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BEKNOPTE MOTIVERING

Voorstel van de Commissie

De Commissie werkt sinds 2005 aan E-Call en probeerde dit op vrijwillige basis in te voeren. 
Omdat die vrijwillige aanpak niet werkte – momenteel is slechts ongeveer 0,7% van de 
voertuigen uitgerust met een eCall-systeem – begon de Commissie wetgeving vast te stellen 
om de eCall-dienst in nieuwe voertuigen te verplichten.

Op 3 juli 2012 heeft het Europees Parlement met een ruime meerderheid een initiatiefverslag 
aangenomen, getiteld "eCall: een nieuwe 112-dienst voor burgers". In dat verslag was het 
Parlement van oordeel dat eCall een openbaar noodoproepsysteem voor de gehele EU moet 
zijn, dat in het voertuig is ingebouwd en is gebaseerd op het noodnummer 112 en op 
gemeenschappelijke pan-Europese normen.
Met de twee voorstellen die nu ter tafel liggen, is de Commissie het verslag van het Parlement 
grotendeels gevolgd.

De Commissie heeft gekozen voor een regelgevende aanpak. Voor eCall moeten alle 
voertuigen, te beginnen met bepaalde categorieën van voertuigen, worden uitgerust met 
apparatuur die een typekeuring heeft ondergaan voor het universele Europese 
alarmnummer 112 en moet een kader 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, wordt de uitrol versneld en worden de 
mogelijkheden van eCall om levens te redden en de ernst van verwondingen te verminderen 
volledig benut. Naast en voortbouwend op de bestaande standaarduitrusting voor het 
nummer 112, kunnen extra noodhulpdiensten in het voertuig en/of diensten met een 
toegevoegde waarde worden voorzien die de eindgebruiker een betere veiligheid en financiële 
voordelen opleveren.

Op 8 september 2011 heeft de Commissie een aanbeveling aangenomen ter ondersteuning van 
een EU-wijde eCall-dienst in elektronischecommunicatienetwerken voor de transmissie van 
op 112 gebaseerde noodoproepen uit voertuigen ("eCalls").

Om de tenuitvoerlegging van haar eCall-strategie te voltooien en te garanderen dat de drie 
betrokken groepen van belanghebbenden (exploitanten van mobiele netwerken, openbare 
nooddiensten en de auto-industrie) de op het alarmnummer 112 gebaseerde eCall-dienst tegen 
2015 tijdig en parallel invoeren, stelde de Commissie de volgende maatregelen voor:

a) Een tot de lidstaten gerichte aanbeveling betreffende de transmissie van eCalls door 
exploitanten van mobiele netwerken (onder de verantwoordelijkheid van DG CNECT
– aangenomen op 8 september 2011).

b) Een voorstel voor een verordening, in het kader van de wetgeving inzake 
typegoedkeuring voor voertuigen, voor de verplichte introductie van het eCall-systeem 
in bepaalde categorieën nieuwe voertuigen met typegoedkeuring in Europa (onder de 
verantwoordelijkheid van DG ENTR – aangenomen op 13 juni 2013).
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c) Binnen het kader van Richtlijn 2010/40/EU betreffende intelligente vervoerssystemen, 
een gedelegeerde verordening van de Commissie met specifieke voorschriften inzake 
de in de alarmcentrales noodzakelijke uitrusting voor een adequate ontvangst en 
behandeling van eCalls. In het verlengde daarvan is een voorstel uitgewerkt over de 
implementatie van de nodige infrastructuur (onder de verantwoordelijkheid van DG 
MOVE) – aangenomen op 13 juni 2013.

De op 13 juni 2013 ingediende voorstellen zijn:

1. Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering 
van een interoperabele eCall in de hele EU;

2. 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.

Voorstel voor een verordening

Met dit voorstel wordt de regelgeving inzake typegoedkeuring zo aangepast dat nieuwe types 
personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen zo moeten worden gebouwd dat bij een ernstig 
ongeval automatisch het noodnummer 112 (eCall) wordt gebeld. Het moet ook mogelijk zijn 
manueel het noodnummer 112 te bellen.

Gezien de aard van de informatie waarop deze dienst betrekking heeft, heeft de Commissie 
regels inzake privacy en gegevensbescherming vastgesteld.

De verordening zal in werking treden met ingang van 1 oktober 2015.

Zienswijze van de rapporteur voor advies

De rapporteur is het met de Commissie eens om de werkingssfeer te beperken tot nieuwe 
voertuigtypes in de categorieën N1 en M1. Hij verzoekt de Commissie verder te onderzoeken 
of de werkingssfeer moet worden uitgebreid tot gemotoriseerde tweewielers, zware 
vrachtwagens en bussen. Hij roept ook de fabrikanten op eCall zo snel mogelijk in te bouwen 
in na 1 oktober 2015 af te leveren bestaande modellen.

De rapporteur steunt het voorstel van de Commissie om de verordening te beperken tot de 
werking van de eCall-dienst. Het vrij toegankelijke platform lijkt hem een nuttig instrument 
waarmee bestuurders in de EU erg gebaat zullen zijn. Er is echter meer onderzoek nodig om 
een reeks nauwkeurige voorschriften inzake de organisatie van het open platform uit te 
werken. De rapporteur laat het Commissievoorstel daarom zoals het is. Zo kunnen de 
beleidsmakers snel met de onderhandelingen beginnen en kan eCall spoedig in alle nieuwe 
voertuigen worden ingebouwd.

De definitie van eCall

De rapporteur stelt voor om de definitie van eCall uit Gedelegeerde Verordening (EU) 
nr. 305/2013 op te nemen.
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Diensten van derden
Verschillende autofabrikanten bieden bestuurders al een particulier eCall-systeem aan. De 
rapporteur is er niet op uit deze fabrikanten te straffen door hun diensten te verbieden. 
Diensten van derden mogen bestaan. Bestuurders die een dergelijk systeem in hun auto 
willen, moeten daarvoor kunnen kiezen. Er moet echter duidelijk worden gesteld dat de 
112 eCall-dienst het basissysteem is. Dit moet een openbaar, voor iedereen beschikbaar 
systeem zijn en vanaf 1 oktober 2015 in elke nieuwe auto worden ingebouwd. Ook moet de 
klant erop worden gewezen dat zijn auto kan worden getraceerd als hij diensten van derden 
gebruikt, wat niet het geval is als hij het 112 eCall-systeem gebruikt.

Privacy

De rapporteur acht het van groot belang dat de privacy van de bestuurder wordt geëerbiedigd 
en misbruik van gegevens wordt voorkomen. Daarom steunt hij het voorstel van de 
Commissie dat eCall een sluimerend systeem moet zijn waarmee het niet mogelijk is een auto 
te volgen. De rapporteur wil de burgers echter waarschuwen dat als zij voor een aanvullende 
dienst van derden kiezen, hun privacy niet langer gewaarborgd is door deze verordening.

Periodieke technische controles

De periodieke technische controles van het eCall-boordsysteem moeten onder het 
toepassingsgebied van de 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 vallen.

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme 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 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om de verkeersveiligheid nog verder te 
verbeteren, worden in de mededeling 
"eCall: tijd voor implementatie"6 nieuwe 
maatregelen voorgesteld om de dienst voor 

(3) Om de verkeersveiligheid nog verder te 
verbeteren, worden in de mededeling 
"eCall: tijd voor implementatie"6 nieuwe 
maatregelen voorgesteld om de dienst voor 
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noodoproepen vanuit voertuigen in de Unie 
sneller uit te rollen. Zo wordt onder meer 
voorgesteld alle nieuwe voertuigen in de 
categorieën M1 en N1, zoals gedefinieerd 
in bijlage II bij Richtlijn 2007/46/EG, 
verplicht uit te rusten met eCall-
boordsystemen.

noodoproepen vanuit voertuigen in de Unie 
uit te rollen, zonder daarbij het beginsel 
van technologische neutraliteit uit het oog 
te verliezen. Zo wordt onder meer 
voorgesteld alle nieuwe voertuigen in de 
categorieën M1 en N1, zoals gedefinieerd 
in bijlage II bij Richtlijn 2007/46/EG, 
verplicht uit te rusten met eCall-
boordsystemen.

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

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Naar verwachting zal het eCall-systeem 
het aantal verkeersdoden in de Unie doen 
dalen en ook een positief effect hebben op 
de ernst van de verwondingen ten gevolge 
van verkeersongevallen. De verplichte 
invoering van het eCall-systeem zal ervoor 
zorgen dat deze dienst beschikbaar is voor 
alle burgers en zal het menselijk lijden en 
de gezondheids- en andere kosten doen 
afnemen.

(5) Naar verwachting zal het eCall-systeem 
het aantal verkeersdoden in de Unie doen 
dalen en ook een positief effect hebben op 
de ernst van de verwondingen ten gevolge 
van verkeersongevallen, omdat de 
hulpdiensten de slachtoffers dankzij dit 
systeem sneller zullen kunnen helpen.  De 
verplichte invoering van het eCall-systeem 
zal ervoor zorgen dat deze dienst 
beschikbaar is voor alle burgers en zal het 
menselijk lijden en de kosten in verband 
met de gezondheidszorg, de door de 
ongevallen veroorzaakte files en de 
installatie van noodoproeppunten langs 
de weg doen afnemen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het verstrekken van nauwkeurige en 
betrouwbare plaatsbepalingsinformatie is 

(6) Het verstrekken van nauwkeurige en 
betrouwbare plaatsbepalingsinformatie is 



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

NL

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).

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

Amendement 4

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 op 112 gebaseerde eCall-
boordsysteem heeft in eerste instantie 
alleen betrekking op nieuwe types van
personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen 
(categorieën M1 en N1) waarvoor al een 
passend activeringsmechanisme bestaat. 
Na oktober 2015 af te leveren bestaande 
modellen moeten zo spoedig mogelijk met 
het op 112 gebaseerde eCall-boordsysteem 
worden uitgerust. De Commissie moet 
nader onderzoek en een effectbeoordeling 
verrichten omtrent de vraag of het 
wenselijk is andere voertuigcategorieën, 
zoals zware vrachtwagens, bussen en 
touringcars, gemotoriseerde tweewielers, 
en landbouwtrekkers, te zijner tijd met het 
op 112 gebaseerde eCall-boordsysteem uit 
te rusten, met het oog op de indiening van 
een wetgevingsvoorstel.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Consumenten moeten een 
realistisch totaalbeeld krijgen van het op 
112 gebaseerde 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.

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 van derden 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 
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aan de geldende wetgeving inzake 
gegevensbescherming voldoen. Verder 
moet ervoor gezorgd worden dat de 
efficiënte werking van de alarmcentrales 
onder geen beding wordt belemmerd door 
aanvullende nooddiensten van 
voertuigfabrikanten.

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 
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.

(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 
op de mondiale markt te versterken, moet 
het op 112 gebaseerde eCall-boordsysteem 
gratis en zonder onderscheid tussen de 
onafhankelijke operatoren beschikbaar zijn 
en gebaseerd zijn op een interoperabel, 
beveiligd en gestandaardiseerd platform 
dat het mogelijk maakt in de toekomst 
toegang te bieden tot andere 
boordtoepassingen of -diensten.

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.
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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. .../...8 bis* worden verricht. In de bijlage 
daarvan moeten gedetailleerde 
testvoorschriften worden opgenomen.
__________________
8 bis 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 ...).
* Noot voor het PB: nummer, datum en 
PB-referentie van doc. 2012/0184(COD) 
invullen.

Amendement 10

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 2006 
goedgekeurde werkdocument betreffende 
de gevolgen van het eCall-initiatief9 moet 

(13) Volgens de aanbevelingen van de 
groep "gegevensbescherming artikel 29", 
die vervat zijn in het op 26 september 2006 
goedgekeurde werkdocument betreffende 
de gevolgen van het eCall-initiatief9 moet 
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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 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens10 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)11, 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.

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 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens10 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)11, 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 afhandeling van noodoproepen 
door de alarmcentrales.

__________________ __________________
9 1609/06/EN – WP 125. 9 1609/06/EN – WP 125.
10 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31. 10 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
11 PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37. 11 PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14 bis. De periodieke technische controle 
van het eCall-boordsysteem moet onder 
het toepassingsgebied van de verordening 
van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de periodieke technische 
controle van motorvoertuigen en 
aanhangwagens en tot intrekking van 
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Richtlijn 2009/40/EG vallen.

Amendement 12

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, en met name om tot de 
nodige tests te kunnen overgaan die in 
uiteenlopende omstandigheden moeten 
worden uitgevoerd.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden de technische 
voorschriften vastgesteld voor de EG-
typegoedkeuring van voertuigen, voor wat 
het eCall-boordsysteem betreft.

Bij deze verordening worden de technische 
voorschriften vastgesteld voor de EG-
typegoedkeuring van voertuigen, voor wat 
het op 112 gebaseerde eCall-boordsysteem 
betreft.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – 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 

1) "op 112 gebaseerd eCall-boordsysteem" 
of "openbaar eCall-systeem": een 
sluimerend systeem dat automatisch door 
sensoren in het voertuig of manueel wordt 
geactiveerd, waarbij via openbare
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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;

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;

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – 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.

2) "ingebouwde boorduitrusting": 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.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1– punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) "eCall": een noodoproep vanuit 
een voertuig naar het nummer 112, die 
ofwel automatisch door activering van 
sensoren in het voertuig, ofwel handmatig 
tot stand wordt gebracht en waardoor met 
gebruikmaking van openbare draadloze 
mobielecommunicatienetwerken een 
gestandaardiseerde minimumreeks van 
gegevens wordt doorgezonden en een 
audioverbinding tussen het voertuig en de 
eCall-alarmcentrale tot stand wordt 
gebracht;
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter) "door derden aangeboden eCall-
systeem (TPS-eCall)" of "particulier 
eCall-systeem": een dienst voor 
noodoproepen conform EN-norm 
16102:2011 op basis van een contract 
tussen de eigenaar van het voertuig en de 
dienstverlener die eruit bestaat dat 
gegevens naar een derde dienstverlener 
(TPSP) verzonden worden en deze TPSP 
via draadloze 
mobielecommunicatienetwerken wordt 
gebeld.
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);

Motivering

De TPS-eCall voorziet al jaren in belangrijke hulpverlening bij ernstige ongevallen. In 
aanvulling op de pan-Europese eCall (EN 16072:2011), is de TPS-eCall (EN 16102:2011) 
gestandaardiseerd om ervoor te zorgen dat beide levensreddende systemen naast elkaar in het 
voertuig aanwezig kunnen zijn.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater) "alarmcentrale" (ook "PSAP" 
– Public Safety Answering Point): de 
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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, om de 
reddingsdiensten in te lichten;

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies) "boorduitrusting": vast in 
het voertuig ingebouwde uitrusting die 
toegang geeft of heeft tot de in het 
voertuig aanwezige gegevens die nodig 
zijn om de eCall-transactie te verrichten 
via een openbaar draadloos 
mobielecommunicatienetwerk;

Amendement 20

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 
grondgebied van de Unie automatisch een 
eCall plaatsvindt naar het 
gemeenschappelijk Europees
noodnummer 112.

De fabrikanten tonen aan dat al hun nieuwe 
voertuigtypes zodanig zijn gebouwd dat 
wanneer op het grondgebied van de Unie 
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.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
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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 
voertuigtypes zodanig zijn gebouwd dat 
een eCall naar het gemeenschappelijk 
Europees noodnummer 112 ook manueel 
kan worden geïnitieerd.

Amendement 22

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 op 112 
gebaseerde 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" en tonen de 
fabrikanten of dienstverleners aan dat het 
ingebouwde boordsysteem een 
schakelmechanisme bevat dat waarborgt 
dat er slechts één systeem tegelijk actief is 
en dat het op 112 gebaseerde eCall-
boordsysteem het automatisch overneemt 
indien het andere systeem voor 
noodoproepen buiten werking is.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Alle autofabrikanten stellen hun 
klanten ervan in kennis dat er een gratis, 
algemeen beschikbaar op 112 gebaseerd 
e-Callsysteem bestaat.

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 ingebouwde 
boorduitrusting compatibel zijn met de 
operationele plaatsbepalingsdiensten van 
satellietnavigatiesystemen, inclusief 
Galileo en EGNOS.

Amendement 25

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.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6
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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. Alle onderdelen van het op 112 
gebaseerde eCall-boordsysteem moeten
gratis toegankelijk zijn voor alle 
onafhankelijke operatoren, waarbij voor
voertuigherstellingen en -onderhoud geen 
onderscheid mag worden gemaakt.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Zodra de onderhavige verordening 
is vastgesteld, begint de Commissie indien 
nodig te werken aan de formulering van 
de technische voorschriften voor een 
interoperabel, gestandaardiseerd en veilig 
platform dat vrij toegankelijk is voor 
reparatie- en onderhoudsdoeleinden en 
voor toekomstige boordtoepassingen of 
-diensten. Zodra deze normen 
beschikbaar zijn, worden de eCall-
systemen op dit platform gebaseerd.

Motivering

Deze verordening dient beperkt te zijn tot de werking van de eCall-dienst. Het vrij 
toegankelijke platform is nuttig en moet ook worden ontwikkeld, aangezien het enorme 
voordelen zal opleveren voor bestuurders in de EU, die meer keuzevrijheid zullen krijgen. Er 
is echter meer onderzoek nodig om een reeks nauwkeurige voorschriften inzake de 
organisatie van het open platform uit te werken. De Commissie dient daarom werk te maken 
van een voorstel zodra deze verordening is aangenomen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de gebruikers van eCall het gewenste 
niveau van bescherming van hun privacy te 
bieden en de nodige garanties te 
verschaffen om surveillance en misbruik te 
voorkomen, worden technologieën ter 
versterking van de privacy ingebouwd in 
het eCall-boordsysteem.

Om de gebruikers van eCall het gewenste 
niveau van bescherming van hun privacy te 
bieden en de nodige garanties te 
verschaffen om surveillance en misbruik te 
voorkomen, worden technologieën ter 
versterking van de privacy ingebouwd in 
het eCall-boordsysteem. De 
autofabrikanten lichten hun klanten naar 
behoren in over de mogelijke 
positietracering ten gevolge van het 
gebruik van de diensten van derden en 
over de eventuele gevolgen daarvan voor 
hun privacy.

Amendement 29

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 
("MSD" – minimum set of data) die door 
het op 112 gebaseerde eCall-boordsysteem 
wordt doorgezonden aan de alarmcentrale 
(PSAP), moet alleen de 
minimuminformatie bevatten die vereist is 
voor een passende afhandeling van 
noodoproepen door de alarmcentrales. 
Deze MSD dient periodiek te worden 
herzien om na te gaan of facultatieve 
gegevens verplicht moeten worden 
gemaakt, of om nuttige gegevens toe te 
voegen aan de MSD.

Motivering

Sommige nuttige informatie, zoals het aantal passagiers, is nog niet beschikbaar in alle 
voertuigen. Deze informatie kan bij toekomstige bijwerkingen van de regelgeving inzake 
typegoedkeuring beschikbaar worden. Gegevens die momenteel facultatief zijn, zouden dan 
kunnen worden omgezet in verplichte gegevens.
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Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De fabrikanten zien erop toe dat eCall-
gebruikers duidelijke en uitgebreide 
informatie krijgen over de verwerking van 
de gegevens die via het eCall-
boordsysteem worden verstuurd, en met 
name over:

3. De fabrikanten zien erop toe dat eCall-
gebruikers vrij kunnen kiezen tussen de 
diensten van particuliere eCall-
dienstverleners en deze hen duidelijke en 
uitgebreide informatie verstrekken over de 
verwerking van de gegevens die via het 
particuliere eCall-systeem worden 
verstuurd, en met name over:

Amendement 31

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 de ingebouwde 
boorduitrusting;

Amendement 32

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 op 112 
gebaseerde eCall-boordsysteem en de 
gegevensverwerking door de particuliere 
eCall-systemen of andere diensten met 
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toegevoegde waarde, in het bijzonder als 
het voertuig permanent wordt gevolgd.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Periodieke technische controle

7 bis. De vereisten voor de periodieke 
technische controle van het eCall-
boordsysteem worden geregeld door de 
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.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vrijstellingen Vrijstellingen en uitrusting

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Voertuigtypes die vóór oktober 2015 zijn 
toegelaten, kunnen aan de hand van 
mobiele eindapparatuur worden uitgerust 
met een eCall-systeem voor zowel 
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openbare als particuliere eCall-diensten.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 5, lid 7, artikel 6, lid 4, en 
artikel 8, lid 2, bedoelde bevoegdheid tot 
vaststelling van gedelegeerde handelingen 
wordt voor onbepaalde tijd aan de 
Commissie verleend met ingang van [...] 
[Publicatiebureau: gelieve de exacte 
datum van inwerkingtreding in te 
voegen].

2. De in artikel 5, lid 7, artikel 6, lid 4, en 
artikel 8, lid 2, bedoelde bevoegdheid tot 
vaststelling van gedelegeerde handelingen 
wordt aan de Commissie verleend voor een 
termijn van vijf jaar met ingang van de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening. De Commissie stelt uiterlijk 
negen maanden vóór het einde van de 
termijn van vijf jaar een verslag over de 
bevoegdheidsdelegatie op. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden vóór het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de sancties vast die 
worden opgelegd wanneer fabrikanten deze 
verordening niet naleven en zij nemen alle 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat die sancties worden uitgevoerd. Deze 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de 
Commissie in kennis van die bepalingen en 
melden onverwĳld eventuele wĳzigingen 
daarvan.

1. De lidstaten stellen de sancties vast die 
worden opgelegd wanneer fabrikanten deze 
verordening en de bijbehorende 
gedelegeerde handelingen niet naleven en 
zij nemen alle nodige maatregelen om 
ervoor te zorgen dat die sancties worden 
uitgevoerd. Deze sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn, in het bijzonder wanneer artikel 6 
van deze verordening wordt geschonden. 
De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van die bepalingen en melden 
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onverwĳld eventuele wĳzigingen daarvan.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Verslaglegging

10 bis. Uiterlijk op 1 oktober 2018 stelt de 
Commissie een aan het Europees 
Parlement en de Raad voor te leggen 
evaluatieverslag over de resultaten van 
het eCall-boordsysteem op. De Commissie 
onderzoekt of de werkingssfeer van de 
verordening moet worden uitgebreid tot 
andere voertuigcategorieën, zoals 
gemotoriseerde tweewielers, zware 
vrachtwagens en bussen. Indien nodig 
dient de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in.
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