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Ändringsförslag 34
Patricia van der Kammen

Förslag till förordning
-

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. nl

Motivering

Det fordonsbaserade e-callsystemet bör inte vara obligatoriskt, utan enbart ett frivilligt val 
för konsumenterna.

Ändringsförslag 35
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
-

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 36
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att förbättra trafiksäkerheten 
föreslås i meddelandet eCall: Tid för 
utbyggnad6 nya åtgärder för att påskynda 
utbyggnaden av en fordonsmonterad 
nödmeddelandetjänst i unionen. En av 

(3) För att förbättra trafiksäkerheten 
föreslås i meddelandet eCall: Tid för 
utbyggnad6 nya åtgärder för att påskynda 
utbyggnaden av en fordonsmonterad 
nödmeddelandetjänst i unionen.
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åtgärderna är att det bör bli obligatoriskt 
att montera e-call i alla nya fordon med 
början i kategorierna M1 och N1 enligt 
definitionen i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG.
__________________ __________________
6 COM(2009)0434. 6 COM(2009)0434.

Or. en

Ändringsförslag 37
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den 3 juli 2012 godkände 
Europaparlamentet betänkandet om 
eCall: en ny 112-tjänst för medborgarna7, 
där man uppmanade kommissionen att 
lägga fram ett förslag inom ramen för 
direktiv 2007/46/EG så att ett 
obligatoriskt, offentligt 112-baserat 
e-callsystem införs senast 2015.

utgår

__________________
7 2012/2056(INI).

Or. en

Ändringsförslag 38
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unionens e-callsystem förväntas 
minska antalet dödsolyckor i unionen och 
minska allvarsgraden i de personskador 

(5) Unionens e-callsystem förväntas 
minska antalet dödsolyckor i unionen och 
minska allvarsgraden i de personskador 
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som orsakas av trafikolyckor. Ett 
obligatoriskt införande av e-call skulle 
göra tjänsten tillgänglig för alla, och 
därigenom bidra till att minska mänskligt 
lidande och få ned hälso- och 
sjukvårdskostnader och andra kostnader.

som orsakas av trafikolyckor. Ett frivilligt
införande av e-call skulle göra tjänsten 
tillgänglig för alla, och därigenom bidra till 
att minska mänskligt lidande och få ned 
hälso- och sjukvårdskostnader och andra 
kostnader.

Or. en

Ändringsförslag 39
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unionens e-callsystem förväntas 
minska antalet dödsolyckor i unionen och 
minska allvarsgraden i de personskador 
som orsakas av trafikolyckor. Ett 
obligatoriskt införande av e-call skulle göra 
tjänsten tillgänglig för alla, och därigenom 
bidra till att minska mänskligt lidande och 
få ned hälso- och sjukvårdskostnader och 
andra kostnader.

(5) Unionens e-callsystem förväntas 
minska antalet dödsolyckor i unionen och 
minska allvarsgraden i de personskador 
som orsakas av trafikolyckor. Ett 
obligatoriskt införande av e-call samt en 
obligatorisk och samordnad uppgradering 
av infrastruktur för att förmedla 
e-callsamtal och larmcentraler för att ta 
emot e-callsamtal skulle göra tjänsten 
tillgänglig för alla, och därigenom bidra till 
att minska mänskligt lidande och få ned 
hälso- och sjukvårdskostnader och andra 
kostnader.

Or. en

Motivering

Obligatorisk installering för teleoperatörer av en kompatibel infrastruktur för 
mobilnätsoperatörer och larmcentraler som täcker alla EU-medlemsstater och EES är en 
förutsättning för att påbjuda fordonsbaserade system.

Ändringsförslag 40
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unionens e-callsystem förväntas 
minska antalet dödsolyckor i unionen och 
minska allvarsgraden i de personskador 
som orsakas av trafikolyckor. Ett 
obligatoriskt införande av e-call skulle göra 
tjänsten tillgänglig för alla, och därigenom 
bidra till att minska mänskligt lidande och 
få ned hälso- och sjukvårdskostnader och 
andra kostnader.

(5) Unionens e-callsystem förväntas 
minska antalet dödsolyckor i unionen och 
minska allvarsgraden i de personskador 
som orsakas av trafikolyckor. Ett 
obligatoriskt införande av e-call samt en 
obligatorisk uppgradering av 
teleoperatörer för att förmedla 
e-callsamtal och larmcentraler för att ta 
emot e-callsamtal skulle göra tjänsten 
tillgänglig för alla, och därigenom bidra till 
att minska mänskligt lidande och få ned 
hälso- och sjukvårdskostnader och andra 
kostnader.

Or. en

Motivering

Obligatorisk installering av en kompatibel infrastruktur för mobilnätsoperatörer och 
larmcentraler som täcker hela EU:s territorium är en förutsättning för att påbjuda 
fordonsbaserade system.

Ändringsförslag 41
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Tillhandahållande av korrekt, 
tillförlitlig positionsbestämning är en viktig 
del av en ändamålsenlig drift av 
fordonsbaserade e-callsystem. Det bör 
därför föreskrivas att tjänsten ska vara 
kompatibel med 
satellitnavigeringsprogrammens tjänster,
däribland de system som byggts upp inom 
Galileo- och Egnosprogrammen enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008 om 
det fortsatta genomförandet av de 
europeiska satellitnavigeringsprogrammen 

(6) Tillhandahållande av korrekt, 
tillförlitlig positionsbestämning är en viktig 
del av en ändamålsenlig drift av 
fordonsbaserade e-callsystem. Det bör 
därför föreskrivas att tjänsten ska vara 
kompatibel med de tillgängliga 
satellitnavigeringsprogrammens tjänster 
vid det datum då denna förordning träder 
i kraft. En rimlig ledtid bör dessutom ges 
när det gäller de system som byggts upp 
inom Galileo- och Egnosprogrammen 
enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 683/2008 av den 
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(Egnos och Galileo)8. 9 juli 2008 om det fortsatta genomförandet 
av de europeiska 
satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och 
Galileo)8.

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

Or. en

Motivering

Om branschen tvingas att tillhandahålla Galileo-kompatibla tjänster innan Galileo är klart 
att tas i drift och innan kompatibiliteten fullständigt har utvärderats för e-callsystem, finns det 
risk för att e-callsystem kommer att behöva anpassas efter att ha införts på marknaden, vilket 
skulle kunna medföra avsevärda kostnader för tillverkarna. Efter att Galileo är klart att tas i 
drift och har utvärderats kan kompatibilitet krävas endast för nya fordonstyper och med 
lämpliga ledtider.

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

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Tillhandahållande av korrekt, 
tillförlitlig positionsbestämning är en viktig 
del av en ändamålsenlig drift av 
fordonsbaserade e-callsystem. Det bör 
därför föreskrivas att tjänsten ska vara 
kompatibel med 
satellitnavigeringsprogrammens tjänster, 
däribland de system som byggts upp inom 
Galileo och Egnos-programmen enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008 om 
det fortsatta genomförandet av de 
europeiska satellitnavigeringsprogrammen 
(Egnos och Galileo)8.

(6) Tillhandahållande av korrekt, 
tillförlitlig positionsbestämning är en viktig
del av en ändamålsenlig drift av 
fordonsbaserade e-callsystem. Det bör 
därför föreskrivas att tjänsten ska vara 
kompatibel med 
satellitnavigeringsprogrammens tjänster, 
när dessa tjänster är klara att tas i drift,
däribland de system som byggts upp inom 
Galileo och Egnos-programmen enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008 om 
det fortsatta genomförandet av de 
europeiska satellitnavigeringsprogrammen 
(Egnos och Galileo)8.

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

Or. en
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Motivering

Tjänsterna är ännu inte klara att tas i drift.

Ändringsförslag 43
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Tillhandahållande av korrekt, 
tillförlitlig positionsbestämning är en viktig 
del av en ändamålsenlig drift av 
fordonsbaserade e-callsystem. Det bör 
därför föreskrivas att tjänsten ska vara 
kompatibel med 
satellitnavigeringsprogrammens tjänster, 
däribland de system som byggts upp inom 
Galileo och Egnos-programmen enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008 om 
det fortsatta genomförandet av de 
europeiska satellitnavigeringsprogrammen 
(Egnos och Galileo).

(6) Tillhandahållande av korrekt, 
tillförlitlig positionsbestämning är en viktig 
del av en ändamålsenlig drift av 
fordonsbaserade e-callsystem. Det bör 
därför föreskrivas att tjänsten ska vara 
kompatibel med 
satellitnavigeringsprogrammens operativa 
tjänster, t.ex. de system som byggts upp 
inom Galileo och Egnos-programmen 
enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 683/2008 av den 9 juli 
2008 om det fortsatta genomförandet av de 
europeiska satellitnavigeringsprogrammen 
(Egnos och Galileo).

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

Or. fr

Ändringsförslag 44
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Tillhandahållande av korrekt, 
tillförlitlig positionsbestämning är en viktig 
del av en ändamålsenlig drift av 
fordonsbaserade e-callsystem. Det bör 
därför föreskrivas att tjänsten ska vara 

(6) Tillhandahållande av korrekt, 
tillförlitlig positionsbestämning i 
nödsituationer är en viktig del av en 
ändamålsenlig drift av fordonsbaserade 
e-callsystem. Det bör därför föreskrivas att 
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kompatibel med 
satellitnavigeringsprogrammens tjänster, 
däribland de system som byggts upp inom 
Galileo och Egnos-programmen enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008 om 
det fortsatta genomförandet av de 
europeiska satellitnavigeringsprogrammen 
(Egnos och Galileo).

tjänsten ska vara kompatibel med 
satellitnavigeringsprogrammens tjänster, 
däribland de system som byggts upp inom 
Galileo och Egnos-programmen enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008 om 
det fortsatta genomförandet av de 
europeiska satellitnavigeringsprogrammen 
(Egnos och Galileo).

__________________ __________________
8 EGT L 196, 24.7.2008, s. 1. 8 EGT L 196, 24.7.2008, s. 1.

Or. de

Ändringsförslag 45
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Kravet att montera e-call i fordon bör 
inledningsvis bara gälla nya personbilar 
och lätta nyttofordon (kategorierna M1 
och N1) för vilka lämpliga 
utlösningsmekanismer redan finns.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 46
Adam Bielan

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Kravet att montera e-call i fordon bör 
inledningsvis bara gälla nya personbilar 
och lätta nyttofordon (kategorierna M1 och 
N1) för vilka lämpliga 
utlösningsmekanismer redan finns.

(7) Kravet att montera e-call i fordon bör 
bara gälla nya personbilar och lätta 
nyttofordon (kategorierna M1 och N1) för 
vilka lämpliga utlösningsmekanismer redan 
finns. Först efter att det bekräftats att 
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e-call fungerar effektivt kan man 
överväga att utöka förteckningen över 
fordon för vilka e-call ska vara ett krav.

Or. pl

Ändringsförslag 47
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Kravet att montera e-call i fordon bör 
inledningsvis bara gälla nya personbilar 
och lätta nyttofordon (kategorierna M1 och 
N1) för vilka lämpliga 
utlösningsmekanismer redan finns.

(7) Kravet att montera e-call i fordon bör 
inledningsvis bara gälla nya typer av 
personbilar och lätta nyttofordon 
(kategorierna M1 och N1) för vilka 
lämpliga utlösningsmekanismer redan 
finns.

Or. en

Motivering

Förordningen är endast avsedd för nya typer av fordon.

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

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Kravet att montera e-call i fordon bör 
inledningsvis bara gälla nya personbilar 
och lätta nyttofordon (kategorierna M1 och 
N1) för vilka lämpliga 
utlösningsmekanismer redan finns.

(7) Kravet att montera e-call i fordon bör 
inledningsvis bara gälla nya typer av 
personbilar och lätta nyttofordon 
(kategorierna M1 och N1) för vilka 
lämpliga utlösningsmekanismer redan 
finns.

Or. en
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Motivering

Förordningen gäller endast nya typer av fordon.

Ändringsförslag 49
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Obligatorisk montering av e-call i 
fordon bör inte påverka rätten för alla 
berörda parter, såsom biltillverkare och 
oberoende aktörer, att erbjuda 
kompletterande nödtjänster eller 
mervärdestjänster parallellt med eller som 
påbyggnad på det 112-baserade 
e-callsystemet. Sådana tilläggstjänster bör 
dock utformas så att de inte ytterligare 
distraherar föraren.

(8) Frivillig montering av e-call i fordon 
bör inte påverka rätten för alla berörda 
parter, såsom biltillverkare och oberoende 
aktörer, att erbjuda kompletterande 
nödtjänster eller mervärdestjänster 
parallellt med eller som påbyggnad på det 
112-baserade e-callsystemet. Sådana 
tilläggstjänster bör dock utformas så att de 
inte ytterligare distraherar föraren.

Or. en

Ändringsförslag 50
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Obligatorisk montering av e-call i 
fordon bör inte påverka rätten för alla 
berörda parter, såsom biltillverkare och 
oberoende aktörer, att erbjuda 
kompletterande nödtjänster eller 
mervärdestjänster parallellt med eller som 
påbyggnad på det 112-baserade 
e-callsystemet. Sådana tilläggstjänster bör 
dock utformas så att de inte ytterligare 
distraherar föraren.

(8) Obligatorisk montering av e-call i 
fordon bör inte påverka rätten för alla 
berörda parter, såsom biltillverkare och 
oberoende aktörer, att erbjuda 
kompletterande nödtjänster eller 
mervärdestjänster parallellt med eller som 
påbyggnad på det 112-baserade 
e-callsystemet. Sådana tilläggstjänster bör 
dock utformas så att de inte ytterligare 
distraherar föraren, och så att de tar 
hänsyn till all säkerhetslagstiftning och 
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lagstiftning om skydd av personuppgifter.
Tilläggstjänsterna måste vara valfria för 
konsumenterna och när som helst gå att 
avaktivera.

Or. de

Ändringsförslag 51
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att garantera fritt val för 
kunderna och öppen konkurrens samt för 
att främja innovation och stärka unionens 
informationstekniska industris 
konkurrenskraft på världsmarknaden bör
det fordonsbaserade e-callsystemet vara 
tillgängligt kostnadsfritt och utan 
diskriminering för alla oberoende aktörer, 
på grundval av en driftskompatibel 
plattform med öppen tillgång för 
eventuella framtida fordonsbaserade 
tillämpningar eller tjänster.

(9) Det fordonsbaserade e-callsystemet för 
112-samtal tillhandahåller en offentlig 
tjänst i allmänhetens intresse och måste 
därför vara tillgängligt kostnadsfritt.
Kostnaderna för e-callsystemet för 
112-samtal får inte övervältras på 
konsumenterna.

Or. de

Ändringsförslag 52
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att garantera fritt val för kunderna 
och öppen konkurrens samt för att främja 
innovation och stärka unionens 
informationstekniska industris 
konkurrenskraft på världsmarknaden bör 
det fordonsbaserade e-callsystemet vara 

(9) För att garantera fritt val för kunderna 
och öppen konkurrens samt för att främja 
innovation och stärka unionens 
informationstekniska industris 
konkurrenskraft på världsmarknaden bör 
det fordonsbaserade e-callsystemet vara 
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tillgängligt kostnadsfritt och utan 
diskriminering för alla oberoende aktörer, 
på grundval av en driftskompatibel 
plattform med öppen tillgång för 
eventuella framtida fordonsbaserade 
tillämpningar eller tjänster.

tillgängligt kostnadsfritt och utan 
diskriminering för alla oberoende aktörer, 
åtminstone för reparations- och 
underhållsändamål.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att garantera fritt val för kunderna 
och öppen konkurrens samt för att främja 
innovation och stärka unionens 
informationstekniska industris 
konkurrenskraft på världsmarknaden bör 
det fordonsbaserade e-callsystemet vara 
tillgängligt kostnadsfritt och utan 
diskriminering för alla oberoende aktörer, 
på grundval av en driftskompatibel 
plattform med öppen tillgång för 
eventuella framtida fordonsbaserade 
tillämpningar eller tjänster.

(9) För att garantera fritt val för kunderna 
och öppen konkurrens samt för att främja 
innovation och stärka unionens 
informationstekniska industris 
konkurrenskraft på världsmarknaden bör 
det fordonsbaserade e-callsystemet vara 
tillgängligt kostnadsfritt och utan 
diskriminering för alla oberoende aktörer.

Or. fr

Ändringsförslag 54
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att garantera fritt val för kunderna 
och öppen konkurrens samt för att främja 
innovation och stärka unionens 
informationstekniska industris 

(9) För att garantera fritt val för kunderna 
och öppen konkurrens samt för att främja 
innovation och stärka unionens 
informationstekniska industris 



PE523.081v01-00 14/50 AM\1009763SV.doc

SV

konkurrenskraft på världsmarknaden bör 
det fordonsbaserade e-callsystemet vara 
tillgängligt kostnadsfritt och utan 
diskriminering för alla oberoende aktörer, 
på grundval av en driftskompatibel 
plattform med öppen tillgång för eventuella 
framtida fordonsbaserade tillämpningar 
eller tjänster.

konkurrenskraft på världsmarknaden bör 
det fordonsbaserade systemet vara 
tillgängligt kostnadsfritt och utan 
diskriminering för alla oberoende aktörer, 
på grundval av en driftskompatibel och 
standardiserad plattform med öppen 
tillgång för eventuella framtida 
fordonsbaserade tillämpningar eller 
tjänster.

Or. it

Motivering

För att säkerställa valfrihet för konsumenten och konkurrens måste utomstående leverantörer 
ha tillgång till en begränsad variant av e-callsystemet men även till hela det fordonsbaserade 
systemet. Den driftskompatibla plattformen med öppen tillgång bör dessutom vara 
standardiserad. Utan standardisering måste oberoende aktörer som vill tillhandahålla valfria 
tilläggstjänster anpassa sig efter varje tillverkare och fordon.

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

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att garantera fritt val för kunderna 
och öppen konkurrens samt för att främja 
innovation och stärka unionens 
informationstekniska industris 
konkurrenskraft på världsmarknaden bör 
det fordonsbaserade e-callsystemet vara 
tillgängligt kostnadsfritt och utan 
diskriminering för alla oberoende aktörer, 
på grundval av en driftskompatibel 
plattform med öppen tillgång för eventuella 
framtida fordonsbaserade tillämpningar 
eller tjänster.

(9) För att garantera fritt val för kunderna 
och öppen konkurrens samt för att främja 
innovation och stärka unionens 
informationstekniska industris 
konkurrenskraft på världsmarknaden bör 
det fordonsbaserade e-callsystemet vara 
tillgängligt kostnadsfritt och utan 
diskriminering för alla oberoende aktörer, 
på grundval av en driftskompatibel och 
standardiserad plattform med öppen 
tillgång för eventuella framtida 
fordonsbaserade tillämpningar eller 
tjänster.

Or. en
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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.

Ändringsförslag 56
Adam Bielan

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att garantera fritt val för kunderna 
och öppen konkurrens samt för att främja 
innovation och stärka unionens 
informationstekniska industris 
konkurrenskraft på världsmarknaden bör 
det fordonsbaserade e-callsystemet vara 
tillgängligt kostnadsfritt och utan 
diskriminering för alla oberoende aktörer, 
på grundval av en driftskompatibel 
plattform med öppen tillgång för eventuella 
framtida fordonsbaserade tillämpningar 
eller tjänster.

(9) För att garantera fritt val för kunderna 
och öppen konkurrens samt för att främja 
innovation och stärka unionens 
informationstekniska industris 
konkurrenskraft på världsmarknaden bör 
det fordonsbaserade e-callsystemet vara 
tillgängligt kostnadsfritt och utan 
diskriminering för alla oberoende aktörer, 
på grundval av en driftskompatibel 
plattform, med hänsyn till redan 
utarbetade system för fordon och med 
öppen tillgång för eventuella framtida 
fordonsbaserade tillämpningar eller 
tjänster.

Or. pl

Ändringsförslag 57
Olga Sehnalová

Förslag till förordning
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Fordon för särskilda ändamål bör 
uppfylla kraven på e-call enligt den här 
förordningen, om inte 
typgodkännandemyndigheterna i det 
enskilda fallet gör bedömningen att 
fordonet inte kan uppfylla de kraven på 
grund av sitt särskilda ändamål.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 58
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Enligt rekommendationerna från 
arbetsgruppen för skydd av enskilda med 
avseende på behandlingen av 
personuppgifter (artikel 29-gruppen) i 
arbetsdokumentet om uppgiftsskydd och 
personlig integritet i samband med e-call, 
som antogs den 26 september 2006, bör all 
behandling av personuppgifter inom e-call 
följa reglerna för skydd av personuppgifter 
i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter
och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 
om behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk kommunikation), 
särskilt för att garantera att fordon som är 
utrustade med e-call i normalt driftsläge 
med avseende på e-call inte är spårbara 
eller spåras kontinuerligt samt för att se till 
att de minimiuppgifter som översänds av 

(13) Enligt rekommendationerna från 
arbetsgruppen för skydd av enskilda med 
avseende på behandlingen av 
personuppgifter (artikel 29-gruppen) i 
arbetsdokumentet om uppgiftsskydd och 
personlig integritet i samband med e-call, 
som antogs den 26 september 2006, bör all 
behandling av personuppgifter inom e-call 
följa reglerna för skydd av personuppgifter 
i artikel 8 i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna9a, i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter
och i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 
om behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk kommunikation), 
särskilt för att garantera att fordon som är 
utrustade med e-call i normalt driftsläge 
med avseende på e-call inte är spårbara 
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fordonsbaserat e-call omfattar de uppgifter 
som krävs för korrekt handhavande av 
nödsamtal.

eller spåras kontinuerligt samt för att se till 
att de minimiuppgifter som översänds av 
fordonsbaserat e-call omfattar de uppgifter 
som krävs för korrekt handhavande av 
nödsamtal.

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

9a EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.
10 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. 10 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.
11 EGT L 201, 31.7.2002, s. 37. 11 EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.

Or. de

Ändringsförslag 59
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att se till att gemensamma 
tekniska krav på e-call tillämpas bör 
kommissionen få delegerad behörighet i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt att anta 
akter med närmare regler om tillämpningen 
av relevanta standarder, om provning, om 
skydd av personuppgifter och personlig 
integritet samt om undantag för vissa 
fordon eller klasser av fordon i 
kategorierna M1 och N1. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

(15) För att se till att gemensamma 
tekniska krav på e-call tillämpas bör 
kommissionen få delegerad behörighet i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt att anta 
akter med närmare regler om tillämpningen 
av relevanta standarder, om provning, om 
skydd av personuppgifter och personlig 
integritet genom s.k. inbyggt 
integritetsskydd samt om undantag för 
vissa fordon eller klasser av fordon i 
kategorierna M1 och N1. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå. Framför 
allt bör samråd genomföras med 
Europeiska datatillsynsmannen och 
konsumentskyddsorganisationer.
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
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lämpligt sätt.

Or. de

Ändringsförslag 60
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Fordonstillverkarna bör få tillräckligt 
med tid på sig att anpassa sig till de 
tekniska kraven i den här förordningen.

(16) Fordonstillverkarna bör få 
36 månader på sig från denna 
förordnings och dess delegerade akters
offentliggörande i Europeiska unionens 
officiella tidning att anpassa sig till de 
tekniska kraven i den här förordningen.

Or. fr

Ändringsförslag 61
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Fordonstillverkarna bör få tillräckligt 
med tid på sig att anpassa sig till de 
tekniska kraven i den här förordningen.

(16) Fordonstillverkarna bör få tillräckligt 
med tid på sig att anpassa sig till de 
tekniska kraven i den här förordningen och 
dess delegerade akter.

Or. en

Motivering

Tillverkarna kommer även att behöva tillräckligt med tid på sig att anpassa sig till de 
delegerade akterna.
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Ändringsförslag 62
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Fordonstillverkarna bör få tillräckligt 
med tid på sig att anpassa sig till de 
tekniska kraven i den här förordningen.

(16) Fordonstillverkarna bör få tillräckligt 
med tid på sig att anpassa sig till de 
tekniska kraven i den här förordningen, 
däribland för att utföra nödvändiga 
studier och tester för att säkerställa 
e-callsystemets tillförlitlighet. Detta bör 
ske utan att det påverkar målen i fråga 
om tidsfristen för tillämpning av 
förordningen. Om det på grund av 
problem vid genomförandet förefaller 
omöjligt att uppfylla villkoren för det 
operativa införandet av e-callsystemet det 
datum som anges i artikel 12 andra 
stycket, bör kommissionen dock överväga 
möjligheten att föreslå att tidsfristen 
skjuts upp.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Kommissionen bör senast den 
1 januari 2015 lägga fram en rapport om 
telekommunikations- och 
larmcentralsinfrastrukturens beredskap 
för e-call i alla medlemsstater. Denna 
rapport bör omfatta en detaljerad översikt 
över de åtgärder som medlemsstaterna bör 
vidta för att vara redo att ta emot e-call 
från och med det datum som anges i 
artikel 12.
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Or. en

Ändringsförslag 64
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs tekniska krav 
för EG-typgodkännande av fordon med 
avseende på fordonsbaserade e-callsystem.

I denna förordning fastställs tekniska krav 
för frivilligt EG-typgodkännande av fordon 
med avseende på fordonsbaserade e-
callsystem.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs tekniska krav 
för EG-typgodkännande av fordon med 
avseende på fordonsbaserade e-callsystem.

I denna förordning fastställs tekniska krav 
för EG-typgodkännande av fordon med 
avseende på fordonsbaserade e-callsystem
samt driftskompatibilitet, standardisering 
och öppen tillgång för fordonsbaserade 
system.

Or. en

Motivering

Driftskompabilitet, standardisering och öppen tillgång för fordonsbaserade system bör ingå.

Ändringsförslag 66
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. fordonsbaserat e-callsystem: ett system 
som aktiveras antingen automatiskt genom 
sensorer i fordonet eller manuellt, och som 
via trådlösa mobiltelenät överför en 
standardiserad minimiuppsättning 
uppgifter och upprättar en 112-baserad 
ljudkanal mellan de personer som befinner 
sig i fordonet och en larmcentral.

1. fordonsbaserat e-callsystem: ett system 
som omfattar fordonsbaserad utrustning 
som utlöses antingen automatiskt genom 
sensorer i fordonet eller manuellt, och som 
via trådlösa mobiltelenät utsänder signaler 
för att möjliggöra överföring av en 
standardiserad minimiuppsättning 
uppgifter och upprättande av en 
112-baserad eller privat e-callbaserad 
ljudkanal mellan de personer som befinner 
sig i fordonet och en larmcentral, när 
trådlös kommunikationsnätsinfrastruktur 
finns och är inom räckhåll.

Or. en

Motivering

Kravet på det fordonsbaserade systemet bör begränsas till att kontrollera att en signal 
och/eller uppgifter sänds ut och inte omfatta faktiskt upprättande av en anslutning. Dessutom 
bör privata e-calltjänster kunna finnas även fortsättningsvis, inte bara utöver ett offentligt 
e-callsystem utan som ett alternativ (se artikel 5). Ytterligare ändringar av formuleringen 
föreslås också för att undvika upprepningar och för att förbättra överensstämmelsen mellan 
definitionerna i de CEN-standarder som det hänvisas till.

Ändringsförslag 67
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. ett system som aktiveras antingen 
automatiskt genom sensorer i fordonet eller 
manuellt, och som via trådlösa 
mobiltelenät överför en standardiserad 
minimiuppsättning uppgifter och upprättar 
en 112-baserad ljudkanal mellan de 
personer som befinner sig i fordonet och en
larmcentral.

1. ett system som aktiveras antingen 
automatiskt genom sensorer i fordonet eller 
manuellt, och som via trådlösa 
mobiltelenät överför en standardiserad 
minimiuppsättning uppgifter och upprättar 
en 112-baserad ljudkanal mellan de 
personer som befinner sig i fordonet och 
närmaste larmcentral.

Or. pl
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Ändringsförslag 68
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. fordonsbaserat system: utrustning i 
fordonet tillsammans med sätt att utlösa, 
hantera och verkställa e-callöverföringen 
via ett allmänt trådlöst mobiltelenät
mellan fordonet och ett sätt att genomföra 
e-calltjänsten via ett allmänt trådlöst 
mobiltelenät.

2. fordonsbaserad utrustning: utrustning i 
fordonet som ger eller har tillgång till 
fordonsbaserade uppgifter som krävs för 
minimiuppsättningen uppgifter och 
skapar en länk mellan fordonet och ett sätt 
att genomföra e-calltjänsten via ett allmänt 
trådlöst mobiltelenät.

Or. en

Motivering

Kravet på det fordonsbaserade systemet bör begränsas till att kontrollera att en signal 
och/eller uppgifter sänds ut och inte omfatta faktiskt upprättande av en anslutning. Dessutom 
bör privata e-calltjänster kunna finnas även fortsättningsvis, inte bara utöver ett offentligt 
e-callsystem utan som ett alternativ (se artikel 5). Ytterligare ändringar av formuleringen 
föreslås också för att undvika upprepningar och för att förbättra överensstämmelsen mellan 
definitionerna i de CEN-standarder som det hänvisas till.

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. fordonsbaserat system: utrustning i 
fordonet tillsammans med sätt att utlösa, 
hantera och verkställa e-callöverföringen 
via ett allmänt trådlöst mobiltelenät mellan 
fordonet och ett sätt att genomföra 
e-calltjänsten via ett allmänt trådlöst 
mobiltelenät.

2. fordonsbaserat system: utrustning i 
fordonet tillsammans med sätt att utlösa, 
hantera och verkställa e-callöverföringen 
via ett allmänt trådlöst mobiltelenät mellan 
fordonet och ett sätt att genomföra 
e-calltjänsten eller andra tjänster via ett 
allmänt trådlöst mobiltelenät.

Or. en
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Ändringsförslag 70
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. e-callsystem i tredje parts regi: 
nödsamtalssystem i enlighet med 
standarden EN 16102 som omfattar 
överföring av uppgifter till en 
tredjepartstjänsteleverantör och 
upprättande av ett röstsamtal med denna 
tredjepartstjänsteleverantör via trådlösa 
mobiltelenät. Om en allvarlig olycka 
inträffar ska 
tredjepartstjänsteleverantören upprätta en 
röstanknytning med den larmcentral 
(PSAP) som är lämpligast och översända 
all relevant information om händelsen, 
inklusive den information som 
specificeras i standarden EN 15722 
(Intelligent transport systems - eSafety -
’eCall’ minimum set of data), till denna 
larmcentral.

Or. en

Motivering

E-callsystem i tredje parts regi bör tillåtas.

Ändringsförslag 71
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. e-callsystem i tredje parts regi: 
nödsamtalssystem som bygger på 
standarden EN 16102 och som omfattar 
överföring av uppgifter till en 
tredjepartstjänsteleverantör och 
upprättande av ett röstsamtal med denna 
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tredjepartstjänsteleverantör via trådlösa 
mobiltelenät. Om det fordonsbaserade 
e-callsystemet utlöses ska 
tredjepartstjänsteleverantören upprätta en 
röstanknytning med den larmcentral 
(PSAP) som är lämpligast och översända 
all relevant information om händelsen, 
inklusive den information som 
specificeras i standarden EN 15722 
(Intelligent transport systems - eSafety -
’eCall’ minimum set of data), till denna 
larmcentral.

Or. en

Motivering

E-callsystem i tredje parts regi bör också tillåtas och definieras i förordningen.

Ändringsförslag 72
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkarna ska bevisa att alla nya 
fordonstyper som avses i artikel 2 är 
försedda med ett fordonsbaserat 
e-callsystem i enlighet med denna 
förordning och de delegerade akter som 
antas i enlighet med denna förordning.

Tillverkarna ska bevisa att alla nya 
fordonstyper som avses i artikel 2 kan 
förses med ett fordonsbaserat e-callsystem 
i enlighet med denna förordning och de 
delegerade akter som antas i enlighet med 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 73
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkarna ska visa att alla deras nya 
fordonstyper är konstruerade så att det 
garanteras att ett e-callmeddelande till det 
enhetliga europeiska larmnumret 112 
utlöses automatiskt i händelse av en 
allvarlig olycka på unionens territorium.

Tillverkarna ska visa att nya fordonstyper 
är konstruerade så att det garanteras att ett 
e-callmeddelande till det enhetliga 
europeiska larmnumret 112 eller till ett 
privat e-callnummer utlöses automatiskt i 
händelse av en allvarlig olycka på unionens 
territorium. E-callsystem i tredje parts regi 
får installeras som en frivillig tjänst och 
ska i sådana fall uppfylla de allmänna 
kraven i denna förordning. När 
tillverkare erbjuder e-callsystem i tredje 
parts regi ska fordonsanvändaren kunna 
välja det system som han eller hon 
föredrar.

Or. en

Motivering

Förordningen är avsedd för nya fordonstyper och bör inte förhindra att privata e-calltjänster 
fortsätter att bedrivas som ett alternativ utöver en offentlig e-calltjänst, under förutsättning 
att alla minimikrav på prestanda uppfylls. Genom detta ändringsförslag föreslås också att 
förordningen även bör omfatta e-callsystem i tredje parts regi.

Ändringsförslag 74
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkarna ska visa att alla deras nya 
fordonstyper är konstruerade så att det 
garanteras att ett e-callmeddelande till det 
enhetliga europeiska larmnumret 112 
utlöses automatiskt i händelse av en 
allvarlig olycka på unionens territorium.

Tillverkarna ska visa att alla deras nya 
fordonstyper är konstruerade så att det 
garanteras att ett e-callmeddelande till det 
enhetliga europeiska larmnumret 112 
utlöses automatiskt i händelse av en 
allvarlig olycka på unionens territorium.
E-callsystem i tredje parts regi bör vara en 
frivillig tjänst och uppfylla de allmänna 
kraven i denna förordning. När 
tillverkare erbjuder e-callsystem i 
tredje parts regi ska konsumenten ha 
möjlighet att välja det system som han 
eller hon föredrar.
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Or. en

Ändringsförslag 75
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkarna ska visa att alla deras nya 
fordonstyper är konstruerade så att det 
garanteras att ett e-callmeddelande till det 
enhetliga europeiska larmnumret 112 
utlöses automatiskt i händelse av en 
allvarlig olycka på unionens territorium.

Tillverkarna ska visa att alla deras nya 
fordonstyper som utrustats med ett 
fordonsbaserat e-callsystem är 
konstruerade så att det garanteras att ett 
e-callmeddelande till det enhetliga 
europeiska larmnumret 112 utlöses 
automatiskt i händelse av en allvarlig 
olycka på unionens territorium.

Or. en

Ändringsförslag 76
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkarna ska visa att nya fordon är 
konstruerade så att det garanteras att ett e-
callmeddelande till det enhetliga 
europeiska larmnumret 112 också kan 
inledas manuellt.

Tillverkarna ska visa att nya fordonstyper
är konstruerade så att det garanteras att ett 
e-callmeddelande till det enhetliga 
europeiska larmnumret 112 eller till ett 
privat e-callnummer, även via 
e-callsystem i tredje parts regi, också kan 
inledas manuellt. Tillverkarna ska visa att 
nya typer av fordon är konstruerade så att 
det garanteras att ett e-callmeddelande 
till 112 utlöses automatiskt om 
e-callsystemet i tredje parts regi inte 
fungerar.

Or. en
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Motivering

Förordningen är avsedd för nya fordonstyper och bör inte förhindra att privata e-calltjänster 
fortsätter att bedrivas som ett alternativ utöver en offentlig e-calltjänst, under förutsättning 
att alla minimikrav på prestanda uppfylls. Genom detta ändringsförslag föreslås också att 
förordningen även bör omfatta e-callsystem i tredje parts regi. Dessutom införs en lämplig 
säkerhetsåtgärd vid funktionsfel på e-callsystem i tredje parts regi.

Ändringsförslag 77
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkarna ska visa att nya fordon är 
konstruerade så att det garanteras att ett 
e-callmeddelande till det enhetliga 
europeiska larmnumret 112 också kan 
inledas manuellt.

Tillverkarna ska visa att nya fordonstyper
är konstruerade så att det garanteras att ett 
e-callmeddelande till det enhetliga 
europeiska larmnumret 112 också kan 
inledas manuellt. Tillverkarna ska visa att 
nya fordonstyper är konstruerade så att 
det garanteras att ett e-callmeddelande till 
112 kan inledas automatiskt om 
e-callsystem i tredje parts regi av någon 
anledning inte fungerar.

Or. en

Motivering

E-callsystem i tredje parts regi bör tillåtas och förordningen bör endast tillämpas på nya 
fordonstyper.

Ändringsförslag 78
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkarna ska visa att nya fordon är 
konstruerade så att det garanteras att ett 
e-callmeddelande till det enhetliga 
europeiska larmnumret 112 också kan 

Tillverkarna ska visa att dessa nya fordon 
är konstruerade så att det garanteras att ett 
e-callmeddelande till det enhetliga 
europeiska larmnumret 112 också kan 
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inledas manuellt. inledas manuellt.

Or. en

Ändringsförslag 79
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tillverkarna ska se till att 
användningen av e-calltjänster har en 
tillräcklig fördröjning för att föraren ska 
kunna avbryta ett e-callmeddelande.

Or. en

Motivering

Konsekvensanalysen ger vid handen att det alltjämt skickas för många e-callmeddelanden av 
misstag. För att förhindra det ska tillverkarna bygga in en fördröjning så att föraren hinner 
avbryta e-callmeddelandet. Det sparar både tid och pengar för nödtjänsterna, som kan 
användas för riktiga nödfall i stället.

Ändringsförslag 80
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Tillverkarna ska ge möjlighet till 
användning av mobiltelefonsystem för 
e-call.

Or. en

Ändringsförslag 81
Malcolm Harbour
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillverkarna ska se till att mottagare i 
fordonsbaserade system är kompatibla med 
positionsbestämningstjänster från 
satellitnavigeringssystem, inbegripet 
systemen Galileo och Egnos.

3. Tillverkarna ska se till att mottagare i 
fordonsbaserade system är kompatibla med 
positionsbestämningstjänster från 
befintliga satellitnavigeringssystem som 
redan är operativa det datum som denna 
förordning träder i kraft, dvs. GPS och
systemen Galileo/Egnos.

Or. en

Motivering

Om branschen tvingas tillhandahålla Galileo-kompatibilitet innan Galileo är operativt och 
innan kompatibiliteten med e-callsystem till fullo har utvärderats finns det en risk att 
e-callsystemen behöver modifieras efter marknadslanseringen med möjliga betydande 
kostnader för tillverkarna som följd. När Galileo väl är operativt och utvärderat kan 
kompatibilitet endast krävas för nya fordonstyper i kombination med lämpliga 
omställningstider.

Ändringsförslag 82
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillverkarna ska se till att mottagare i 
fordonsbaserade system är kompatibla med 
positionsbestämningstjänster från 
satellitnavigeringssystem, inbegripet
systemen Galileo och Egnos.

3. Tillverkarna ska se till att mottagare i 
fordonsbaserade system är kompatibla med 
operativa positionsbestämningstjänster 
från satellitnavigeringssystem som är i 
drift, t.ex. systemen Galileo och Egnos.

Or. fr

Ändringsförslag 83
Malcolm Harbour
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Fordonsbaserade e-callsystem ska vara 
tillgängliga kostnadsfritt och utan 
diskriminering för alla oberoende aktörer, 
åtminstone för reparations- och
underhållsändamål.

utgår

Or. en

Motivering

Detta krav förekommer redan i förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om 
typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta 
nyttofordon (Euro 5 och Euro 6), nämligen bestämmelser om tillgång till information om 
reparation och underhåll i artikel 3.14 och artiklarna 6 och 7 eftersom dessa inte är 
begränsade till utsläppsrelaterade system och omfattar all information om reparation och 
underhåll. I artikel 7 i förordning (EG) nr 715/2007 inryms dessutom möjligheten att ta ut en 
avgift för tillhandahållandet av informationen om reparation och underhåll.

Ändringsförslag 84
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Fordonsbaserade e-callsystem ska vara
tillgängliga kostnadsfritt och utan 
diskriminering för alla oberoende aktörer, 
åtminstone för reparations- och 
underhållsändamål.

6. Fordonsbaserade system ska baseras på 
driftskompatibla och standardiserade 
system som är tillgängliga kostnadsfritt 
och utan diskriminering för alla oberoende 
aktörer, inbegripet tillämpningar eller 
tjänster som kan läggas till och är valfria. 

Or. it

Motivering

Tillgängligheten bör inte endast begränsas till det fordonsbaserade eCall-systemets funktion 
och för reparations- och underhållsändamål. Detta skulle kunna begränsa tillgängligheten 
för utomstående leverantörer och således hindra konsumenterna från att få tillgång till 
ytterligare tilläggstjänster.
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Ändringsförslag 85
Tiziano Motti

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Fordonsbaserade e-callsystem ska vara 
tillgängliga kostnadsfritt och utan 
diskriminering för alla oberoende aktörer, 
åtminstone för reparations- och 
underhållsändamål.

6. Fordonsbaserade e-callsystem ska vara 
tillgängliga kostnadsfritt och utan 
diskriminering för alla oberoende aktörer, 
med konsumentens eget val som 
utgångspunkt, samt för alla oberoende 
aktörer och ytterligare tilläggstjänster.

Or. it

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Fordonsbaserade e-callsystem ska vara 
tillgängliga kostnadsfritt och utan 
diskriminering för alla oberoende aktörer, 
åtminstone för reparations- och 
underhållsändamål.

6. Alla delar av fordonsbaserade 
e-callsystem ska vara tillgängliga 
kostnadsfritt och utan diskriminering för 
alla oberoende aktörer, åtminstone för 
ändamålen fordonsreparation och 
fordonsunderhåll.

Or. en

Motivering

Artikel 5.6 behöver ändras för att klargöra att tillgången omfattar alla delar av det 
fordonsbaserade e-callsystemet för ändamålen fordonsreparation och fordonsunderhåll och 
är inte begränsad till reparation av själva ”e-calldosan”.

Ändringsförslag 87
Constance Le Grip
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Fordonsbaserade e-callsystem ska vara 
tillgängliga kostnadsfritt och utan 
diskriminering för alla oberoende aktörer, 
åtminstone för reparations- och 
underhållsändamål.

6. Fordonsbaserade e-callsystem ska vara 
tillgängliga kostnadsfritt och utan 
diskriminering för alla oberoende aktörer 
för reparations- och underhållsändamål.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Från och med antagandet av denna 
förordning ska kommissionen börja 
arbeta på de tekniska kraven för en 
driftskompatibel, standardiserad, säker 
plattform med öppen åtkomst som det 
fordonsbaserade e-callsystemet kan 
baseras på för ändamål som 
fordonsreparation och fordonsunderhåll 
och framtida fordonsbaserade program 
eller tjänster.

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.
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Ändringsförslag 89
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Konsumenterna ska ha rätt att välja 
och byta utomstående leverantör av 
valfria tilläggstjänster. Tillverkarna ska 
garantera denna möjlighet och ge 
konsumenterna lämplig information om 
deras rättighet.

Or. it

Motivering

Fordonstillverkarna måste ge konsumenterna möjlighet att välja och byta utomstående 
leverantör och ge konsumenterna lämplig information om detta.

Ändringsförslag 90
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha behörighet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 9 
för att fastställa närmare tekniska krav och 
provningar för typgodkännande av 
fordonsbaserade e-callsystem och om 
ändring av direktiv 2007/46/EG i enlighet 
med detta.

Kommissionen ska ha behörighet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 9 
för att fastställa närmare tekniska krav och 
provningar för typgodkännande av 
fordonsbaserade e-callsystem och för den 
fordonsbaserade driftskompatibla och 
standardiserade plattformen med öppen 
tillgång för ytterligare valfria 
tilläggstjänster och om ändring av 
direktiv 2007/46/EG i enlighet med detta.

Or. it
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Motivering

För att åstadkomma en fordonsbaserad plattform med öppen tillgång måste det vidtas 
nödvändiga åtgärder för att se till att de utomstående leverantörernas valfria tilläggstjänster 
kan integreras i den fordonsbaserade e-callplattformen med öppen tillgång.

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha behörighet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 9 
för att fastställa närmare tekniska krav och 
provningar för typgodkännande av 
fordonsbaserade e-callsystem och om 
ändring av direktiv 2007/46/EG i enlighet 
med detta.

Kommissionen ska ha behörighet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 9 
för att fastställa närmare tekniska krav och 
provningar för typgodkännande av 
fordonsbaserade e-callsystem och för den 
driftskompatibla, standardiserade och 
öppna fordonsbaserade plattformen för 
valfria och tillkommande tjänster från 
tredje parter samt om ändring av 
direktiv 2007/46/EG i enlighet med detta.

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.

Ändringsförslag 92
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – stycke 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De tekniska krav och provningar som avses 
i första stycket ska bygga på de tillämpliga 
krav som anges i punkterna 3, 4 och 6 i 
följande standarder:

De tekniska krav och provningar som avses 
i första stycket ska antas efter samråd med 
de relevanta intressenterna och bygga på 
de tillämpliga krav som anges i 
punkterna 3, 4 och 6 i följande standarder:

Or. en

Motivering

Eftersom frågorna kring införandet av e-callsystemet är så komplexa är det viktigt att 
samråda med relevanta intressenter.

Ändringsförslag 93
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) EN 15722 ”Intelligent transport 
systems - eSafety - eCall minimum set of 
data (MSD)”.

Or. en

Motivering

I kombination med att punkt 7d utgår behöver ytterligare en hänvisning göras till 
EN-standarden om en minimiuppsättning uppgifter (MSD).

Ändringsförslag 94
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – stycke 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) EN 16102 ”Intelligent transport 
system – E-Safety – Pan-European eCall 
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– Operating requirements”.

Or. en

Motivering

För att stödja användningen av ”stöd från tredje part” enligt artikel 5.2a ska en delegerad 
akt också förberedas för EN 16102.

Ändringsförslag 95
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Alla andra europeiska standarder eller
Uneceföreskrifter som rör e-callsystem.

utgår

Or. en

Motivering

Detta skulle skapa osäkerhet kring specifikationerna enligt vilka e-callsystem ska utvecklas 
och testas. Om en standard, som även innehåller en hänvisning till en specifik version, inte är 
känd när förordningen antas ska det inte krävas.

Ändringsförslag 96
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Bestämmelserna i denna förordning 
påverkar inte tillämpningen av 
direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG.

Or. en

Motivering

Övergripande inledningsfras.
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Ändringsförslag 97
Tiziano Motti

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med direktiv 95/46/EG och 
direktiv 2002/58/EG ska tillverkarna se till 
att fordon som är utrustade med 
e-callsystem inte är spårbara och inte 
spåras kontinuerligt i normalt driftsläge 
med avseende på e-call.

I enlighet med direktiv 95/46/EG och 
direktiv 2002/58/EG ska tillverkarna se till 
att fordon som är utrustade med 
e-callsystem inte är spårbara och inte 
spåras kontinuerligt i normalt driftsläge 
med avseende på e-call. De valfria 
tilläggstjänsterna får baseras på 
kontinuerlig spårning (”tracking”) genom 
e-callsystemet om konsumenten har gett 
sitt samtycke till detta.

Or. it

Ändringsförslag 98
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillhandahållande av tilläggstjänster 
får de fordon som utrustats med det 
fordonsbaserade e-callsystemet kunna 
spåras om användaren har gett sitt 
uttryckliga samtycke till detta. 
Tjänsteleverantören ska omfattas av 
direktiv 95/46/EG.

Or. it

Motivering

Det bör förtydligas att valfria tilläggstjänster som konsumenten fritt väljer får baseras på 
ständig övervakning genom e-callsystemet.
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Ändringsförslag 99
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. All behandling av personuppgifter i 
det fordonsbaserade e-callsystemet ska 
ske enligt de bestämmelser som rör 
personuppgiftsskyddet i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG och 2002/58/EG14a, 
särskilt för att garantera att fordon som är 
utrustade med fordonsbaserade 
e-callsystem i normalt driftsläge när det 
gäller e-callmeddelanden till 112 inte 
omfattas av kontinuerlig spårning och att 
minimiuppsättningen uppgifter som det 
fordonsbaserade e-callsystemet som minst 
innehåller den information som krävs för 
att nödanrop ska kunna hanteras riktigt. 
Därför ska e-callsystemet motsvara högsta 
möjliga dataskyddsnivå.
_____________
14aEuropaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 
om behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (EUT L 201, 
31.07.2002, s. 37).

Or. en

Ändringsförslag 100
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om tilläggstjänster tillhandahålls får 
fordon som är utrustade med 
fordonsbaserade e-callsystem vara 
spårbara ifall användaren har gett sitt 
uttryckliga medgivande till det. 
Tjänsteleverantören ska omfattas av 
direktiv 95/46/EG.

Or. en

Motivering

Den eventuellt oklara nuvarande ordalydelsen som gäller valfria och tillkommande tjänster 
som kan begäras av konsumenter i fordon är bekymmersam. I detta sammanhang bör det 
klargöras i artikel 6.1 i förslaget att valfria och kompletterande tjänster kan omfattas av 
kontinuerlig spårning genom ett e-callsystem ifall konsumenterna har godkänt spårningen. 
Ett sådant klargörande skulle skapa överensstämmelse med artikel 5 och att den 
fordonsbaserade dataplattformen öppnas för andra tjänsteleverantörer.

Ändringsförslag 101
Constance Le Grip

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Förutom i fråga om tilläggstjänster 
som ägaren till det utrustade fordonet 
tecknat efter eget val ska e-calltjänsten 
inte överföra någon information med 
undantag för vid sådana nödsituationer 
som anges i artikel 5.2.

Or. fr

Ändringsförslag 102
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Alla e-callsystem ska vara utrustade 
med en fysisk strömbrytare med vilken 
användaren manuellt kan stänga av 
systemet fullständigt.

Or. en

Ändringsförslag 103
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den minimiuppsättning uppgifter som 
skickas av det fordonsbaserade e-
callsystemet får bara omfatta den 
minimiinformation som krävs för en 
lämplig hantering av nödsamtal.

2. Den minimiuppsättning uppgifter som 
skickas av det fordonsbaserade e-
callsystemet får bara omfatta den 
minimiinformation som krävs för en 
lämplig hantering av nödsamtal. Denna 
minimiuppsättning uppgifter får bara 
lagras så länge som krävs för en lämplig 
hantering av nödsamtal.

Or. de

Ändringsförslag 104
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Först måste ett aktivt medgivande 
erhållas från e-callanvändaren om 
behandlingen av personuppgifter. Detta 
medgivande får inte vara utformat som en 
del av de allmänna försäljningsvillkoren.

Or. en
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Ändringsförslag 105
Heide Rühle, Toine Manders, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Tillverkarna ska se till att 
e-callanvändarna kan avaktivera det 
fordonsbaserade e-callsystemet manuellt.

Or. en

Ändringsförslag 106
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Tillverkarna ska se till att 
e-callanvändarna får tillgång till de 
uppgifter som lagrats om dem och när 
som helst kan radera dessa uppgifter.

Or. de

Ändringsförslag 107
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Personuppgifter som insamlas i denna 
förordnings syfte får inte lämnas ut till 
tredje parter utan den registrerades 
föregående aktiva medgivande.
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Or. en

Ändringsförslag 108
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9 om närmare föreskrifter om kravet 
på avsaknad av spårbarhet och spårning 
och integritetsstärkande teknik enligt 
punkt 1 samt formerna för behandling av 
personuppgifter och information till 
användarna enligt punkt 3.

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9 om närmare föreskrifter om kravet 
på avsaknad av spårbarhet och spårning 
och integritetsstärkande teknik enligt 
punkt 1 med avseende på e-callsystemets 
funktion samt formerna för behandling av 
personuppgifter och information till 
användarna enligt punkt 3 med avseende
på e-callsystemets funktion.

Vid tillhandahållande av tilläggstjänster 
ska tjänsteleverantören omfattas av 
direktiv 95/46/EG.

Or. it

Motivering

Det bör förtydligas att de särskilda delegerade akterna avseende skydd av personuppgifter 
inte omfattar tilläggstjänster som efterfrågas av konsumenterna vid tillhandahållande av 
tilläggstjänster enligt unionens gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter. Man måste 
undvika överlappningar mellan olika bestämmelser, vilket skapar rättslig osäkerhet.

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9 om närmare föreskrifter om kravet 
på avsaknad av spårbarhet och spårning 
och integritetsstärkande teknik enligt 

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9 om närmare föreskrifter om kravet 
på avsaknad av spårbarhet och spårning 
och integritetsstärkande teknik enligt 
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punkt 1 samt formerna för behandling av 
personuppgifter och information till 
användarna enligt punkt 3.

punkt 1 för e-callfunktionen samt 
formerna för behandling av 
personuppgifter och information till 
användarna enligt punkt 3 för 
e-callfunktionen.

Om tillkommande tjänster tillhandahålls 
ska tjänsteleverantören omfattas av 
direktiv 95/46/EG.

Or. en

Motivering

Flera överlappande lagstiftningsakter på dataskyddsområdet leder sannolikt till 
rättsosäkerhet för alla inblandade sektorer och konsumenter. Det bör alltså klargöras att 
dessa specifika delegerade akter inte avser extratjänster som konsumenter beställt.

Ändringsförslag 110
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med verkan från och med den 
1 oktober 2015 får nationella myndigheter 
bara bevilja EG-typgodkännande med 
avseende på fordonsbaserade e-callsystem 
av nya fordonstyper som uppfyller kraven i 
denna förordning och i delegerade akter 
som antas i enlighet med denna förordning. 

Med verkan från det datum som fastställs i 
artikel 12 får nationella myndigheter bara 
bevilja EG-typgodkännande med avseende 
på fordonsbaserade e-callsystem av nya 
fordonstyper som uppfyller kraven i denna 
förordning och i delegerade akter som 
antas i enlighet med denna förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 111
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med verkan från och med den Med verkan 36 månader efter 
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1 oktober 2015 får nationella myndigheter 
bara bevilja EG-typgodkännande med 
avseende på fordonsbaserade e-callsystem 
av nya fordonstyper som uppfyller kraven i 
denna förordning och i delegerade akter 
som antas i enlighet med denna förordning.

offentliggörandet i Europeiska unionens 
officiella tidning av den sista delegerade 
akten till denna förordning får nationella 
myndigheter bara bevilja 
EG-typgodkännande med avseende på 
fordonsbaserade e-callsystem av nya 
fordonstyper som uppfyller kraven i denna 
förordning och i delegerade akter som 
antas i enlighet med denna förordning.

Or. en

Motivering

Innan de slutliga specifikationerna för e-call fastställs behöver branschen tillräckligt med tid 
på sig för att utveckla och testa e-callsystem och man kommer att behöva känna till kraven i 
de delegerade akter som hänger samman med denna förordning. Det är också att föredra om 
den nödvändiga infrastrukturen är på plats innan eller samtidigt som det blir krav på att 
e-callsystemen byggs in i de fordon som omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag 112
Wim van de Camp

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med verkan från och med den 
1 oktober 2015 får nationella myndigheter 
bara bevilja EG-typgodkännande med 
avseende på fordonsbaserade e-callsystem 
av nya fordonstyper som uppfyller kraven i 
denna förordning och i delegerade akter 
som antas i enlighet med denna förordning.

Med verkan från och med den 
1 oktober 2015 får nationella myndigheter 
bara bevilja EG-typgodkännande med 
avseende på fordonsbaserade e-callsystem 
och driftskompatibilitet, standardiserad 
och öppen tillgång för fordonsbaserade 
system av nya fordonstyper som uppfyller 
kraven i denna förordning och i delegerade 
akter som antas i enlighet med denna 
förordning om följande villkor är 
uppfyllda senast den 1 april 2014:
a) De delegerade akter och standarder
som avses i artikel 5.7 har trätt i kraft.
b) De positionsbestämningstjänster som 
avses i artikel 5.3 har sin inledande 
operativa kapacitet redo.



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

SV

Or. en

Ändringsförslag 113
Olga Sehnalová
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Denna förordning ska inte tillämpas 
på fordon som tillverkas i små serier.

Or. en

(Överensstämmelse med skäl 11 och punkt 3 b i bilagan.)

Ändringsförslag 114
Olga Sehnalová

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen får undanta vissa fordon 
eller klasser av fordon i kategorierna M1 
och N1 från skyldigheten att montera 
e-callsystem i fordon enligt artikel 4, om 
det, efter en kostnads-nyttoanalys som 
kommissionen utför eller låter utföra och 
med beaktande av alla relevanta 
säkerhetsaspekter, visar sig olämpligt för 
fordonet eller klassen av fordon att kräva 
sådana system.

1. Kommissionen får undanta vissa klasser 
av fordon i kategorierna M1 och N1 från 
skyldigheten att montera fordonsbaserade 
e-callsystem enligt artikel 4, om det, efter 
en kostnads-nyttoanalys som 
kommissionen utför eller låter utföra och 
med beaktande av alla relevanta 
säkerhetsaspekter, inte visar sig vara 
oundgängligt för en ytterligare förbättrad 
vägsäkerhet att få det fordonsbaserade 
e-callsystemet installerat eftersom klassen 
av fordon främst är avsedd för 
terrängkörning eller inte har en lämplig 
utlösningsmekanism. Dessa undantag ska 
beviljas i begränsat antal.

Or. en



PE523.081v01-00 46/50 AM\1009763SV.doc

SV

Ändringsförslag 115
Olga Sehnalová

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9 för att ange sådana undantag som 
avses i punkt 1. Undantagen ska omfatta 
exempelvis fordon för särskilda ändamål 
eller fordon utan krockkudde, och vara 
begränsade till antalet.

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9 för att ange sådana undantag som 
avses i punkt 1. 

Or. en

Ändringsförslag 116
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 5.7, 6.4 och 8.2 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av 
två månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 5.7, 6.4 och 8.2 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av 
tre månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. de

Ändringsförslag 117
Josef Weidenholzer
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Överträdelser av bestämmelserna i 
artikel 6.

Or. de

Ändringsförslag 118
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Rapportering

Kommissionen ska rapportera till 
parlamentet och rådet om hur redo den 
infrastruktur för telekommunikation och 
larmcentraler som krävs för e-call är i 
alla medlemsstater. Om det klart framgår 
av rapporten att e-callinfrastrukturen inte 
kommer att vara operativ i alla 
medlemsstater innan kraven om ett 
obligatoriskt typgodkännande för e-call 
införs ska kommissionen lägga fram ett 
förslag till ändring i denna förordning av 
tillämpningsdatumet i artikel 12.

Or. en

Motivering

Det är att föredra om den nödvändiga infrastrukturen är på plats innan eller samtidigt som 
det blir krav på att e-callsystemen byggs in i de fordon som omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag 119
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 10b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10b
Översyn

Senast den ...* ska kommissionen, efter ett 
brett samråd med de berörda parterna och 
en preliminär konsekvensanalys,
rapportera till parlamentet och rådet om 
huruvida det är genomförbart att införa 
tekniska krav för en driftskompatibel, 
standardiserad, säker plattform med 
öppen åtkomst som det fordonsbaserade e-
callsystemet kan baseras på för ändamål 
som fordonsreparation och 
fordonsunderhåll och framtida 
fordonsbaserade program eller tjänster, 
vid behov åtföljt av ett 
lagstiftningsförslag.
______________
*EUT: inför datum: två år efter denna 
förordnings ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 120
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ska tillämpas från den 1 oktober 2015. Den ska börja tillämpas 36 månader efter
denna förordnings och dess delegerade 
akters offentliggörande i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Or. fr

Ändringsförslag 121
Malcolm Harbour
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Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ska tillämpas från och med den 
1 oktober 2015.

Den ska börja tillämpas 36 månader efter 
offentliggörandet i Europeiska unionens 
officiella tidning av den sista delegerade 
akten till denna förordning.

Or. en

Motivering

Innan de slutliga specifikationerna för e-call fastställs behöver branschen tillräckligt med tid 
på sig för att utveckla och testa e-callsystem och man kommer att behöva känna till kraven i 
de delegerade akter som hänger samman med denna förordning. 

Ändringsförslag 122
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den 
1 oktober 2015.

Den ska tillämpas från och med den 
1 oktober 2017.

Or. de

Ändringsförslag 123
Olga Sehnalová
Förslag till förordning
Bilaga – led 6
Direktiv /46/EU
Bilaga XI – tillägg 1 – punkt 71

Kommissionens förslag

(6) I tillägg 1 till bilaga XI ska följande punkt läggas till som punkt 71 i tabellen:
Punkt Område Rättsakt M1 ≤

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

M2 M3

71. E-
callsystem

Förordning 
(EU) nr 
…..

A A N/A N/A
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Ändringsförslag

utgår

Or. en

(Överensstämmelse med ändringsförslag till skäl 12 och artikel 8.)


