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KORT BEGRUNDELSE 

Kommissionen har arbejdet på eCall-forslag siden 2005 og forsøgte indledningsvist at indføre 

systemet på frivillig basis. En sådan fremgangsmåde viste sig at være en fiasko, idet kun ca. 

0,7 % af køretøjerne i dag er udstyret med et eCall-system. 

 

For at tackle denne situation vælger Kommissionen nu en "lovgivningsmæssig" tilgang, der 

vil gøre eCall obligatorisk i nye køretøjer. Systemet skal baseres på typegodkendt udstyr til 

det fælles europæiske alarmnummer 112 i alle 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. 

 

Supplerende redningstjenester og/eller tillægstjenester (åben platform) 

 

Med udbygningen af en EU-dækkende eCall-tjeneste vil nye køretøjer være udstyret med en 

grundlæggende indbygget telematikplatform, som vil forbinde tekniske komponenter (trådløs 

kommunikation med nøjagtig positioneringsteknologi og en forbindelse til køretøjskontrol- og 

sensorsystemer). Ordføreren mener imidlertid, at andre ydelser til forbrugere skal behandles i 

en særskilt forordning om intelligente trafiksystemer og telematikplatforme. ECall-

forordningen om typegodkendelseskrav bør kun fokusere på de redningstjenester, der leveres 

gennem den europæiske 112-infrastruktur. Indførelse af en åben platform på nuværende 

tidspunkt kan medføre et juridisk tomrum med hensyn til ejerskab og ansvar samt yderligere 

forsinkelser i operationaliseringen af det 112-baserede eCall-system. Kommissionen bør 

imidlertid senest i april 2014 foreslå en forordning vedrørende tillægstjenester, der kan 

medføre yderligere fordele for forbrugerne. 

 

Private nødopkaldstjenester (eCall-systemer, der understøttes af tredjeparter) 

 

De eCall-systemer, der understøttes af tredjepartstjenester, skal have lov til at sameksistere 

med det 112-baserede eCall-system, og derfor bør en definition medtages. Desuden bør eCall-

systemer, der er understøttet af tredjepartstjenester, kun kunne sameksistere med det 112-

baserede køretøjsmonterede eCall-system, forudsat at den offentlige 112-baserede eCall-

tjeneste altid er tilgængelig og i det mindste kan fungere som en reserveløsning. 

 

Yderligere præciseringer 

 

For at tydeliggøre de forskellige processer og dele, der opbygger det køretøjsmonterede 

eCall-system, har ordføreren valgt at præcisere definitionerne af følgende: opkaldet selv, 

udstyret, såvel som det netværk, som opbevarer informationerne, og dets modtager. De 

oprindelige definitioner sikrer ikke en klar adskillelse mellem disse forskellige elementer. 

 

For så vidt angår foreneligheden med Galileo- og Egnos-satellitsystemerne, mener ordføreren 

ikke, at det er muligt at færdiggøre udviklingen af en positioneringsmodtager uden fuld 

tilgængelighed af positioneringssatellitterne. Indtil dette er opnået, bør det ikke være et 

obligatorisk krav. 
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For at afgøre de endelige eCall-specifikationer har bilindustrien brug for at kende alle kravene 

i de delegerede retsakter og have tilstrækkelig tid til at udvikle og evaluere systemet. Derfor 

foreslår ordføreren, at ikrafttrædelsen af denne lovgivning bør fastsættes til juni 2016. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi 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 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Det er fortsat nødvendigt at forbedre 

driften af 112-tjenesten i hele EU, så den 

yder assistance hurtigt og effektivt i 

nødsituationer. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) eCall-systemet vil udgøre en 

omfattende struktur med mange 

forskellige aktører, der arbejder med 

sikkerhed for menneskeliv. Det er derfor 

afgørende, at ansvarsaspektet behandles i 

denne forordning for at sikre brugernes 

fulde tillid og sikre, at eCall-systemet 

fungerer gnidningsløst. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 
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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 

fuldt foreneligt med de serviceydelser, som 

leveres af globale 

satellitnavigationssystemer, herunder især 

de systemer, der oprettes under 

programmerne Galileo og Egnos, når de 

bliver fuldt operative, 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 

udløsningsmekanismer. 

(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 

udløsningsmekanismer. Kommissionen bør 

imidlertid foretage en vurdering af 

muligheden for at udvide kravet om et 

køretøjsmonteret eCall-system til at 

omfatte andre køretøjskategorier, der ikke 

er medtaget i denne forordning. 
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Ændringsforslag  5 

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 eCall-system berører ikke den ret, som 

interessenterne, herunder bilfabrikanter og 

uafhængige operatører, har til at tilbyde 

yderligere redningstjenester, der leveres af 

private tjenesteudbydere, parallelt med 

eller i forbindelse med det 112-baserede 

køretøjsmonterede eCall-system. Disse 

supplerende tjenester skal certificeres af 

en kompetent myndighed, der er 

anerkendt af myndighederne med ansvar 

for trafiksikkerhed, således at de ikke øger 

førerens distraktion, og de skal være 

valgfri for forbrugerne. 

 

 

Ændringsforslag  6 

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, skal 

der være adgang til alle elementer af det 

køretøjsmonterede eCall-system med 

henblik på reparation og vedligeholdelse i 

overensstemmelse med gældende 

lovgivning. 

 Kommissionen bør snarest muligt på 

grundlag af en høring af alle 

interesserede parter fremsætte lovforslag 

om supplerende tjenester og om en 

interoperabel og åben platform, som kan 

udvikles med henblik på mulige 
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fremtidige køretøjsmonterede 

applikationer eller tjeneste. 

 For at tilpasse metoden for adgang til 

reparations- og 

vedligeholdelsesinformationer om 

køretøjer til de tekniske fremskridt, er der 

et presserende behov for at arbejde for en 

aftale om tekniske forskrifter for 

køretøjsmonterede systemer og en 

ajourføring af den eksisterende EU-

lovgivning i overensstemmelse hermed. 

 Med henblik herpå bør Kommissionen 

specificere og opdatere listen over 

prioriterede aktioner i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/40/EU8a. Det skal præciseres 

yderligere, på hvilke betingelser 

tredjeparter, der yder tillægstjenester, kan 

få adgang til oplysninger, som er lagret i 

det køretøjsmonterede system. 

 _________________ 

 8a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne 

for indførelse af intelligente 

transportsystemer på vejtransportområdet 

og for grænsefladerne til andre 

transportformer (EUT L 207 af 6.8.2010, 

s. 1.). 

 

 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Indførelsen af eventuelle supplerende 

køretøjsmonterede applikationer eller 

tjenester bør ikke forsinke denne 

forordnings ikrafttrædelse og anvendelse. 
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Ændringsforslag  8 

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 og 

tjenesteudbydere bør have en tilstrækkelig 

frist fra offentliggørelsen af denne 

forordning og af de delegerede retsakter, 

der udstedes i medfør af den, i EU-

Tidende til at tilpasse sig de tekniske krav i 

denne forordning i betragtning af, at de 

tekniske krav til prøvning, anvendelse af 

relevante standarder samt beskyttelse af 

personoplysninger og privatlivets fred skal 

fastsættes efter ikrafttrædelsen af 

forordningen ved hjælp af delegerede 

retsakter. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – 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) "køretøjsmonteret eCall-system": et 

nødsystem bestående af det 

køretøjsmonterede udstyr samt midlerne 

til at udløse, styre og foretage eCall-

transmissionen, som enten aktiveres 

automatisk via indbyggede sensorer eller 

manuelt, og som sender signaler ved hjælp 

af trådløse mobilkommunikationsnetværk 

for at gøre det muligt at overføre et 

standardiseret minimumsdatasæt og oprette 

en tredjepartsunderstøttet eller 112-baseret 

eCall-baseret lydkanal mellem køretøjets 

passagerer og en offentlig alarmcentral 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – nr. 2 a (nyt) 



 

AD\1014177DA.doc 9/18 PE522.901v03-00 

 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a) "eCall": et alarmopkald fra et køretøj 

til 112, der foretages via det 

køretøjsmonterede eCall-system 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – nr. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b) "eCall-systemer, der er understøttet af 

tredjepartstjenester"(TPS-eCall): et 

nødkaldssystem i henhold til standard EN 

16102: 2011, som omfatter overførsel af 

data til en tredjepartstjenesteyder, og 

etableringen af et taleopkald med denne 

tredjepartstjenesteyder via mobile trådløse 

kommunikationsnetværk.  

 I tilfælde af en alvorlig ulykke, etablerer 

det tredjepartsunderstøttede eCall-system 

en taleforbindelse med den mest 

hensigtsmæssige alarmcentral og 

videresender alle relevante oplysninger 

om begivenheden, herunder de 

oplysninger, der er specificeret i EN 

15722 (Intelligente transportsystemer - 

eSafety - "eCall" minimumdatasæt) til 

denne mest hensigtsmæssige alarmcentral 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – nr. 2 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2c) "alarmcentral": en fysisk lokalitet, 

hvor alarmopkald modtages først under 

en offentlig myndigheds eller en af den 

berørte medlemsstat anerkendt privat 

organisations ansvar 
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Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – nr. 2 d (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2d) "minimumdatasæt": de oplysninger, 

der er defineret ved standarden 

"Vejtransport og trafiktelematik - eSafety 

- eCall, minimumdatasæt" (EN 15722), 

og som sendes til eCall-alarmcentralen 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – nr. 2 e (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2e) "køretøjsmonteret udstyr": udstyr i 

køretøjet, som leverer eller har adgang til 

de køretøjsoplysninger, der er nødvendige 

for at udføre eCall-overførslen via et 

offentligt mobilkommunikationsnet 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – nr. 2 f (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2f) "trådløst mobilkommunikationsnet": 

et trådløst mobilkommunikationsnet, der 

er tilgængeligt for offentligheden i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/21/EF12a og 2002/22/EF12b 

 __________________ 

 12a Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om 

fælles rammebestemmelser for 
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elektroniske kommunikationsnet og -

tjenester (rammedirektivet) (EFT L 108 af 

24.4.2002, s. 33). 

 12b Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om 

forsyningspligt og brugerrettigheder i 

forbindelse med elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester 

("forsyningspligtdirektivet") (EFT L 108 

af 24.04.2002, s. 51). 

 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Fabrikanten skal påvise, at alle nye 

køretøjer omhandlet i artikel 2 er udstyret 

med et køretøjsmonteret eCall-system i 

overensstemmelse med denne forordning 

og de delegerede retsakter, der er vedtaget i 

medfør af denne forordning. 

Fabrikanten skal påvise, at alle nye 

køretøjer omhandlet i artikel 2 er udstyret 

med et integreret køretøjsmonteret eCall-

system i overensstemmelse med denne 

forordning og de delegerede retsakter, der 

er vedtaget i medfør af denne forordning. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Dette berører ikke køretøjsejerens ret til at 

anvende et andet nødopkaldssystem, der 

er monteret i køretøjet, og som leverer en 

lignende tjeneste udover det 

køretøjsmonterede eCall-system. Er dette 

tilfældet skal det andet nødopkaldssystem 

overholde standard EN 16102 

"Intelligente transportsystemer - 

Driftskrav til eCall, der er understøttet af 

tredjepartstjenester". Fabrikanterne skal 

påvise, at de køretøjsmonterede systemer 

omfatter en omskifteranordning, der 
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sikrer, at der kun er ét aktivt system ad 

gangen, og at det køretøjsmonterede 

eCall-system automatisk tager over, hvis 

det andet nødopkaldssystem ikke virker. 

 

Ændringsforslag  18 

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 

de køretøjsmonterede systemer er 

kompatible med positioneringstjenesterne 

fra operationelle globale 

satellitnavigationssystemer, herunder 

Galileo- og Egnos-systemerne, 12 måneder 

efter, at de første tagen tages i drift. 

 

 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kun de eCall-køretøjsmonterede 

systemer, som kan prøves, accepteres med 

henblik på typegodkendelse. 

4. Kun de integrerede eCall-

køretøjsmonterede systemer, som kan 

prøves, accepteres med henblik på 

typegodkendelse. 

 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Det køretøjsmonterede eCall-system skal 

være tilgængeligt for alle uafhængige 

operatører gratis og uden 

6. Alle elementer i det køretøjsmonterede 

eCall-system skal være tilgængelige for 

alle uafhængige operatører gratis og uden 
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forskelsbehandling i det mindste med 

henblik på reparation og vedligeholdelse. 

forskelsbehandling med henblik på 

reparation og vedligeholdelse af køretøjer 

som fastsat i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 715/200714a 

samt med henblik på udvikling og 

implementering af supplerende tjenester 

baseret på en interoperabel, 

standardiseret og åben platform til 

eventuelle fremtidige køretøjsmonterede 

applikationer eller tjenester.  

 __________________ 

 14a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 

2007 om typegodkendelse af 

motorkøretøjer med hensyn til emissioner 

fra lette personbiler og lette 

erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om 

adgang til reparations- og 

vedligeholdelsesinformationer om 

køretøjer (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1). 

 

 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a. Bilproducenter og uafhængige aktører 

indgår under Kommissionens tilsyn senest 

i januar 2017 en aftale om tekniske krav 

til en interoperabel, standardiseret og 

sikker åben platform, som det 

køretøjsmonterede eCall-system baseres 

på med henblik på reparation og 

vedligeholdelse af køretøjer og fremtidige 

køretøjsmonterede applikationer eller 

tjenester. 

 

 

Ændringsforslag  22 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6b. Straks denne forordning er vedtaget, 

påbegynder Kommissionen arbejdet med 

udformningen af de tekniske krav til en 

interoperabel, standardiseret og sikker 

åben platform, som det køretøjsmonterede 

eCall-system kan baseres på, til 

køretøjsreparation og -vedligeholdelse og 

til fremtidige køretøjsmonterede 

applikationer eller tjenester. 

 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 6 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6c. Med vedtagelsen af denne retsakt 

skaber Kommissionen de tekniske 

forudsætninger for en interoperabel, 

standardiseret, sikker og åben platform. 

Denne platform skal uden 

forskelsbehandling give alle 

markedsdeltagere adgang til reparation 

og vedligeholdelse. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Kommissionen tillægges beføjelser til i 

overensstemmelse med artikel 9 at vedtage 

delegerede retsakter, der fastlægger de 

detaljerede tekniske forskrifter og 

prøvninger ved typegodkendelse af 

køretøjsmonterede eCall-systemer, og som 

ændrer direktiv 2007/46/EF i 

7. Kommissionen tillægges beføjelser til i 

overensstemmelse med artikel 9 at vedtage 

delegerede retsakter, der fastlægger de 

detaljerede tekniske forskrifter og 

prøvninger ved typegodkendelse af 

køretøjsmonterede eCall-systemer, og som 

ændrer direktiv 2007/46/EF i 
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overensstemmelse hermed.  overensstemmelse hermed.  

De tekniske forskrifter og prøvninger, der 

er nævnt i første afsnit, skal være baseret 

på de krav, der er fastsat i stk. 3, 4 og 6 

samt på følgende standarder, hvis det er 

relevant: 

De tekniske forskrifter og prøvninger, der 

er nævnt i første afsnit, skal vedtages efter 

høringer af de relevante interesserede 

parter og være baseret på de krav, der er 

fastsat i stk. 3, 4 og 6 samt på følgende 

standarder, hvis det er relevant: 

a) EN 16072 "Intelligente 

transportsystemer - eSafety - Driftskrav til 

paneuropæisk eCall"  

a) CEN EN 16072:2011 " Intelligente 

transportsystemer - eSafety - Driftskrav til 

paneuropæisk eCall"  

 

b) EN 16062 "Intelligente 

transportsystemer - eSafety - 

Applikationskrav til højniveau (HLAP)" 

b) Cen EN 16062:2011 "Intelligente 

transportsystemer - eSafety - 

Applikationskrav til højniveau (HLAP)" 

c) EN 16454 "Vejtransport og 

trafiktelematik - esikkerhed - ekald - 

Tilpasningsafprøvning fra ende til ende" 

for så vidt angår det køretøjsmonterede 

eCall-systems overensstemmelse med det 

paneuropæiske eCall 

c) CEN EN 16454:2011 "Vejtransport og 

trafiktelematik - esikkerhed - ekald - 

Tilpasningsafprøvning fra ende til ende" 

for så vidt angår det køretøjsmonterede 

eCall-systems overensstemmelse med det 

paneuropæiske eCall 

 ca) CEN EN 15722:2011 "Intelligente 

transportsystemer - eSafety - eCall 

minimumdatasæt" 

 cb) CEN EN 16102:2011 "Intelligente 

transportsystemer - Driftskrav til eCall, 

der er understøttet af tredjepartstjenester" 

d) eventuelle yderligere europæiske 

standarder eller FN/ECE-regulativer 

vedrørende eCall-systemer. 

d) eventuelle yderligere europæiske 

standarder eller FN/ECE-regulativer 

vedrørende eCall-systemer. 

 

Ændringsforslag  25 

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 køretøjsmonterede eCall-system, skal 

kun indeholde de oplysninger, der er 

defineret ved standarden "Vejtransport og 

trafiktelematik - eSafety - eCall, 

minimumdatasæt" (EN 15722), og som 

sendes til eCall-alarmcentralen. 
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Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 – litra h 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

h) hvordan den registrerede kan udøve sine 

rettigheder 

h) hvordan den registrerede kan udøve sine 

rettigheder, herunder et uafhængigt 

kontaktpunkt for behandling af klager 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Med virkning fra den 1. oktober 2015 må 

de nationale myndigheder kun udstede EF-

typegodkendelse for køretøjsmonterede 

eCall-systemer til nye køretøjstyper, der er 

i overensstemmelse med denne forordning 

og de delegerede retsakter, der vedtaget i 

medfør af denne forordning. 

Med virkning fra den 1. juni 2016 må de 

nationale myndigheder kun udstede EF-

typegodkendelse for køretøjsmonterede 

eCall-systemer til nye køretøjstyper, der er 

i overensstemmelse med denne forordning 

og de delegerede retsakter, der vedtaget i 

medfør af denne forordning. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 10a 

 Indberetning 

 Kommissionen vurderer senest 

den 1. oktober 2018 udbredelsen og 

resultaterne af det køretøjsmonterede 

eCall-system. Denne vurdering 

forelægges for Europa-Parlamentet og 

Rådet.  

 



 

AD\1014177DA.doc 17/18 PE522.901v03-00 

 DA 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 12 - stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den anvendes fra den 1. oktober 2015. Den anvendes fra den 1. juni 2016. 
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