCall. It also provides a clear 
commitment for the Commission, in order to ensure an immediate start of the work and to 
avoid further distortions of competition and limitations of consumers’ freedom of choice.

Ændringsforslag 89
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Forbrugerne har ret til at vælge og 
ændre leverandører af frivillige og 
supplerende tjenester. Fabrikanterne 
sikrer, at forbrugerne er klar over denne 
ret og kan udøve den. 

Or. it

Begrundelse

Køretøjsfabrikanter bør være forpligtede til at gøre det muligt for forbrugerne at vælge og 
ændre tredjepartsleverandører og til at underrette dem om denne mulighed. 

Ændringsforslag 90
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 9 at vedtage 
delegerede retsakter, der fastlægger de 

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 9 at vedtage 
delegerede retsakter, der fastlægger de 
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detaljerede tekniske forskrifter og 
prøvninger ved typegodkendelse af 
køretøjsmonterede eCall-systemer, og som 
ændrer direktiv 2007/46/EF i 
overensstemmelse hermed.

detaljerede tekniske forskrifter og 
prøvninger ved typegodkendelse af 
køretøjsmonterede eCall-systemer og for 
den interoperable og standardiserede 
åbne platform for supplerende og valgfrie 
tredjepartstjenester, og som ændrer 
direktiv 2007/46/EF i overensstemmelse 
hermed.

Or. it

Begrundelse

For at der kan blive tale om en åben platform, skal supplerende og frivillige tjenester leveret 
af tredjepartsleverandører kunne inkorporeres i den køretøjsmonterede eCall-platform.

Ændringsforslag 91
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 9 at vedtage 
delegerede retsakter, der fastlægger de 
detaljerede tekniske forskrifter og 
prøvninger ved typegodkendelse af 
køretøjsmonterede eCall-systemer, og som 
ændrer direktiv 2007/46/EF i 
overensstemmelse hermed.

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 9 at vedtage 
delegerede retsakter, der fastlægger de 
detaljerede tekniske forskrifter og 
prøvninger ved typegodkendelse af 
køretøjsmonterede eCall-systemer og for 
den interoperable og standardiserede 
åbne platform for supplerende og valgfrie 
tredjepartstjenester, og som ændrer 
direktiv 2007/46/EF i overensstemmelse 
hermed.

Or. en

Begrundelse

In order to achieve an open in-vehicle platform, necessary measures would need to be 
introduced to ensure that third party providers’ additional and optional services can be 
integrated into the open in-vehicle eCall platform such as (but not limited to) the 
identification of functional requirements and the definition and establishment of a 
standardisation process for an open-system architecture and open in-vehicle specifications.
Developments in technology are giving rise to various services and new products for 
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insurance clients. Should insurers, as third party providers, be foreclosed from the in-vehicle 
system, consumers would be deprived of the possibility to choose from a range of services and 
providers.

Ændringsforslag 92
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tekniske forskrifter og prøvninger, der 
er nævnt i første afsnit, skal være baseret 
på de krav, der er fastsat i stk. 3, 4 og 6 
samt på følgende standarder, hvis det er 
relevant:

De tekniske forskrifter og prøvninger, der 
er nævnt i første afsnit, skal vedtages efter 
høring af de relevante interessenter og
være baseret på de krav, der er fastsat i stk. 
3, 4 og 6 samt på følgende standarder, hvis 
det er relevant:

Or. en

Begrundelse

Som følge af den komplekse karakter af spørgsmålene omkring indførelsen af eCall-systemet 
er det vigtigt at høre de relevante interessenter.

Ændringsforslag 93
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) EN 15722 "Intelligente 
transportsystemer - eSafety – eCall-
minimumdatasæt (MSD)"

Or. en

Begrundelse

Samtidig med, at det foreslås at lade litra d) i stk. 7 udgå, foreslås det at indføje en 
supplerende henvisning til EN-standarden for minimumsdatasættet (MSD).
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Ændringsforslag 94
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – afsnit 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) EN 16102 "Intelligente 
transportsystemer - Driftskrav til eCall, 
der er understøttet af tredjepartstjenester"

Or. en

Begrundelse

For at fremme brugen af ”tredjepartsunderstøttet” som beskrevet i artikel 5, stk. 2, bør der 
også udarbejdes en delegeret retsakt for EN 16102.

Ændringsforslag 95
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 7 – afsnit 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) eventuelle yderligere europæiske 
standarder eller FN/ECE-regulativer 
vedrørende eCall-systemer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ville skabe usikkerhed om de specifikationer, på grundlag af hvilke eCall-systemer 
udvikles og prøves. Hvis en standard, herunder en specifik version af denne, ikke kendes på 
tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning, bør den ikke være et krav. 

Ændringsforslag 96
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. -1 (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Bestemmelserne i denne forordning 
gælder med forbehold af direktiv 
95/46/EF og direktiv 2002/58/EF.

Or. en

Begrundelse

Horisontal hovedtekst.

Ændringsforslag 97
Tiziano Motti

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med direktiv 95/46/EF 
og direktiv 2002/58/EF skal fabrikanten 
sikre, at køretøjer udstyret med et 
køretøjsmonteret eCall-system ikke kan 
spores og ikke er underlagt nogen konstant 
sporing ved normal eCall-driftstilstand.

I overensstemmelse med direktiv 95/46/EF 
og direktiv 2002/58/EF skal fabrikanten 
sikre, at køretøjer udstyret med et 
køretøjsmonteret eCall-system ikke kan 
spores og ikke er underlagt nogen konstant 
sporing ved normal eCall-driftstilstand. 
Supplerende og valgfrie tjenester kan 
baseres på konstant sporing via eCall-
systemet, hvis forbrugeren giver sit tilsagn 
hertil.

Or. it

Ændringsforslag 98
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvor der leveres supplerende tjenester, 
kan køretøjer udstyret med et 
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køretøjsmonteret eCall-system spores, hvis 
føreren giver sit tilsagn hertil.
Tjenesteyderen er underkastet 
bestemmelserne i direktiv 95/46/EF.

Or. it

Begrundelse

Det skal gøres klart, at de supplerende og valgfrie tjenester, som forbrugeren vælger at 
benytte sig af, kan baseres på konstant sporing via eCall-systemet.

Ændringsforslag 99
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Enhver behandling af 
personoplysninger gennem det 
køretøjsmonterede eCall-system sker i 
overensstemmelse med reglerne om 
beskyttelse af personoplysninger i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF og direktiv 2002/58/EF14a, 
navnlig for at garantere, at køretøjer 
monteret med eCall-systemer i normal 
driftstilstand med hensyn til 112-eCall, 
ikke er underlagt nogen konstant sporing, 
og at det minimum af oplysninger, som 
fremsendes af det køretøjsmonterede 
eCall-system, omfatter de 
minimumsoplysninger, der kræves for at 
kunne håndtere alarmopkald på passende 
vis. ECall-systemet skal derfor overholde 
det højest mulige databeskyttelsesniveau.
_____________
14aEuropa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og 
beskyttelse af privatlivets fred i den 
elektroniske kommunikationssektor 
(direktiv om databeskyttelse inden for 
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elektronisk kommunikation)(EFT L 201 
af 31.7.2002, s. 37).

Or. en

Ændringsforslag 100
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvor der leveres supplerende 
tjenester, kan køretøjer udstyret med 
køretøjsmonterede eCall-systemer spores, 
hvis føreren har givet sit udtrykkelige 
tilsagn hertil. Tjenesteyderen er 
underkastet bestemmelserne i direktiv 
95/46/EF.

Or. en

Begrundelse

Det er foruroligende, at forslagets nuværende ordlyd kunne give anledning til usikkerhed i 
forbindelse med de supplerende og valgfrie tjenester, som køretøjsførere kan anmode om. Det 
bør derfor i forslagets artikel 6, stk. 1, gøres klart, at frivillige og supplerende tjenester kan 
benytte sig af konstant sporing via et eCall-system, hvis forbrugerne har givet deres tilsagn 
hertil. En sådan præcisering vil sikre den logiske sammenhæng med artikel 5 og åbning af 
den køretøjsmonterede dataplatform for andre tjenesteydere. 

Ændringsforslag 101
Constance Le Grip

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Undtagen i tilfælde, hvor ejeren af det 
køretøj, der er udstyret med et 
køretøjsmonteret eCall-system, frit har 
indgået en aftale om levering af 
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supplerende tjenester, sender eCall-
tjenesten kun data i de i artikel 5, stk. 2, 
omhandlede nødsituationer.

Or. fr

Ændringsforslag 102
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Alle eCall-systemer skal udstyres med 
en fysisk tænd/sluk-kontakt, som sætter 
brugeren i stand til manuelt at slukke helt 
for systemet.  

Or. en

Ændringsforslag 103
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det minimumsdatasæt, som udsendes af 
det køretøjsmonterede eCall-system, skal 
kun indeholde de minimumsoplysninger, 
der kræves for at kunne håndtere 
alarmopkald på passende vis.

2. Det minimumsdatasæt, som udsendes af 
det køretøjsmonterede eCall-system, skal 
kun indeholde de minimumsoplysninger, 
der kræves for at kunne håndtere 
alarmopkald på passende vis. Dette 
minimumsdatasæt kan kun lagres så 
længe som nødvendigt for at håndtere 
alarmopkald på passende vis. 

Or. de

Ændringsforslag 104
Heide Rühle
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvad angår behandling af 
personoplysninger skal der søges om 
forudgående aktivt samtykke fra eCall-
brugeren. Et sådant samtykke kan ikke 
indgå i de almindelige salgsbetingelser. 

Or. en

Ændringsforslag 105
Heide Rühle, Toine Manders, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Fabrikanterne sikrer, at eCall-brugere 
manuelt kan deaktivere et 
køretøjsmonteret eCall-system.

Or. en

Ændringsforslag 106
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Fabrikanterne sikrer, at eCall-brugere 
ved, hvilke data der lagres om dem, og at 
de gives mulighed for til enhver tid at få 
sådanne data slettet.

Or. de
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Ændringsforslag 107
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Personoplysninger indhentet i 
forbindelse med denne forordning må 
ikke overføres til tredjepart uden 
forudgående aktivt samtykke fra den 
registrerede.  

Or. en

Ændringsforslag 108
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 9 at vedtage 
delegerede retsakter, som indeholder en 
beskrivelse af de yderligere krav om fravær 
af sporing og af de privatlivsfremmende 
teknologier, der er omhandlet i stk. 1, samt 
en præcisering af den behandling af 
personoplysninger og de 
brugeroplysninger, der er omhandlet i stk. 
3.

4. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 9 at vedtage 
delegerede retsakter, som indeholder en 
beskrivelse af de yderligere krav om fravær 
af sporing og af de privatlivsfremmende 
teknologier, der er omhandlet i stk. 1, for 
så vidt angår eCall-funktionen samt en 
præcisering af den behandling af 
personoplysninger og de 
brugeroplysninger, der er omhandlet i stk. 
3, for så vidt angår eCall-funktionen.

I fald der leveres supplerende tjenester, er 
den pågældende tjenesteyder underkastet 
bestemmelserne i direktiv 95/46/EF.

Or. it

Begrundelse

Det må gøres klart, at delegerede retsakter, der er vedtaget for at beskytte brugernes 
privatliv, ikke vil finde anvendelse på sådanne supplerende tjenester, som brugerne har 
anmodet om, idet disse er dækket af allerede eksisterende EU-lovgivning om beskyttelse af 
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personoplysninger. Det er vigtigt at sikre, at der ikke forekommer nogen overlapning mellem 
forskellige regelsæt, da dette kunne undergrave retssikkerheden.

Ændringsforslag 109
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 9 at vedtage 
delegerede retsakter, som indeholder en 
beskrivelse af de yderligere krav om fravær 
af sporing og af de privatlivsfremmende 
teknologier, der er omhandlet i stk. 1, samt 
en præcisering af den behandling af 
personoplysninger og de 
brugeroplysninger, der er omhandlet i stk. 
3.

4. Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 9 at vedtage 
delegerede retsakter, som indeholder en 
beskrivelse af de yderligere krav om fravær 
af sporing og af de privatlivsfremmende 
teknologier, der er omhandlet i stk. 1, for 
så vidt angår eCall-funktionen samt en 
præcisering af den behandling af 
personoplysninger og de 
brugeroplysninger, der er omhandlet i stk. 
3, for så vidt angår eCall-funktionen.

I fald der leveres supplerende tjenester, er 
den pågældende tjenesteyder underkastet 
bestemmelserne i direktiv 95/46/EF.

Or. en

Begrundelse

Mange forskellige regelsæt på området for databeskyttelse, som overlapper hinanden, kan let 
føre til retslig usikkerhed for alle berørte sektorer såvel som for forbrugerne. Det bør således 
gøres klart, at disse specifikke delegerede retsakter ikke vedrører supplerende tjenester, som 
forbrugerne har anmodet om.

Ændringsforslag 110
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med virkning fra den 1. oktober 2015 må 
de nationale myndigheder kun udstede EF-
typegodkendelse for køretøjsmonterede 

Med virkning fra den i artikel 12 fastsatte 
dato må de nationale myndigheder kun 
udstede EF-typegodkendelse for 
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eCall-systemer til nye køretøjstyper, der er 
i overensstemmelse med denne forordning 
og de delegerede retsakter, der vedtaget i 
medfør af denne forordning. 

køretøjsmonterede eCall-systemer til nye 
køretøjstyper, der er i overensstemmelse 
med denne forordning og de delegerede 
retsakter, der vedtaget i medfør af denne 
forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 111
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med virkning fra den 1. oktober 2015 må 
de nationale myndigheder kun udstede EF-
typegodkendelse for køretøjsmonterede 
eCall-systemer til nye køretøjstyper, der er 
i overensstemmelse med denne forordning 
og de delegerede retsakter, der vedtaget i 
medfør af denne forordning.

Med virkning fra 36 måneder efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende af den sidste delegerede 
retsakt med tilknytning til denne 
forordning må de nationale myndigheder 
kun udstede EF-typegodkendelse for 
køretøjsmonterede eCall-systemer til nye 
køretøjstyper, der er i overensstemmelse 
med denne forordning og de delegerede 
retsakter, der vedtaget i medfør af denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Inden fastlæggelsen af de endelige eCall-specifikationer vil industrien have brug for 
tilstrækkelig lang tid til at udvikle og prøve eCall-systemer og for at vide, hvilke krav der er 
fastlagt i delegerede retsakter med tilknytning til denne forordning. Endvidere er det at 
foretrække, at den nødvendige infrastruktur er på plads inden eller samtidig med den 
obligatoriske montering af eCall-systemer i de køretøjer, der henhører under 
anvendelsesområdet for denne forordning. 

Ændringsforslag 112
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 7



AM\1009763DA.doc 45/50 PE523.081v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med virkning fra den 1. oktober 2015 må 
de nationale myndigheder kun udstede EF-
typegodkendelse for køretøjsmonterede 
eCall-systemer til nye køretøjstyper, der er 
i overensstemmelse med denne forordning 
og de delegerede retsakter, der vedtaget i 
medfør af denne forordning.

Med virkning fra den 1. oktober 2015 må 
de nationale myndigheder kun udstede EF-
typegodkendelse for køretøjsmonterede 
eCall-systemer og interoperable og 
standardiserede åbne køretøjsmonterede 
systemer til nye køretøjstyper, der er i 
overensstemmelse med denne forordning 
og de delegerede retsakter, der vedtaget i 
medfør af denne forordning, forudsat at 
det senest den 1. april 2014 forholder sig 
sådan, at.
a) de i artikel 5, stk. 7, omhandlede 
delegerede retsakter og standarder er trådt 
i kraft, og
b) at de i artikel 5, stk. 3, omhandlede 
positioneringstjenester er klar med deres 
første operationelle kapacitet.

Or. en

Ændringsforslag 113
Olga Sehnalová
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1. Denne forordning finder ikke 
anvendelse på køretøjer i små serier. 

Or. en

(På linje med betragtning 11 og nr. 3, litra b), i bilaget)

Ændringsforslag 114
Olga Sehnalová

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan dispensere visse 
køretøjer eller kategorier af køretøjer i 
klasse M1 og N1 for forpligtelsen til at 
være udstyret med de i artikel 4 
omhandlede køretøjsmonterede eCall-
systemer, hvis det efter en cost-benefit-
analyse, der udføres eller bemyndiges af 
Kommissionen, og under hensyntagen til 
alle relevante sikkerhedsaspekter, viser sig, 
at anvendelsen af disse systemer ikke er 
hensigtsmæssig for det pågældende 
køretøj eller den pågældende 
køretøjskategori.

1. Kommissionen kan dispensere visse 
kategorier af køretøjer i klasse M1 og N1 
for forpligtelsen til at være udstyret med et
i artikel 4 omhandlet køretøjsmonteret
eCall-system, hvis det efter en cost-benefit-
analyse, der udføres eller bemyndiges af 
Kommissionen, og under hensyntagen til 
alle relevante sikkerhedsaspekter, viser sig, 
at monteringen af et køretøjsmonteret 
eCall-system ikke er en absolut 
nødvendighed for en yderligere 
forbedring af  trafiksikkerheden, eftersom
den pågældende køretøjskategori 
fortrinsvis er designet til anvendelse uden 
for vejnettet eller ikke har nogen passende 
udløsningsmekanisme. Disse 
dispensationer er begrænset i antal.

Or. en

Ændringsforslag 115
Olga Sehnalová

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9, der 
fastsætter de i stk. 1 omhandlede 
dispensationer. Sådanne dispensationer 
omfatter køretøjer, såsom køretøjer til 
særlig anvendelse og køretøjer uden 
airbags, og skal begrænses i antal.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 9, der 
fastsætter de i stk. 1 omhandlede 
dispensationer. 

Or. en

Ændringsforslag 116
Josef Weidenholzer
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 5, stk. 7, artikel 6, stk. 4, og 
artikel 8, stk. 2, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 2 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet 
og Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 5, stk. 7, artikel 6, stk. 4, og 
artikel 8, stk. 2, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 3
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet 
og Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. de

Ændringsforslag 117
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) manglende overholdelse af 
bestemmelserne i artikel 6.

Or. de

Ændringsforslag 118
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Aflæggelse af rapport
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Kommissionen aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om, i hvor 
høj grad den til eCall påkrævede 
telekommunikations- og 
alarmcentralinfrastruktur er klar i alle 
medlemsstaterne. Hvis det klart fremgår 
af denne rapport, at eCall-infrastrukturen 
ikke vil være operationel i alle 
medlemsstaterne inden indførelsen af de 
obligatoriske eCall-typegodkendelseskrav, 
forelægger Kommissionen et forslag om 
ændring af denne forordning med henblik 
på at ændre den i artikel 12 nævnte 
anvendelsesdato. 

Or. en

Begrundelse

Det at foretrække, at den nødvendige infrastruktur er på plads inden eller samtidig med den 
obligatoriske montering af eCall-systemer i de køretøjer, der henhører under 
anvendelsesområdet for denne forordning. 

Ændringsforslag 119
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10b
Evaluering

Senest den ...* aflægger Kommissionen 
efter en bred høring af interessenter og en 
foreløbig konsekvensanalyse rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
muligheden for at indføre tekniske krav til 
en interoperabel, standardiseret og sikker 
åben platform, som det køretøjsmonterede 
eCall-system kan baseres på, til 
køretøjsreparation og -vedligeholdelse og 
til fremtidige køretøjsmonterede 
applikationer eller tjenester, og lader om 
nødvendigt denne rapport ledsage af et 
lovgivningsmæssigt forslag.
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______________
* EUT: Indsæt venligst dato: to år efter 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 120
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anvendes fra den 1. oktober 2015. Den anvendes 36 måneder efter datoen for 
dens og dens delegerede retsakters 
offentliggørelse i Den Europæiske Unions 
Tidende

Or. fr

Ændringsforslag 121
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anvendes fra den 1. oktober 2015. Den anvendes 36 måneder efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende af den sidste delegerede 
retsakt med tilknytning til denne 
forordning. 

Or. en

Begrundelse

Inden fastlæggelsen af de endelige eCall-specifikationer vil industrien have brug for 
tilstrækkelig lang tid til at udvikle og prøve eCall-systemer og for at vide, hvilke krav der er 
fastlagt i delegerede retsakter med tilknytning til denne forordning.   

Ændringsforslag 122
Heide Rühle



PE523.081v01-00 50/50 AM\1009763DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den anvendes fra den 1. oktober 2015. Den anvendes fra den 1. oktober 2017.

Or. de

Ændringsforslag 123
Olga Sehnalová
Forslag til forordning
Bilag – nr. 6
Direktiv 2007/46/EC
Bilag XI – tillæg 1 – punkt 71

Kommissionens forslag

6) I bilag XI, tillæg 1, indsættes følgende punkt 71 i tabellen:
Punkt Emne Retsakt M1 ≤

2 500 (1) kg
M1 >
2 500 (1) kg

M2 M3

71. eCall-
system

Forordning 
(EU) nr. …

A A Ikke 
releva
nt

Ikke 
relev
ant

Ændringsforslag

udgår

Or. en

(På linje med ændringsforslagene til betragtning 12 og artikel 8)


