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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen har arbetat med e-callsystemet sedan 2005 och tänkte först försöka införa det 
på frivillig basis. Denna frivilliga strategi visade sig inte fungera: i dag är bara ca 0,7 procent 
av fordonen utrustade med ett e-callsystem.

För att komma till rätta med denna situation väljer nu kommissionen en reglerande strategi 
som går ut på att e-call ska bli en obligatorisk tjänst i nya fordon. Systemet kommer att 
baseras på installation av typgodkänd utrustning för det gemensamma europeiska larmnumret 
112 i alla fordon och en ram för att hantera e-call i telekommunikationsnät och larmcentraler.
Genom denna strategi kommer e-call att bli tillgängligt för alla medborgare i Europa som en 
EU-omfattande tjänst.

Kompletterande nödtjänster och/eller mervärdestjänster (öppen plattform)

I och med införandet av en allmän EU-omfattande e-calltjänst kommer framtidens bilar att 
förses med en grundläggande fordonsbaserad telematikplattform med tillhörande tekniska 
komponenter (trådlös kommunikation med tillförlitlig positioneringsteknik och en anslutning 
till bilens kontroll- och sensorsystem). Er föredragande anser emellertid att andra tjänster som 
erbjuds användarna ska behandlas inom ramen för en särskild förordning om intelligenta 
transportsystem och telematikplattformar. Förordningen om typgodkännandekrav för e-
callsystem bör endast inriktas på de larmtjänster som erbjuds genom den europeiska 
infrastrukturen med larmnumret 112. Att införa en plattform med fritt tillträde i detta skede 
kan leda till luckor i lagstiftningen avseende ägande och ansvar, och även till ytterligare 
förseningar när det gäller att få det 112-baserade nödsamtalssystemet att fungera som det är 
tänkt. Kommissionen bör dock senast i april 2014 föreslå en förordning om mervärdestjänster 
som skulle kunna ge konsumenterna ytterligare fördelar.

Privata nödsamtalstjänster (e-callsystem i tredje parts regi)

E-callsystem i tredje parts regi bör få finnas parallellt med det e-callsystem som bygger på 
larmnummer 112, och en definition för detta bör införas.
Dessutom bör e-callsystem i tredje parts regi få finnas parallellt med det fordonsbaserade e-

callsystem som bygger på larmnummer 112, endast under förutsättning att den allmänna 
larmnummer 112-baserade e-calltjänsten alltid är tillgänglig åtminstone som reservalternativ.

Andra förtydliganden

För att förtydliga de olika processer och delar som formar det fordonsbaserade e-callsystemet, 
har er föredragande valt att detaljbeskriva definitionerna för följande faktorer: själva samtalet, 
utrustningen, nätverket som överför informationen och mottagaren. I de ursprungliga 
definitionerna särskiljs inte dessa olika begrepp tillräckligt tydligt.

När det gäller kompatibiliteten med systemen för satellitnavigering, Galileo och Egno, tror 
föredraganden inte att det är genomförbart att fullgöra utvecklingen av en positionsmottagare 
om inte positionssatelliterna är fullt tillgängliga. Tills så är fallet bör detta inte vara ett 
obligatoriskt krav.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Det behövs fortfarande förbättringar 
av 112-tjänstens funktion inom 
Europeiska unionen, så att hjälpen 
kommer fram snabbt och effektivt i 
nödsituationer.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) E-callsystemet kommer att bli en 
viktig struktur med många aktörer som 
arbetar för människors liv och säkerhet. 
Därför måste ansvarsfrågan lösas på ett 
betryggande sätt i denna förordning, så 
att användarna får fullt förtroende för e-
callsystemet och så att det kan fungera 
störningsfritt.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Tillhandahållande av korrekt, 
tillförlitlig positionsbestämning är en viktig 
del av en ändamålsenlig drift av 

(6) Tillhandahållande av korrekt, 
tillförlitlig positionsbestämning är en viktig 
del av en ändamålsenlig drift av 
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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.

fordonsbaserade e-callsystem. Det bör 
därför föreskrivas att tjänsten ska vara 
fullständigt kompatibel med de globala 
navigeringssatellitsystemens tjänster, 
framför allt de system som byggts upp 
inom Galileo- och Egnos-programmen, när 
de väl blivit helt driftfärdiga, 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.

Ändringsförslag 4

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 personbilar 
och lätta nyttofordon (kategorierna M1 och 
N1) för vilka lämpliga 
utlösningsmekanismer redan finns. 
Kommissionen bör dock undersöka om 
det skulle gå att föreskriva e-call som 
obligatoriskt också för andra 
fordonskategorier än dem som ingår i 
denna förordning.

Ändringsförslag 5

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 

(8) Obligatorisk montering av e-call i 
fordon bör inte påverka rätten för alla 
berörda parter, såsom biltillverkare och 
oberoende aktörer, att erbjuda 
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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.

kompletterande nödtjänster av privata 
leverantörer parallellt med, eller som 
påbyggnad på, det 112-baserade e-
callsystemet. Sådana tilläggstjänster bör 
dock certifieras av en behörig myndighet 
som erkänts av 
trafiksäkerhetsmyndigheterna, så att de 
inte ytterligare distraherar föraren, och 
konsumenten måste ha rätt att avstå från 
dem.

Ändringsförslag 6

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 
alla delar i det fordonsbaserade e-
callsystemet vara tillgängliga för 
reparations- och underhållsändamål i 
enlighet med gällande lagstiftning.

Kommissionen bör utan dröjsmål och efter 
samråd med alla berörda parter lägga 
fram ett lagstiftningsförslag om 
stödtjänsterna och en standardiserad och 
driftskompatibel telematikplattform med 
öppen åtkomst som skulle kunna 
utvecklas för eventuella framtida 
fordonsbaserade tillämpningar eller 
tjänster.

För att anpassa sättet att komma åt 
information om fordonsreparation och 
fordonsunderhåll till teknikens framsteg 
måste man arbeta för en 
överenskommelse om de tekniska kraven 
på fordonsbaserade system och uppdatera 
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den nuvarande unionslagstiftningen i 
enlighet med detta.
I detta syfte bör kommissionen specificera 
och uppdatera förteckningen över 
prioriterade åtgärder i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/40/EU8a. Ytterligare klargöranden 
bör göras av villkoren för hur 
tredjepartsleverantörer av 
mervärdestjänster kan få tillgång till 
uppgifter som finns lagrade i det 
fordonsbaserade systemet.
_________________
8aEuropaparlamentets och rådets direktiv 
2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett 
ramverk för införande av intelligenta 
transportsystem på vägtransportområdet 
och för gränssnitt mot andra 
transportslag (EUT L 207, 6.8.2010, s. 1).

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Införande av eventuella ytterligare 
fordonsbaserade tillämpningar eller 
tjänster bör inte försena denna 
förordnings ikraftträdande eller 
tillämpning.

Ändringsförslag 8
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 och 
tjänsteleverantörerna bör få tillräckligt 
med tid på sig att anpassa sig till de 
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tekniska kraven i den här förordningen 
efter det datum då förordningen och de 
delegerade akter som antas i enlighet med 
den offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, med tanke på att de 
tekniska kraven avseende provning, 
tillämpning av relevanta standarder och 
skydd av personuppgifter och personlig 
integritet kommer att fastställas efter det 
att denna förordning trätt i kraft med 
hjälp av delegerade akter.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1

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 
nödanropssystem som består av 
utrustningen i fordonet tillsammans med 
sätt att utlösa, hantera och verkställa e-
callöverföringen, och som aktiveras 
antingen automatiskt genom sensorer i 
fordonet eller manuellt och via trådlösa 
mobiltelenät sänder ut signaler för att 
möjliggöra överföring av en 
standardiserad minimiuppsättning 
uppgifter och för att upprätta en 112-
baserad ljudkanal eller en ljudkanal 
baserad på en tredjepartstjänst som stöder 
e-call mellan de personer som befinner sig 
i fordonet och en larmcentral.

Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. e-callsamtal: fordonsbaserat 
nödsamtal till larmnummer 112 som görs 
via det fordonsbaserade e-callsystemet.
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Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. tredjepartstjänst som stöder e-call 
(TPS-eCall): ett nödanropssystem enligt 
standard EN 16102: 2011 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.

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. larmcentral (PSAP): den fysiska plats 
där nödsamtal först tas emot under ansvar 
av en offentlig myndighet eller av en 
privat organisation som är erkänd av den 
berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag 13

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



PE522.901v03-00 10/18 AD\1014177SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. minimiuppsättning uppgifter: den 
information som definieras av standarden 
”Road transport and traffic telematics –
Esafety – ECall minimum set of data 
(MSD)” (EN 15722) och som skickas till 
larmcentralen för e-call.

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2e. utrustning i fordonet: utrustning i det 
fordon som tillhandahåller eller har 
tillgång till de uppgifter i fordonet som 
krävs för att genomföra e-
calltransaktionen via ett allmänt trådlöst 
mobiltelenät.

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2f. trådlöst mobiltelenät: ett trådlöst 
mobiltelenät som är tillgängligt för 
allmänheten i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/21/EG12a och 2002/22/EG12b.
__________________
12a Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett 
gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektiv) 
(EGT L 108, 24.4.2002, s. 33).
12b Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 
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om samhällsomfattande tjänster och 
användares rättigheter avseende 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (direktiv om 
samhällsomfattande tjänster) (EGT L 108, 
24.4.2002, s. 51).

Ändringsförslag 16

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 är 
försedda med ett inbyggt fordonsbaserat e-
callsystem i enlighet med denna förordning 
och de delegerade akter som antas i 
enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta påverkar inte fordonsägarens rätt 
att utöver det fordonsbaserade e-
callsystemet använda ett annat 
nödanropssystem som installeras i 
fordonet och tillhandahåller en liknande 
tjänst. I så fall ska detta andra 
nödanropssystem vara kompatibelt med 
standard EN 16102 ”Intelligent transport 
system -ESafety- Third Party Services 
Supported eCall - Operating 
Requirements”. Tillverkarna ska visa att 
det fordonsbaserade systemet har en 
omkopplingsmekanism som garanterar att 
bara ett system i taget är aktivt och att det 
fordonsbaserade e-callsystemet 
automatiskt tar över om det andra 
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nödanropssystemet inte är i drift.

Ändringsförslag 18

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 globala 
satellitnavigeringssystem som är i drift, 
inbegripet systemen Galileo och Egnos, 
12 månader efter det att de uppnått 
inledande driftskapacitet.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Bara sådana fordonsbaserade e-
callsystem som kan provas får godtas vid 
typgodkännandet.

4. Bara sådana inbyggda fordonsbaserade 
e-callsystem som kan provas får godtas vid 
typgodkännandet.

Ändringsförslag 20

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 för 
fordonsreparations- och 
fordonsunderhållsändamål, enligt 
Europaparlamentets och rådets 



AD\1014177SV.doc 13/18 PE522.901v03-00

SV

förordning nr 715/200714a, samt för 
utveckling och genomförande av 
ytterligare tjänster, utgående från en 
driftskompatibel, standardiserad och 
öppen plattform för eventuella framtida 
fordonsbaserade tillämpningar eller 
tjänster.
__________________
14a Europaparlamentets och rådets 
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) och om 
tillgång till information om reparation 
och underhåll av fordon (EUT L 171, 
29.6.2007, s. 1).

Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. För fordonsreparations- och 
fordonsunderhållsändamål och för 
framtida fordonsbaserade tillämpningar 
eller tjänster ska fordonstillverkarna och 
oberoende aktörer under kommissionens 
överinseende senast i januari 2017 nå en 
överenskommelse om de tekniska kraven 
för en driftskompatibel, standardiserad 
och säker plattform med öppen åtkomst 
som det fordonsbaserade e-callsystemet 
ska baseras på.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. 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 fordonsreparations- och 
fordonsunderhållsändamål och för 
framtida fordonsbaserade program eller 
tjänster.

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6c. Genom att dessa lagstiftningsakter 
antas kommer kommissionen att skapa de 
tekniska förutsättningarna för en 
driftskompatibel, standardiserad, säker 
och öppen plattform. Detta måste erbjuda 
alla marknadsaktörer utan diskriminering 
tillgång till reparations- och 
underhållsarbeten.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. 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.

7. 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.
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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 
berörda parter och bygga på de tillämpliga 
krav som anges i punkterna 3, 4 och 6 i 
följande standarder:

(a) EN 16072 ”Intelligent transport system 
– E-Safety – Pan-European eCall –
Operating requirements”.

a) CEN EN 16072: 2011 ”Intelligent 
transport system – E-Safety – Pan-
European eCall – Operating requirements”.

(b) EN 16062 ”Intelligent transport 
systems – E-Safety – E-Call high level 
application requirements (HLAP)”.

b) CEN EN 16062: 2011 ”Intelligent 
transport systems – E-Safety – E-Call high 
level application requirements (HLAP)”.

(c) EN 16454 ”Intelligent transport systems 
– eSafety – eCall end-to-end conformance 
testing”, vad gäller fordonsbaserade e-
callsystems överensstämmelse med 
alleuropeiskt e-call.

c) CEN EN 16454: Version ”Intelligent 
transport systems – eSafety – eCall end-to-
end conformance testing”, vad gäller 
fordonsbaserade e-callsystems 
överensstämmelse med alleuropeiskt e-call.

ca) CEN EN 15722:2011 ”Intelligent 
transport systems - eSafety - eCall 
minimum set of data (MSD)”.
(cb) CEN EN 16102:2011 ”Intelligent 
transportation systems – eCall Operating 
requirements for third party support”.

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

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

Ändringsförslag 25

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
information som definieras av standarden 
"Road transport and traffic telematics –
eSafety – eCall minimum set of data 
(MSD)" (EN 15722) som skickas till 
larmcentralen för eCall.
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Formerna för utövande av rättigheter 
som registrerad.

h) Formerna för utövande av rättigheter 
som registrerad, med erbjudan om en 
oberoende kontaktpunkt för 
handläggning av klagomål.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 7

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 juni 2016 
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.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Article 10a
Rapport

Senast den 1 oktober 2018 ska 
kommissionen utvärdera det 
fordonsbaserade e-callsystemets 
användningsgrad och inverkan. Denna 
utvärdering ska läggas fram för 
Europaparlamentet och rådet.
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 12 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ska tillämpas från och med den 
1 oktober 2015.

Det ska tillämpas från och med den
1 juni 2016.
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