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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om eCall: en ny 112-tjänst för medborgarna
(2012/2056(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 8 september 2011 om stöd för 
en EU-omfattande eCall-tjänst i elektroniska kommunikationsnät för överföring av 
112-samtal från fordon (så kallade eCalls),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 
om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och 
för gränssnitt mot andra transportslag1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 
7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende 
elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om 
samhällsomfattande tjänster)2,

– med beaktande av konsekvensbedömningen i komissionens arbetsdokument som åtföljer 
kommissionens rekommendation om stöd för en EU-omfattande eCall-tjänst i elektroniska 
kommunikationsnät för överföring av 112-samtal från fordon (så kallade eCalls) 
(SEK(2011)1020),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Mot ett europeiskt område för 
trafiksäkerhet: politiska riktlinjer för trafiksäkerhet 2011–2020” (COM(2010)0389),

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Hållbara framtida transporter –
Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt transportsystem” (COM(2009)0279),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”eCall: Tid för utbyggnad” 
(COM(2009)0434),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”För ett Europa med säkrare, renare och 
effektivare rörlighet: Första rapporten om initiativet ’Den intelligenta bilen” 
(COM(2007)0541),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Om initiativet ’Den intelligenta bilen’ –
Att öka medvetenheten om IKT:s betydelse för smartare, säkrare och renare fordon” 
(COM(2006)0059),

– med beaktande av kommissionens tredje meddelande om eSafety: ”eCall tillbaka på rätt 
spår – Handlingsplan” (COM(2006)0723),

                                               
1 EUT L 207, 6.8.2010, s. 1.
2 EGT L 108, 24.4.2002, s. 51.
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– med beaktande av kommissionens andra meddelande om e-säkerhet, ”eCall åt 
medborgarna” (COM(2005)0431),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Informations- och kommunikationsteknik 
för säkra och intelligenta fordon” (COM(2003)0542),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Europeiskt åtgärdsprogram för 
trafiksäkerhet – Att halvera antalet dödsoffer i trafiken i Europeiska unionen till år 2010:
ett gemensamt ansvar” (COM(2003)0311),

– med beaktande av arbetsdokumentet om dataskydd och personlig integritet i samband med 
eCall-initiativet (artikel 29-arbetsgruppen – 1609/06/EN, WP 125),

– med beaktande av sin resolution av den 27 september 2011 om trafiksäkerhet i Europa 
2011–20201,

– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2010 om hållbara framtida transporter2,

– med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2011 om samhällsomfattande tjänster och 
larmnumret 1123,

– med beaktande av sin resolution av den 23 april 2009 om handlingsplanen för intelligenta 
transportsystem4,

– med beaktande av sin resolution av den 19 juni 2008 om den första rapporten om den 
intelligenta bilen5,

– med beaktande av sin resolution av den 18 januari 2007 om det tredje europeiska 
åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet – halvtidsöversyn6,

– med beaktande av sin resolution av den 27 april 2006 om trafiksäkerhet: eCall åt 
medborgarna 7,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Europeiskt åtgärdsprogram för 
trafiksäkerhet – Att halvera antalet dödsoffer i trafiken i Europeiska unionen till år 2010:
ett gemensamt ansvar”8,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av de gemensamma överläggningar som hållits av utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd och utskottet för transport och turism i enlighet med 
artikel 51 i arbetsordningen,

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0408.
2 EUT C 351 E, 2.12.2011, s. 13.
3 Antagna texter, P7_TA(2011)0306.
4 EUT C 184 E, 8.7.2012, s. 50.
5 EUT C 286 E, 27.11.2009, s. 45.
6 EUT C 244 E, 18.1.2007, s. 220.
7 EUT C 296 E, 6.12.2006, s. 268.
8 EUT C 227 E, 21.9.2006, s. 609.
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och utskottet för transport och turism (A7-0000/2012), och av följande skäl:

A. Syftet med eCall-system för fordon är att se till att akuttjänsterna meddelas automatiskt 
när det sker en allvarlig olycka, så att man kan minska dödsolyckorna i trafiken och lindra 
effekterna av trafikskador i och med att de skadade får tillgång till kvalificerad och 
utrustad sjukvård (”den gyllene timmens princip”).

B. eCall tillåter att samtal till larmnumret kan göras utan språkproblem tack vare de digitala 
data som finns i meddelandeformatet med en fastställd minimiuppsättning uppgifter, som 
troligtvis kommer att minska missförstånd och stress.

C. Införandet av en EU-omfattande eCall-tjänst som är tillgänglig för alla fordon och i alla 
länder har varit en prioritering för EU inom ramen för trafiksäkerheten sedan 2002 och 
finns med i åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet 2011–2020 som ett sätt att förbättra 
trafiksäkerheten och bidra till målet om att minska antalet dödsoffer i trafiken och 
trafikskador i EU.

D. Europaparlamentet har uttryckt sitt stöd för eCall vid flera tillfällen, inklusive stöd för 
dess obligatoriska införande.

E. Ett frivilligt införande i EU har i stället varit kommissionens inställning sedan 2003, men 
man har hittills inte gjort några betydande framsteg med detta.

F. I sitt meddelande från 2009 ”eCall: Tid för utbyggnad” angav kommissionen att den 
skulle föreslå regleringsåtgärder om betydande framsteg inte gjorts före utgången av 2009, 
både när det gäller att få eCall-utrustning i fordon och nödvändiga investeringar i 
larmcentralsinfrastruktur.

G. Samtidigt som privata tjänster för larmnummer existerar i dag för fordon erbjuder inga av 
dem fullständig EU-bred täckning och marknadspenetreringen är under 0,4 procent av 
fordonsbeståndet, samtidigt som vissa av de tjänster som införts har slopats på grund av 
marknadsmisslyckanden, vilket lämnar användaren utan någon larmnummertjänst för 
fordon under fordonets hela livslängd.

H. Enligt resultaten från det offentliga samråd som utfördes 2010 av kommissionen om 
införandet av eCall anser mer än 80 procent av de svarande att eCall-systemet är 
användbart och skulle vilja att deras fordon utrustades med det.

I. Tekniken finns och gemensamma EU-omfattande standarder har godkänts av industrin 
och de offentliga myndigheterna.

J. Kommissionen tillkännagav i ett uttalande 2011 att man under första kvartalet 2012 skulle 
lägga fram en ny förordning som inkluderade eCall som ett extra krav inom ramen för 
lagstiftningen om typgodkännande av fordon.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens rekommendation av den 8 september 2011 
och uppmanar medlemsstaterna och mobilnätsoperatörerna att genomföra åtgärderna 
senast i slutet av 2014.



PE486.109v01-00 6/12 PR\897390SV.doc

SV

2. Europaparlamentet beklagar förseningarna och bristen på framsteg hittills i det frivilliga 
införandet av eCall.

3. Europaparlamentet anser att eCall bör vara ett offentligt system för nödsamtal som 
omfattar hela EU, inbyggt i fordonet och grundat på 112 och gemensamma europeiska 
normer, i syfte att kunna garantera en pålitlig och billig tjänst som kan integreras med 
befintliga operatörer i hela Europa, oavsett bilmärke, land eller var fordonet faktiskt 
befinner sig, för att på så sätt optimera fördelarna med eCall för alla förare.

4. Europaparlamentet understryker de positiva effekterna av eCall, inte bara för att förbättra 
incidenthanteringen, utan också för att minska trafikstockningar som uppkommer på 
grund av olyckor och för att undvika sekundärolyckor.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag inom ramen för 
direktiv 2007/46/EG för att säkra ett obligatoriskt införande av ett offentligt 112-baserat 
eCall-system till 2015 i alla nya typgodkända fordon i samtliga medlemsstater.

6. Europaparlamentet avvisar tanken på att fasa in de olika fordonsinbyggda aspekterna av 
eCall under en längre tidsperiod.

Larmcentraler

7. Europaparlamentet konstaterar att det är viktigt att se till att alla beredskapscenter och 
larmcentraler (Public Safety Access Point, PSAP) i samtliga medlemsstater är väl 
utrustade om det ska kunna bli ett enhetligt skydd för medborgarna i hela unionen.
Medlemsstaterna uppmanas därför att uppgradera sina larmcentraltjänster så att de senast 
2015 kan hantera eCall-systemet på det sätt som bäst passar deras nationella strukturer.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta gemensamma specifikationer för 
larmcentralerna inom ramen för ITS-direktivet före slutet av 2012 och att lägga fram ett 
förslag till direktiv om genomförande av eCall.

9. Europaparlamentet anser att kopplingarna mellan larmcentralerna och vägoperatörerna för 
att förbättra incidenthanteringen bör främjas i linje med rekommendationerna i 
plattformen European eCall Implementation Platform.

Privata tjänster för larmnummer

10. Europaparlamentet anser att en eCall-tjänst som omfattar hela EU kan samexistera med 
privata larmtjänster, oavsett om en fordonsköpare väljer en privat lösning eller inte, så 
länge som fordonen är utrustade med den offentliga eCall-tjänsten för att garantera en 
heltäckande tjänst i hela EU under fordonets livstid.

11. Europaparlamentet framhåller särskilt att konsumenterna bör erbjudas en realistisk 
överblick över och heltäckande information om funktion och effekter för alla privata 
fordonsinbyggda system för larmtjänster de kan välja och den servicenivå de kan förvänta 
sig.
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12. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att den offentliga eCall-tjänsten 112 är 
automatiskt tillgänglig när en konsument väljer att lämna en privat larmtjänst eller reser i 
ett land där den tjänsten inte erbjuds.

Uppgiftsskydd

13. Europaparlamentet välkomnar att eCall-systemet inte medger möjligheter att spåra 
fordonet och att det är ett vilande system tills larmtjänsten aktiveras, i linje med 
rekommendationerna från artikel 29-arbetsgruppen om uppgiftsskydd.

14. Europaparlamentet understryker att lämpliga regler bör införas för behandling av 
personuppgifter avseende eCall-samtal, inte bara av mobilnätsoperatören (MNO) utan av 
alla övriga inblandade aktörer, inklusive fordonstillverkare, larmcentraler och larmtjänster 
för att garantera att principerna om personlig integritet och uppgiftsskydd följs.

15. Europaparlamentet understryker att privata eCall-tjänster även bör garantera respekt för 
principerna om personlig integritet och uppgiftsskydd och framför allt ge möjlighet till ett 
informerat samtycke och möjlighet att välja bort tjänsten i linje med rekommendationerna 
från artikel 29-arbetsgruppen.

Övriga områden

16. Europaparlamentet understryker att eCall-systemet utnyttjar tekniska komponenter 
(satellitbaserad positionsbestämning, bearbetnings- och kommunikationsförmåga) som 
också skulle kunna utgöra grund för andra fordonsmonterade tillämpningar och tjänster.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att eCall-systemet bygger på en 
driftskompatibel och öppen plattform för att uppmuntra till förnyelse och främja 
konkurrenskraften för den europeiska IT-industrin på den globala marknaden.

18. Europaparlamentet understryker att alla ytterligare tjänster som ska användas i ett fordon 
– framför allt under färd – måste uppfylla tydliga säkerhets-, skydds- och 
dataskyddsnormer och att efterlevnaden av sådana normer måste mätas och kontrolleras.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utöka sin 
verksamhet för att genomföra kampanjer för att öka medvetenheten om eCall-systemet 
och dess fördelar för EU:s medborgare.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Vad är eCall?

I händelse av en allvarlig trafikolycka kommer ett fordon utrustat med eCall att automatiskt 
sända ett larmsamtal. Även om passagerarna inte kan tala kommer eCall att skapa en röstlänk 
till närmaste larmcentral och skicka ett larmsamtal, ett så kallat MSD (minimum set of data), 
som omfattar nyckelinformation om olyckan, såsom tidpunkt, korrekt plats, körriktning 
(enligt satellitbaserade uppgifter) och fordonsbeskrivning. eCall kan även aktiveras manuellt.

eCall förhindrar inga olyckor utan förbättrar larmtjänsternas effektivitet. När larmtjänsterna 
snabbt får meddelande om olyckan kan de vara på plats snabbare, vilket minskar risken för 
dödsfall och allvarliga skador (”den gyllene timmen”-principen).

Hur fungerar det?

Mobilnätsoperatören (MNO) identifierar att 112-samtalet är ett eCall genom den 
”eCall-flagga” som anges av fordonets kommunikationsmodul. Operatören hanterar 
e-samtalet som vilket 112-samtal som helst och kopplar om samtalet till den lämpligaste 
larmcentralen, som angetts av de offentliga myndigheterna.

Larmcentralens operatör kommer att ta emot både röstsamtalet och larmsamtalet (MSD).
Informationen i larmsamtalet (MSD) avkodas och visas upp i larmoperatörens display.
Fordonets plats och körriktning kan visas enligt ett geografiskt datasystem (GIS, Geographic 
Information System). Samtidigt kommer operatören att kunna höra vad som sker i fordonet 
och eventuellt prata med passagerarna. Det hjälper operatören att avgöra vilka larmtjänster 
som behövs på olycksplatsen (ambulans, brandkår eller polis) och att snabbt skicka en varning 
och relevant information till rätt tjänst.

Larmoperatören kan dessutom omedelbart informera väg- och trafikledningstjänster om att en 
olycka har inträffat på en viss plats, underlätta snabb information till andra trafikanter och 
därigenom förebygga sekundärolyckor och hjälpa till att röja vägen för att därigenom minska 
risken för trafikstockningar.

Vad krävs för införandet av eCall?

Fordons- och utrustningstillverkare bör bygga in ett system i fordonet som kan utlösa 
e-samtal och samla in och sammanställa larmsamtal (MSD).

Mobiloperatörerna ska vidarebefordra e-samtalen (röst och data) till larmcentralerna.

Medlemsstaterna bör uppgradera sina offentliga larmcentraler så att de kan hantera 
eCall-systemet (röst och data).
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Vad har gjorts hittills?

Införandet av en eCall-tjänst som är tillgänglig i alla fordon och i alla länder i hela Europa var 
en av de viktigaste prioriteringarna som angavs av expertgruppen för trafiksäkerhet 2002.

Under 2003 inkluderade kommissionen införandet av en samordnad eCall-tjänst för hela 
Europa som en av prioriteringarna i e-säkerhetsinitiativet och stödde inrättandet av en grupp 
för att driva frågan om eCall (eCall Driving Group) med deltagande av företrädare för alla 
intressenter för att definiera kraven på en sådan tjänst.

Gruppen lade under 2004 fram en avsiktsdeklaration om utarbetandet av en driftskompatibel 
eCall-tjänst för hela Europa (eCall MoU) och föreslog en färdplan som syftade till att påbörja 
ett frivilligt införande av eCall som ett standardalternativ i alla fordon i Europa senast 2009.
Det dokumentet är frivilligt och ska återspegla undertecknarnas åtagande att stödja ett 
skyndsamt införande av eCall. Endast fyra medlemsstater har inte undertecknat 
avsiktsdeklarationen.

eCall var också en av prioriteringarna i initiativet ”Den intelligenta bilen” som lanserades 
2006 och i handlingsplanen för intelligenta transportsystem (ITS-handlingsplanen). Direktivet 
om intelligenta transportsystem (ITS-direktivet) innehåller bestämmelser om ett samordnat 
införande av ett driftskompatibelt, EU-omfattande eCall-system bland de prioriterade 
åtgärderna inom det prioriterade området ”Trafiksäkerhet och säkerhetsapplikationer”.

Under 2009 föreslog kommissionen i meddelandet ”eCall: Tid för utbyggnad” en serie 
åtgärder för att stödja det frivilliga införandet av eCall-tjänsten i alla nya fordon i Europa.
Enligt meddelandet skulle kommissionen överväga att vidta lagstiftningsåtgärder om inte 
betydande framsteg hade gjorts senast 2009, såväl vad gäller tillgängligheten för eCall-
utrustning i fordonen som de nödvändiga investeringarna i beredskapscenter och 
larmcentraler.

Det obligatoriska införandet av eCall

I linje med detta meddelande beslutade kommissionen 2011 att vidta lagstiftningsåtgärder för 
att införa ett obligatoriskt eCall-system. Denna lagstiftningsstrategi inkluderar tre åtgärder:

1. En rekommendation från kommissionen som antogs i september 2011, där medlemsstaterna 
ombeds förbereda sin larmsamtalsinfrastruktur för att ta emot eCalls och mobiloperatörerna 
uppmanas införa en eCall-flagga i sina nätverk före slutet av 2014 för att hantera eCalls som 
övriga 112-samtal (gratis och med prioritering i nätverken).

Rekommendationen är avsedd att följas av:

2. En delegerad akt som ska antas senast 2012 enligt ITS-direktivet med gemensamma 
specifikationer som uppgraderar beredskaps- och larminfrastrukturen.

3. Ett förslag till förordning enligt lagstiftningen om typgodkännande av fordon för ett 
frivilligt införande av den fordonsmonterade delen av eCall-tjänsten i de nya typgodkända 
fordonen i Europa.
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Föredragandenas ståndpunkter

eCall: en offentlig tjänst till förmån för alla unionsmedborgare

Föredragandena anser att det frivilliga införandet av en offentlig eCall-tjänst inte bör bygga på 
eller villkoras av förekomsten av ett positivt affärsmässigt utfall för en fristående eCall-tjänst, 
eftersom även dess fördelar för samhället som helhet bör beaktas.

eCall bör vara en offentlig och avgiftsfri larmtjänst till förmån för alla förare i Europa, oavsett 
biltyp.

Privata tjänster för larmnummer

Privata fordonsmonterade larmtjänster började introduceras i Europa i slutet av 1990-talet.
Fabrikantspecifika fordonsmonterade system för larmsamtal erbjuds i dag i Europa och övriga 
världen av olika biltillverkare och tjänsteleverantörer (till exempel Volvo, PSA, Fiat, BMW).
De erbjuds i regel i samband med andra tjänster, såsom haveriassistans, mobiltelefoni 
ombord, dynamisk navigation etc.

Larmsamtalen tas emot av privata servicecentraler som kopplar samtal och olycksdata till 
larmcentraler i en nödsituation. Varje tillverkare måste ingå ett avtal med larmmyndigheterna 
i varje land där de vill införa tjänsten, från fall till fall.

Även om dessa tjänster, som infördes för över tio år sedan, har visat sig vara nyttiga har 
spridningen varit liten i Europa (mindre än 0,4 procent av samtliga bilar). Tjänsten erbjuds 
normalt på exklusivare bilar och i länder där det finns klara kommersiella förutsättningar.

De privata fordonsmonterade larmtjänsterna omfattar inte alla länder i Europa, så när 
fordonen förs in i länder där tjänsten inte erbjuds av den privata partnern fungerar inte 
tjänsten. Vissa av de tjänster som infördes tidigare har dessutom lagts ner på grund av 
marknadsmisslyckanden, vilket lämnar användaren utan en fordonsmonterad 
larmsamtalstjänst under fordonets livstid.

Föredragandena anser att en EU-omfattande eCall-tjänst som bygger på 112-larmnumret och 
privata larmsamtalstjänster kan samexistera om nödvändiga åtgärder vidtas för att garantera 
att tjänsterna kontinuerligt levereras till kunden.

Offentliga och privata mervärdestjänster

I och med införandet av en offentlig eCall-tjänst för hela Europa kommer framtidens bilar att 
utrustas med en grundläggande fordonsmonterad telematikplattform med tillhörande tekniska 
komponenter (trådlös kommunikation med positioneringsteknik och en anslutning till bilens 
kontroll- och sensorsystem) som kan erbjuda grunden för flera fordonsmonterade 
applikationer.
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Fordonsanvändare samt fordons- och telekommunikationsindustrin kan dra nytta av utbudet 
av nya tjänster som bygger på förekomsten av eCall-plattformen och dess förmåga att samla 
in och presentera ytterligare uppgifter till fordon.

Därför kan mervärdestjänster eller mervärdesapplikationer, antingen gratis eller på 
kommersiell grund, tillföras det fordonsmonterade system som ursprungligen utformats för 
den offentliga europeiska eCall-tjänsten.

Föredragandena anser att en integrering av dessa tänkbara applikationer inom ramen för en 
sammanhängande, öppen systemarkitektur skulle kunna erbjuda bättre effektivitet och 
användbarhet, lägre kostnader och bättre möjligheter att utöka systemet, vilket medger en 
integrering av nya eller uppgraderade applikationer i framtiden. Utarbetandet av en ”öppen, 
fordonsmonterad plattform” är en del av ITS-handlingsplanen.

Öppna fordonsmonterade system som erbjuder konsumenterna valmöjligheter och ger tillträde 
till andra tjänsteleverantörer än dem som fordonstillverkarna valt kommer att stimulera den 
allmänna europeiska telematikmarknaden och främja produktmångfald och innovation till 
överkomliga priser.

Därför bör ett öppet val för kunderna och fritt tillträde för tjänsteleverantörerna bli en del av 
designkriterierna för fordonsmonterade OEM-plattformar. Tillgången till bilarnas 
infrastruktur kan uppnås genom lämpliga standardiserade gränssnitt.

Dessutom bör ytterligare tjänster endast medges under förutsättning att de inte äventyrar 
trafiksäkerheten och i den mån de uppfyller överenskomna standarder.

Uppgiftsskydd

Alla ytterligare fordonsmonterade applikationer som bygger på eCall-plattformen ska fullt ut 
uppfylla gällande bestämmelser om dataskydd och personlig integritet. Framför allt:

1. Syftet för vilka uppgifterna används ska anges tydligt i individuella avtal. Det ska också 
tydligt anges i avtalen att tredjepartsleverantören är registeransvarig och bunden av alla de 
skyldigheter avseende dataskydd och skydd av den personliga integriteten som gäller för 
registeransvariga enligt såväl dataskyddsdirektivet som den nationella lagstiftningen.

2. Enbart sådana uppgifter som är ”nödvändiga” och ”relevanta” för det specifika syftet kan 
överföras, dvs. det måste först ses till att varje tredjepartsleverantör enbart tar emot de 
uppgifter som krävs för de syften som anges i respektive avtal.

Användning av mobila anordningar som eCall

Även om tillhandahållandet av eCall-funktionen kan uppnås i viss utsträckning genom 
användning av mobila lösningar (till exempel mobiltelefoner) är föredragandena mycket 
kritiska mot ett obligatoriskt införande för nya typgodkända fordon, eftersom dessa mobila 
anordningar kan avlägsnas eller eftersom man helt enkelt kan glömma bort att aktivera dem.
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Fördelarna med eCall

Den viktigaste fördelen med eCall kommer att bli det minskade antalet dödsfall och allvarliga 
skador i trafiken på grund av trafikolyckor tack vare att räddningstjänsten kan anlända till 
olycksplatsen snabbare.

Den kortare räddningstiden – räddningsteam, polis och bärgningsföretag kommer snabbare till 
platsen – gör att olycksplatsen kan röjas snabbare. eCall kommer med andra ord att minska 
risken för trafikstockningar och bidra till effektivare vägtransporter i Europa och en 
minskning av de externa kostnaderna.

För de offentliga myndigheterna visar sig fördelarna med eCall i första hand i minskningen av 
a) de medicinska konsekvenserna av en olycka, b) risken för ytterligare olyckor på 
olycksplatsen och c) olyckans effekter på trafiken.

För bilindustrin kommer det obligatoriska införandet av en offentlig EU-omfattande 
eCall-tjänst i alla nya typgodkända fordon att öppna nya möjligheter att införa ytterligare 
mervärdestjänster med utnyttjande av eCall-systemets telematikplattform.

I sammanhanget har flera ekonomiska analyser av effekterna av att införa eCall i Europa 
framställt den offentliga eCall-tjänsten som en ”katalysator” för många andra kommersiella 
tjänster som är redo att erbjudas på marknaden men som fortfarande behöver en ”killer-app” 
för att bli framgångsrika. eCall skulle därför kunna stödja ytterligare offentliga eller privata 
telematiktjänster och medföra ytterligare säkerhetsmässiga och ekonomiska fördelar.


