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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om lovpligtig indførelse af eCall
(2012/2056(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens henstilling af 8. september 2011 om støtte til en EU-
dækkende eCall-tjeneste i elektroniske kommunikationsnetværk til fremføring af 
alarmopkald fra køretøjer baseret på 112 ("eCall"),

– der henviser til 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 transportformer1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om 
forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet 
og -tjenester (forsyningspligtdirektivet)2,

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Konsekvensanalyse", som ledsager 
Kommissionens henstilling af 8. september 2011 om støtte til en EU-dækkende eCall-
tjeneste i elektroniske kommunikationsnetværk til fremføring af alarmopkald fra køretøjer 
baseret på 112 ("eCall") (SEK(2011)1020),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "På vej mod et europæisk 
trafiksikkerhedsområde: Politiske retningslinjer for trafiksikkerheden for 2011-2020 
(KOM(2010)0389),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "En bæredygtig fremtid for transporten: På 
vej mod et integreret og brugervenligt transportsystem med teknologien som drivkraft 
(KOM(2009)0279),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "eCall: Tid til udbygning" (KOM(2009)0434),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Mod sikrere, renere og effektiv mobilitet i 
Europa: Første rapport om initiativet "den intelligente bil" (KOM(2007)0541), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse om initiativet "intelligente biler" "Øget 
kendskab til ikt’s betydning for mere intelligente, sikrere og renere køretøjer" 
(KOM(2006)0059), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse "eCall tilbage på rette spor - en 
handlingsplan" (Tredje meddelelse om e-sikkerhed) (KOM(2006)0723),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "eCall til gavn for borgerne - en 
handlingsplan" (anden meddelelse om e-sikkerhed) (KOM(2005)0431),

                                               
1 EUT L 207 af 6.8.2010, s. 1.
2 EFT L 108 af 24.4.2002, s. 51.
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– der henviser til Kommissionens meddelelse "Informations- og 
kommunikationsteknologier til sikre og intelligente køretøjer" (KOM(2003)0542), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Europæisk handlingsprogram for 
trafiksikkerheden - halvering af antallet af trafikofre i Den Europæiske Union inden 2010: 
En fælles opgave" (KOM(2003)0311),

– der henviser til arbejdsdokumentet om databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred i 
forbindelse med eCall-initiativet (artikel 29-arbejdsgruppen - 1609/06/EN, WP 125),

– der henviser til sin beslutning af 27. september 2011 om europæisk trafiksikkerhed 2011-
20201, 

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2010 om en bæredygtig fremtid for transporten2,

– der henviser til sin beslutning af 5. juli 2011 om forsyningspligt og 112-alarmnummeret3,

– der henviser til sin beslutning af 23. april 2009 om en handlingsplan for intelligente 
transportsystemer4,

– der henviser til sin beslutning af 19. juni 2008 om første rapport om initiativet den 
intelligente bil5,

– der henviser til sin beslutning af 18. januar 2007 om det tredje handlingsprogram for 
trafiksikkerheden - midtvejsstatus6,

– der henviser til sin beslutning af 27. april 2006 om færdselssikkerhed: "eCall" til gavn for 
borgerne7,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. september 2005 "Europæisk 
handlingsprogram for trafiksikkerheden - Halvering af antallet af trafikofre i Den 
Europæiske Union inden 2010: en fælles opgave"8,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til de fælles drøftelser mellem Udvalget om Det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse og Transport- og Turismeudvalget, jf. forretningsordenens artikel 
51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
Transport- og Turismeudvalget (A7-0000/2012),

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0408.
2 EUT C 351 E af 2.12.2011, s. 13.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0306.
4 EUT C 184 E af 8.7.2012, s. 50.
5 EUT C 286 E af 27.11.2009, s. 45.
6 EUT C 244 E af 18.1.2007, s. 220.
7 EUT C 296 E af 6.12.2006, s. 268.
8 EUT C 227 E af 21.9.2006, s. 609.
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A. der henviser til, at formålet med eCall-systemet i køretøjer er at sikre automatisk 
indberetning til beredskabstjenesterne af alvorlige ulykker for at nedbringe antallet af 
dødsofre i trafikulykker og alvorlige skader, idet kvalificeret assistance med optimalt 
udstyr således kan nå hurtigere frem (princippet om "den gyldne time"),

B. der henviser til, at nødopkald skal foretages uden sprogproblemer i medfør af de digitale 
data i beskedformatet i det fælles minimumdatasæt (MSD), som har til formål at afhjælpe 
misforståelser og stress, 

C. der henviser til, at indførelse af en EU-dækkende eCall-tjeneste i alle køretøjer og alle 
lande har været en stor prioritet for EU i forbindelse med trafiksikkerhed siden 2002 og 
indgår i trafiksikkerhedshandlingsprogrammet 2011-2020 med henblik på at øge 
trafiksikkerheden og bidrage til opfyldelse af målsætningen om at nedbringe antallet af 
dødsulykker og skader efter trafikulykker, 

D. der henviser til, at Parlamentet ved flere lejligheder har givet udtryk for dets støtte til 
udbygning af eCall, herunder støtte til lovpligtig anvendelse,

E. der henviser til, at frivillig tilgang til anvendelse af eCall i EU har været Kommissionens 
politik siden 2003, men at der ikke er opnået nævneværdige resultater indtil nu,

F. der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse "eCall: Tid til udbygning" fastslog, at 
den vil planlægge lovgivningsmæssige tiltag, hvis der ikke er sket betydelige fremskridt 
inden slutningen af 2009, både med hensyn til at få monteret eCall-enheder i køretøjer og 
den nødvendige investering i alarmcentralinfrastrukturer, 

G. der henviser til, at der allerede findes private køretøjsmonterede nødopkaldstjenester, men 
at ingen af dem tilbyder dækning overalt i EU, og at markedsgennemtrængningen er under 
0,4 % af det samlede antal køretøjer, og henviser derudover til, at nogle af de tjenester, der 
er indført, er afbrudt på grund af markedssvigt, således at brugeren ikke vil have mulighed 
for at få monteret en nødopkaldstjeneste i køretøjets levetid.

H. der henviser til, at resultatet af den offentlige høring om gennemførelse af eCall, som 
Kommissionen foretog i 2010, viste, at over 80 % af respondenterne mener, at eCall-
systemet er nyttigt og ønsker at have det monteret i deres køretøjer.

I. der henviser til, at teknologien er klar, og at industrien og de offentlige myndigheder har 
fastsat EU-standarder,

J. der henviser til, at Kommissionen i 2011 offentliggjorde, at den i første kvartal af 2012 
ville fremlægge en ny forordning, hvori eCall skulle indgå som et yderligere krav inden 
for de lovgivningsmæssige rammer for typegodkendelse af motorkøretøjer,

1. bifalder Kommissionens henstilling af 8. september 2011 og opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne og mobilnetoperatørerne til at træffe foranstaltninger inden udgangen af 
2014,

2. beklager de hidtidige forsinkelser og manglende resultater i forbindelse med frivillig 
indførelse af eCall,
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3. mener, at eCall skal være et offentligt nødopkaldssystem, der er monteret i køretøjet og 
baseret på 112 og fælles paneuropæiske standarder, for at sikre en pålidelig og 
prismæssigt overkommelig tjeneste, der kan fungere optimalt og med interoperabilitet i 
Europa i alle køretøjer, uanset mærker, lande og uanset hvor køretøjet befinder sig, og 
dermed maksimere fordelene af eCall for alle bilister,

4. understreger de store fordele ved eCall, ikke blot i forhold til bedre håndtering af ulykker, 
men også i forhold til mindskelse af trafiktætheden, som forårsages af ulykker, og 
forhindring af sekundære ulykker,

5. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge et forslag inden for rammerne af 
direktiv 2007/46/EF for at sikre lovpligtig indførelse af et offentligt 112-baseret eCall-
system inden udgangen af 2015 i alle nye typegodkendte køretøjer og i alle 
medlemsstater,

6. afviser idéen om, at gennemførelse af montering af eCall i køretøjer kan indfases over en 
længere periode,

Alarmcentraler - aspekter af alarmberedskab

7. bemærker, at det er af afgørende betydning, at alle alarmcentraler i alle medlemsstater er 
udstyret i overensstemmelse med høje standarder, hvis der skal opnås ensartet beskyttelse 
af borgerne i EU, og opfordrer derfor medlemsstaterne til at opdatere deres 
alarmberedskabsinfrastrukturer, således at de kan indføre og anvende eCall inden 
udgangen af 2015 på den måde, der passer bedst til deres nationale infrastrukturer,

8. opfordrer indtrængende Kommissionen til at vedtage fælles specifikationer for 
alarmcentraler inden for rammerne af ITS-direktivet inden udgangen af 2012 og overveje 
at udarbejde et direktivforslag om gennemførelsen af eCall, 

9. vurderer, at forbindelser mellem alarmcentraler og vejadministratorer skal fremmes med 
henblik på at forbedre ulykkeshåndteringen i tråd med henstillingerne i platformen til 
indførelse af det europæiske eCall-system, 

Private nødopkaldstjenester

10. vurderer, at det er muligt for en offentlig eCall-tjeneste på EU-plan at sameksistere med 
private nødopkaldstjenester, forudsat at køretøjerne - uanset om en køber af et køretøj 
vælger en privat løsning - er udstyret med den offentlige eCall-tjeneste for at sikre 
tjenestens kontinuitet i EU igennem køretøjets levetid,

11. understreger, at forbrugerne bør have et realistisk overblik over og være i besiddelse af 
omfattende oplysninger om funktionaliteten og virkningen af den private 
køretøjsmonterede nødopkaldstjeneste, de vælger, og det funktionsniveau, der kan 
forventes,

12. vurderer, at det er uhyre vigtigt, at den offentlige eCall-tjeneste er automatisk tilgængelig, 
når en forbruger beslutter at vælge en privat nødopkaldstjeneste fra eller rejser i et land, 
som ikke tilbyder denne tjeneste,
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Databeskyttelse

13. bifalder, at eCall-systemet ikke vil gøre det muligt at spore et køretøj, da det er et passivt 
system, indtil det udløses af et nødopkald i tråd med henstillingerne i artikel 29-
arbejdsgruppen vedrørende databeskyttelse,

14. understreger, at der skal være fastsat hensigtsmæssige regler for behandlingen af 
personoplysninger i relation til eCall, men ikke blot fra mobilnetoperatørernes side, men 
også fra alle øvrige aktørers side, herunder bilproducenter, alarmcentraler og nødtjenester, 
og for at sikre, at principperne om beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse 
overholdes,

15. understreger, at private eCall-tjenester også skal sikre, at principperne om beskyttelse af 
privatlivets fred og databeskyttelse overholdes, navnlig med hensyn til informeret 
samtykke og muligheden for at vælge fra i tråd med henstillingerne i artikel 29-
arbejdsgruppen,

Andre relaterede områder

16. understreger, at eCall-systemet bygger på tekniske dele (satellitpositionering, 
databearbejdning og kommunikation), der også er grundlag for adskillige 
køretøjsmonterede applikationer,

17. anmoder Kommissionen om at sikre, at eCall-systemet er baseret på en interoperabel 
platform med åben adgang til fremme af innovation og konkurrenceevne på de globale 
markeder for industrien for den europæiske informationsteknologi,

18. understreger, at enhver yderligere tjeneste, der skal anvendes i et køretøj - navnlig under 
kørsel - skal overholde klare standarder for sikkerhed, databeskyttelse og beskyttelse af 
privatlivets fred, og at overholdelse af disse standarder skal måles og kontrolleres,

19. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at optrappe deres indsats med hensyn til 
gennemførelse af bevidstgørende kampagner om eCall-systemet og systemets fordele for 
de europæiske borgere,

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Hvad er eCall?

I tilfælde af en alvorlig trafikulykke udløser et køretøj med eCall automatisk et nødopkald. 
Selv om passagererne ikke kan tale, skaber eCall et talekommunikationslink til den nærmeste 
alarmcentral og sender en alarmmeddelelse, kendt som et minimumdatasæt, der indeholder 
vigtige oplysninger om ulykken, f.eks. tidspunkt, lokalisering, kørselsretning (fastlagt ud fra 
nøjagtige satellitbaserede data) og beskrivelse af køretøjet. eCall kan også aktiveres manuelt.

eCall forhindrer ikke ulykker, men fremmer effektiviteten af nødopkaldstjenester. Når 
nødopkaldstjenester orienteres umiddelbart efter og kender lokaliteten for ulykken, kan de nå 
hurtigere frem og nedbringe risikoen for dødsfald og alvorlige skader (princippet om den 
"gyldne time").

Hvordan fungerer det?

Mobilnetoperatøren fastslår, at 112-opkaldet er et eCall ud fra den "eCall-fane", som 
køretøjets kommunikationsmodul indsætter. Mobilnetoperatøren behandler eCall-opkaldet 
som ethvert andet 112-opkald og omdirigerer opkaldet til den passende alarmcentral, som er 
fastsat af de offentlige myndigheder. 

Alarmcentraloperatøren modtager både telefonopkaldet og minimumdatasættet. 
Oplysningerne, der formidles i minimumdatasættet, vises på alarmcentraloperatørens skærm. 
Lokaliseringen af køretøjet og køretøjets kørselsretning vises ved hjælp af et geografisk 
informationssystem. På samme tid vil operatøren være i stand til at høre, hvad der foregår i 
køretøjet, og om muligt tale med personerne i køretøjet. Dette vil hjælpe operatøren til at 
afgøre, hvilke beredskabstjenester der er behov for på ulykkesstedet (ambulance, brandfolk, 
politi), og til hurtigt at signalere ulykken og give alle de relevante oplysninger til de rette 
beredskabstjenester.

Desuden vil alarmcentraloperatøren være i stand til straks at oplyse vejtrafikstyringscentrene 
om, at der er sket en ulykke på et bestemt sted, hvorved det bliver muligt at videreformidle 
denne oplysning til andre trafikanter. Dette bidrager til at undgå sekundære ulykker, holde 
kørebanerne fri og mindske trafiktrængslen.

Hvad er der brug for til indførelse af eCall?

Bil-/udstyrsfabrikanter skal montere et system i køretøjet, der kan udløse eCall-opkald 
og indsamle og lagre minimumdatasættet. 

Mobilnetoperatørerne skal transmittere eCall-opkaldet (tale og data) til 
alarmcentralerne. 

Medlemsstaterne skal opgradere deres alarmcentraler med henblik på at håndtere 
eCall-opkaldene (tale og data). 
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Hvad er der sket indtil nu?

Udbygningen af en paneuropæisk eCall-tjeneste i alle køretøjer og alle lande var en de største 
prioriteter for arbejdsgruppen med eksperter for trafiksikkerhed i 2002.

I 2003 inkluderede Kommissionen udbygningen af en harmoniseret paneuropæisk eCall-
tjeneste som en af prioriteterne i eSafety-initiativet og gav udtryk for sin støtte til oprettelsen 
af en eCall-styregruppe med deltagelse af repræsentanter for alle interessenter for at definere 
kravene til en sådan tjeneste. 

Gruppen udarbejdede i 2004 et aftalememorandum om udarbejdelse af en paneuropæisk 
interoperabel eCall-tjeneste i Europa og et forslag om en køreplan med henblik på indledning 
af frivillig indførelse af eCall som standardudstyr i alle køretøjer i Europa inden udgangen af 
2009. Der er tale om et frivilligt dokument, som har til formål at afspejle underskrivernes 
ønske om at støtte den rettidige gennemførelse af eCall. Der er kun fire medlemsstater, som 
ikke har undertegnet aftalememorandummet.

eCall var også en af prioriteterne i initiativet "den intelligente bil", der blev lanceret i 2006, og 
handlingsplanen for udbygning af intelligente transportsystemer. Direktivet om intelligente 
transportsystemer omfatter "harmoniseret tilrådighedsstillelse af et interoperabelt EU-
dækkende eCall-system" blandt de prioriterede aktioner inden for det prioriterede område 
"ITS-applikationer inden for færdselssikkerhed og -sikring".

Meddelelsen "eCall: Tid til udbygning" fra 2009 indeholdt forslag om en række 
foranstaltninger til støtte af frivillig indførelse af eCall-tjenesten i alle nye vejkøretøjer i 
Europa. I henhold til meddelelsen ville Kommissionen træffe lovgivningsmæssige tiltag, hvis 
der ikke var opnået betydelige fremskridt inden slutningen af 2009, både med hensyn til at få 
eCall-enheder i køretøjer og den nødvendige investering i alarmcentralinfrastrukturer.

Lovpligtig indførelse af eCall

I 2011 besluttede Kommissionen i tråd med denne meddelelse at træffe lovgivningsmæssige 
foranstaltninger til lovpligtig indførelse af eCall. Det drejer sig om tre lovgivningsmæssige 
foranstaltninger:

1.- Kommissionens henstilling, som blev vedtaget i september, hvor medlemsstaterne 
anmodes om at definere deres alarmcentralinfrastrukturer til modtagelse af eCall-opkald, og 
mobilnetoperatørerne anmodes om at implementere en eCall-fane i deres net inden udgangen 
af 2014 for at håndtere eCall-opkald som alle andre 112-opkald (gratis og med prioritet i 
nettet). 

Henstillingen skal efterfølges af: 

2.- Vedtagelse af en delegeret retsakt inden udgangen af 2012 i henhold til ITS-direktivet med 
fælles specifikationer til opgradering af alarmcentralinfrastrukturerne.

3.- 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 
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typegodkendte køretøjer i Europa. 

Ordførernes synspunkter

eCall: en offentlig tjeneste til fordel for alle europæere

Ordførerne vurderer, at lovpligtig udbygning af en offentlig eCall-tjeneste ikke skal være 
baseret på eller afhængig af eksistensen af forretningsmæssige fordele for den selvstændige 
eCall-tjeneste, da fordelene heraf for samfundet som helhed bør tages med i betragtning.

eCall skal være en offentlig og gratis nødopkaldstjeneste til fordel for alle førere i Europa, 
uafhængigt af bilmærke.

Private nødopkaldstjenester

Private nødopkaldstjenester blev lanceret sidst i 1990'erne i Europa. Forskellige 
bilforhandlere og tjenesteudbydere i Europa og på verdensplan tilbyder fabrikantspecifikke 
køretøjsmonterede nødopkaldstjenester (f.eks. Volvo, Fiat, BMW). Disse er typisk knyttet 
sammen med andre tjenester, såsom nødhjælpsassistance, indbygget mobiltelefon, dynamisk 
navigation osv.  

Nødopkaldene modtages af private callcentre, der i nødstilfælde formidler opkaldene og 
oplysninger om ulykken til alarmcentralen. Hver fabrikant skal i hvert enkelt tilfælde nå til en 
aftale med myndighederne for alarmcentralen i hvert land, de ønsker at tilbyde denne tjeneste 
i.

Selv om disse tjenester, der blev lanceret for over ti år siden, har vist sig at være nyttige, har 
deres markedsgennemtrængning været meget lav i Europa (under 0,4 % af det samlede antal 
køretøjer). Tjenesten tilbydes normalt kun i de dyrere biler og i lande, hvor der er klare 
forretningsmæssige fordele. 

Tredjepartstjenesteydelser dækker ikke alle lande i Europa, således at tjenesten afbrydes, når 
køretøjer rejser til lande, hvor den ikke tilbydes af den private part. Derudover er nogle af de 
tjenester, som blev indført tidligere, afbrudt på grund af markedssvigt, således at brugerne 
ikke har mulighed for montering af en nødopkaldstjeneste i køretøjets levetid.

Ordførerne mener, at det er muligt for en europæisk offentlig eCall-tjeneste baseret på 112-
nødopkaldsnumre at sameksistere med private nødopkaldstjenester, så længe man træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre kontinuitet i ydelsen af tjenesten til forbrugeren.

Offentlige og private tjenester med yderligere fordele

Med udbygningen af en europæisk offentlig 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), der kan danne grundlag for flere køretøjsmonterede 
applikationer. 
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Bilisterne og automobil- og telekommunikationsindustrien vil få gavn af nye tjenester baseret 
på installering af en eCall-telematikplatforme i køretøjerne og platformens dermed forbundne 
evne til at indsamle yderligere data til køretøjer.
Derfor kan tjenester/applikationer med yderligere fordele - enten gratis eller kommercielt -
eventuelt tilføjes det køretøjsmonterede system, oprindeligt udformet til en europæisk 
offentlig eCall-tjeneste. 

Ordførerne mener, at integrationen af alle disse applikationer inden for en sammenhængende 
åben systemarkitektur kan skabe større effektivitet, bedre anvendelighed, lavere omkostninger 
og bedre muligheder for udvidelse med integration af fremtidige eller opgraderede 
applikationer. Definitionen af konceptet om en åben køretøjsplatform er en del af ITS-
handlingsplanen. 

Åbne systemer i køretøjer, der giver forbrugerne valgmuligheder og adgang til 
bilfabrikantstyrede tjenesteydere, vil stimulere det europæiske telematikmarked og skabe 
produktdiversitet og -innovation til overkommelige priser.

Derfor bør frit valg for kunder og åben adgang for tjenesteyderne være en del af OEM's 
kriterier for en køretøjsplatform. Adgang til køretøjsinfrastruktur kan opnås gennem relevante 
standardiserede grænseflader.

Derudover skal der kun være mulighed for yderligere tjenester, hvis de ikke er til fare for 
sikkerhed og sikker kørsel, og hvis de overholder de fastsatte standarder. 

Databeskyttelse 

Enhver yderligere applikation, der monteres i køretøjet, og som er baseret på 
telematikplatformen for eCall, skal fuldt ud overholde de relevante forskrifter om 
databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred, navnlig følgende:

1. Formålet med anvendelse af de pågældende data skal være klarlagt i de enkelte kontrakter. 
I kontrakterne skal det endvidere fastsættes, at tredjepartstjenesteyderen er ansvarlig for 
relevante data og bundet af alle krav til databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred, som 
gælder for dataansvarlige personer i henhold til direktivet om databeskyttelse og den nationale 
lovgivning.

2. Udelukkende data, der er "nødvendige" og "relevante" for de specifikke formål, kan 
transmitteres, dvs. det skal sikres, at alle tredjepartstjenesteydere kun modtager de data, der er 
påkrævet til formålet beskrevet i de respektive kontrakter.

Anvendelse af bærbart udstyr som eCall

Selv om funktionaliteten af eCall kan opnås i et vist omfang ved anvendelse af bærbare 
løsninger (f.eks. mobiltelefoner), er ordførerne meget kritiske over for lovpligtig indførelse 
heraf i nye typegodkendte køretøjer, da dette bærbare udstyr kan fjernes eller blot ved en 
forglemmelse undlade at blive aktiveret.

Fordele ved eCall
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Den store fordel ved eCall vil være nedbringelsen af antallet af dødsulykker og alvorlige 
skader efter trafikulykker, idet nødopkaldstjenesterne kan nå hurtigere frem til ulykkesstedet.

Kortere redningstid - hurtigere tilstedeværelse af redningstjenester, politi og 
bugseringsvirksomheder - gør det muligt at rydde ulykkesstedet hurtigere, og eCall vil dermed 
nedbringe trafiktrængslen og bidrage til effektiv vejtransport i Europa med færre eksterne 
omkostninger. 

Fordelene ved eCall for de offentlige myndigheder ses tydeligst i forbindelse med a) de 
lægelige konsekvenser af en trafikulykke, b) risikoen for en sekundær ulykke på 
ulykkesstedet, c) konsekvenserne af en ulykke for trafikken.

For bilindustrien vil lovpligtig indførelse af en europæisk offentlig eCall-tjeneste i alle nye 
typegodkendte køretøjer skabe nye muligheder for udbygning af tjenester med yderligere 
fordele ved anvendelse af telematikplatformen for eCall.

I denne sammenhæng er det i flere økonomiske konsekvensanalyser af indførelse af eCall i 
Europa understreget, at eCall er en katalysator for lanceringen af mange andre 
erhvervsmæssige tjenester, der er klar til markedsføring, men fortsat har brug for en "killer-
applikation" for at være en succes. eCall kan derfor understøtte yderligere offentlige eller 
private telematiktjenester med yderligere sikkerhedsmæssige og økonomiske fordele.


