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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie werkt sinds 2005 aan voorstellen betreffende eCall en overwoog aanvankelijk 
om het systeem alleen op vrijwillige basis in te voeren. Deze benadering bleek echter een 
mislukking: momenteel is slechts ongeveer 0,7% van alle voertuigen met een eCall-systeem 
uitgerust.

Om deze situatie recht te trekken heeft de Commissie inmiddels voor een "regelgevende" 
aanpak gekozen, die inhoudt dat eCall verplicht in nieuwe voertuigen moet worden 
geïnstalleerd. Dat betekent dat alle voertuigen moeten worden uitgerust met apparatuur die 
een typekeuring heeft ondergaan voor het universele Europese alarmnummer 112 en dat er 
een kader moet worden gecreëerd voor de verwerking van eCalls door de 
telecommunicatienetwerken en alarmcentrales. Hierdoor zullen alle burgers in de Unie over 
de EU-wijde eCall-dienst kunnen beschikken.

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). De rapporteur is evenwel van mening dat 
andere diensten aan consumenten in een speciaal hiertoe opgestelde verordening betreffende 
intelligente verkeerssystemen en telematicaplatforms moeten worden behandeld. De eCall-
verordening inzake typegoedkeuringseisen moet zich uitsluitend toespitsen op nooddiensten 
die verleend worden via de infrastructuur rond het Europese noodnummer 112. De invoering 
in dit stadium van een platform met open toegang kan tot een wetgevend vacuüm leiden met 
betrekking tot eigendom en verantwoordelijkheid en tot bijkomende vertraging bij het 
operationeel maken van het op het 112-nummer gebaseerde eCall-systeem. De Commissie 
moet niettemin uiterlijk in april 2014 een voorstel doen voor een verordening inzake diensten 
met toegevoegde waarde, die de consumenten extra voordelen zou kunnen bieden.

Particuliere noodoproepdiensten (door derden ondersteunde eCall-systemen)

Door diensten van derden ondersteunde eCall-systemen moeten naast het op het 
noodnummer 112 gebaseerde eCall-systeem kunnen bestaan en moeten bijgevolg 
gedefinieerd worden. Door diensten van derden ondersteunde eCall-systemen mogen evenwel 
alleen naast het op het noodnummer 112 gebaseerde eCall-boordsysteem bestaan als de 
openbare, op 112 gebaseerde eCall-dienst altijd ten minste als noodoplossing beschikbaar is.

Verdere toelichting

Om de verschillende processen en onderdelen van het eCall-boordsysteem te verduidelijken, 
heeft de rapporteur besloten om een gedetailleerdere definitie te bieden voor de oproep zelf, 
de apparatuur, het netwerk dat de informatie overdraagt en de ontvanger van de informatie. 
De oorspronkelijke definities maken hiertussen geen duidelijk onderscheid.
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Voor wat de compatibiliteit met de satellietsystemen Galileo en EGNOS betreft, is de 
rapporteur van mening dat het niet mogelijk is om de ontwikkeling van een 
plaatsbepalingsontvanger te voltooien alvorens de plaatsbepalingssatellieten volledig 
beschikbaar zijn. Zolang dit niet het geval is, mogen er hieromtrent geen verplichte eisen 
worden gesteld.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 2

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

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

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

Or. en

Amendement 3

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 van derden aan te bieden, die 
gelijklopen met of voortbouwen op het op 
112 gebaseerde eCall-boordsysteem. Deze 
aanvullende nooddiensten moeten echter 
zodanig zijn ontworpen dat ze de 
bestuurder niet extra afleiden en de keuze 
ervoor moet aan de consument worden 
overgelaten.

Or. en

Amendement 4

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 
de Commissie na raadpleging van alle 
belanghebbenden een nieuwe verordening 
betreffende aanvullende diensten 
voorstellen alsook een gestandaardiseerd 
interoperabel telematicaplatform waarvan 
het gebruik in de toekomst kan worden 
uitgebreid tot andere boordtoepassingen of 
-diensten. Met dit doel voor ogen moet de 
Commissie voor april 2014 specifieke 
informatie verstrekken evenals een update 
van de lijst met prioritaire maatregelen 
die is opgenomen in Richtlijn 2010/40 van 
7 juli 2010 betreffende het kader voor het 
invoeren van intelligente 
vervoerssystemen op het gebied van 
wegvervoer en voor interfaces met andere 
vervoerswijzen. Er moet worden 
verduidelijkt onder welke voorwaarden 
derde partijen die diensten met 
toegevoegde waarde leveren, toegang 
kunnen krijgen tot gegevens die in het 
boordsysteem zijn opgeslagen.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Volgens de aanbevelingen van de 
groep "gegevensbescherming artikel 29", 
die vervat zijn in het op 26 september 
20061 goedgekeurde werkdocument 
betreffende de gevolgen van het eCall-
initiatief moet de verwerking van 
persoonsgegevens via het eCall-
boordsysteem beantwoorden aan de regels 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens die zijn vastgesteld in 
Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke 

(13) Volgens de aanbevelingen van de 
groep "gegevensbescherming artikel 29", 
die vervat zijn in het op 26 september 
20061 goedgekeurde werkdocument 
betreffende de gevolgen van het eCall-
initiatief moet de verwerking van 
persoonsgegevens via het eCall-
boordsysteem beantwoorden aan de regels 
inzake de bescherming van
persoonsgegevens die zijn vastgesteld in 
Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke 

                                               
1 1609/06/EN – WP 125.
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personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens1 en in 
Richtlĳn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
de persoonlĳke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie (richtlĳn 
betreffende privacy en elektronische 
communicatie)2, met name om te 
garanderen dat voertuigen die met eCall 
zijn uitgerust niet opspoorbaar zijn en niet 
permanent worden gevolgd wanneer 112 
eCall zich in de normale werkingsstand 
bevindt, en dat het eCall-boordsysteem 
minstens de gegevens verstuurt die nodig 
zijn voor de passende afhandeling van 
noodoproepen.

personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens1 en in 
Richtlĳn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
de persoonlĳke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie (richtlĳn 
betreffende privacy en elektronische 
communicatie)2, met name om te 
garanderen dat door eCall-boordsystemen 
verzamelde gegevens, wanneer 112 eCall 
zich in de normale werkingsstand bevindt, 
niet voor andere doeleinden worden 
gebruikt en dat het eCall-boordsysteem 
minstens de gegevens verstuurt die nodig 
zijn voor de passende afhandeling van 
noodoproepen.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(16) Voertuigfabrikanten moeten 
voldoende tijd krijgen om zich aan te 
passen aan de technische voorschriften van 
deze verordening, rekening houdend met 
het feit dat de technische vereisten inzake 
tests, de toepassing van de relevante 
normen en bescherming van 
persoonsgegevens en privacy na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
middels gedelegeerde handelingen zullen 
worden vastgelegd.

Or. en

                                                                                                                                                  
1 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
2 PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37.



PE522.901v02-00 8/15 PA\1009661NL.doc

NL

Amendement 7

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 en dat via openbare draadloze 
mobielecommunicatienetwerken signalen 
uitzendt met als doel een 
gestandaardiseerde minimumreeks van 
gegevens over te brengen en op basis van 
het nummer 112 of op basis van door 
diensten van derden ondersteunde eCall-
systemen een audioverbinding tot stand te 
brengen tussen de inzittenden van het 
voertuig en een publieke alarmcentrale;

Or. en

Amendement 8

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

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 2 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) "door diensten van derden 
ondersteunde eCall-systeem (TPS-
eCall)": een noodoproepsysteem conform 
EN-norm 16102:2011 dat onder meer de 
overdracht van gegevens aan een derde 
dienstverlener (TPSP) en de 
totstandbrenging van een telefoongesprek 
met deze TPSP via mobiele draadloze 
communicatienetwerken omvat.
In het geval van een ernstig ongeval 
brengt de TPSP een telefoonverbinding 
tot stand met de meest aangewezen 
alarmcentrale (PSAP) en geeft hij deze 
alarmcentrale alle relevante informatie 
door met betrekking tot het ongeval, 
inclusief de informatie die specifiek 
vermeld wordt in EN-norm 15722 
(Intelligent transport systems - eSafety -
eCall' minimum set of data);

Or. en

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) "alarmcentrale" (ook "PSAP" 
– Public Safety Answering Point): de 
fysieke locatie waar 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
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Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quinquies) "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

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 sexies) "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

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 septies) "netwerk voor draadloze 
mobiele communicatie": een openbaar 
toegankelijk netwerk voor draadloze 
mobiele communicatie overeenkomstig 
Richtlijn 2002/22/EG1 en 
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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 
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

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit doet 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 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). De fabrikanten 
moeten aantonen 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 



PE522.901v02-00 12/15 PA\1009661NL.doc

NL

noodoproepen buiten werking is.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 16

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, conform de bepalingen van 
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.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. 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 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:
a) EN 16072 "Intelligent transport system-
ESafety-PanEuropean eCall-Operating 
requirements"; 

b) EN 16062 "Intelligent transport 
systems-ESafety-ECall high level 
application requirements (HLAP)";
c) EN 16454 "Intelligent transport systems 
- eSafety - eCall end to end conformance 
testing", voor wat de conformiteit van het 
eCall-boordsysteem met de pan-Europese 
eCall betreft;

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

7. 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 in alinea 1 vermelde technische 
voorschriften en tests worden vastgesteld 
na raadpleging van de relevante 
belanghebbenden en zijn gebaseerd op de 
in de alinea's 3, 4 en 6 uiteengezette 
voorschriften en op de volgende normen, 
voor zover van toepassing:
a) CEN-norm EN 16072:2011 "Intelligent 
transport system-ESafety-PanEuropean 
eCall-Operating requirements"; 

b) CEN-norm EN 16062:2011 "Intelligent 
transport systems-ESafety-ECall high level 
application requirements (HLAP)";
c) CEN-norm EN 16454:versie "Intelligent 
transport systems - eSafety - eCall end to 
end conformance testing", voor wat de 
conformiteit van het eCall-boordsysteem 
met de pan-Europese eCall betreft;

c bis) CEN-norm EN 15722:2011 
"Intelligent transport systems - eSafety -
eCall minimum set of data (MSD)";
c ter) CEN-norm EN 16102:2011 
"Intelligent transportation systems –
eCall Operating requirements for third 
party support".

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG en 
Richtlijn 2002/58/EG zien de fabrikanten 
erop toe dat door eCall-boordsystemen 
verzamelde gegevens, wanneer eCall zich 
in de normale werkingsstand bevindt, niet 
voor andere doeleinden worden gebruikt.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De minimumreeks van gegevens die 
door het eCall-boordsysteem wordt 
doorgezonden, moet alleen de in EN-norm 
15722 (Road transport and traffic 
telematics – eSafety – eCall minimum set 
of data (MSD)) vermelde informatie
bevatten die naar de eCall-alarmcentrale 
wordt doorgestuurd.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Met ingang van 1 juni 2016 verlenen de 
nationale autoriteiten, voor wat de eCall-
boordsystemen betreft, alleen EG-
typegoedkeuring aan nieuwe voertuigtypes 
die beantwoorden aan deze verordening en 
de gedelegeerde besluiten die krachtens 
deze verordening zijn vastgesteld.

Or. en
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Verslaglegging

10 bis. De Commissie beoordeelt uiterlijk 
tegen 1 oktober 2018 het 
gebruikspercentage en de impact van het 
eCall-boordsysteem. Deze beoordeling 
wordt voorgelegd aan het Europees 
Parlement en de Raad. 

Or. en


