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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Kommissionen har arbejdet på eCall siden 2005 og forsøgt at indføre det på frivillig basis. Da 
den frivillige metode ikke gav store resultater – i dag er kun omkring 0,7 % af køretøjerne 
udstyret med et såkaldt eCall-system – begyndte Kommissionen en lovgivningsprocedure, så 
det bliver obligatorisk at have et eCall-system i alle nye køretøjer.

Europa-Parlamentet vedtog med et stort flertal den 3. juli 2012 en initiativbetænkning med 
titlen "eCall – en ny 112-tjeneste for borgerne". I betænkningen gav Parlamentet udtryk for, at 
eCall skulle være et EU-dækkende offentligt nødopkaldssystem, der er indbygget i køretøjet 
og baseret på 112 og fælles paneuropæiske standarder.

Kommissionen har i høj grad fulgt Parlamentet betænkning med de to forslag, der nu 
forelægges.

Kommissionen har valgt en "lovgivningsmæssig" tilgang. eCall skal således baseres på 
typegodkendt udstyr til det fælles europæiske alarmnummer 112 i alle køretøjer – i første 
omgang bestemte kategorier af køretøjer – og det vil kræve, at der opstilles rammer for 
håndtering af eCall-opkald i telekommunikationsnet og alarmcentraler. Denne 
fremgangsmåde vil gøre eCall tilgængelig for alle borgere i Europa som en EU-dækkende 
tjeneste. Den vil fremskynde indførelsen og sikre en fuld udnyttelse af eCalls potentiale for at 
redde liv og begrænse alvoren af personskaderne. Ved at bygge videre på og parallelt med 
dette 112-standardudstyr kan der stilles yderligere alarmtjenester og/eller andre nyttige 
tjenester til rådighed for slutbrugeren i køretøjet, hvilket vil give større sikkerhed og 
økonomiske gevinster.

Kommissionen vedtog den 8. september 2011 en henstilling om støtte til en EU-dækkende 
eCall-tjeneste i elektroniske kommunikationsnetværk til fremføring af alarmopkald fra 
køretøjer baseret på 112 ("eCall").

For at gennemføre eCall-strategien og sikre rettidig og samtidig implementering af eCall-
tjenesten baseret på 112 i de tre interessentgrupper (mobilnetoperatører, offentlige 
beredskabstjenester og bilindustrien) senest i 2015 foreslog Kommissionen følgende:

a) en henstilling til medlemsstaterne om at sørge for, at mobilnetoperatørerne støtter 
fremførelsen af eCall (under Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold 
og Teknologi – vedtaget den 8. september 2011)

b) et forslag til forordning i medfør af lovgivningen om typegodkendelse af køretøjer 
med henblik på lovpligtig indførelse af den køretøjsmonterede del af eCall-systemet i 
nye typegodkendte køretøjer i Europa (under Generaldirektoratet for Erhvervspolitik
– vedtaget den 13. juni 2013)

c) inden for rammerne af direktiv 2010/40/EU om indførelse af intelligente 
transportsystemer Kommissionens delegerede forordning om specifikationerne for det 
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nødvendige udstyr i alarmcentralerne til korrekt modtagelse og behandling af eCall.
Dette blev fulgt af et forslag om indførelse af den nødvendige infrastruktur (under 
Generaldirektoratet for Mobilitet og Transport – vedtaget den 13. juni 2013).

Sidstnævnte forslag, som blev offentliggjort den 13. juni 2013, er:

1. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af det interoperable 
EU-dækkende eCall-system

2. forslag til 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 og om 
ændring af direktiv 2007/46/EF.

Forslag til forordning

Med forslaget tilpasses typegodkendelsesforordningen, så det kræves, at nye typer personbiler 
og lette erhvervskøretøjer er konstrueret således, at de i tilfælde af en alvorlig ulykke 
automatisk udløser et nødopkald (eCall) til 112. Det skal også være muligt at udløse 
nødopkald (eCalls) til 112 manuelt.

På grund af arten af de oplysninger, der leveres af denne tjeneste, har Kommissionen fastsat 
regler for beskyttelse af personoplysninger.

Forordningen finder anvendelse fra den 1. oktober 2015.

Ordførerens holdning

Ordføreren er enig med Kommissionen i at begrænse anvendelsesområdet til kun at gælde for 
nye køretøjer af klasse N1 og M1. Han anmoder Kommissionen om yderligere at undersøge, 
hvorvidt anvendelsesområdet bør udvides til også at gælde motordrevne tohjulede køretøjer, 
tunge erhvervskøretøjer og busser. Han opfordrer også fabrikanterne til at indføre eCall-
teknologien så hurtigt som muligt på de eksisterende typer køretøjer, der skal fremstilles efter 
1. oktober 2015.

Ordføreren bakker op om Kommissionens begrænsning af forordningen til kun at gælde 
eCall-tjenesten. Han er af den opfattelse, at en åben platform er et nyttigt værktøj, der vil være 
til meget stor gavn for bilisterne i EU. Det er dog nødvendigt at undersøge forholdene 
nærmere for at kunne frembringe et grundigt sæt regler for organiseringen af den åbne 
platform. Ordføreren ønsker derfor at lade Kommissionens forslag være, som det er. Det vil
gøre det muligt for de politiske ansvarlige at begynde forhandlingerne hurtigt, hvilket kan føre 
til en hurtig vedtagelse af eCall i alle nye køretøjer.

Definition af eCall

Ordføreren foreslår at indføre den definition af eCall, der er taget fra den delegerede 
forordning 305/2013.



AD\1012965DA.doc 5/24 PE521.698v02-00

DA

Tredjepartstjenester

Flere bilfabrikanter tilbyder allerede nu bilisterne et privat eCall-system. Det er ikke 
ordførerens hensigt at straffe disse fabrikanter ved at forbyde disse tjenester. Der kan eksistere 
tredjepartstjenester. Bilister, der ønsker sådanne systemer i deres biler, bør have muligheden.
Det skal dog gøres klart, at 112-eCall er det grundlæggende system. Det er nødvendigt, at det 
er et offentligt system, der er tilgængeligt for alle, og det skal indføres i alle nye biler fra 
1. oktober 2015. Det skal også være klart for forbrugeren, at tredjepartssystemer i modsætning 
til 112-eCall-systemet kan bruges til at spore bilen.

Personoplysninger

Ordføreren lægger stor vægt på, at bilisternes personoplysninger beskyttes, og at misbrug af 
oplysninger undgås. Derfor støtter ordføreren Kommissionen, der foreslår at gøre eCall til et 
passivt system, der umuliggør sporing af køretøjet. Ordføreren ønsker dog at advare borgerne 
om, at deres personoplysninger ikke længere er beskyttet af denne forordning, hvis de vælger 
yderligere tredjepartstjenester.

Periodisk syn

De periodiske syn af eCall-systemerne bør falde ind under anvendelsesområdet for forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer 
og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For yderligere at forbedre 
trafiksikkerheden, foreslås der i 
meddelelsen "eCall: Tid til udbygning"6

nye foranstaltninger til hurtigere 
indførelse af et køretøjsmonteret 
alarmopkaldssystem i EU. En af de 
foreslåede foranstaltninger er at gøre det 
obligatorisk at montere eCall-systemer i 
alle nye køretøjer, idet der begyndes med 
køretøjer i klasse M1 og N1 som defineret i 
bilag II til direktiv 2007/46/EF.

(3) For yderligere at forbedre 
trafiksikkerheden foreslås der i 
meddelelsen "eCall: Tid til udbygning"6

nye foranstaltninger til at indføre et 
køretøjsmonteret alarmopkaldssystem i EU 
uden at se bort fra princippet om 
teknologineutralitet. En af de foreslåede 
foranstaltninger er at gøre det obligatorisk 
at montere eCall-systemer i alle nye 
køretøjer, idet der begyndes med køretøjer 
i klasse M1 og N1 som defineret i bilag II 
til direktiv 2007/46/EF.

__________________ __________________
6 COM(2009) 434 endelig. 6 COM(2009) 434 endelig.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EU's eCall-system forventes at reducere 
antallet af dødsulykker i EU samt de 
kvæstelser, der følger af trafikulykker. Den 
obligatoriske indførelse af eCall-systemet 
vil gøre den tilgængelig for alle borgere og 
dermed bidrage til at mindske de 
menneskelige lidelser og

(5) EU's eCall-system forventes at reducere 
antallet af dødsulykker i EU samt de 
kvæstelser, der følger af trafikulykker, 
takket være optimeringen af den tid, som
redningstjenesterne bruger på at yde 
hjælp til ofrene. Den obligatoriske 
indførelse af eCall-systemet vil gøre det 



AD\1012965DA.doc 7/24 PE521.698v02-00

DA

sundhedsudgifterne og andre
omkostninger.

tilgængeligt for alle borgere og dermed 
bidrage til at mindske de menneskelige 
lidelser og de omkostninger, der er 
forbundet med sundhedspleje, trængsel 
forårsaget af ulykker og installationen af 
nødtelefoner langs vejene.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Levering af nøjagtige og pålidelige 
positionsinformationer er et væsentligt 
element i en effektiv drift af det 
køretøjsmonterede eCall-system. Derfor er 
det hensigtsmæssigt at kræve, at det er 
foreneligt med de serviceydelser, som 
leveres af satellitbaserede 
navigationsprogrammer, herunder de 
systemer, der oprettes under programmerne 
Galileo og Egnos, som er fastsat i 
forordning (EF) Nr. 683/2008 af 9. juli 
2008 om den videre gennemførelse af de 
europæiske satellitbaserede 
navigationsprogrammer (Egnos og 
Galileo)8.

(6) Levering af nøjagtige og pålidelige 
positionsinformationer er et væsentligt 
element i en effektiv drift af det 
køretøjsmonterede eCall-system. Derfor er 
det hensigtsmæssigt at kræve, at det er 
foreneligt med de serviceydelser, som 
leveres af operationelle satellitbaserede 
navigationsprogrammer, herunder de 
systemer, der oprettes under programmerne 
Galileo og Egnos, som er fastsat i 
forordning (EF) nr. 683/2008 af 9. juli 
2008 om den videre gennemførelse af de 
europæiske satellitbaserede 
navigationsprogrammer (Egnos og 
Galileo)8.

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

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7

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 

(7) Obligatorisk udstyring af køretøjer med 
et 112-baseret køretøjsmonteret eCall-
system bør i første omgang kun være 
gældende for nye typer af personbiler og 
lette erhvervskøretøjer (klasse M1 og N1), 
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udløsningsmekanismer. for hvilke der allerede findes 
hensigtsmæssige udløsningsmekanismer. 
Udstyring af eksisterende typer køretøjer, 
der skal fremstilles efter oktober 2015, 
med det 112-baserede køretøjsmonterede 
eCall-system bør ske så hurtigt som 
muligt. Kommissionen bør gennemføre 
yderligere undersøgelser og foretage en 
konsekvensvurdering af muligheden for 
at udstyre andre køretøjskategorier, som 
f.eks. tunge godskøretøjer, busser og 
rutebiler, motordrevne tohjulede køretøjer 
og landbrugstraktorer, rettidigt med det 
112-baserede køretøjsmonterede eCall-
system med henblik på at forelægge et 
lovgivningsmæssigt forslag.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Forbrugerne bør gives en realistisk 
oversigt over det 112-baserede 
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 
forbundet med private 
alarmopkaldstjenester, køretøjsmonterede 
alarmopkaldsapplikationer eller 
operatørassisterede 
alarmopkaldsapplikationer, som de 
tilbydes, og om det forventede 
serviceniveau i forbindelse med køb af 
tredjepartsapplikationer og de dermed 
forbundne omkostninger.
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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 køretøjsmonteret eCall-system berører 
ikke den ret, som interessenterne, herunder 
bilfabrikanter og uafhængige operatører, 
har til at tilbyde yderligere 
tredjepartsredningstjenester 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, 
og bør være i overensstemmelse med den 
gældende databeskyttelseslovgivning.
Desuden bør det sikres, at 
alarmcentralernes effektive arbejde under 
ingen omstændigheder hæmmes af 
køretøjsfabrikanters parallelle 
nødtjenester.

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 112-baserede køretøjsmonterede eCall-
system være tilgængeligt vederlagsfrit og 
uden forskelsbehandling for alle 
uafhængige operatører og baseret på en 
interoperabel, åben, sikret og 
standardiseret platform til mulige 
fremtidige køretøjsmonterede applikationer 
eller tjenester.
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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 ikrafttræden og anvendelse.

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 og 
taletransmissionen og talekvaliteten bør 
derfor sikres, og der bør udvikles en 
ensartet kontrolordning med henblik på at 
sikre, at det køretøjsmonterede eCall-
system har en lang levetid og holdbarhed. 
Dette henhører under de periodiske syn, 
som foretages i henhold til forordning 
(EU) nr. .../… 8a*. Der bør ligeledes 
indføjes detaljerede bestemmelser om 
kontrol i det relevante bilag til 
forordningen.
__________________
8aEuropa-Parlamentets og Rådets 
forordning 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 dokument 
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2012/0184(COD).

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Ifølge de henstillinger fra Artikel 29-
Gruppen vedrørende Databeskyttelse, der 
findes i arbejdsdokumentet om beskyttelse 
af personoplysninger i forbindelse med 
eCall-initiativet, som blev vedtaget den 26. 
september 20069, bør enhver behandling af 
personoplysninger gennem det 
køretøjsmonterede eCall-system være i 
overensstemmelse med reglerne om 
beskyttelse af personoplysninger, der er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger10 og direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling 
af personoplysninger og beskyttelse af 
privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor (direktiv om 
databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation)11, navnlig for at garantere, 
at køretøjer monteret med eCall-systemer i 
normal driftstilstand med hensyn til 112-
eCall, ikke kan spores og ikke er underlagt 
nogen konstant overvågning, og at det 
minimum af oplysninger, som fremsendes 
af det køretøjsmonterede eCall-system 
omfatter de minimumsoplysninger, der 
kræves for at kunne håndtere alarmopkald 
på passende vis.

(13) Ifølge de henstillinger fra Artikel 29-
Gruppen vedrørende Databeskyttelse, der 
findes i arbejdsdokumentet om beskyttelse 
af personoplysninger i forbindelse med 
eCall-initiativet, som blev vedtaget den 26. 
september 20069, bør enhver behandling af 
personoplysninger gennem det 
køretøjsmonterede eCall-system være i 
overensstemmelse med reglerne om 
beskyttelse af personoplysninger, der er 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger10 og direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling 
af personoplysninger og beskyttelse af 
privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor (direktiv om 
databeskyttelse inden for elektronisk 
kommunikation)11, navnlig for at garantere, 
at køretøjer monteret med eCall-systemer i 
normal driftstilstand med hensyn til 112-
eCall, ikke kan spores og ikke er underlagt 
nogen konstant overvågning, og at det 
minimum af oplysninger, som fremsendes 
af det køretøjsmonterede eCall-system 
omfatter de minimumsoplysninger, der 
kræves, for at alarmcentralerne kan 
håndtere alarmopkald.

__________________ __________________
9 1609/06/EN – WP 125. 9 1609/06/EN – WP 125.
10 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. 10 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
11 EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37. 11 EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) De periodiske syn af det 
køretøjsmonterede eCall-system bør falde 
ind under anvendelsesområdet for 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om periodisk teknisk kontrol 
med motorkøretøjer og påhængskøretøjer 
dertil og om ophævelse af direktiv 
2009/40/EF.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) Køretøjsfabrikanter bør have 
tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de 
tekniske krav i denne forordning, f.eks.
med henblik på at kunne foretage de 
nødvendige kontroller under forskellige 
betingelser som påkrævet.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter de tekniske 
forskrifter for EF-typegodkendelse af 
køretøjer, hvad angår det 
køretøjsmonterede eCall-system.

Denne forordning fastsætter de tekniske 
forskrifter for EF-typegodkendelse af 
køretøjer, hvad angår det 112-baserede 
køretøjsmonterede eCall-system.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – 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) "112-baseret køretøjsmonteret eCall-
system" eller "offentligt eCall": et passivt
system, 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

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – 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

2) "indbygget køretøjsmonteret udstyr": 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.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "eCall": et køretøjsmonteret 
alarmopkald til 112, som enten aktiveres 
automatisk via indbyggede sensorer eller 
manuelt, og som via offentlige trådløse 
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mobilkommunikationsnetværk overfører 
et standardiseret minimumsdatasæt og 
opretter en lydkanal mellem køretøjet og 
eCall-alarmcentralen

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) "eCall-system, der er understøttet af 
tredjepartstjenester, (TPS-eCall)" eller 
"privat eCall": et nødopkaldssystem i 
henhold til standard EN 16102: 2011, der 
er baseret på en kontrakt mellem bilejeren 
og tjenesteyderen, og som omfatter 
overførsel af data til en 
tredjepartstjenesteyder og etablering af et 
taleopkald med denne 
tredjepartstjenesteyder via trådløse 
mobilkommunikationsnetværk.
I tilfælde af en alvorlig ulykke etablerer 
tredjepartstjenesteyderen en 
taleforbindelse med den mest 
hensigtsmæssige alarmcentral og 
videresender alle relevante oplysninger 
vedrørende begivenheden, herunder de 
oplysninger, der er specificeret i EN 
15722 (Intelligente transportsystemer –
eSafety – "eCall"-minimumsdatasæt), til 
denne mest hensigtsmæssige alarmcentral

Begrundelse

TPS-eCall-systemet har i mange år ydet vigtige hjælpetjenester i tilfælde af ulykker. Som et 
supplement til det paneuropæiske eCall-system (EN 16072: 2011) er TPS-eCall (EN 
16102:2011) blevet standardiseret med henblik på at fremme sameksistensen af begge 
livreddende systemer i køretøjet.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c) "alarmcentral": en fysisk lokalitet, 
hvor alarmopkald modtages først under 
en offentlig myndigheds ansvar eller en af 
den berørte medlemsstat anerkendt privat 
organisations ansvar med henblik på at 
informere redningstjenesterne

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2d) "køretøjsmonteret udstyr": udstyr, der 
er fast monteret i køretøjet, og som leverer 
eller har adgang til de 
køretøjsoplysninger, der er nødvendige for 
at udføre eCall-overførslen via et 
offentligt trådløst 
mobilkommunikationsnetværk.

Ændringsforslag 20

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 gennem aktivering 
af en eller flere sensorer og/eller 
processorer i køretøjet, og som finder sted 
på EU's område, automatisk udløses et 
eCall til alarmnummeret 112.
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Ændringsforslag 21

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.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 22

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 
tjeneste, ud over det 112-baserede 
køretøjsmonterede eCall-system. I dette 
tilfælde skal det andet nødopkaldssystem 
være i overensstemmelse med standard 
EN 16102 "Intelligente transportsystemer 
– eSafety – eCall-system, der er 
understøttet af tredjepartstjenester –
driftskrav", og fabrikanterne eller 
tjenesteudbyderne skal påvise, at det 
indbyggede køretøjsmonterede system er 
forsynet med en omskifteranordning, som 
sikrer, at der kun er ét aktivt system ad 
gangen, og at det 112-baserede 
køretøjsmonterede eCall-system 
automatisk tager over, hvis det andet 
nødopkaldssystem ikke er operationelt.
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Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Alle bilfabrikanter oplyser deres 
kunder om eksistensen af et gratis og 
offentligt eCall-system baseret på 112.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

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 
det indbyggede køretøjsmonterede udstyr
er kompatible med de operationelle 
positioneringstjenester fra 
satellitnavigationssystemer, herunder 
Galileo- og Egnos-systemerne.

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Fabrikanten skal påvise, at køretøjets 
passagerer vil blive advaret i tilfælde af en 
alvorlig systemfejl, der opdages under 
eller efter selvtesten, og som vil medføre, 
at der ikke kan foretages et eCall.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6
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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. Alle dele i det 112-baserede 
køretøjsmonterede eCall-system skal være 
tilgængelige for alle uafhængige operatører 
gratis og uden forskelsbehandling med 
henblik på reparation og vedligeholdelse af 
køretøjer.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Efter vedtagelsen af denne forordning, 
og hvis det er relevant, påbegynder 
Kommissionen udarbejdelsen af tekniske 
krav til en interoperabel, standardiseret, 
sikker og åben platform til reparation og 
vedligeholdelse af køretøjer og til 
fremtidige køretøjsmonterede 
applikationer eller tjenester. ECall-
systemerne skal baseres på standarderne 
for denne platform, så snart de bliver 
tilgængelige.

Begrundelse

Denne forordning bør begrænses til eCall-tjenestens funktion. Den åbne platform er nyttig og 
skal udvikles, da den vil være til meget stor gavn for bilisterne i EU og give dem valgfrihed. 
Det er dog nødvendigt at undersøge forholdene nærmere for at kunne frembringe et grundigt 
sæt regler for organiseringen af den åbne platform. Kommissionen bør derfor påbegynde 
udarbejdelsen af et forslag, så snart forordningen er vedtaget.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Privatlivsfremmende teknologier skal Privatlivsfremmende teknologier skal 
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integreres i det køretøjsmonterede eCall-
system for at sikre eCall-brugerne det 
ønskede niveau for beskyttelse af 
privatlivets fred samt de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger til at forhindre 
overvågning og misbrug.

integreres i det køretøjsmonterede eCall-
system for at sikre eCall-brugerne det 
ønskede niveau for beskyttelse af 
privatlivets fred samt de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger til at forhindre 
overvågning og misbrug. Bilfabrikanterne 
skal behørigt oplyse deres kunder om den 
mulige stedbestemmelsessporing, som er 
forbundet med anvendelsen af 
tredjepartstjenester, og om de 
konsekvenser, det kan have for deres 
personoplysninger.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det minimumsdatasæt, som udsendes af 
det køretøjsmonterede eCall-system, skal 
kun indeholde de minimumsoplysninger, 
der kræves for at kunne håndtere 
alarmopkald på passende vis.

2. Det minimumsdatasæt, som udsendes af 
det 112-baserede køretøjsmonterede eCall-
system til alarmcentraler, skal kun 
indeholde de minimumsoplysninger, der 
kræves, for at alarmcentralerne kan
håndtere alarmopkald på passende vis. 
Minimumsdatasættet bør revideres 
regelmæssigt for at gøre frivillige 
minimumsdatasæt obligatoriske eller for 
at gøre det muligt at tilføje nyttige 
oplysninger til minimumsdatasættet.

Begrundelse

Nogle nyttige oplysninger, herunder antallet af passagerer, er på nuværende tidspunkt endnu 
ikke tilgængelige i alle køretøjer. Sådanne oplysninger kan tilvejebringes i forbindelse med 
den kommende revision af typegodkendelsesforordningen. Oplysninger, som på nuværende 
tidspunkt er frivillige, kan ligeledes gøres obligatoriske.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fabrikanten skal sikre, at eCall-brugere 
gives klare og omfattende oplysninger om 
den databehandling, der foretages af det 
køretøjsmonterede eCall-system, herunder 
især:

3. Fabrikanten skal sikre, at eCall-brugere 
frit kan vælge mellem tjenester fra private 
udbydere af eCall-tjenester, og at de gives 
klare og omfattende oplysninger om den 
databehandling, der foretages af det private
eCall-system, herunder især:

Ændringsforslag 31

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 
indbyggede køretøjsmonterede udstyr

Ændringsforslag 32

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 112-baserede 
køretøjsmonterede eCall-system og via de 
private eCall-systemer eller via andre 
tillægstjenester, navnlig med hensyn til 
konstant sporing af køretøjet.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Periodisk syn

Kravene til de periodiske syn af det 
køretøjsmonterede eCall-system er 
omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om periodisk teknisk 
kontrol med motorkøretøjer og 
påhængskøretøjer dertil og om ophævelse 
af direktiv 2009/40/EF.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Dispensation Dispensation og eftermontering

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Med hensyn til køretøjstyper, som er 
typegodkendt før oktober 2015, er der 
mulighed for at eftermontere et eCall-
system med en mobil terminal både til 
offentlige og private eCall-tjenester.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
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retsakter, jf. artikel 5, stk. 7, artikel 6, stk. 
4, og artikel 8, stk. 2, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra den [...] [Publications office: please 
insert the exact date of the entry into 
force].

retsakter, jf. artikel 5, stk. 7, artikel 6, 
stk. 4, og artikel 8, stk. 2, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år fra 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden. Kommissionen udarbejder 
en rapport vedrørende delegationen af 
beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af femårsperioden. Delegationen 
af beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om sanktioner for 
fabrikanternes manglende overholdelse af 
bestemmelserne i denne forordning og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger til 
at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne 
skal være effektive, forholdsmæssige og 
have afskrækkende virkning. 
Medlemsstaterne giver Kommissionen 
meddelelse om disse bestemmelser og 
meddeler omgående senere ændringer af 
betydning for bestemmelserne.

1. Medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om sanktioner for 
fabrikanternes manglende overholdelse af 
bestemmelserne i denne forordning og de 
tilsvarende delegerede retsakter og træffer 
alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, 
at de gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, forholdsmæssige og have 
afskrækkende virkning, navnlig i tilfælde 
af manglende overholdelse af artikel 6 i 
denne forordning. Medlemsstaterne giver 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Rapportering

Kommissionen skal senest 
den 1. oktober 2018 forelægge en 
evalueringsrapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om resultaterne af 
det køretøjsmonterede eCall-system. 
Kommissionen undersøger, hvorvidt 
forordningens anvendelsesområde skal 
udvides til andre kategorier af køretøjer 
såsom motordrevne tohjulede køretøjer, 
tunge fragtkøretøjer og busser. Om 
nødvendigt forelægger Kommissionen et 
lovforslag.
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