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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 
typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het eCall-boordsysteem en houdende wijziging 
van Richtlijn 2007/46/EG
(COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0316),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0174/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 september 
20131,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie vervoer en 
toerisme (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

inzake typegoedkeuringseisen voor de 
uitrol van het eCall-boordsysteem en 
houdende wijziging van Richtlijn 
2007/46/EG

inzake typegoedkeuringseisen voor de 
uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde
eCall-boordsysteem en houdende wijziging 
van Richtlijn 2007/46/EG

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst)

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De invoering van een eCall-dienst 
die in alle voertuigen en in alle lidstaten 
beschikbaar is, is sinds 2003 een van de 
hoge prioriteiten van de Unie op het 
gebied van verkeersveiligheid. Om die 
doelstelling te verwezenlijken, is in het 
kader van de optie voor een vrijwillige 
invoering een reeks initiatieven opgezet, 
waarmee tot nog toe echter onvoldoende 
vooruitgang is geboekt;

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De verplichting om voertuigen uit te 
rusten met het eCall-boordsysteem heeft in 
eerste instantie alleen betrekking op 
nieuwe personenauto's en lichte 
bedrijfsvoertuigen (categorieën M1 en N1) 
waarvoor al een passend 
activeringsmechanisme bestaat. De 
mogelijkheid om die verplichting in de 
nabije toekomst uit te breiden tot andere 
voertuigcategorieën, zoals zware 
vrachtwagens, bussen en touringcars en 
gemotoriseerde tweewielers, moet verder 
door de Commissie worden onderzocht 
met het oog op de indiening van een 
wetgevingsvoorstel.

Or. en

Motivering

Zoals blijkt uit de effectbeoordeling van de Commissie kan de verplichting om voertuigen uit 
te rusten met het eCall-boordsysteem in de nabije toekomst worden uitgebreid tot 
motorfietsen, hoewel er nog verder onderzoek moet worden verricht. Ook vrachtwagens en 
bussen zouden baat vinden bij de invoering van de eCall-dienst in Europa.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Een openbare, interoperabele, EU-
wijde eCall-dienst op basis van het 
noodnummer 112 en particuliere eCall-
diensten (door diensten van derden 
ondersteunde eCall-systemen) kunnen 
naast elkaar bestaan, mits de nodige 
maatregelen worden vastgesteld om de 
continuïteit van de dienstverlening aan de 
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consument te garanderen. Om de 
continuïteit van de openbare, op 112 
gebaseerde eCall-dienst in alle lidstaten 
gedurende de hele levensduur van het 
voertuig te garanderen en te garanderen 
dat de openbare, op 112 gebaseerde eCall-
dienst altijd automatisch beschikbaar is, 
moeten alle voertuigen met de openbare, 
op 112 gebaseerd eCall-dienst worden 
uitgerust, ongeacht of de eigenaar van het 
voertuig voor een particuliere oplossing 
kiest.

Or. en

Motivering

Door diensten van derden ondersteunde eCall-systemen kunnen naast het op 112 gebaseerde 
eCall-boordsysteem bestaan, op voorwaarde dat de openbare, op 112 gebaseerd eCall-dienst 
altijd ten minste als noodoplossing beschikbaar is.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Consumenten moeten een 
realistisch totaalbeeld krijgen van het 
eCall-boordsysteem en – als het voertuig 
daarmee is uitgerust – ook van het 
particuliere eCall-systeem, en uitgebreide 
en betrouwbare informatie krijgen over 
eventuele aanvullende functies of 
diensten die bij de aangeboden 
particuliere nooddienst of 
boordtoepassingen voor noodoproepen 
worden geleverd, over de mate van 
dienstverlening die ze kunnen verwachten 
bij de aanschaf van dergelijke 
voorzieningen en over de daaraan 
verbonden kosten.

Or. en
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Motivering

Consumenten moeten duidelijke informatie krijgen over de verschillen tussen het eCall-
boordsysteem en het door diensten van derden ondersteunde eCall-systeem, over de functies 
van de particuliere systemen, de mogelijkheid om om het even wanneer op de EU-wijde eCall-
dienst over te stappen, en over de gegevensverwerking door particuliere dienstverleners.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om de vrije keuze van de klanten en 
eerlijke concurrentie te garanderen, 
innovatie te stimuleren en de 
concurrentiekracht van de 
informatietechnologiesector van de Unie 

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

op de mondiale markt te versterken, moet 
het eCall-boordsysteem gratis en zonder 
onderscheid tussen de onafhankelijke 
operatoren beschikbaar zijn en gebaseerd 
zijn op een interoperabel platform dat het 
mogelijk maakt in de toekomst toegang te 
bieden tot andere boordtoepassingen of
-diensten. Aangezien dit technische en 
juridische ondersteuning vergt, moet de 
Commissie, in overleg met alle 
belanghebbenden, onverwijld alle 
mogelijkheden onderzoeken om een 
platform met open toegang te bevorderen 
en te garanderen, en daartoe zo nodig een 
wetgevingsvoorstel indienen.

Or. en

Motivering

In deze fase voor een platform met open toegang zorgen, kan leiden tot vertraging bij het 
operationeel maken van het op 112 gebaseerde eCall-systeem ten bate van weggebruikers in 
de hele Unie. Wel moet de Commissie intensiever werken aan diensten met toegevoegde 
waarde die de consument extra voordelen bieden. Met name moet worden verduidelijkt onder 
welke voorwaarden derde partijen die particuliere eCall-diensten of diensten met 
toegevoegde waarde leveren, toegang krijgen tot gegevens die in het boordsysteem zijn 
opgeslagen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De invoering van eventuele extra 
boordtoepassingen of -diensten mag de 
inwerkingtreding en toepassing van deze 
verordening niet vertragen.

Or. en

Motivering

De uitrol van een interoperabel, EU-wijd eCall-boordsysteem vormt een belangrijke 
vooruitgang voor de verkeersveiligheid en mag dan ook geen verdere vertraging oplopen.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Als veiligheidsgerelateerd systeem 
moet eCall zo betrouwbaar mogelijk zijn. 
Daarom moeten de nauwkeurigheid van 
de minimumreeks van gegevens en de 
nauwkeurigheid en kwaliteit van de 
spraakverbinding worden gegarandeerd 
en moet een uniforme testregeling worden 
ontwikkeld om de levensduur en de 
duurzaamheid van het eCall-
boordsysteem te garanderen. Dit valt 
onder de periodieke technische controles 
die krachtens Verordening (EU) nr. .../...1*

worden verricht. In de bijlage daarvan 
moeten gedetailleerde testvoorschriften 
worden opgenomen.
__________________
Verordening van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de periodieke 
technische controle van motorvoertuigen 
en aanhangwagens en tot intrekking van 
Richtlijn 2009/40/EG (PB L ...).
*PB: nummer, datum en PB-referentie 
van doc. 2012/0184(COD) invullen.

Or. en

Motivering

Een met het eCall-boordsysteem uitgerust voertuig kan jarenlang intensief worden gebruikt 
zonder ooit ernstig beschadigd te raken bij een ernstig auto-ongeval. Het is dus mogelijk dat 
het al die jaren nooit wordt geactiveerd. Om ervoor te zorgen dat het eCall-boordsysteem te 
allen tijde automatisch een 112-noodoproep kan verzenden, moet het systeem periodiek 
worden getest opdat het gedurende de hele levensduur van het voertuig functioneert.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In kleine series gebouwde voertuigen 
zijn bij Richtlijn 2007/46/EG vrijgesteld 
van de eisen inzake de bescherming van de 
inzittenden in geval van frontale of 
zijdelingse botsing. Deze voertuigen 
moeten dan ook worden vrijgesteld van de 
verplichting om te voldoen aan de eCall-
vereisten.

(11) In kleine series gebouwde voertuigen 
zijn bij Richtlijn 2007/46/EG vrijgesteld 
van de eisen inzake de bescherming van de 
inzittenden in geval van frontale of 
zijdelingse botsing. Deze voertuigen 
moeten dan ook worden vrijgesteld van de
in deze verordening vervatte verplichting 
om te voldoen aan de eCall-vereisten.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze verordening is van toepassing vanaf 1 oktober 2015 en alle fabrikanten moeten zich 
tegen die datum aan de technische voorschriften aanpassen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van deze verordening 
zijn naast de definities van artikel 3 van 
Richtlijn 2007/46/EG en artikel 2 van 
Gedelegeerde Verordening (EU) 
nr. 305/20131212 de volgende definities 

Voor de toepassing van deze verordening 
zijn naast de definities van artikel 3 van 
Richtlijn 2007/46/EG de volgende 
definities van toepassing:
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van toepassing:

__________________
12PB L 91 van 3.4.2013, blz. 1.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 305/201312 van de Commissie zou in 
de praktijk betekenen dat de Commissie de definities in het onderhavige voorstel kan wijzigen 
door de desbetreffende definities in de gedelegeerde verordening te wijzigen. Aangezien de 
definities in dit artikel als essentiële elementen van de verordening worden beschouwd, mag 
de bevoegdheid om ze te wijzigen niet aan de Commissie worden gedelegeerd.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) "eCall-boordsysteem": een
noodsysteem, bestaande uit de apparatuur 
aan boord van het voertuig, samen met de 
middelen om een eCall-verbinding te 
activeren en te beheren en een boodschap 
te verzenden, dat automatisch door 
sensoren in het voertuig of manueel wordt 
geactiveerd, waarbij via openbare
draadloze mobielecommunicatienetwerken 
een gestandaardiseerde minimumreeks van 
gegevens wordt doorgezonden en op basis 
van het nummer 112 een audioverbinding 
tot stand wordt gebracht tussen de 
inzittenden van het voertuig en een 
publieke alarmcentrale;

Or. en

Motivering

eCall moet een openbaar noodoproepsysteem voor de gehele EU zijn.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De combinatie van beide definities zoals voorgesteld in dit artikel is zeer verwarrend, omdat 
de termen erg op elkaar lijken of ten minste met elkaar verband houden. De definities 
overlappen elkaar echter en zijn niet geharmoniseerd, aangezien er uiteenlopende termen 
worden gebruikt. Om verwarring te voorkomen, moet de tweede definitie worden geschrapt en 
moet de eerste definitie in de hele tekst worden gebruikt.

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) "eCall": een noodoproep vanuit 
een voertuig naar het nummer 112, die 
via het eCall-boordsysteem wordt 
verzonden.

Or. en

Motivering

Deze definitie is een essentieel element voor de toepassing van deze verordening en moet dus 
in de tekst van het voorstel zelf worden gespecificeerd.
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Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) "alarmcentrale" (ook "PSAP" –
Public Safety Answering Point): de 
fysieke locatie waar de noodoproepen 
eerst worden ontvangen onder de 
verantwoordelijkheid van een openbare 
instantie of een door de overheid van de 
desbetreffende lidstaat erkende 
particuliere organisatie;

Or. en

Motivering

Deze definitie is een essentieel element voor de toepassing van deze verordening en moet dus 
in de tekst van het voorstel zelf worden gespecificeerd.

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) "minimumreeks van gegevens" 
(ook "MSD" – minimum set of data): de 
naar de eCall-alarmcentrale 
doorgezonden informatie zoals 
gedefinieerd in EN-norm 15722 ("Road 
transport and traffic telematics – eSafety 
– eCall minimum set of data (MSD)");

Or. en

Motivering

Deze definitie is een essentieel element voor de toepassing van deze verordening en moet dus 
in de tekst van het voorstel zelf worden gespecificeerd.
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Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quinquies) "apparatuur aan boord van 
het voertuig": apparatuur in het voertuig 
die toegang geeft of heeft tot de in het 
voertuig aanwezige gegevens die nodig 
zijn om de eCall-transactie te verrichten 
via een openbaar netwerk voor draadloze 
mobiele communicatie;

Or. en

Motivering

Deze definitie is een essentieel element voor de toepassing van deze verordening en moet dus 
in de tekst van het voorstel zelf worden gespecificeerd.

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 sexies) "openbaar netwerk voor 
draadloze mobiele communicatie": een 
openbaar toegankelijk netwerk voor 
draadloze mobiele communicatie 
overeenkomstig Richtlijn 2002/22/EG1 en 
Richtlijn 2002/21/EG2 van het Europees 
Parlement en de Raad;
__________________
1 Richtlijn 2002/21/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten 
(kaderrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, 
blz. 33).
2 Richtlijn 2002/22/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
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inzake de universele dienst en 
gebruikersrechten met betrekking tot 
elektronische-communicatienetwerken en 
-diensten (universeledienstrichtlijn) (PB 
L 108 van 24.4.2002, blz. 51).

Or. en

Motivering

Deze definitie is een essentieel element voor de toepassing van deze verordening en moet dus 
in de tekst van het voorstel zelf worden gespecificeerd.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Hoewel de eCall-functionaliteit tot op zekere hoogte ook via draagbare apparatuur (zoals 
mobiele telefoons) kan worden aangeboden, moet de verplichte invoering in nieuwe 
typegoedgekeurde voertuigen worden gebaseerd op ingebouwde boordapparatuur, omdat 
draagbare apparatuur kan worden verwijderd of men gewoon kan vergeten deze te activeren.

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fabrikanten tonen aan dat al hun nieuwe 
voertuigtypes zodanig zijn gebouwd dat in 
geval van een ernstig ongeval op het 

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

een ernstig ongeval wordt gedetecteerd 
door de activering van een of meer 
sensoren en/of processors in het voertuig,
automatisch een eCall plaatsvindt naar het 
noodnummer 112.

Or. en

Motivering

In de definitie van deze essentiële verplichting voor de fabrikanten wordt de onduidelijke term 
"ernstig ongeval" gebruikt. Daarom moet nader worden verduidelijkt dat er van een ernstig 
ongeval sprake is wanneer ten minste één sensor en/of processor in het voertuig een ongeval 
als ernstig detecteert en wordt geactiveerd.

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Alle nieuwe voertuigtypen moeten met het eCall-boordsysteem worden uitgerust.

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste en tweede alinea doen geen 
afbreuk aan het recht van de eigenaar van 
het voertuig om naast het eCall-
boordsysteem een ander in het voertuig 
geïnstalleerd systeem voor noodoproepen 
te gebruiken dat een soortgelijke dienst 
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verleent. In dat geval voldoet dit andere 
systeem voor noodoproepen aan norm 
EN 16102 "Intelligent transport system –
eSafety – Third Party Services Supported 
eCall – Operating Requirements" en 
tonen de fabrikanten aan dat het 
boordsysteem een schakelmechanisme 
bevat dat waarborgt dat er slechts één 
systeem tegelijk actief is en dat het eCall-
boordsysteem het automatisch overneemt 
indien het andere systeem voor 
noodoproepen buiten werking is.

Or. en

Motivering

Door diensten van derden ondersteunde eCall-systemen kunnen naast het op 112 gebaseerde 
eCall-boordsysteem bestaan, op voorwaarde dat de openbare, op 112 gebaseerd eCall-dienst 
altijd ten minste als noodoplossing beschikbaar is.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Amendement naar aanleiding van de schrapping van de definitie ven "boordsysteem".

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alleen eCall-boordsystemen die kunnen 
worden getest, worden aanvaard met het 
oog op typegoedkeuring.

4. Alleen ingebouwde eCall-
boordsystemen die kunnen worden getest, 
worden aanvaard met het oog op 
typegoedkeuring.

Or. en

Motivering

Hoewel de eCall-functionaliteit tot op zekere hoogte ook via draagbare apparatuur (zoals 
mobiele telefoons) kan worden aangeboden, moet de verplichte invoering in nieuwe 
typegoedgekeurde voertuigen worden gebaseerd op ingebouwde boordapparatuur, omdat 
draagbare apparatuur kan worden verwijderd of men gewoon kan vergeten deze te activeren.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De fabrikanten tonen aan dat de 
inzittenden van het voertuig een 
waarschuwing krijgen indien tijdens of na 
de zelftest een kritieke systeemstoring 
wordt gedetecteerd waardoor geen eCalls 
kunnen worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Afstemming op de verplichting van de fabrikant inzake toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie krachtens Verordening (EG) nr. 715/2007 betreffende de 
typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie.

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In wijzigingen van Richtlijn 2007/46/EG is reeds voorzien in artikel 11 van dit voorstel. 
Wanneer deze verordening eenmaal is vastgesteld, wordt zij, samen met de gedelegeerde 
handelingen die op grond daarvan worden goedgekeurd, een afzonderlijke verordening in het 
kader van de EG-typegoedkeuringsprocedure die is vastgesteld bij Richtlijn 2007/46/EG.

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in alinea 1 vermelde technische 
voorschriften en tests worden gebaseerd op 
de in de alinea's 2, 3, 4 en 6 uiteengezette 
voorschriften en op de volgende normen, 
voor zover van toepassing:
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Or. en

Motivering

Alinea 2 bevat een zeer belangrijk voorschrift betreffende het functioneren van eCall, 
waarmee rekening moet worden gehouden bij de vaststelling van gedetailleerde technische 
voorschriften en tests.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de termijn voor de bewaring van de 
gegevens in het boordsysteem;

f) de termijn voor de bewaring van de 
gegevens in het eCall-boordsysteem;

Or. en

Motivering

Amendement naar aanleiding van de schrapping van de definitie ven "boordsysteem".

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) eventuele noodzakelijke aanvullende 
informatie over de verwerking van 
persoonsgegevens in verband met het 
verlenen van particuliere eCall-diensten 
en/of diensten met toegevoegde waarde.

i) eventuele noodzakelijke aanvullende 
informatie over de verwerking van 
persoonsgegevens in verband met het 
verlenen van particuliere eCall-diensten 
en/of diensten met toegevoegde waarde, 
met name rekening houdend met het feit 
dat er verschillen kunnen zijn tussen de 
gegevensverwerking door het eCall-
boordsysteem en de gegevensverwerking 
door de particuliere eCall-systemen of 
andere diensten met toegevoegde waarde, 
in het bijzonder als het voertuig 
permanent wordt gevolgd.

Or. en
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Motivering

Consumenten moeten duidelijke informatie krijgen over de gegevensverwerking door 
particuliere dienstverleners.

Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De fabrikanten verstrekken de in lid 
3 vermelde informatie als onderdeel van 
de technische documentatie die bij het 
voertuig wordt geleverd.

Or. en

Motivering

Er moet ook worden verduidelijkt hoe de informatie over de verwerking van 
persoonsgegevens aan de consument wordt verstrekt.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

TOELICHTING

Inleiding
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Volgens de gegevens die de Commissie heeft verzameld, deden zich in 2012 op de Europese 
wegen ruim een miljoen verkeersongevallen voor, waarbij ongeveer 28 000 mensen het leven 
lieten en meer dan 1,5 miljoen gewonden vielen. Naast het menselijk leed dat achter die 
doden en gewonden schuilgaat, vertegenwoordigen deze ongevallen ook een economische 
kostprijs voor de samenleving van ca. 130 miljard euro per jaar.

De EU is vastbesloten het aantal verkeersongevallen te verminderen en de gevolgen van 
ongevallen – wanneer die zich toch nog voordoen – te milderen. Als eCall eenmaal in de hele 
EU operationeel is en iedere chauffeur erover beschikt, zal het in grote mate bijdragen aan de 
verwezenlijking van deze doelstellingen. Het grootste voordeel zal zijn dat er minder 
dodelijke verkeersslachtoffers zullen vallen en dat de verwondingen als gevolg van 
verkeersongevallen minder ernstig zullen zijn doordat nooddiensten sneller op de plaats van 
het ongeval zullen aankomen.

Het Europees Parlement was al lang een groot voorstander van de invoering van eCall. Op 
12 juli 2012 nam het met een grote meerderheid het gezamenlijke verslag van IMCO en 
TRAN over "eCall: een nieuwe 112-dienst voor burgers" aan. De rapporteur had toen het 
genoegen het rapporteurschap te delen met Dieter-Lebrecht Koch. In dat verslag werd 
betreurd dat de vrijwillige invoering van eCall tot dan toe vertraging opliep en niet vorderde, 
en werd kennis genomen van de effectbeoordeling van de Commissie, waaruit bleek dat de 
verplichte invoering van eCall door wetgeving de enige optie was om alle positieve resultaten 
te bereiken. Het Parlement heeft de Commissie toen gevraagd om in het kader van Richtlijn 
2007/46/EG een voorstel in te dienen voor de verplichte implementatie tegen 2015 van een 
openbaar, op 112 gebaseerd eCall-systeem in alle nieuwe typegoedgekeurde auto's in alle 
lidstaten.

De rapporteur is dan ook verheugd over het voorstel van de Commissie betreffende de 
verplichte uitrusting van voertuigen met het eCall-boordsysteem, dat is ingediend samen met 
het voorstel betreffende de invoering van een interoperabele eCall in de hele EU. Als deze 
twee voorstellen eenmaal zijn aangenomen, zullen zij het eCall-kader aanvullen zodat alle 
nieuwe modellen personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen vanaf oktober 2015 met eCall 
worden uitgerust en zodat de nodige infrastructuur wordt opgezet om eCalls naar behoren te 
ontvangen en te behandelen in alarmcentrales. Zo zal de compatibiliteit, interoperabiliteit en 
continuïteit van de EU-wijde eCall-dienst worden gegarandeerd.

De rapporteur is van mening dat beide voorstellen goed aansluiten bij de verzoeken van het 
Parlement en stelt voor om de kernonderdelen ervan te steunen. Op die manier, en door de 
voorstellen van de Commissie spoedig te behandelen, kan het Parlement een leidende rol op 
zich nemen onder de voorstanders van de invoering van eCall, en er zo toe bijdragen dat eCall 
tegen de overeengekomen deadline van 2015 werkelijkheid wordt.

Wat betreft het voorstel inzake de typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het eCall-
boordsysteem, waarover dit verslag gaat, steunt de rapporteur ten volle het Commissievoorstel 
en de doelstellingen daarvan. Wel is de rapporteur van oordeel dat het voorstel op een aantal 
punten kan worden aangescherpt of verduidelijkt om ervoor te zorgen dat alle betrokken 
partijen er baat bij vinden.
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Aanvullende nooddiensten en/of diensten met toegevoegde waarde (platform met open 
toegang)

Met de invoering van een openbare, EU-wijde eCall-dienst zullen nieuwe voertuigen worden 
voorzien van een ingebouwd basistelematicaplatform dat technische componenten met elkaar 
verbindt (draadloze communicatie met nauwkeurige plaatsbepalingstechnologie en verbinding 
met de besturings- en sensorsystemen van de auto), en dat de basis kan vormen van een aantal 
ingebouwde toepassingen of diensten.

Om de vrije keuze van de consument en eerlijke concurrentie te garanderen, innovatie te 
stimuleren en het concurrentievermogen te bevorderen, moet het eCall-systeem volgens de 
rapporteur openstaan voor mogelijke toekomstige ingebouwde toepassingen en diensten. 
Tegelijk vindt rapporteur echter dat de nadruk in de eerste plaats op de veiligheidsaspecten 
moet liggen. De invoering van eventuele extra toepassingen of diensten mag de invoering van 
het op 112 gebaseerde eCall-noodoproepsysteem niet vertragen. Wel moet de Commissie 
worden aangemoedigd om nog intensiever te werken aan diensten met toegevoegde waarde 
die de consument en het bedrijfsleven extra voordelen kunnen bieden, met name wat de 
bescherming van persoonsgegevens betreft.

Particuliere noodoproepdiensten (door derden ondersteunde eCall-systemen)

Particuliere noodoproepdiensten zijn in Europa voor het eerst ingevoerd in de jaren 90 en 
worden tegenwoordig aangeboden door verscheidene automerken en dienstverleners. 
Momenteel is echter slechts ongeveer 0,7% van de voertuigen in de EU met een particulier 
eCall-systeem uitgerust, en dat aantal neemt nauwelijks toe. Bovendien bieden deze 
merkgebonden systemen geen EU-wijde interoperabiliteit of continuïteit. Gewoonlijk worden 
zij slechts aangeboden in auto's van de hogere klassen en in landen waar de commerciële 
vraag in dit segment groot genoeg is.

De rapporteur is van mening dat een EU-wijde openbare eCall-dienst op basis van het 
alarmnummer 112 en particuliere noodoproepdiensten naast elkaar kunnen bestaan, op 
voorwaarde dat de nodige maatregelen worden getroffen om de continuïteit van de 
dienstverlening aan de consument te waarborgen en persoonsgegevens te beschermen.

eCall moet een openbare en gratis noodoproepdienst worden ten behoeve van alle 
autobestuurders overal in Europa, ongeacht van welk merk hun auto is. Alle voertuigen 
moeten met de openbare, op 112 gebaseerd eCall-dienst worden uitgerust. Deze moet altijd, 
ten minste als noodoplossing, beschikbaar blijven. Bovendien moeten consumenten duidelijke 
informatie krijgen over de verschillen tussen het eCall-boordsysteem en het door derden 
ondersteunde eCall-systeem, en moeten zij de mogelijkheid hebben om om het even wanneer 
op de EU-wijde eCall-dienst over te stappen.

Verdere toelichting

Naast het bovenstaande vindt de rapporteur het belangrijk dat er in het hele voorstel voor 
wordt gezorgd dat de verplichte invoering van het eCall-boordsysteem wordt gebaseerd op 
ingebouwde boordapparatuur en niet op draagbare toestellen (zoals mobiele telefoons), omdat 
deze laatste kunnen worden verwijderd of men gewoon kan vergeten ze te activeren.
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Voorts moet het voorstel van de Commissie om de verplichting om voertuigen met het eCall-
boordsysteem uit te rusten, in eerste instantie alleen te laten gelden voor voertuigen waarin al 
een passend activeringsmechanisme bestaat, worden gesteund. Wel moet de Commissie 
worden aangemoedigd om, op basis van de lopende werkzaamheden, een stap verder te gaan 
en voorstellen in te dienen om de verplichte invoering van eCall zo spoedig mogelijk uit te 
breiden tot motorfietsen, zware vrachtwagens, bussen en touringcars.

De rapporteur meent ook dat het eCall-systeem periodiek moet worden getest opdat het 
gedurende de hele levensduur van het voertuig functioneert. Aangezien dit buiten de 
wetgeving inzake typegoedkeuring valt en dus niet in dit voorstel verplicht kan worden 
gesteld, moeten de medewetgevers worden aangemoedigd om bij de herziening van Richtlijn 
2009/40/EG betreffende de periodieke technische controle rekening te houden met de 
invoering van het eCall-systeem.

Om deze wetgevingshandeling duidelijker te maken, stelt de rapporteur ten slotte een aantal 
wijzigingen voor in de gebruikte definities en in de delegatie aan de Commissie van de 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen.
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BIJLAGE – LIJST VAN SUGGESTIES VAN BELANGHEBBENDEN

Disclaimer

De onderstaande lijst van belanghebbenden is verzameld op basis van bijeenkomsten, e-mails 
en stellingnames en is aangelegd vanaf de datum van benoeming van de rapporteur tot de 
uiterste datum voor de indiening van dit ontwerpverslag in oktober 2013.

Er zij op gewezen dat deze lijst niet limitatief is omdat er moeilijk alle impliciete bijdragen, 
pleidooien en adviezen in kunnen worden vermeld die tot de opstelling van dit rapport 
aanleiding hebben gegeven. Ook zij opgemerkt dat dit ontwerpverslag slechts de beginfase 
inluidt van de wetgevingswerkzaamheden in het Parlement, in die zin dat de beraadslagingen 
en het wetgevingswerk nog zullen doorgaan totdat deze wetgeving uiteindelijk compleet is 
goedgekeurd en afgerond. De belanghebbenden zullen ook in latere stadia nog een inbreng 
leveren; de bijgaande lijst is derhalve niet compleet.

De rapporteur wil met dit voorlopige lobbyistendossier alleen maar openlijk laten zien waarop 
de inspiratie voor dit ontwerpverslag berust.

Lijst van belanghebbenden

 ACEA – Europese vereniging van autoconstructeurs
 AFCAR – Alliance for the Freedom of Car Repair
 BMW
 BOSCH
 CLEPA – Europese vereniging van toeleveranciers
 EENA
 ERTICO
 ETSC – Europese raad voor de verkeersveiligheid
 Europees GNSS-agentschap
 FIA – Federation Internationale de l'Automobile
 FIGIEFA – Internationale vereniging van distributeurs actief op de aftermarket van de 

autosector
 GDV – Algemeen verbond van de Duitse verzekeringssector
 Hyundai
 IMA – Inter Mutuelles Assistance
 Insurance Europe
 JAMA
 PSA
 SNSA – Syndicat National des Sociétés d’Assistance
 Toyota Motor Europe
 VDA – Duitse vereniging van de automobielsector

Ten slotte heeft de rapporteur een aantal jaar rond dit onderwerp gewerkt, onder meer als 
corapporteur van het initiatiefverslag van 2012. Wat betreft belanghebbenden die vóór de 
aanvang van de werkzaamheden rond dit verslag suggesties hebben gedaan, gelieve contact 
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op te nemen met het kantoor van de rapporteur.


