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Amendement 34
Patricia van der Kammen

Voorstel voor een verordening
-

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. nl

Motivering

Het eCall-boordsysteem dient geen verplichting te zijn, louter een vrijwillige consumptieve 
keuze.

Amendement 35
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
-

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Amendement 36
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om de verkeersveiligheid nog verder te 
verbeteren, worden in de mededeling 
"eCall: tijd voor implementatie"6 nieuwe 
maatregelen voorgesteld om de dienst voor 

(3) Om de verkeersveiligheid nog verder te 
verbeteren, worden in de mededeling 
"eCall: tijd voor implementatie"6 nieuwe 
maatregelen voorgesteld om de dienst voor 
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noodoproepen vanuit voertuigen in de Unie 
sneller uit te rollen. Zo wordt onder meer 
voorgesteld alle nieuwe voertuigen in de 
categorieën M1 en N1, zoals gedefinieerd 
in bijlage II bij Richtlijn 2007/46/EG, 
verplicht uit te rusten met eCall-
boordsystemen.

noodoproepen vanuit voertuigen in de Unie 
sneller uit te rollen.

__________________ __________________
6 COM(2009) 434 final. 6 COM(2009) 434 final.

Or. en

Amendement 37
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Op 3 juli 2012 heeft het Europees 
Parlement het verslag "eCall: a new 112 
service for citizens"7 aangenomen, waarin 
de Commissie wordt aangespoord om in 
het kader van Richtlijn 2007/46/EG een 
voorstel in te dienen voor de verplichte 
implementatie tegen 2015 van een 
openbaar, op 112 gebaseerd eCall-
systeem.

Schrappen

__________________
7 2012/2056(INI).

Or. en

Amendement 38
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Naar verwachting zal het eCall-systeem 
het aantal verkeersdoden in de Unie doen 
dalen en ook een positief effect hebben op 
de ernst van de verwondingen ten gevolge 
van verkeersongevallen. De verplichte
invoering van het eCall-systeem zal ervoor 
zorgen dat deze dienst beschikbaar is voor 
alle burgers en zal het menselijk lijden en 
de gezondheids- en andere kosten doen 
afnemen.

(5) Naar verwachting zal het eCall-systeem 
het aantal verkeersdoden in de Unie doen 
dalen en ook een positief effect hebben op 
de ernst van de verwondingen ten gevolge 
van verkeersongevallen. De facultatieve
invoering van het eCall-systeem zal ervoor 
zorgen dat deze dienst beschikbaar is voor 
alle burgers en zal het menselijk lijden en 
de gezondheids- en andere kosten doen 
afnemen.

Or. en

Amendement 39
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Naar verwachting zal het eCall-systeem 
het aantal verkeersdoden in de Unie doen 
dalen en ook een positief effect hebben op 
de ernst van de verwondingen ten gevolge 
van verkeersongevallen. De verplichte 
invoering van het eCall-systeem zal ervoor 
zorgen dat deze dienst beschikbaar is voor 
alle burgers en zal het menselijk lijden en 
de gezondheids- en andere kosten doen 
afnemen.

(5) Naar verwachting zal het eCall-systeem 
het aantal verkeersdoden in de Unie doen 
dalen en ook een positief effect hebben op 
de ernst van de verwondingen ten gevolge 
van verkeersongevallen. De verplichte 
invoering van het eCall-systeem evenals de 
verplichte en gecoördineerde 
modernisering van de infrastructuur voor 
de doorgifte van eCalls en de ontvangst 
van eCall-oproepen in de publieke 
alarmcentrales (PSAP's) zal ervoor zorgen 
dat deze dienst beschikbaar is voor alle 
burgers en zal het menselijk lijden en de 
gezondheids- en andere kosten doen 
afnemen.

Or. en

Motivering

De verplichte installatie door telecommunicatieondernemingen van een compatibele mobiel-
netwerkexploitant en van alarmcentrale-infrastructuur die alle EU-lidstaten en de EER 



PE523.081v01-00 6/52 AM\1009763NL.doc

NL

bestrijkt is een absolute voorwaarde voor het verplicht stellen van dergelijke 
voertuigsystemen.

Amendement 40
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Naar verwachting zal het eCall-systeem 
het aantal verkeersdoden in de Unie doen 
dalen en ook een positief effect hebben op 
de ernst van de verwondingen ten gevolge 
van verkeersongevallen. De verplichte 
invoering van het eCall-systeem zal ervoor 
zorgen dat deze dienst beschikbaar is voor 
alle burgers en zal het menselijk lijden en 
de gezondheids- en andere kosten doen 
afnemen.

(5) Naar verwachting zal het eCall-systeem 
het aantal verkeersdoden in de Unie doen 
dalen en ook een positief effect hebben op 
de ernst van de verwondingen ten gevolge 
van verkeersongevallen. De verplichte 
invoering van het eCall-systeem evenals de 
verplichte modernisering van 
telecommunicatieondernemingen met het 
oog op de doorgifte van eCalls en de 
ontvangst van eCall-oproepen in de 
publieke alarmcentrales zal ervoor zorgen 
dat deze dienst beschikbaar is voor alle 
burgers en zal het menselijk lijden en de 
gezondheids- en andere kosten doen 
afnemen.

Or. en

Motivering

De verplichte installatie van een compatibele mobielnetwerkexploitant en van alarmcentrale-
infrastructuur die het gehele EU-grondgebied bestrijkt is een absolute voorwaarde voor het 
verplicht stellen van dergelijke voertuigsystemen.

Amendement 41
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het verstrekken van nauwkeurige en 
betrouwbare plaatsbepalingsinformatie is 

(6) Het verstrekken van nauwkeurige en 
betrouwbare plaatsbepalingsinformatie is 
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een essentieel onderdeel van de effectieve 
werking van het eCall-boordsysteem. Het 
systeem moet dan ook compatibel zijn met 
de diensten die worden verleend door 
satellietnavigatieprogramma's, inclusief de 
systemen die zijn ontwikkeld in het kader 
van de programma's Galileo en EGNOS, 
zoals uiteengezet in Verordening (EG) nr. 
683/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad van 9 juli 2008 betreffende de 
voortzetting van de uitvoering van de 
Europese programma's voor navigatie per 
satelliet (EGNOS en Galileo)8.

een essentieel onderdeel van de effectieve 
werking van het eCall-boordsysteem. Het 
systeem moet dan ook compatibel zijn met 
de diensten die worden verleend door de op 
de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening beschikbare
satellietnavigatieprogramma's, en er moet 
bovendien worden voorzien in een 
redelijke introductieperiode voor de 
systemen die zijn ontwikkeld in het kader 
van de programma's Galileo en EGNOS, 
zoals uiteengezet in Verordening (EG) 
nr. 683/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad van 9 juli 2008 betreffende de 
voortzetting van de uitvoering van de 
Europese programma's voor navigatie per 
satelliet (EGNOS en Galileo)8.

__________________ __________________
8 PB L 196 van 24.7.2008, blz. 1. 8 PB L 196 van 24.7.2008, blz. 1.

Or. en

Motivering

Als de bedrijfstak wordt gedwongen om te zorgen dat de systemen compatibel zijn met Galileo 
voordat Galileo operationeel is en voordat de compatibiliteit van de eCall-systemen volledig 
is uitgetest, bestaat het risico dat de eCall-systemen zullen moeten worden aangepast nadat ze 
al op de markt zijn geïntroduceerd, met alle potentiële extra kosten van dien voor de 
fabrikanten. Van zodra Galileo operationeel is en is getest, kan compatibiliteit alleen voor 
nieuwe voertuigtypen verplicht worden gesteld nadat er een adequate introductieperiode in 
acht is genomen.

Amendement 42
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het verstrekken van nauwkeurige en 
betrouwbare plaatsbepalingsinformatie is 
een essentieel onderdeel van de effectieve 
werking van het eCall-boordsysteem. Het 
systeem moet dan ook compatibel zijn met 
de diensten die worden verleend door 
satellietnavigatieprogramma's, inclusief de 

(6) Het verstrekken van nauwkeurige en 
betrouwbare plaatsbepalingsinformatie is 
een essentieel onderdeel van de effectieve 
werking van het eCall-boordsysteem. Het 
systeem moet dan ook compatibel zijn met 
de diensten die worden verleend door
operationele
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systemen die zijn ontwikkeld in het kader 
van de programma's Galileo en EGNOS, 
zoals uiteengezet in Verordening (EG) nr. 
683/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad van 9 juli 2008 betreffende de 
voortzetting van de uitvoering van de 
Europese programma's voor navigatie per 
satelliet (EGNOS en Galileo)8.

satellietnavigatieprogramma's, inclusief de 
systemen die zijn ontwikkeld in het kader 
van de programma's Galileo en EGNOS, 
zoals uiteengezet in Verordening (EG) 
nr. 683/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad van 9 juli 2008 betreffende de 
voortzetting van de uitvoering van de 
Europese programma's voor navigatie per 
satelliet (EGNOS en Galileo)8.

__________________ __________________
8 PB L 196 van 24.7.2008, blz. 1. 8 PB L 196 van 24.7.2008, blz. 1.

Or. en

Motivering

De bewuste diensten zijn nog niet operationeel.

Amendement 43
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het verstrekken van nauwkeurige en 
betrouwbare plaatsbepalingsinformatie is 
een essentieel onderdeel van de effectieve 
werking van het eCall-boordsysteem. Het 
systeem moet dan ook compatibel zijn met 
de diensten die worden verleend door 
satellietnavigatieprogramma's, inclusief de 
systemen die zijn ontwikkeld in het kader 
van de programma's Galileo en EGNOS, 
zoals uiteengezet in Verordening (EG) nr. 
683/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad van 9 juli 2008 betreffende de 
voortzetting van de uitvoering van de 
Europese programma's voor navigatie per 
satelliet (EGNOS en Galileo)8.

(6) Het verstrekken van nauwkeurige en 
betrouwbare plaatsbepalingsinformatie is 
een essentieel onderdeel van de effectieve 
werking van het eCall-boordsysteem. Het 
systeem moet dan ook compatibel zijn met 
de diensten die worden verleend door
operationele
satellietnavigatieprogramma's,
bijvoorbeeld de systemen die zijn 
ontwikkeld in het kader van de 
programma's Galileo en EGNOS, zoals 
uiteengezet in Verordening (EG) 
nr. 683/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad van 9 juli 2008 betreffende de 
voortzetting van de uitvoering van de 
Europese programma's voor navigatie per 
satelliet (EGNOS en Galileo)8.

__________________ __________________
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8 PB L 196 van 24.7.2008, blz. 1. 8 PB L 196 van 24.7.2008, blz. 1.

Or. fr

Amendement 44
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het verstrekken van nauwkeurige en 
betrouwbare plaatsbepalingsinformatie is 
een essentieel onderdeel van de effectieve 
werking van het eCall-boordsysteem. Het 
systeem moet dan ook compatibel zijn met 
de diensten die worden verleend door 
satellietnavigatieprogramma's, inclusief de 
systemen die zijn ontwikkeld in het kader 
van de programma's Galileo en EGNOS, 
zoals uiteengezet in Verordening (EG) nr. 
683/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad van 9 juli 2008 betreffende de 
voortzetting van de uitvoering van de 
Europese programma's voor navigatie per 
satelliet (EGNOS en Galileo)8.

(6) Het verstrekken van nauwkeurige en 
betrouwbare plaatsbepalingsinformatie in 
noodgevallen is een essentieel onderdeel 
van de effectieve werking van het eCall-
boordsysteem. Het systeem moet dan ook 
compatibel zijn met de diensten die worden 
verleend door 
satellietnavigatieprogramma's, inclusief de 
systemen die zijn ontwikkeld in het kader 
van de programma's Galileo en EGNOS, 
zoals uiteengezet in Verordening (EG) nr. 
683/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad van 9 juli 2008 betreffende de 
voortzetting van de uitvoering van de 
Europese programma's voor navigatie per 
satelliet (EGNOS en Galileo)8.

__________________ __________________
8 PB L 196 van 24.7.2008, blz. 1. 8 PB L 196 van 24.7.2008, blz. 1.

Or. de

Amendement 45
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De verplichting om voertuigen uit te 
rusten met het eCall-boordsysteem heeft 

Schrappen
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in eerste instantie alleen betrekking op 
nieuwe personenauto's en lichte 
bedrijfsvoertuigen (categorieën M1 en 
N1) waarvoor al een passend 
activeringsmechanisme bestaat.

Or. en

Amendement 46
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De verplichting om voertuigen uit te 
rusten met het eCall-boordsysteem heeft in 
eerste instantie alleen betrekking op 
nieuwe personenauto's en lichte 
bedrijfsvoertuigen (categorieën M1 en N1) 
waarvoor al een passend 
activeringsmechanisme bestaat.

(7) De verplichting om voertuigen uit te 
rusten met het eCall-boordsysteem heeft 
alleen betrekking op nieuwe personenauto's 
en lichte bedrijfsvoertuigen (categorieën 
M1 en N1) waarvoor al een passend 
activeringsmechanisme bestaat. Pas 
wanneer is vastgesteld dat het eCall-
boordsysteem correct functioneert moet 
worden nagedacht over uitbreiding van de 
voertuigtypes waarin het systeem moet 
worden ingebouwd.

Or. pl

Amendement 47
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De verplichting om voertuigen uit te 
rusten met het eCall-boordsysteem heeft in 
eerste instantie alleen betrekking op 
nieuwe personenauto's en lichte 
bedrijfsvoertuigen (categorieën M1 en N1) 
waarvoor al een passend 

(7) De verplichting om voertuigen uit te 
rusten met het eCall-boordsysteem heeft in 
eerste instantie alleen betrekking op 
nieuwe typen personenauto's en lichte 
bedrijfsvoertuigen (categorieën M1 en N1) 
waarvoor al een passend 
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activeringsmechanisme bestaat. activeringsmechanisme bestaat.

Or. en

Motivering

Deze verordening is uitsluitend bedoeld voor nieuwe voertuigtypes.

Amendement 48
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De verplichting om voertuigen uit te 
rusten met het eCall-boordsysteem heeft in 
eerste instantie alleen betrekking op 
nieuwe personenauto's en lichte 
bedrijfsvoertuigen (categorieën M1 en N1) 
waarvoor al een passend 
activeringsmechanisme bestaat.

(7) De verplichting om voertuigen uit te 
rusten met het eCall-boordsysteem heeft in 
eerste instantie alleen betrekking op 
nieuwe typen personenauto's en lichte 
bedrijfsvoertuigen (categorieën M1 en N1) 
waarvoor al een passend 
activeringsmechanisme bestaat.

Or. en

Motivering

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op nieuwe voertuigtypes.

Amendement 49
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De verplichte uitrusting van voertuigen 
met het eCall-boordsysteem doet geen 
afbreuk aan het recht van alle 
belanghebbenden, zoals autofabrikanten en 
onafhankelijke operatoren, om aanvullende 
nooddiensten en/of diensten met 
toegevoegde waarde aan te bieden, die 

(8) De facultatieve uitrusting van 
voertuigen met het eCall-boordsysteem 
doet geen afbreuk aan het recht van alle 
belanghebbenden, zoals autofabrikanten en 
onafhankelijke operatoren, om aanvullende 
nooddiensten en/of diensten met 
toegevoegde waarde aan te bieden, die 
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gelijklopen met of voortbouwen op het op 
112 gebaseerd eCall-boordsysteem. Deze 
aanvullende diensten moeten echter 
zodanig zijn ontworpen dat ze de 
bestuurder niet extra afleiden.

gelijklopen met of voortbouwen op het op 
112 gebaseerd eCall-boordsysteem. Deze 
aanvullende diensten moeten echter 
zodanig zijn ontworpen dat ze de 
bestuurder niet extra afleiden.

Or. en

Amendement 50
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De verplichte uitrusting van voertuigen 
met het eCall-boordsysteem doet geen 
afbreuk aan het recht van alle 
belanghebbenden, zoals autofabrikanten en 
onafhankelijke operatoren, om aanvullende 
nooddiensten en/of diensten met 
toegevoegde waarde aan te bieden, die 
gelijklopen met of voortbouwen op het op 
112 gebaseerd eCall-boordsysteem. Deze
aanvullende diensten moeten echter 
zodanig zijn ontworpen dat ze de 
bestuurder niet extra afleiden.

(8) De verplichte uitrusting van voertuigen 
met het eCall-boordsysteem doet geen 
afbreuk aan het recht van alle 
belanghebbenden, zoals autofabrikanten en 
onafhankelijke operatoren, om aanvullende 
nooddiensten en/of diensten met 
toegevoegde waarde aan te bieden, die 
gelijklopen met of voortbouwen op het op 
112 gebaseerd eCall-boordsysteem.
Eventuele aanvullende diensten moeten 
echter zodanig zijn ontworpen dat ze de 
bestuurder niet extra afleiden en moeten 
voldoen aan alle voorschriften inzake 
veiligheid, beveiliging en 
gegevensbescherming. Deze aanvullende 
diensten moeten voor consumenten 
optioneel zijn en moeten te allen tijde 
kunnen worden gedesactiveerd.

Or. de

Amendement 51
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de vrije keuze van de klanten en 
eerlijke concurrentie te garanderen, 
innovatie te stimuleren en de 
concurrentiekracht van de 
informatietechnologiesector van de Unie 
op de mondiale markt te versterken, moet 
het eCall-boordsysteem gratis en zonder 
onderscheid tussen de onafhankelijke 
operatoren beschikbaar zijn en gebaseerd 
zijn op een interoperabel platform dat het 
mogelijk maakt in de toekomst toegang te 
bieden tot andere boordtoepassingen of -
diensten.

(9) Het 112 eCall-boordsysteem is te 
beschouwen als een openbare dienst van 
algemeen belang en moet derhalve vrij 
toegankelijk zijn en dus gratis worden 
verstrekt. De kosten van het 112 eCall-
systeem mogen niet worden doorberekend 
aan de consument.

Or. de

Amendement 52
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de vrije keuze van de klanten en 
eerlijke concurrentie te garanderen, 
innovatie te stimuleren en de 
concurrentiekracht van de 
informatietechnologiesector van de Unie 
op de mondiale markt te versterken, moet 
het eCall-boordsysteem gratis en zonder 
onderscheid tussen de onafhankelijke 
operatoren beschikbaar zijn en gebaseerd 
zijn op een interoperabel platform dat het 
mogelijk maakt in de toekomst toegang te 
bieden tot andere boordtoepassingen of -
diensten.

(9) Om de vrije keuze van de klanten en 
eerlijke concurrentie te garanderen, 
innovatie te stimuleren en de 
concurrentiekracht van de 
informatietechnologiesector van de Unie 
op de mondiale markt te versterken, moet 
het eCall-boordsysteem gratis en zonder 
onderscheid tussen de onafhankelijke 
operatoren beschikbaar zijn, althans voor 
reparatie- en onderhoudsdoeleinden.

Or. fr
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Amendement 53
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de vrije keuze van de klanten en 
eerlijke concurrentie te garanderen, 
innovatie te stimuleren en de 
concurrentiekracht van de 
informatietechnologiesector van de Unie 
op de mondiale markt te versterken, moet 
het eCall-boordsysteem gratis en zonder 
onderscheid tussen de onafhankelijke 
operatoren beschikbaar zijn en gebaseerd 
zijn op een interoperabel platform dat het 
mogelijk maakt in de toekomst toegang te 
bieden tot andere boordtoepassingen of -
diensten.

(9) Om de vrije keuze van de klanten en 
eerlijke concurrentie te garanderen, 
innovatie te stimuleren en de 
concurrentiekracht van de 
informatietechnologiesector van de Unie 
op de mondiale markt te versterken, moet 
het eCall-boordsysteem gratis en zonder 
onderscheid tussen de onafhankelijke 
operatoren beschikbaar zijn.

Or. fr

Amendement 54
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de vrije keuze van de klanten en 
eerlijke concurrentie te garanderen, 
innovatie te stimuleren en de 
concurrentiekracht van de 
informatietechnologiesector van de Unie 
op de mondiale markt te versterken, moet 
het eCall-boordsysteem gratis en zonder 
onderscheid tussen de onafhankelijke 
operatoren beschikbaar zijn en gebaseerd 
zijn op een interoperabel platform dat het 
mogelijk maakt in de toekomst toegang te 
bieden tot andere boordtoepassingen of -
diensten.

(9) Om de vrije keuze van de klanten en 
eerlijke concurrentie te garanderen, 
innovatie te stimuleren en de 
concurrentiekracht van de 
informatietechnologiesector van de Unie 
op de mondiale markt te versterken, moet 
het boordsysteem gratis en zonder 
onderscheid tussen de onafhankelijke 
operatoren beschikbaar zijn en gebaseerd 
zijn op een interoperabel, 
gestandaardiseerd platform dat het 
mogelijk maakt in de toekomst toegang te 
bieden tot andere boordtoepassingen of -
diensten.
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Or. it

Motivering

Om de vrije keuze van de consument en eerlijke concurrentie te garanderen, moeten derde 
leveranciers niet alleen toegang hebben tot de eCall-functie, maar tot het gehele 
boordsysteem. Bovendien moet het interoperabele platform met vrije toegang worden 
gestandaardiseerd. Zo niet, dan worden onafhankelijke actoren die aanvullende of optionele 
diensten verstrekken, verplicht voor verschillende voertuigmerken en -modellen uiteenlopende 
versies aan te bieden.

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de vrije keuze van de klanten en 
eerlijke concurrentie te garanderen, 
innovatie te stimuleren en de 
concurrentiekracht van de 
informatietechnologiesector van de Unie 
op de mondiale markt te versterken, moet 
het eCall-boordsysteem gratis en zonder 
onderscheid tussen de onafhankelijke 
operatoren beschikbaar zijn en gebaseerd 
zijn op een interoperabel platform dat het 
mogelijk maakt in de toekomst toegang te 
bieden tot andere boordtoepassingen of -
diensten.

(9) Om de vrije keuze van de klanten en 
eerlijke concurrentie te garanderen, 
innovatie te stimuleren en de 
concurrentiekracht van de 
informatietechnologiesector van de Unie 
op de mondiale markt te versterken, moet 
het eCall-boordsysteem gratis en zonder 
onderscheid tussen de onafhankelijke 
operatoren beschikbaar zijn en gebaseerd 
zijn op een interoperabel, 
gestandaardiseerd platform dat het 
mogelijk maakt in de toekomst toegang te 
bieden tot andere boordtoepassingen of -
diensten.

Or. en

Motivering

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.
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Amendement 56
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de vrije keuze van de klanten en 
eerlijke concurrentie te garanderen, 
innovatie te stimuleren en de 
concurrentiekracht van de 
informatietechnologiesector van de Unie 
op de mondiale markt te versterken, moet 
het eCall-boordsysteem gratis en zonder 
onderscheid tussen de onafhankelijke 
operatoren beschikbaar zijn en gebaseerd 
zijn op een interoperabel platform dat het 
mogelijk maakt in de toekomst toegang te 
bieden tot andere boordtoepassingen of -
diensten.

(9) Om de vrije keuze van de klanten en 
eerlijke concurrentie te garanderen, 
innovatie te stimuleren en de 
concurrentiekracht van de 
informatietechnologiesector van de Unie 
op de mondiale markt te versterken, moet 
het eCall-boordsysteem gratis en zonder 
onderscheid tussen de onafhankelijke 
operatoren beschikbaar zijn en gebaseerd 
zijn op een interoperabel platform op basis 
van bestaande boordsystemen dat het 
mogelijk maakt in de toekomst toegang te 
bieden tot andere boordtoepassingen of -
diensten.

Or. pl

Amendement 57
Olga Sehnalová

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Voertuigen voor speciale doeleinden 
moeten voldoen aan de in deze 
verordening uiteengezette eCall-vereisten, 
tenzij de typegoedkeuringsautoriteiten 
geval per geval oordelen dat het voertuig 
wegens zijn speciale bestemming niet aan 
deze vereisten kan voldoen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 58
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Volgens de aanbevelingen van de 
groep "gegevensbescherming artikel 29", 
die vervat zijn in het op 26 september 
20069 goedgekeurde werkdocument 
betreffende de gevolgen van het eCall-
initiatief moet de verwerking van 
persoonsgegevens via het eCall-
boordsysteem beantwoorden aan de regels 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens die zijn vastgesteld in 
Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens10 en in 
Richtlĳn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
de persoonlĳke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie (richtlĳn 
betreffende privacy en elektronische 
communicatie)11, met name om te 
garanderen dat voertuigen die met eCall 
zijn uitgerust niet opspoorbaar zijn en niet 
permanent worden gevolgd wanneer 112 
eCall zich in de normale werkingsstand 
bevindt, en dat het eCall-boordsysteem 
minstens de gegevens verstuurt die nodig 
zijn voor de passende afhandeling van 
noodoproepen.

(13) Volgens de aanbevelingen van de 
groep "gegevensbescherming artikel 29", 
die vervat zijn in het op 26 september 
20069 goedgekeurde werkdocument 
betreffende de gevolgen van het eCall-
initiatief moet de verwerking van 
persoonsgegevens via het eCall-
boordsysteem beantwoorden aan de regels 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens die zijn vastgesteld in
artikel 8 van het Handvest van de 
grondrechten9bis, in Richtlijn 95/46/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 24 oktober 1995 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens10 en in Richtlĳn 
2002/58/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de 
verwerking van persoonsgegevens en de 
bescherming van de persoonlĳke 
levenssfeer in de sector elektronische 
communicatie (richtlĳn betreffende privacy 
en elektronische communicatie)11, met 
name om te garanderen dat voertuigen die 
met eCall zijn uitgerust niet opspoorbaar 
zijn en niet permanent worden gevolgd 
wanneer 112 eCall zich in de normale 
werkingsstand bevindt, en dat het eCall-
boordsysteem minstens de gegevens 
verstuurt die nodig zijn voor de passende 
afhandeling van noodoproepen.

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

9 bis PB C 364/1 van 18.12.2000.
10 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31. 10 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
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11 PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37. 11 PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37.

Or. de

Amendement 59
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om te garanderen dat 
gemeenschappelijke technische 
voorschriften gelden voor het eCall-
boordsysteem, moet de Commissie worden 
gemachtigd om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie besluiten vast te 
stellen inzake gedetailleerde regels voor de 
toepassing van de relevante normen inzake 
tests en bescherming van 
persoonsgegevens en privacy en inzake 
vrijstellingen voor bepaalde voertuigen of 
klassen van de voertuigcategorieën M1 en 
N1. Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet
bij de voorbereiding en formulering van 
gedelegeerde handelingen zorgen voor een 
gelijktijdige, snelle en adequate toezending 
van de desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad.

(15) Om te garanderen dat 
gemeenschappelijke technische 
voorschriften gelden voor het eCall-
boordsysteem, moet de Commissie worden 
gemachtigd om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie besluiten vast te 
stellen inzake gedetailleerde regels voor de 
toepassing van de relevante normen inzake 
tests en bescherming van 
persoonsgegevens en privacy middels van 
"ingebouwde privacy" en inzake 
vrijstellingen voor bepaalde voertuigen of 
klassen van de voertuigcategorieën M1 en 
N1. Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. Met name de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming en 
consumentenorganisaties moeten daarbij 
worden geraadpleegd. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en formulering van 
gedelegeerde handelingen zorgen voor een 
gelijktijdige, snelle en adequate toezending 
van de desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. de
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Amendement 60
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voertuigfabrikanten moeten
voldoende tijd krijgen om zich aan te 
passen aan de technische voorschriften van 
deze verordening.

(16) Voertuigfabrikanten moeten vanaf de 
datum van bekendmaking van deze 
verordening en van de bijbehorende 
gedelegeerde handelingen in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 36 
maanden de tijd krijgen om zich aan te 
passen aan de technische voorschriften van 
deze verordening.

Or. fr

Amendement 61
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voertuigfabrikanten moeten 
voldoende tijd krijgen om zich aan te 
passen aan de technische voorschriften van 
deze verordening.

(16) Voertuigfabrikanten moeten 
voldoende tijd krijgen om zich aan te 
passen aan de technische voorschriften van 
deze verordening en van de bijbehorende 
gedelegeerde handelingen.

Or. en

Motivering

Fabrikanten moeten ook over voldoende overgangstijd kunnen beschikken om zich aan te 
passen aan de gedelegeerde handelingen.

Amendement 62
Constance Le Grip
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Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Voertuigfabrikanten moeten 
voldoende tijd krijgen om zich aan te 
passen aan de technische voorschriften van 
deze verordening.

(16) Voertuigfabrikanten moeten 
voldoende tijd krijgen om zich aan te 
passen aan de technische voorschriften van 
deze verordening, onder meer voor het 
uitvoeren van de onderzoeken en tests die 
nodig zijn om vast te stellen of het eCall-
systeem betrouwbaar is. Een en ander 
mag geen afbreuk doen aan het voor de 
toepassing van de verordening 
vastgestelde tijdsbestek. Indien het echter 
als gevolg van implementatieproblemen 
onmogelijk lijkt het eCall-systeem tegen 
de in artikel 12, lid 2, vastgestelde termijn 
in gebruik te stellen, zou de Commissie 
moeten overwegen dat tijdstip tot een 
latere datum uit te stellen.

Or. fr

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De Commissie dient tegen 1 
januari 2015 een verslag in over de vraag 
of en in hoeverre de telecommunicatie- en 
alarmcentrale-infrastructuur in alle 
lidstaten klaar is voor de introductie van 
eCall. Dit verslag omvat ook een 
gedetailleerd overzicht van de 
maatregelen die de lidstaten moeten 
nemen om tegen de in artikel 12 
gespecificeerde datum klaar te zijn om 
eCall-oproepen te ontvangen.

Or. en
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Amendement 64
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden de technische 
voorschriften vastgesteld voor de EG-
typegoedkeuring van voertuigen, voor wat 
het eCall-boordsysteem betreft.

Bij deze verordening worden de technische 
voorschriften vastgesteld voor de 
facultatieve EG-typegoedkeuring van 
voertuigen, voor wat het eCall-
boordsysteem betreft.

Or. en

Amendement 65
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden de technische 
voorschriften vastgesteld voor de EG-
typegoedkeuring van voertuigen, voor wat 
het eCall-boordsysteem betreft.

Bij deze verordening worden de technische 
voorschriften vastgesteld voor de EG-
typegoedkeuring van voertuigen, voor wat 
het eCall-boordsysteem en de 
interoperabiliteit van en de 
gestandaardiseerde en open toegang tot 
het boordsysteem betreft.

Or. en

Motivering

De interoperabiliteit van en de gestandaardiseerde en open toegang tot het boordsysteem 
moeten zijn gegarandeerd.

Amendement 66
Malcolm Harbour
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "eCall-boordsysteem": een systeem dat 
automatisch door sensoren in het voertuig
of manueel wordt geactiveerd, waarbij via 
draadloze mobielecommunicatienetwerken 
een gestandaardiseerde minimumreeks van 
gegevens wordt doorgezonden en op basis 
van het nummer 112 een audioverbinding
tot stand wordt gebracht tussen de 
inzittenden van het voertuig en een 
publieke alarmcentrale;

(1) "eCall-boordsysteem": een systeem dat
bestaat uit een ingebouwde 
boorduitrusting die hetzij automatisch 
door sensoren in het voertuig hetzij
manueel wordt geactiveerd, waarbij via 
draadloze mobielecommunicatienetwerken
signalen worden afgegeven om de 
doorzending te bewerkstelligen van een 
gestandaardiseerde minimumreeks van 
gegevens alsmede de totstandbrenging 
van een op basis van het nummer 112 of 
van een particuliere op eCall gebaseerde
audioverbinding tussen de inzittenden van 
het voertuig en een publieke alarmcentrale, 
voor zover er draadloze 
communicatienetwerkinfrastructuur 
voorhanden en binnen bereik is;

Or. en

Motivering

Het verplichte boordsysteem mag alleen dienen om te verifiëren of er een signaal en/of 
gegevens worden uitgezonden en niet om na te gaan of er daadwerkelijk een verbinding tot 
stand wordt gebracht. Voorts moet de mogelijkheid blijven bestaan om particuliere eCall-
diensten te gebruiken, niet alleen naast een openbaar eCall-systeem maar ook bij wijze van 
alternatief (zie artikel 5). De overige wijzigingen zijn toegevoegd om herhaling te voorkomen 
en ter wille van de concordantie met de definities in de CEN-normen waarnaar wordt 
verwezen.

Amendement 67
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "eCall-boordsysteem": een systeem dat 
automatisch door sensoren in het voertuig 
of manueel wordt geactiveerd, waarbij via 

(1) "eCall-boordsysteem": een systeem dat 
automatisch door sensoren in het voertuig 
of manueel wordt geactiveerd, waarbij via 
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draadloze mobielecommunicatienetwerken 
een gestandaardiseerde minimumreeks van 
gegevens wordt doorgezonden en op basis 
van het nummer 112 een audioverbinding 
tot stand wordt gebracht tussen de 
inzittenden van het voertuig en een
publieke alarmcentrale;

draadloze mobielecommunicatienetwerken 
een gestandaardiseerde minimumreeks van 
gegevens wordt doorgezonden en op basis 
van het nummer 112 een audioverbinding 
tot stand wordt gebracht tussen de 
inzittenden van het voertuig en de 
dichtstbijzijnde publieke alarmcentrale;

Or. pl

Amendement 68
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "boordsysteem": de apparatuur aan 
boord van het voertuig, samen met de 
middelen om een eCall-verbinding te 
activeren en te beheren en een boodschap 
te verzenden via een openbare draadloze 
mobielecommunicatieverbinding tussen het 
voertuig en de eCall-dienst.

(2) "boorduitrusting": de apparatuur aan 
boord van het voertuig die de voor de MSD 
(minimumreeks van gegevens) vereiste 
boordgegevens verstrekt of daartoe 
toegang heeft en via een openbare 
draadloze mobielecommunicatieverbinding 
tussen het voertuig en de eCall-dienst een 
boodschap verzendt.

Or. en

Motivering

Het verplichte boordsysteem mag alleen dienen om te verifiëren of er een signaal en/of 
gegevens worden uitgezonden en niet om na te gaan of er daadwerkelijk een verbinding tot 
stand wordt gebracht. Voorts moet de mogelijkheid blijven bestaan om particuliere eCall-
diensten te gebruiken, niet alleen naast een openbaar eCall-systeem maar ook bij wijze van 
alternatief (zie artikel 5). De overige wijzigingen zijn toegevoegd om herhaling te voorkomen 
en ter wille van de concordantie met de definities in de CEN-normen waarnaar wordt 
verwezen.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "boordsysteem": de apparatuur aan 
boord van het voertuig, samen met de 
middelen om een eCall-verbinding te 
activeren en te beheren en een boodschap 
te verzenden via een openbare draadloze 
mobielecommunicatieverbinding tussen het 
voertuig en de eCall-dienst.

(2) "boordsysteem": de apparatuur aan 
boord van het voertuig, samen met de 
middelen om een eCall-verbinding te 
activeren en te beheren en een boodschap 
te verzenden via een openbare draadloze 
mobielecommunicatieverbinding tussen het 
voertuig en de eCall-dienst of andere 
diensten.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) "door diensten van derden 
ondersteunde eCall-systeem (TPS-
eCall)": een noodoproepsysteem conform 
EN-norm 16102 dat onder meer de 
overdracht van gegevens aan een derde
dienstverlener (TPSP) en de 
totstandbrenging van een telefoongesprek 
met deze TPSP via mobiele draadloze 
communicatienetwerken omvat. In het 
geval van een ernstig ongeval brengt de 
TPSP een telefoonverbinding tot stand 
met de meest aangewezen alarmcentrale 
(PSAP) en geeft hij deze alarmcentrale 
alle relevante informatie door met 
betrekking tot het ongeval, inclusief de 
informatie die specifiek vermeld wordt in 
EN-norm 15722 (Intelligent transport 
systems - eSafety -eCall' minimum set of 
data).

Or. en

Motivering

TPS-eCall moet worden toegestaan.
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Amendement 71
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) "door diensten van derden 
ondersteunde eCall-systeem (TPS-
eCall)": een noodoproepsysteem conform 
EN-norm 16102 dat onder meer de 
overdracht van gegevens aan een derde 
dienstverlener (TPSP) en de 
totstandbrenging van een telefoongesprek 
met deze TPSP via mobiele draadloze 
communicatienetwerken omvat. In het 
geval van een ernstig ongeval brengt de 
TPSP een telefoonverbinding tot stand 
met de meest aangewezen alarmcentrale 
(PSAP) en geeft hij deze alarmcentrale 
alle relevante informatie door met 
betrekking tot het ongeval, inclusief de 
informatie die specifiek vermeld wordt in 
EN-norm 15722 (Intelligent transport 
systems - eSafety -eCall' minimum set of 
data).

Or. en

Motivering

TPS-eCall moet ook worden toegestaan en in de verordening worden gedefinieerd.

Amendement 72
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Fabrikanten moeten aantonen dat alle 
nieuwe voertuigtypen waarnaar in artikel 2 

Fabrikanten moeten aantonen dat alle 
nieuwe voertuigtypen waarnaar in artikel 2 
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wordt verwezen zijn uitgerust met een 
eCall-boordsysteem, overeenkomstig deze 
verordening en de gedelegeerde besluiten 
die krachtens deze verordening zijn 
vastgesteld.

wordt verwezen kunnen worden uitgerust 
met een eCall-boordsysteem, 
overeenkomstig deze verordening en de 
gedelegeerde besluiten die krachtens deze 
verordening zijn vastgesteld.

Or. en

Amendement 73
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fabrikanten tonen aan dat al hun nieuwe 
voertuigtypes zodanig zijn gebouwd dat in 
geval van een ernstig ongeval op het 
grondgebied van de Unie automatisch een 
eCall plaatsvindt naar het 
gemeenschappelijk Europees noodnummer 
112.

De fabrikanten tonen aan dat nieuwe 
voertuigtypes zodanig zijn gebouwd dat in 
geval van een ernstig ongeval op het 
grondgebied van de Unie automatisch een 
eCall plaatsvindt naar het 
gemeenschappelijk Europees noodnummer 
112 of naar een particulier eCall-nummer. 
TPS-eCall kan bij wijze van optioneel 
systeem worden ingebouwd, in welk geval 
het moet voldoen aan de algemene 
voorschriften van deze verordening. 
Wanneer fabrikanten TPS-eCall 
aanbieden, moet de gebruiker van het 
voertuig het systeem van zijn voorkeur 
kunnen kiezen.

Or. en

Motivering

Deze verordening is bedoeld voor nieuwe voertuigtypen en zij mag niet beletten dat 
gebruikers bij wijze van alternatief particuliere eCall-diensten blijven gebruiken naast de 
publieke eCall-dienst, op voorwaarde dat wordt voldaan aan alle minimumprestatienormen. 
Voorts strekt dit amendement ertoe deze verordening ook van toepassing te laten zijn op TPS-
eCall.

Amendement 74
Wim van de Camp
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fabrikanten tonen aan dat al hun nieuwe 
voertuigtypes zodanig zijn gebouwd dat in 
geval van een ernstig ongeval op het 
grondgebied van de Unie automatisch een 
eCall plaatsvindt naar het 
gemeenschappelijk Europees noodnummer 
112.

De fabrikanten tonen aan dat al hun nieuwe 
voertuigtypes zodanig zijn gebouwd dat in 
geval van een ernstig ongeval op het 
grondgebied van de Unie automatisch een 
eCall plaatsvindt naar het 
gemeenschappelijk Europees noodnummer 
112. Het is de bedoeling dat TPS-eCall als 
een optioneel systeem wordt aangeboden, 
dat moet voldoen aan de algemene 
voorschriften van deze verordening. 
Wanneer fabrikanten TPS-eCall 
aanbieden, moet de consument het 
systeem van zijn voorkeur kunnen kiezen

Or. en

Amendement 75
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fabrikanten tonen aan dat al hun nieuwe 
voertuigtypes zodanig zijn gebouwd dat in 
geval van een ernstig ongeval op het 
grondgebied van de Unie automatisch een 
eCall plaatsvindt naar het 
gemeenschappelijk Europees noodnummer 
112.

De fabrikanten tonen aan dat al hun nieuwe 
voertuigtypes die zijn uitgerust met een 
eCall-boordsysteem zodanig zijn gebouwd 
dat in geval van een ernstig ongeval op het 
grondgebied van de Unie automatisch een 
eCall plaatsvindt naar het 
gemeenschappelijk Europees noodnummer 
112.

Or. en

Amendement 76
Malcolm Harbour
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fabrikanten tonen aan dat nieuwe 
voertuigen zodanig zijn gebouwd dat een 
eCall naar het gemeenschappelijk Europees 
noodnummer 112 ook manueel kan worden 
geïnitieerd.

De fabrikanten tonen aan dat nieuwe 
voertuigtypes zodanig zijn gebouwd dat 
een eCall naar het gemeenschappelijk 
Europees noodnummer 112 of naar een 
particulier eCall-nummer – inclusief via 
TPS – ook manueel kan worden 
geïnitieerd. De fabrikanten tonen aan dat 
nieuwe voertuigtypes zodanig zijn 
gebouwd dat automatisch een eCall naar 
het noodnummer 112 plaatsvindt indien 
TPS-eCall niet functioneert.

Or. en

Motivering

Deze verordening is bedoeld voor nieuwe voertuigtypen en zij mag niet beletten dat 
gebruikers bij wijze van alternatief particuliere eCall-diensten blijven gebruiken naast de 
publieke eCall-dienst, op voorwaarde dat wordt voldaan aan alle minimumprestatienormen. 
Dit amendement strekt ertoe deze verordening ook van toepassing te laten zijn op TPS-eCall, 
en voorziet in een passend beveiligingssysteem voor het geval dat TPS niet goed functioneert. 

Amendement 77
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fabrikanten tonen aan dat nieuwe 
voertuigen zodanig zijn gebouwd dat een 
eCall naar het gemeenschappelijk Europees 
noodnummer 112 ook manueel kan worden 
geïnitieerd.

De fabrikanten tonen aan dat nieuwe 
voertuigtypen zodanig zijn gebouwd dat 
een eCall naar het gemeenschappelijk 
Europees noodnummer 112 ook manueel 
kan worden geïnitieerd. De fabrikanten 
tonen aan dat nieuwe voertuigtypes 
zodanig zijn gebouwd dat automatisch een 
eCall naar het noodnummer 112 wordt 
geïnitieerd indien TPS-eCall om wat voor 
reden dan ook niet functioneert.

Or. en
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Motivering

TPS-eCall moet ook worden toegestaan en de verordening is alleen van toepassing op nieuwe 
voertuigtypes.

Amendement 78
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fabrikanten tonen aan dat nieuwe 
voertuigen zodanig zijn gebouwd dat een 
eCall naar het gemeenschappelijk Europees 
noodnummer 112 ook manueel kan worden 
geïnitieerd.

De fabrikanten tonen aan dat deze nieuwe 
voertuigen zodanig zijn gebouwd dat een 
eCall naar het gemeenschappelijk Europees 
noodnummer 112 ook manueel kan worden 
geïnitieerd.

Or. en

Amendement 79
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De fabrikanten zorgen ervoor dat 
eCall-diensten in de praktijk traag genoeg 
werken om de bestuurder in staat te 
stellen een eCall te annuleren.

Or. en

Motivering

Zoals ook in de effectbeoordeling wordt opgemerkt, komt het nog te vaak voor dat er valse 
eCall-oproepen plaatsvinden. Om dat te voorkomen, moeten de fabrikanten ervoor zorgen dat 
het systeem traag genoeg werkt om de bestuurder in staat te stellen een eCall tijdig te 
annuleren. Dit bespaart de hulpdiensten tijd en geld, zodat zij kunnen worden ingezet voor 
daadwerkelijk urgente gevallen.
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Amendement 80
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De fabrikanten moeten voorzien in 
de mogelijkheid om mobiele 
telefoonsystemen voor eCalls te 
gebruiken.

Or. en

Amendement 81
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De fabrikanten zien erop toe dat de 
ontvangers in de boordsystemen 
compatibel zijn met de 
plaatsbepalingsdiensten van 
satellietnavigatiesystemen, inclusief 
Galileo en EGNOS.

3. De fabrikanten zien erop toe dat de 
ontvangers in de boordsystemen 
compatibel zijn met de 
plaatsbepalingsdiensten van bestaande
satellietnavigatiesystemen die op de datum 
van inwerkingtreding van deze 
verordening al operationeel zijn, zoals 
GPS en Galileo/EGNOS.

Or. en

Motivering

Als de bedrijfstak wordt gedwongen om te zorgen dat de systemen compatibel zijn met Galileo 
voordat Galileo operationeel is en voordat de compatibiliteit van de eCall-systemen volledig 
is uitgetest, bestaat het risico dat de eCall-systemen zullen moeten worden aangepast nadat ze 
al op de markt zijn geïntroduceerd, met alle potentiële extra kosten van dien voor de 
fabrikanten. Van zodra Galileo operationeel is en is getest, kan compatibiliteit alleen voor 
nieuwe voertuigtypes verplicht worden gesteld nadat er een adequate introductieperiode in 
acht is genomen.
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Amendement 82
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De fabrikanten zien erop toe dat de 
ontvangers in de boordsystemen 
compatibel zijn met de 
plaatsbepalingsdiensten van 
satellietnavigatiesystemen, inclusief
Galileo en EGNOS.

3. De fabrikanten zien erop toe dat de 
ontvangers in de boordsystemen 
compatibel zijn met de operationele
plaatsbepalingsdiensten van 
satellietnavigatiesystemen, bijvoorbeeld
Galileo en EGNOS.

Or. fr

Amendement 83
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het eCall-boordsysteem moet gratis 
toegankelijk zijn voor alle onafhankelijke 
operatoren, waarbij minstens voor 
herstellingen en onderhoud geen 
onderscheid mag worden gemaakt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze eis komt reeds voor in Verordening (EG) nr. 715/2007 van 20 juni 2007 betreffende de 
typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6), met name in de bepalingen betreffende de toegang tot 
reparatie- en onderhoudsinformatie over voertuigen in artikel 3.14 en de artikelen 6 en 7, 
aangezien deze niet beperkt blijven tot emissiegerelateerde systemen en de toegang tot alle 
reparatie- en onderhoudsinformatie betreffen. Bovendien voorziet artikel 7 van Verordening 
(EG) nr. 715/2007 in de mogelijkheid om een vergoeding in rekening te brengen voor het 
verschaffen van toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie.

Amendement 84
Matteo Salvini
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het eCall-boordsysteem moet gratis 
toegankelijk zijn voor alle onafhankelijke 
operatoren, waarbij minstens voor 
herstellingen en onderhoud geen 
onderscheid mag worden gemaakt.

6. Het boordsysteem moet gebaseerd zijn 
op een gestandaardiseerd interoperabel 
systeem dat gratis en zonder onderscheid
toegankelijk is voor alle onafhankelijke 
operatoren, ook wat betreft extra of 
optionele boordtoepassingen of -diensten.

Or. it

Motivering

De toegankelijkheid mag niet uitsluitend beperkt blijven tot eCall-boordsystemen of -functies 
en niet uitsluitend voor reparatie- en onderhoudsdoeleinden voorbehouden blijven. Dit zou de 
toegankelijkheid voor derde leveranciers kunnen beperken, zodat de consument geen gebruik 
meer zou kunnen maken van aanvullende diensten.

Amendement 85
Tiziano Motti

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het eCall-boordsysteem moet gratis 
toegankelijk zijn voor alle onafhankelijke 
operatoren, waarbij minstens voor 
herstellingen en onderhoud geen 
onderscheid mag worden gemaakt.

6. Het eCall-boordsysteem moet gratis en 
zonder onderscheid toegankelijk zijn voor 
alle onafhankelijke operatoren, en wel op 
basis van de vraag van de consument naar 
aanvullende en optionele diensten..

Or. it

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het eCall-boordsysteem moet gratis 
toegankelijk zijn voor alle onafhankelijke 
operatoren, waarbij minstens voor
herstellingen en onderhoud geen 
onderscheid mag worden gemaakt.

6. Alle bestanddelen van het eCall-
boordsysteem moeten gratis toegankelijk 
zijn voor alle onafhankelijke operatoren, 
waarbij minstens voor
voertuigherstellingen en -onderhoud geen 
onderscheid mag worden gemaakt.

Or. en

Motivering

Artikel 5, lid 6, moet in dier voege worden gewijzigd dat duidelijk wordt gemaakt dat de 
toegang zich uitstrekt tot alle elementen van het eCall-boordsysteem waaraan reparatie- of 
onderhoudswerkzaamheden moeten worden verricht, en niet alleen maar beperkt is tot de 
reparatie van het eCall-apparaat zelf.

Amendement 87
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het eCall-boordsysteem moet gratis 
toegankelijk zijn voor alle onafhankelijke 
operatoren, waarbij minstens voor 
herstellingen en onderhoud geen 
onderscheid mag worden gemaakt.

6. Het eCall-boordsysteem moet gratis 
toegankelijk zijn voor alle onafhankelijke 
operatoren, waarbij voor herstellingen en 
onderhoud geen onderscheid mag worden 
gemaakt.

Or. fr

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Van zodra de onderhavige 
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verordening wordt vastgesteld, moet de 
Commissie beginnen te werken aan de 
formulering van de technische 
voorschriften voor een interoperabel, 
gestandaardiseerd en veilig platform 
waarop het eCall-boordsysteem kan 
worden gebaseerd en dat vrij toegankelijk 
is voor reparatie- en 
onderhoudsdoeleinden en voor 
toekomstige boordtoepassingen of -
diensten.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 89
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Consumenten hebben het recht om 
zelf leveranciers van optionele en 
aanvullende diensten te kiezen en van 
leverancier te veranderen. De fabrikanten 
zorgen ervoor dat consumenten zich 
bewust zijn van dat recht en in staat zijn 
het uit te oefenen.

Or. it
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Motivering

Voertuigfabrikanten moeten worden verplicht de consumenten in staat te stellen om derde 
leveranciers te kiezen en van leverancier te veranderen, en hen ervan in kennis te stellen dat 
zij daartoe de mogelijkheid hebben.

Amendement 90
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt overeenkomstig 
artikel 9 gemachtigd om gedelegeerde 
besluiten vast te stellen waarbij de 
gedetailleerde technische voorschriften en 
tests voor de typegoedkeuring van eCall-
boordsystemen worden vastgesteld en 
Richtlijn 2007/46/EG dienovereenkomstig 
wordt gewijzigd.

De Commissie wordt overeenkomstig 
artikel 9 gemachtigd om gedelegeerde 
besluiten vast te stellen waarbij de 
gedetailleerde technische voorschriften en 
tests voor de typegoedkeuring van eCall-
boordsystemen en voor het interoperabele, 
gestandaardiseerde en vrij toegankelijke 
platform voor aanvullende en optionele 
derdendiensten worden vastgesteld en 
Richtlijn 2007/46/EG dienovereenkomstig 
wordt gewijzigd.

Or. it

Motivering

Teneinde te kunnen beschikken over een vrij toegankelijk boordplatform, moet het mogelijk 
zijn om door derde leveranciers verstrekte aanvullende en optionele diensten in het eCall-
boordplatform te integreren.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt overeenkomstig 
artikel 9 gemachtigd om gedelegeerde 
besluiten vast te stellen waarbij de 

De Commissie wordt overeenkomstig 
artikel 9 gemachtigd om gedelegeerde 
besluiten vast te stellen waarbij de 
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gedetailleerde technische voorschriften en 
tests voor de typegoedkeuring van eCall-
boordsystemen worden vastgesteld en 
Richtlijn 2007/46/EG dienovereenkomstig 
wordt gewijzigd.

gedetailleerde technische voorschriften en 
tests voor de typegoedkeuring van eCall-
boordsystemen en voor het interoperabele, 
gestandaardiseerde en vrij toegankelijke 
platform voor optionele en aanvullende 
derdendiensten worden vastgesteld en 
Richtlijn 2007/46/EG dienovereenkomstig 
wordt gewijzigd.

Or. en

Motivering

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 
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.

Amendement 92
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in alinea 1 vermelde technische 
voorschriften en tests worden gebaseerd op 
de in de alinea's 3, 4 en 6 uiteengezette 
voorschriften en op de volgende normen, 
voor zover van toepassing:

De in alinea 1 vermelde technische 
voorschriften en tests worden vastgesteld 
na raadpleging van de relevante 
belanghebbenden en zijn gebaseerd op de 
in de alinea's 3, 4 en 6 uiteengezette 
voorschriften en op de volgende normen, 
voor zover van toepassing:

Or. en

Motivering

Gezien de complexiteit van de problemen omtrent de uitrol van eCall, is het belangrijk om 
overleg met de betrokken belanghebbenden te voeren.
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Amendement 93
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) EN-norm 15722 "Intelligent 
transport systems - eSafety - eCall 
minimum set of data (MSD)";

Or. en

Motivering

In combinatie met de schrapping van letter d) in lid 7, is een aanvullende verwijzing naar de 
EN-norm voor de minimumreeks van gegevens (MSD) hier op zijn plaats.

Amendement 94
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – alinea 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) EN-norm 16102 "Intelligent 
transportation systems – eCall Operating 
requirements for third party support";

Or. en

Motivering

Om het gebruik van de term "ondersteuning door derden" zoals beschreven in artikel 5, lid 2, 
te faciliteren moet er ook een gedelegeerde handeling voor EN-norm 16102 worden 
opgesteld.

Amendement 95
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7 – alinea 2 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) eventuele andere Europese normen of 
VN/ECE-reglementen die betrekking 
hebben op eCall-systemen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling zou onduidelijkheid kunnen scheppen omtrent de specificaties volgens welke 
eCall-systemen dienen te worden ontwikkeld en getest. Indien er op het moment dat deze 
verordening wordt vastgesteld geen norm – met inbegrip van het specifieke referentienummer 
van de gebruikte versie – bekend is, kan de naleving daarvan ook niet verplicht worden 
gesteld.

Amendement 96
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De bepalingen van deze verordening 
laten de Richtlijnen 95/46/EG en 
2002/58/EG onverlet.

Or. en

Motivering

Horizontale aanhef.

Amendement 97
Tiziano Motti

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG en 
Richtlijn 2002/58/EG zien de fabrikanten 

Overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG en 
Richtlijn 2002/58/EG zien de fabrikanten 
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erop toe dat voertuigen die zijn uitgerust 
met eCall-boordsystemen niet traceerbaar 
zijn en niet permanent worden gevolgd
wanneer eCall zich in de normale 
werkingsstand bevindt.

erop toe dat voertuigen die zijn uitgerust 
met eCall-boordsystemen niet traceerbaar 
zijn en niet permanent worden gevolgd
wanneer eCall zich in de normale 
werkingsstand bevindt. Wanneer de 
consument daarmee instemt, kunnen er 
op constante tracering via het eCall-
systeem gebaseerde aanvullende en 
optionele diensten worden verstrekt.

Or. it

Amendement 98
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 bis (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer er aanvullende diensten worden 
verstrekt, kunnen voertuigen die zijn 
uitgerust met een eCall-boordsysteem 
worden getraceerd voor zover de 
gebruiker daarmee instemt. De aanbieder 
van de bewuste diensten moet zich houden 
aan de bepalingen van Richtlijn 
95/46/EG.

Or. it

Motivering

Er moet duidelijk op worden gewezen dat de aanvullende en optionele diensten waarop 
consumenten wensen in te tekenen kunnen zijn gebaseerd op constante tracering via het 
eCall-systeem.

Amendement 99
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Verwerking van persoonsgegevens 
via het eCall-boordsysteem moet in ieder 
geval voldoen aan de beschermingsregels 
voor persoonsgegevens als bedoeld in 
Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 
2002/58/EG van het Europees Parlement 
en de Raad4bis, met name om te 
waarborgen dat voertuigen die zijn 
uitgerust met eCall-boordsystemen, 
wanneer 112 eCall zich in de normale 
werkingsstand bevindt, niet constant 
kunnen worden getraceerd en dat het 
eCall-boordsysteem minstens de gegevens 
verstuurt die nodig zijn voor de passende 
afhandeling van noodoproepen. Daarom 
moeten eCall-boordsystemen voldoen aan 
de strengst mogelijke normen inzake 
gegevensbescherming.
_____________
14bis Richtlijn 2002/58/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 12 
juli 2002 betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie (Richtlijn 
betreffende privacy en elektronische 
communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002 , 
blz.. 37).

Or. en

Amendement 100
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer er aanvullende diensten 
worden verstrekt, kunnen voertuigen die 
zijn uitgerust met een eCall-boordsysteem 
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worden getraceerd, voor zover de 
gebruiker daarmee expliciet heeft 
ingestemd. De aanbieder van de bewuste 
diensten moet zich houden aan de 
bepalingen van Richtlijn 95/46/EG.

Or. en

Motivering

Het is zorgwekkend dat de bestaande formulering van het voorstel onduidelijkheid kan 
teweegbrengen omtrent de aanvullende en optionele diensten die op verzoek van consumenten 
in voertuigen kunnen worden aangeboden. Wat dat betreft moet in artikel 6, lid 1, van het 
voorstel duidelijk worden gestipuleerd dat optionele en aanvullende diensten via het eCall-
systeem constant kunnen worden getraceerd voor zover de consument daarmee heeft 
ingestemd. Aldus kan worden gegarandeerd dat deze bepaling in overeenstemming is met 
artikel 5 en met de openstelling van het boordgegevensplatform voor andere dienstverleners.

Amendement 101
Constance Le Grip

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Behalve indien de eigenaar van het 
met het systeem uitgeruste voertuig 
vrijwillig een overeenkomst voor de 
levering van aanvullende diensten is 
aangegaan, worden er uitsluitend 
gegevens door de eCall-dienst verzonden 
in de in artikel 5, lid 2, bedoelde 
noodsituaties.

Or. fr

Amendement 102
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Alle eCall-systemen moeten worden 
uitgerust met een fysieke 
aan/uitschakelaar, waarmee de gebruiker 
het systeem handmatig volledig kan 
uitschakelen.

Or. en

Amendement 103
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De minimumreeks van gegevens die 
door het eCall-boordsysteem wordt 
doorgezonden, moet alleen de 
minimuminformatie bevatten die vereist is 
voor een passende afhandeling van 
noodoproepen.

2. De minimumreeks van gegevens die 
door het eCall-boordsysteem wordt 
doorgezonden, moet alleen de 
minimuminformatie bevatten die vereist is 
voor een passende afhandeling van 
noodoproepen. Deze minimumreeks van 
gegevens mag slechts zolang worden 
opgeslagen als nodig is voor een passende 
afhandeling van noodoproepen.

Or. de

Amendement 104
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Voor de verwerking van 
persoonsgegevens moet van eCall-
gebruikers vooraf effectieve toestemming 
worden verkregen. Deze toestemming mag 
niet de vorm aannemen van een in de 



AM\1009763NL.doc 43/52 PE523.081v01-00

NL

algemene verkoopvoorwaarden 
opgenomen bepaling.

Or. en

Amendement 105
Heide Rühle, Toine Manders, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De fabrikanten zien erop toe dat 
eCall-gebruikers het eCall-boordsysteem 
handmatig kunnen desactiveren.

Or. en

Amendement 106
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De fabrikanten zien erop toe dat 
eCall-gebruikers weten welke gegevens er 
over hen worden opgeslagen en in de 
gelegenheid worden gesteld die gegevens 
op elk gewenst moment te laten 
verwijderen.

Or. de

Amendement 107
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Voor de toepassing van deze 
verordening verzamelde 
persoonsgegevens mogen niet aan derden 
worden overgedragen zonder effectieve 
voorafgaande toestemming van de 
betrokkene.

Or. en

Amendement 108
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 9 gedelegeerde 
besluiten vast te stellen, waarin het verbod 
op traceren en volgen en de in lid 1 
vermelde privacyversterkende 
technologieën verder worden gedefinieerd,
alsmede de in lid 3 vermelde voorwaarden 
voor de verwerking van privégegevens en 
gebruikersinformatie.

4. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 9 gedelegeerde 
besluiten vast te stellen, waarin het verbod 
op traceren en volgen en de in lid 1 
vermelde privacyversterkende 
technologieën met betrekking tot de eCall-
functie alsmede de in lid 3 vermelde 
voorwaarden voor de verwerking van 
privégegevens en gebruikersinformatie met 
betrekking tot de eCall-functie verder 
worden gedefinieerd.

Indien er enigerlei aanvullende diensten 
worden verstrekt, dient de aanbieder van 
de bewuste diensten zich te houden aan de 
bepalingen van Richtlijn 95/46/EG.

Or. it

Motivering

Er moet duidelijk op worden gewezen dat ter bescherming van de privacy van gebruikers 
vastgestelde gedelegeerde besluiten niet gelden voor op verzoek van gebruikers verstrekte 
aanvullende diensten, die vallen onder de bestaande EU-wetgeving inzake de bescherming 
van persoonsgegevens. Er moet op worden toegezien dat er geen overlapping plaatsvindt 
tussen de verschillende reeksen van regels, omdat dit ten koste zou gaan van de 
rechtszekerheid.
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Amendement 109
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 9 gedelegeerde 
besluiten vast te stellen, waarin het verbod 
op traceren en volgen en de in lid 1 
vermelde privacyversterkende 
technologieën verder worden gedefinieerd,
alsmede de in lid 3 vermelde voorwaarden 
voor de verwerking van privégegevens en 
gebruikersinformatie.

4. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 9 gedelegeerde 
besluiten vast te stellen, waarin het verbod 
op traceren en volgen en de in lid 1 
vermelde privacyversterkende 
technologieën met betrekking tot de eCall-
functie alsmede de in lid 3 vermelde 
voorwaarden voor de verwerking van 
privégegevens en gebruikersinformatie met 
betrekking tot de eCall-functie verder 
worden gedefinieerd.

Indien er aanvullende diensten worden 
verstrekt, dient de aanbieder van de 
bewuste diensten zich te houden aan de 
bepalingen van Richtlijn 95/46/EG.

Or. en

Motivering

Het naast elkaar bestaan van meerdere elkaar overlappende wetgevingen op het gebied van 
gegevensbescherming werkt de rechtsonzekerheid voor alle betrokken sectoren en voor de 
consument wellicht in de hand. Daarom moet worden verduidelijkt dat deze specifieke 
gedelegeerde besluiten geen betrekking hebben op aanvullende diensten die op verzoek van 
consumenten worden verstrekt.

Amendement 110
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 oktober 2015 verlenen 
de nationale autoriteiten, voor wat de 
eCall-boordsystemen betreft, alleen EG-
typegoedkeuring aan nieuwe voertuigtypes 

Met ingang van de in artikel 12 
vastgestelde datum verlenen de nationale 
autoriteiten, voor wat de eCall-
boordsystemen betreft, alleen EG-
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die beantwoorden aan deze verordening en 
de gedelegeerde besluiten die krachtens 
deze verordening zijn vastgesteld.

typegoedkeuring aan nieuwe voertuigtypes 
die beantwoorden aan deze verordening en 
de gedelegeerde besluiten die krachtens 
deze verordening zijn vastgesteld.

Or. fr

Amendement 111
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 oktober 2015 verlenen 
de nationale autoriteiten, voor wat de 
eCall-boordsystemen betreft, alleen EG-
typegoedkeuring aan nieuwe voertuigtypes 
die beantwoorden aan deze verordening en 
de gedelegeerde besluiten die krachtens 
deze verordening zijn vastgesteld.

Met ingang van 36 maanden na de 
bekendmaking in het Publicatieblad van 
het laatste krachtens deze verordening 
vastgestelde gedelegeerde besluit verlenen 
de nationale autoriteiten, voor wat de 
eCall-boordsystemen betreft, alleen EG-
typegoedkeuring aan nieuwe voertuigtypes 
die beantwoorden aan deze verordening en 
de gedelegeerde besluiten die krachtens 
deze verordening zijn vastgesteld.

Or. en

Motivering

Alvorens definitieve eCall-specificaties vast te stellen, heeft de sector behoefte aan voldoende 
voorbereidingstijd om eCall-systemen te ontwikkelen en te testen en moet hij ook kennis 
hebben van de vereisten die worden bepaald in de krachtens deze verordening te nemen 
gedelegeerde besluiten. Voorts is het verkieslijk dat de nodige infrastructuur voorhanden is 
vóór of op het moment dat er eCall-systemen in de voertuigen die onder de toepassing van 
deze verordening vallen moeten worden geïnstalleerd.

Amendement 112
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 oktober 2015 verlenen de 
nationale autoriteiten, voor wat de eCall-
boordsystemen betreft, alleen EG-
typegoedkeuring aan nieuwe voertuigtypes 
die beantwoorden aan deze verordening en 
de gedelegeerde besluiten die krachtens 
deze verordening zijn vastgesteld.

Met ingang van 1 oktober 2015 verlenen de 
nationale autoriteiten, voor wat eCall-
boordsystemen en de interoperabiliteit en 
gestandaardiseerde en open 
toegankelijkheid van boordsystemen
betreft, alleen EG-typegoedkeuring aan 
nieuwe voertuigtypes die beantwoorden 
aan deze verordening en de gedelegeerde 
besluiten die krachtens deze verordening 
zijn vastgesteld, op voorwaarde dat 
uiterlijk op 1 april 2014:
a) de in artikel 5, lid 7, bedoelde 
gedelegeerde besluiten en normen in 
werking zijn getreden; en dat 
b) de initiële operationele capaciteit van 
de in artikel 5, lid 3, bedoelde 
plaatsbepalingsdiensten beschikbaar is. 

Or. en

Amendement 113
Olga Sehnalová

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 1. Deze verordening is niet van 
toepassing op in kleine series gebouwde 
voertuigen.

Or. en

(Ter wille van de concordantie met overweging 11 en punt (3), letter b), van de bijlage)

Amendement 114
Olga Sehnalová

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan bepaalde voertuigen 
of voertuigklassen van de categorieën M1 
en N1 vrijstellen van de in artikel 4 
uiteengezette verplichting om eCall-
boordsystemen te installeren als uit een 
kostenbatenanalyse, die door of in opdracht 
van de Commissie is uitgevoerd, blijkt dat 
het niet loont die systemen in te bouwen 
in het desbetreffende voertuig of de 
desbetreffende voertuigklasse, rekening 
houdende met alle relevante 
veiligheidsaspecten.

1. De Commissie kan bepaalde voertuigen 
of voertuigklassen van de categorieën M1 
en N1 vrijstellen van de in artikel 4 
uiteengezette verplichting om een eCall-
boordsysteem te installeren als uit een 
kostenbatenanalyse, die door of in opdracht 
van de Commissie is uitgevoerd, blijkt dat
de installatie van een eCall-boordsysteem 
niet onontbeerlijk is voor de verdere 
verbetering van de verkeersveiligheid, 
gezien het feit dat de betrokken 
voertuigklasse voornamelijk is ontworpen 
voor gebruik buiten de wegen of indien zij
niet is voorzien van een passend 
activeringsmechanisme. Het aantal 
toegekende vrijstellingen wordt beperkt.

Or. en

Amendement 115
Olga Sehnalová

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 9 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen waarbij de in lid 
1 vermelde vrijstellingen worden 
vastgesteld. Die vrijstellingen hebben 
bijvoorbeeld betrekking op voertuigen 
voor speciale doeleinden en voertuigen 
zonder airbags, en het aantal 
vrijstellingen wordt beperkt.

2. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 9 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen waarbij de in lid 
1 vermelde vrijstellingen worden 
vastgesteld. 

Or. en

Amendement 116
Josef Weidenholzer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 5, lid 7, 
artikel 6, lid 4, en artikel 8, lid 2, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking als het Europees 
Parlement of de Raad binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
of de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of als zowel het Europees 
Parlement als de Raad vóór het verstrijken 
van de termijn van twee maanden de 
Commissie hebben meegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 5, lid 7, 
artikel 6, lid 4, en artikel 8, lid 2, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking als het Europees 
Parlement of de Raad binnen een termijn 
van drie maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
of de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of als zowel het Europees 
Parlement als de Raad vóór het verstrijken 
van de termijn van twee maanden de 
Commissie hebben meegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. de

Amendement 117
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het plegen van inbreuken op 
bepalingen van artikel 6.

Or. de

Amendement 118
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Rapportage

De Commissie brengt aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit over de 
vraag in hoeverre de voor eCall benodigde 
telecommunicatie- en alarmcentrale-
infrastructuur in alle lidstaten 
gebruiksklaar is. Indien uit dit rapport 
blijkt dat de eCall- infrastructuur nog niet 
in alle lidstaten operationeel zal zijn vóór 
de invoering van de verplichte 
typegoedkeuringseisen voor eCall, stelt de 
Commissie een wijziging op deze 
verordening voor tot herziening van de in 
artikel 12 bedoelde datum van 
inwerkingtreding.

Or. en

Motivering

Het is verkieslijk dat de nodige infrastructuur voorhanden is vóór of op het moment dat er 
eCall-systemen in de voertuigen die onder de toepassing van deze verordening vallen moeten 
worden geïnstalleerd.

Amendement 119
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 ter
Evaluatie

Uiterlijk op ... * brengt de Commissie, na 
uitgebreide raadpleging van de 
belanghebbenden en aan de hand van een 
voorlopige effectbeoordeling, aan het 
Parlement en de Raad verslag uit over de 
mogelijkheid tot invoering van technische 
voorschriften voor een interoperabel, 
gestandaardiseerd, veilig en vrij 
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toegankelijk platform waarop het eCall-
boordsysteem kan worden gebaseerd, voor 
de reparatie en het onderhoud van 
voertuigen en voor toekomstige 
boordtoepassingen of -diensten, en laat dit 
verslag waar dienstig gepaard gaan van 
een wetgevingsvoorstel.
______________
*PB gelieve datum in te voegen: twee jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 120
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij is van toepassing met ingang van 1 
oktober 2015.

Zij wordt van toepassing 36 maanden na 
de datum van bekendmaking van de 
verordening en van de bijbehorende 
gedelegeerde handelingen in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. fr

Amendement 121
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij is van toepassing met ingang van 1 
oktober 2015.

Zij wordt van toepassing 36 maanden na 
de bekendmaking in het Publicatieblad 
van de laatste bij deze verordening 
behorende gedelegeerde handeling.

Or. en
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Motivering

Alvorens definitieve eCall-specificaties vast te stellen, heeft de sector behoefte aan voldoende 
voorbereidingstijd om eCall-systemen te ontwikkelen en te testen en moet hij ook kennis 
hebben van de vereisten die worden bepaald in de krachtens deze verordening te nemen 
gedelegeerde besluiten. 

Amendement 122
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij is van toepassing met ingang van 1 
oktober 2015.

Zij is van toepassing met ingang van 1 
oktober 2017.

Or. de

Amendement 123
Olga Sehnalová

Voorstel voor een verordening
Bijlage – punt 6
Richtlijn /46/EG
Bijlage XI – aanhangsel 1 – item 71

Door de Commissie voorgestelde tekst

(6) In aanhangsel 1 van bijlage XI wordt het volgende item 71 aan de tabel toegevoegd:
Item Onderwe

rp
Regelgeving M1 ≤

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

M2 M3

71. eCall-
systeem

Verordening 
(EU) nr. …

van 
toepassing

van 
toepassing

n.v.t. n.v.t.

Amendement

Schrappen

Or. en

(Ter wille van de concordantie met overweging 12 en artikel 8)


