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KORT BEGRUNDELSE

eCall-systemet hører til e-sikkerhedsapplikationerne, der især tager sigte på at afhjælpe 
konsekvenserne af trafikulykker. eCall-systemet er uformet til automatisk at udløse et 
nødopkald i tilfælde af alvorlige ulykker. Omgående meddelelse om ulykken og korrekt 
identifikation af den nøjagtige lokalisering nedbringer den nødvendige tid for at yde effektiv 
hjælp på grund af beredskabstjenesternes hurtigere ankomst til ulykkestedet.

Ordføreren mener, at de væsentligste fordele ved eCall-systemet er nemmere og hurtigere 
identifikation af ulykkestedets lokalisering, hurtigere vedtagelse af foranstaltninger til at 
omdirigere trafik (nedbringelse af færdselstæthed i forbindelse med ulykker og undgåelse af 
yderligere ulykker), rettidig og valideret information (fjernelse af alvorlige sundhedsmæssige 
konsekvenser for trafikanter, der er involveret i en ulykke), et grundlæggende sæt tekniske 
data (der gør det muligt for beredskabstjenester på forhånd at forberede interventioner) og 
interoperable tilpassede beskeder (der fjerner sprogbarriererne mellem bilister og 
alarmcentraloperatøren, hvilket er vigtigt i det europæiske multilingvistiske miljø).

Ordføreren glæder sig over forslaget til afgørelse om indførelse af det interoperable EU-
dækkende eCall-system og dets mål om at sikre den koordinerede og sammenhængende 
indførelse af det interoperable EU-dækkende eCall-system og at sikre interoperabilitet og 
kontinuitet for denne tjeneste overalt i EU. Dette afspejler Europa-Parlamentets holdning, 
hvorigennem det har givet udtryk for sin støtte til indførelsen af eCall ved flere lejligheder, 
herunder støtte til dets lovpligtige indførelse. I sin beslutning om eCall: en ny 112-tjeneste til 
borgerne, som blev vedtaget i juli 2012 med stort flertal, beklagede Parlamentet 
forsinkelserne og det manglende fremskridt i den frivillige indførelse af eCall og opfordrede 
indtrængende Kommissionen til at foreslå de nødvendige lovgivningsmæssige 
foranstaltninger for at undgå yderligere forsinkelser.

I forslaget kræves det, at medlemsstaterne senest den 1. oktober 2015 indfører den 
infrastruktur af eCall-alarmcentraler, der er nødvendig for en korrekt modtagelse og 
håndtering af alle eCall-opkald på deres område. Ordføreren mener, at en udskydelse af denne 
dato vil kunne give et negativt billede til alle de involverede aktører og vil skabe forvirring og 
yderligere forsinkelse af gennemførelsen af denne teknologi til redning af menneskeliv.

Alarmcentralernes infrastruktur skal opgraderes af medlemsstaterne på den måde, der bedst 
passer til den nationale/lokale arkitektur, således at de specifikke forhold i den enkelte 
medlemsstat respekteres. Alle medlemsstater bør kunne organisere deres nødopkaldstjenester 
på den mest omkostningseffektive måde og på den måde, der bedst passer til deres behov, 
herunder muligheden for at filtrere opkald. Ordføreren glæder sig over, at medlemsstaterne 
frit kan medtage filtreringsalarmcentraler eller modtagelse af opkaldene i de samme 
alarmcentraler, der modtager 112-opkald eller enhver anden kombination, og at 
medlemsstaterne frit vil kunne udforme modtagelsen af eCalls på den måde, de ønsker.

eCall er udformet som en offentlig nødopkaldstjeneste. Derfor mener ordføreren, at eCall bør 
være gratis til gavn for alle trafikanter i Europa.

Ordføreren er overbevist om, at oplysningskampagner vedrørende eCall-systemet og dets 
fordele, anvendelse og funktioner bør fremmes af både Kommissionen og medlemsstaterne 
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med henblik på at øge offentlighedens forståelse af eCall og forklare, at efterspørgselen efter 
sådanne nødopkaldstjenester er til fordel for samfundet. Praktiske oplysninger gennem 
målrettede kampagner hjælper også med til at mindske risikoen for, at tjenesten misbruges 
eller misforstås. 

Ud over de forpligtelser, som medlemsstaterne har defineret i dette forslag, kan eCall dog 
ikke virke rigtigt, uden at andre aktører involveres, især bilfabrikker og mobilnetoperatørerne. 
Ordføreren opfordrer derfor relevante aktører og medlemsstaters repræsentanter til arbejde tæt 
sammen med henblik på at sikre en ensartet indførelse af eCall-tjenesten og formidle dens 
fordele til de europæiske borgere.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Titel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS AFGØRELSE

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS AFGØRELSE

om indførelse af det interoperable EU-
dækkende eCall-system

om indførelse af det interoperable EU-
dækkende eCall-system baseret på 112-
tjenester

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Tilvejebringelse af eCall-tjenester bør 
ledsages af en oplysningskampagne, der 
gennemføres af Kommissionen og 
medlemsstaterne for at forklare borgerne 
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fordele og funktioner ved det nye system. 
Kampagnen bør også tage sigte på at 
informere brugerne om, hvordan systemet 
anvendes korrekt og derved undgå 
forkerte opkald.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1 a
Medlemsstater skal sikre, at eCall-
tjenester er gratis for eCall-brugerne.

Or. en

Begrundelse

eCall er en offentlig nødopkaldstjeneste, og der kan ikke pålægges noget gebyr for anvendelse 
af denne.


