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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelseskrav for 
indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system og om ændring af direktiv 2007/46/EF
(COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0316),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
(C7-0174/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 19. 
september 20131,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Transport- og 
Turismeudvalget (A7-0000/2013), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING

om typegodkendelseskrav for indførelse af 
et køretøjsmonteret eCall-system og om 
ændring af direktiv 2007/46/EF

om typegodkendelseskrav for indførelse af 
et køretøjsmonteret eCall-system, der er 
baseret på alarmtjenesten 112, og om 
ændring af direktiv 2007/46/EF

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Indførelsen af en eCall-tjeneste i alle 
køretøjer og alle medlemsstater har været 
en af Unionens største prioriteter på 
området for trafiksikkerhed siden 2003. 
For at nå dette mål er der blevet iværksat 
en række initiativer som en del af en 
frivillig tilgang til indførelsen, men disse 
har indtil nu ikke medført tilstrækkelige 
fremskridt.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) Obligatorisk udstyring af køretøjer med 
et eCall-system bør i første omgang kun 
være gældende for nye personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (klasse M1 og N1), for 
hvilke der allerede findes hensigtsmæssige 
udløsningsmekanismer. Muligheden for i 
nær fremtid at udvide anvendelsen af 
kravet om et køretøjsmonteret eCall-
system til at omfatte andre 
køretøjskategorier som f.eks. tunge 
lastvogne, busser og tohjulede 
motorkøretøjer bør vurderes yderligere af 
Kommissionen med henblik på at 
fremsætte et lovgivningsmæssigt forslag.

Or. en

Begrundelse

Eftersom den stammer fra Kommissionens konsekvensanalyse, kan den obligatoriske 
udstyring med eCall-systemet udvides til også at omfatte motorcykler i den nærmeste fremtid, 
selv om der stadig er behov for yderligere forskning på området. Lastvogne og busser vil 
ligeledes have gavn af gennemførelsen af eCall-tjenesten i Europa.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Den EU-dækkende offentlige 
interoperable eCall-tjeneste, der er baseret 
på det fælleseuropæiske alarmnummer 
112 ("alarmnummer 112"), og private 
eCall-tjenester (eCall-systemer, der er 
understøttet af tredjepartstjenester) kan 
sameksistere, forudsat at de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre kontinuitet i 
ydelsen af tjenesten til forbrugeren 
vedtages. For at sikre den offentlige 112-
baserede eCall-tjenestes kontinuitet i alle 
medlemsstater i hele køretøjets levetid og 
garantere, at den offentlige 112-baserede 
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eCall-tjeneste altid er automatisk 
tilgængelig, bør alle køretøjer forsynes 
med den offentlige 112-baserede eCall-
tjeneste, uanset om køberen af køretøjet 
vælger en privat løsning eller ej.

Or. en

Begrundelse

eCall-systemer, der er understøttet af tredjepartstjenester, kan sameksistere med det 112-
baserede køretøjsmonterede eCall-system, forudsat at den offentlige 112-baserede eCall-
tjeneste altid er tilgængelig og i det mindste kan fungere som en reserveløsning.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Forbrugerne bør gives en realistisk 
oversigt over det køretøjsmonterede eCall-
system og det private eCall-system, 
såfremt køretøjet er udstyret med et 
sådant, samt omfattende og pålidelige 
oplysninger om eventuelle 
tillægsfunktioner eller tillægstjenester i 
forbindelse med de private 
køretøjsmonterede nødopkaldstjenester, 
som de tilbydes, og det forventede 
serviceniveau i forbindelse med køb af 
tredjepartsapplikationer samt de dermed 
forbundne omkostninger.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne bør gives klare oplysninger om forskellene mellem det køretøjsmonterede eCall-
system og eCall-systemer, der er understøttet af tredjepartstjenester, private systemers 
funktioner, muligheden for at gå over til den EU-dækkende eCall-tjeneste samt 
databehandling, der foretages af tredjepartsudbydere.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) For at sikre åbne valgmuligheder for 
kunderne og fair konkurrence samt fremme 
innovation og styrke konkurrenceevnen for 
IT-sektoren i EU på verdensmarkedet, bør 
det køretøjsmonterede eCall-system være 
tilgængeligt vederlagsfrit og uden 
forskelsbehandling for alle uafhængige 
operatører og baseret på en interoperabel 
og åben platform til mulige fremtidige 
køretøjsmonterede applikationer eller 
tjenester. Eftersom dette kræver teknisk og 
juridisk støtte, bør Kommissionen på 
grundlag af en høring af alle 
interesseparter omgående vurdere alle 
muligheder for at fremme og sikre en 
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åben platform og, hvis det er relevant, 
fremlægge et lovgivningsforslag herom.

Or. en

Begrundelse

Sikring af en åben platform på nuværende tidspunkt kan medføre yderligere forsinkelser i 
operationaliseringen af det 112-baserede eCall-system, der har til formål at lade 
trafikanterne i hele Unionen nyde godt af dets fordele. Kommissionen bør imidlertid 
intensivere sin indsats vedrørende tillægstjenester, der kan medføre yderligere fordele for 
forbrugerne. Navnlig skal det præciseres, på hvilke betingelser tredjeparter, der yder private 
eCall-tjenester eller værdiforøgende tjenester, kan få adgang til oplysninger, som er lagret i 
det køretøjsmonterede system.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Indførelsen af supplerende 
køretøjsmonterede applikationer eller 
tjenester bør ikke forsinke denne 
forordnings ikrafttrædelse og anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af et interoperabelt EU-dækkende køretøjsmonteret eCall-system er et vigtigt 
fremskridt i trafiksikkerheden og bør derfor ikke forsinkes yderligere.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Idet eCall er et sikkerhedsrelateret 
system, er det højest mulige 
pålidelighedsniveau påkrævet. 
Nøjagtigheden af minimumsdatasættet 
samt transmissionen og kvaliteten af tale 
bør derfor sikres, og der bør udvikles en 
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ensartet kontrolordning med henblik på at 
sikre, at det køretøjsmonterede eCall-
system har en lang levetid og holdbarhed. 
Dette henhører under ansvarsområdet for 
den periodiske tekniske kontrol, der 
udføres i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. …/…1*. Der bør 
indføjes detaljerede bestemmelser om 
denne kontrol i det relevante bilag herom.
__________________
1 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. …/… af … om 
periodisk teknisk kontrol med 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer 
dertil og om ophævelse af direktiv 
2009/40/EF (EUT L …). 
*EUT: Indsæt venligst nummer, dato og 
EUT-reference for 2012/0184(COD).

Or. en

Begrundelse

Et køretøj, der er udstyret med det køretøjsmonterede eCall-system, kan køre intensivt i 
adskillige år uden at blive skadet i en alvorlig bilulykke, og dermed bliver 112-eCall-systemet 
måske slet ikke aktiveret i løbet af denne periode. For at sikre, at eCall-systemet til enhver tid 
er i stand til at starte et automatisk 112-alarmopkald, bør systemet gennemgå en periodisk 
kontrol med henblik på at sikre dets funktionsdygtighed i hele køretøjets levetid.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Køretøjer i små serier er i henhold til 
direktiv 2007/46/EF udelukket fra kravene 
om beskyttelse af fører og passagerer i 
tilfælde af frontal kollision og 
sidepåkørsel. Derfor skal sådanne køretøjer 
i små serier udelukkes fra forpligtelsen til 
at overholde kravene om eCall.

(11) Køretøjer i små serier er i henhold til 
direktiv 2007/46/EF udelukket fra kravene 
om beskyttelse af fører og passagerer i 
tilfælde af frontal kollision og 
sidepåkørsel. Derfor skal sådanne køretøjer 
i små serier udelukkes fra forpligtelsen til 
at overholde kravene om eCall i denne 
forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne forordning finder anvendelse fra 1. oktober 2015, og fabrikanterne skal tilpasse sig de 
tekniske krav indtil denne dato.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved anvendelsen af denne forordning 
gælder ud over definitionerne i artikel 3 i 
direktiv 2007/46/EF og artikel 2 i 
Kommissionens delegerede forordning 
(EF) nr. 305/201312 følgende definitioner:

Ved anvendelsen af denne forordning 
gælder ud over definitionerne i artikel 3 i 
direktiv 2007/46/EF følgende definitioner:

__________________
12EUT L 91 af 3.4. 2013, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 305/2013 ville i praksis 
betyde, at Kommissionen kunne ændre definitionerne i det nuværende forslag ved at ændre 
den relevante definition i den delegerede forordning. Eftersom definitionerne som fastsat i 
denne artikel betragtes som væsentlige elementer i forordningen, kan beføjelsen til at definere 
deres betydning ikke uddelegeres til Kommissionen.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1) "køretøjsmonteret eCall-system": et
nødsystem bestående af det 
køretøjsmonterede udstyr samt midlerne 
til at udløse, styre og foretage eCall-
transmissionen, som enten aktiveres 
automatisk via indbyggede sensorer eller 
manuelt, og som ved hjælp af offentlige
trådløse mobilkommunikationsnetværk 
overfører et standardiseret 
minimumsdatasæt og opretter en 112-
baseret lydkanal mellem køretøjets 
passagerer og en alarmcentral

Or. en

Begrundelse

eCall bør være et offentligt EU-dækkende nødopkaldssystem.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

Kombinationen af de to definitioner, der foreslås i denne artikel, er yderst forvirrende, 
eftersom betegnelserne synes at ligne hinanden eller i det mindste at være forbundne, men 
definitionerne overlapper hinanden og er på ingen måde harmoniserede, idet de anvender 
forskellig terminologi. Man kan undgå forvirring ved at slette den anden definition og kun 
anvende den første definition i hele teksten.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "eCall": et alarmopkald fra et køretøj 
til 112, der foretages via det 
køretøjsmonterede eCall-system

Or. en

Begrundelse

Denne definition er et vigtigt element i denne forordning og bør derfor præciseres i selve 
forslagets ordlyd.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) "alarmcentral": en fysisk lokalitet, 
hvor alarmopkald modtages først under 
en offentlig myndigheds eller en af den 
berørte medlemsstat anerkendt privat 
organisations ansvar

Or. en

Begrundelse

Denne definition er et vigtigt element i denne forordning og bør derfor præciseres i selve 
forslagets ordlyd.
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Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c) "minimumsdatasæt": de oplysninger, 
der er defineret ved standarden 
"Vejtransport og trafiktelematik —
eSafety — eCall, minimumdatasæt 
(MSD)" (EN 15722), og som sendes til 
eCall-alarmcentralen

Or. en

Begrundelse

Denne definition er et vigtigt element i denne forordning og bør derfor præciseres i selve 
forslagets ordlyd.

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"køretøjsmonteret udstyr": udstyr i 
køretøjet, som leverer eller har adgang til 
de køretøjsoplysninger, der er nødvendige 
for at udføre eCall-overførslen via et 
offentligt mobilkommunikationsnet

Or. en

Begrundelse

Denne definition er et vigtigt element i denne forordning og bør derfor præciseres i selve 
forslagets ordlyd.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 2 e (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"offentligt trådløst 
mobilkommunikationsnet": et trådløst 
mobilkommunikationsnet, der er 
tilgængeligt for offentligheden i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/21/EF1 og 2002/22/EF2

__________________
1Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles 
rammebestemmelser for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester 
(rammedirektivet) (EFT L 108 af 
24.04.2002, s. 33).
2Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/22/EF af 7. marts 2002 om 
forsyningspligt og brugerrettigheder i 
forbindelse med elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester 
("forsyningspligtdirektivet") (EFT L 108 
af 24.04.2002, s. 51).

Or. en

Begrundelse

Denne definition er et vigtigt element i denne forordning og bør derfor præciseres i selve 
forslagets ordlyd.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Selv om funktionaliteten af eCall kan opnås i et vist omfang ved anvendelse af bærbare 
løsninger (f.eks. mobiltelefoner), bør lovpligtig indførelse heraf i nye typegodkendte køretøjer 
baseres på indbygget køretøjsmonteret udstyr, da dette bærbare udstyr kan fjernes eller blot 
ved en forglemmelse undlade at blive aktiveret.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Fabrikanten skal påvise, at alle hans nye 
køretøjstyper, er konstrueret således, at det 
sikres, at der i tilfælde af en alvorlig 
ulykke, der registreres ved, at en eller 
flere sensorer og/eller processorer i 
køretøjet aktiveres, og som finder sted på 
EU's område, automatisk udløses et eCall 
til alarmnummer 112.

Or. en

Begrundelse

Eftersom definitionen af denne fuldstændig afgørende forpligtelse for fabrikanter er forbundet 
med den upræcise betegnelse "alvorlig ulykke", bør det præciseres, at alvorlige ulykker 
indtræffer, når mindst en sensor og/eller processor i køretøjet aktiveres ved, at den/de 
registrerer, at der er sket en ulykke.

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første og andet afsnit berører ikke 
køretøjets ejers ret til at anvende et andet 
nødopkaldssystem, der er monteret i 
køretøjet, og som yder en lignende service, 
ud over det køretøjsmonterede eCall-
system. I dette tilfælde skal det andet 
nødopkaldssystem være i 
overensstemmelse med standard EN 
16102 "Intelligente transportsystemer —
eSafety — Driftskrav til eCall, der er 
understøttet af tredjepartstjenester", og 
fabrikanterne eller tjenesteudbyderne skal 
dokumentere, at det køretøjsmonterede 
system er forsynet med en 
kontaktanordning, som sikrer, at der kun 
kan aktiveres et system ad gangen, og at 
det køretøjsmonterede eCall-system 
automatisk tager over, hvis det andet 
nødopkaldssystem ikke er operationelt.

Or. en

Begrundelse

eCall-systemer, der er understøttet af tredjepartstjenester, kan sameksistere med det 112-
baserede køretøjsmonterede eCall-system, forudsat at den offentlige 112-baserede eCall-
tjeneste altid er tilgængelig og i det mindste kan fungere som en reserveløsning.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget afspejler udeladelsen af definitionen af "køretøjsmonteret system".

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kun de eCall-køretøjsmonterede 
systemer, som kan prøves, accepteres med 
henblik på typegodkendelse.

4. Kun indbyggede eCall-
køretøjsmonterede systemer, som kan 
prøves, accepteres med henblik på 
typegodkendelse.

Or. en

Begrundelse

Selv om funktionaliteten af eCall kan opnås i et vist omfang ved anvendelse af bærbare 
løsninger (f.eks. mobiltelefoner), bør lovpligtig indførelse heraf i nye typegodkendte køretøjer 
baseres på indbygget køretøjsmonteret udstyr, da dette bærbare udstyr kan fjernes eller blot 
ved en forglemmelse undlade at blive aktiveret.

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Fabrikanterne skal dokumentere, at 
køretøjets passagerer vil blive advaret i 
tilfælde af, at der under eller efter 
autotesten registreres en alvorlig 
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systemfejl, som vil føre til, at der ikke kan 
foretages et eCall-nødopkald.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til fabrikanternes forpligtelse vedrørende adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer, som er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til 
emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til 
reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer.

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen tillægges beføjelser til i 
overensstemmelse med artikel 9 at vedtage 
delegerede retsakter, der fastlægger de 
detaljerede tekniske forskrifter og 
prøvninger ved typegodkendelse af 
køretøjsmonterede eCall-systemer.

Or. en



PR\1006297DA.doc 21/27 PE521.605v01-00

DA

Begrundelse

Ændringsforslagene til direktiv 2007/46/EF er allerede fastlagt i artikel 11 i dette forslag. 
Når denne forordning er blevet vedtaget sammen med de delegerede retsakter, der vedtages 
på grundlag heraf, bliver den en særskilt forordning, som vedrører EF-
typegodkendelsesproceduren i dette direktiv. 

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De tekniske forskrifter og prøvninger, der 
er nævnt i første afsnit, skal være baseret 
på de krav, der er fastsat i stk. 2, 3, 4 og 6 
samt på følgende standarder, hvis det er 
relevant:

Or. en

Begrundelse

I stk. 2 defineres et meget vigtigt krav i forbindelse med eCalls funktionsmåde, som der bør 
tages højde for, når de detaljerede tekniske forskrifter og prøvninger skal fastlægges.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) tidsgrænsen for lagring af data i det 
køretøjsmonterede system

f) tidsgrænsen for lagring af data i det 
køretøjsmonterede eCall-system

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget afspejler udeladelsen af definitionen af "køretøjsmonteret system".
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) eventuelle nødvendige yderligere 
oplysninger om behandling af 
personoplysninger i forbindelse med 
levering af en privat eCall-tjeneste og/eller 
andre tillægstjenester.

i) eventuelle nødvendige yderligere 
oplysninger om behandling af 
personoplysninger i forbindelse med 
levering af en privat eCall-tjeneste og/eller 
andre tillægstjenester, idet der tages 
særligt hensyn til, at der kan forekomme 
forskelle mellem databehandling, der 
udføres via det køretøjsmonterede eCall-
system og de private eCall-systemer eller 
andre tillægstjenester, navnlig med 
hensyn til konstant sporing af køretøjet.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne bør endvidere gives klare oplysninger om databehandling, der foretages af 
tredjepartsudbydere.

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Fabrikanterne fremlægger de i stk. 3 
anførte oplysninger som en del af den 
tekniske dokumentation, der overdrages 
sammen med køretøjet.

Or. en

Begrundelse

Måden, hvorpå oplysninger om behandling af personoplysninger formidles til forbrugerne, 
bør ligeledes præciseres.
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Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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BEGRUNDELSE

Indledning

I 2012 blev ca. 28 000 mennesker dræbt og over 1,5 mio. mennesker kvæstet i mere end 1 
mio. trafikulykker på de europæiske veje ifølge oplysninger, der er indsamlet af 
Kommissionen. Ud over det tragiske tab af liv og kvæstelserne udgør dette også en 
økonomisk belastning på ca. 130 mia. EUR for samfundet hvert år. 

EU er i højeste grad engageret i at reducere antallet af trafikulykker og afhjælpe følgerne af 
dem, når de sker. Når eCall-systemet er fuldt operationsdygtigt i hele EU og tilgængeligt for 
alle førere af køretøjer, vil det bidrage væsentligt til at nå disse mål. Den store fordel ved 
eCall vil være nedbringelsen af antallet af dødsulykker og alvorlige skader som følge af 
trafikulykker, idet nødopkaldstjenesterne kan nå hurtigere frem til ulykkesstedet.

Europa-Parlamentet har i lang tid været blandt de største tilhængere af indførelsen af eCall og 
vedtog den 12. juli 2012 med et stort flertal en fælles IMCO-TRAN-betænkning om eCall: En 
ny 112-tjeneste for borgerne, og ordføreren havde i denne forbindelse fornøjelsen af at dele 
ordførerskabet med Dieter-Lebrecht Koch. I betænkningen beklagede man forsinkelserne og 
de manglende resultater i forbindelse med den frivillige indførelse af eCall indtil denne dato 
og noterede sig Kommissionens konsekvensanalyse, der viste, at en obligatorisk indførelse af 
eCall gennem lovmæssige tiltag var den eneste mulighed for at opnå de positive resultater. 
Europa-Parlamentet anmodede derefter Kommissionen om at fremsætte et forslag inden for 
rammerne af direktiv 2007/46/EF med henblik på at sikre lovpligtig indførelse af et offentligt 
112-baseret eCall-system i alle nye typegodkendte køretøjer i alle medlemsstater inden 
udgangen af 2015.

Ordføreren glæder sig derfor over Kommissionens forslag om indførelse af et krav om at 
udstyre køretøjer med et køretøjsmonteret eCall-system, som blev fremlagt sammen med 
forslaget om indførelse af et interoperabelt EU-dækkende eCall-system. Når disse to forslag 
er blevet vedtaget, vil de fuldende de lovgivningsmæssige rammer for eCall med henblik på at 
sikre, at alle nye personbiler og lette køretøjer vil blive udstyret med 112-eCall fra og med
oktober 2015, og at den nødvendige infrastruktur til alarmcentralers hensigtsmæssige 
modtagelse og håndtering af eCall-nødopkald vil blive opbygget. Dette vil sikre den EU-
dækkende eCall-tjenestes kompatibilitet, interoperabilitet og kontinuitet. 

Ordføreren mener, at begge forslagene i høj grad er i overensstemmelse med det, som Europa-
Parlamentet anmodede om, og foreslår, at der støttes op om deres hovedelementer. På denne 
måde og ved at behandle Kommissionens forslag på en hurtig måde vil Europa-Parlamentet 
forblive i førersædet blandt tilhængerne af indførelsen af eCall og derved bidrage til at 
virkeliggøre eCall inden den aftalte frist i 2015.

Med hensyn til forslaget om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-
system, som er genstand for denne betænkning, støtter ordføreren i høj grad Kommissionens 
forslag og de mål, som man søger at opnå hermed. Der er imidlertid en række specifikke 
aspekter, hvor ordføreren mener, at forslaget kunne styrkes yderligere eller præciseres med 
henblik på at sikre, at det medfører positive fordele for alle involverede parter. 
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Supplerende redningstjenester og/eller tillægstjenester (åben platform)

Med udbygningen af en EU-dækkende eCall-tjeneste vil nye køretøjer være udstyret med en 
grundlæggende indbygget telematikplatform, som vil forbinde tekniske komponenter (trådløs 
kommunikation med nøjagtig positioneringsteknologi og en forbindelse til køretøjskontrol- og 
sensorsystemer) og kan danne grundlag for flere køretøjsmonterede applikationer eller 
tjenester. 

For at sikre frie valgmuligheder for forbrugerne og fair konkurrence samt fremme innovation 
og styrke konkurrenceevnen mener ordføreren, at det køretøjsmonterede eCall-system bør 
være åbent over for mulige fremtidige køretøjsmonterede applikationer og tjenester. 
Ordføreren mener imidlertid også, at der i første omgang bør lægges vægt på de 
sikkerhedsmæssige aspekter. Det bør sikres, at indførelsen af supplerende køretøjsmonterede 
applikationer eller tjenester ikke forsinker indførelsen af det 112-baserede eCall-system. 
Samtidig bør Kommissionen tilskyndes til at intensivere sin indsats yderligere i forbindelse 
med de tillægstjenester, som kan medføre yderligere fordele for både forbrugerne og 
industrien, navnlig med hensyn til beskyttelse af personoplysninger.

Private nødopkaldstjenester (eCall-systemer, der understøttes af tredjeparter)

Private nødopkaldstjenester blev indført for første gang i Europa i slutningen af 1990'erne og 
udbydes i dag af forskellige bilforhandlere og tjenesteudbydere. Det er imidlertid kun ca. 
0,7 % af alle køretøjer i EU, der i øjeblikket er udstyret med private nødopkaldssystemer, og 
denne procentdel stiger næsten ikke. Derudover tilbyder disse ejendomsretligt beskyttede 
systemer ikke EU-dækkende interoperabilitet eller kontinuitet. Disse tjenester tilbydes 
normalt kun i de dyrere biler og i lande, hvor der er klare forretningsmæssige fordele.

Ordføreren mener, at i lighed med udbuddet af supplerende applikationer eller tjenester kan 
den EU-dækkende offentlige eCall-tjeneste, der er baseret på alarmnummer 112, og private 
nødopkaldstjenester sameksistere, så længe de nødvendige foranstaltninger til at sikre 
kontinuitet i ydelsen af tjenesten til forbrugeren vedtages, og de nødvendige foranstaltninger 
til beskyttelse af personoplysninger gennemføres. 

eCall skal være en offentlig og gratis nødopkaldstjeneste til fordel for alle førere overalt i 
Europa, uafhængigt af bilmærke. Alle køretøjer bør være udstyret med det offentlige 112-
baserede køretøjsmonterede eCall-system, som altid bør være tilgængeligt og i det mindste 
bør kunne fungere som en reserveløsning. Endvidere bør forbrugerne gives klare oplysninger 
om forskellene mellem det køretøjsmonterede eCall-system og de nødopkaldssystemer, der er 
understøttet af tredjeparter, og bør til enhver tid have mulighed for at gå over til den EU-
dækkende eCall-tjeneste. 

Yderligere præciseringer

Ud over de ovennævnte aspekter mener ordføreren, at det er vigtigt at sikre, at det i hele 
forslaget præciseres, at den lovpligtige indførelse af det køretøjsmonterede eCall-system 
baseres på indbygget køretøjsmonteret udstyr frem for bærbart udstyr (f.eks. mobiltelefoner), 
eftersom dette kan fjernes eller blot ved en forglemmelse undlade at blive aktiveret. 

Endvidere bør Kommissionens forslag om at indføre obligatorisk udstyring af køretøjer med 
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det køretøjsmonterede eCall-system, som i første omgang kun bør være gældende for 
køretøjsklasser, for hvilke der allerede findes hensigtsmæssige udløsningsmekanismer, støttes. 
På grundlag af det igangværende arbejde bør Kommissionen imidlertid opfordres til at gå et 
skridt videre og fremlægge forslag om hurtigst muligt at udvide eCall-tjenesten til også at 
omfatte motorcykler samt tunge lastvogne og busser.

Ordføreren mener endvidere, at eCall-systemet bør gennemgå en periodisk kontrol med 
henblik på at sikre dets funktionsdygtighed i hele køretøjets levetid. Eftersom dette aspekt når 
ud over typegodkendelseslovgivningen, og der ikke kan indføres forpligtelser i det nuværende 
forslag, bør medlovgiverne opfordres til at være opmærksomme på eCall-systemet i 
forbindelse med revideringen af direktiv 2009/40/EF om teknisk kontrol med motorkøretøjer 
og påhængskøretøjer dertil.

Endelig foreslår ordføreren, at der af hensyn til denne lovgivningsmæssige retsakts klarhed 
foretages ændringer af de definitioner, der er anvendt til dens formål, og af de beføjelser, som 
tillægges Kommissionen med hensyn til vedtagelsen af delegerede retsakter.
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BILAG – LISTE OVER INDLÆG FRA INTERESSEREDE PARTER

Ansvarsfraskrivelse

Følgende liste over interesseparter bygger på møder, e-mails og positionspapirer fra det 
tidspunkt, jeg blev valgt til ordfører og indtil fristen for forelæggelse af dette udkast til 
betænkning i oktober 2013.

Det skal bemærkes, at denne liste ikke er udtømmende, da det er vanskeligt at medtage alle de 
indirekte bidrag og partsindlæg, der har været en inspirationskilde ved udarbejdelsen af 
betænkningen. Det skal også bemærkes, at dette udkast til betænkning kun udgør den 
indledende fase i Parlamentets lovgivningsmæssige arbejde. Drøftelserne og det 
lovgivningsmæssige arbejde fortsætter, indtil lovgivningen vedtages endeligt. 
Interesseparterne fremsætter deres synspunkter også i senere faser, og derfor kan denne liste 
kun betragtes som ufuldstændig.

Men ambitionen for denne angivelse af lobbyvirksomhed er for ordføreren på en åben måde at 
vise, hvorfra inspirationen til dette udkast til betænkning stammer.

Liste over interesseparter
 ACEA - European Automobile Manufacturers Association
 AFCAR - Alliance for the Freedom of Car Repair
 BMW
 BOSCH
 CLEPA - European Association of Automotive Suppliers
 EENA
 ERTICO
 ETSC - European Transport Safety Council
 European GNSS Agency
 FIA - Federation Internationale de l'Automobile
 FIGIEFA - International Federation of Automotive Aftermarket Distributors
 GDV - German Insurance Association
 Hyundai
 IMA - Inter Mutuelles Assistance
 Insurance Europe
 JAMA
 PSA
 SNSA - Syndicat National des Sociétés d’Assistance
 Toyota Motor Europe
 VDA - German Association of the Automotive Industry

Endelig har ordføreren arbejdet med emnet over en årrække, herunder i sin egenskab af 
medordfører for initiativbetænkningen i 2012. For indlæg indgivet af interesseparter inden 
påbegyndelsen af udarbejdelsen af denne betænkning bedes man venligst kontakte 
ordførerens kontor.


