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KORTFATTAD MOTIVERING

eCall tillhör de e-säkerhetstillämpningar som särskilt syftar till att lindra följderna av 
trafikolyckor. eCall innebär att ett nödanrop görs automatiskt om det sker en allvarlig olycka. 
Genom att olyckan anmäls omedelbart och den exakta geografiska positionen anges korrekt 
går det snabbare för räddningstjänsterna att ta sig till olycksplatsen och ge effektiv hjälp.

Föredraganden anser att de största fördelarna med eCall är att det går snabbare och blir lättare 
att fastställa olycksplatsen, att man snabbare kan vidta åtgärder för att omdirigera trafiken 
(vilket minskar trafikstockningar på grund av olyckor och gör att följdolyckor kan undvikas), 
att man snabbt kan få bekräftad information (vilket gör att trafikanter som är inblandade i en 
olycka kan undgå allvarliga hälsokonsekvenser), att man får fram ett antal grundläggande 
tekniska uppgifter (vilket gör det möjligt för räddningstjänsterna att förbereda sig för insatsen) 
och det interoperabla anropet (som undanröjer problemet med språkbarriärer mellan 
personerna i fordonet och personalen på larmcentralen, vilket är viktigt i en flerspråkig 
europeisk miljö).

Föredraganden välkomnar förslaget till beslut om införande av det interoperabla och 
EU-omfattande eCall, och förslagets mål att säkerställa ett samordnat och enhetligt införande 
av den interoperabla och EU-omfattande eCall-tjänsten, samt att garantera tjänstens 
interoperabilitet och kontinuitet i hela Europa. Detta speglar Europaparlamentets ståndpunkt. 
Parlamentet har vid flera tillfällen uttryckt sitt stöd för införandet av eCall och även för en 
obligatorisk utbyggnad av detta system. I sin resolution om eCall: en ny 112-tjänst för 
medborgarna, som antogs med stor majoritet i juli 2012, beklagade Europaparlamentet 
förseningarna och bristen på framsteg i det frivilliga införandet av eCall och uppmanade 
kommissionen att lägga fram förslag till regleringsåtgärder för att undvika ytterligare 
förseningar.

Enligt ett förslag ska medlemsstaterna senast den 1 oktober 2015 införa den 
larmcentralinfrastruktur som krävs för att ta emot och hantera alla eCall-samtal inom deras 
territorier. Föredraganden anser att det kan göra ett negativt intryck på alla berörda aktörer om 
denna tidpunkt skjuts upp och att det skulle leda till förvirring och ytterligare försena 
införandet av denna livräddande teknik.

Larmcentralernas infrastruktur bör uppgraderas av medlemsstaterna på det sätt som bäst 
passar deras nationella och lokala arkitektur. Därigenom respekterar man de frågor och 
förhållanden som är specifika för varje medlemsstat. Alla medlemsstater bör få organisera 
sina räddningstjänster på det sätt som är mest kostnadseffektivt och bäst lämpat för deras 
behov. Detta gäller även möjligheten att filtrera samtal. Föredraganden välkomnar att det står 
medlemsstaterna fritt att använda svarscentraler för att filtrera samtal, att låta samma 
larmcentraler som tar emot 112-eCall ta emot samtal, eller kombinationer av dessa två 
lösningar, samt att det står medlemsstaterna fritt att utforma mottagandet av eCall som de vill.

eCall ska vara en nödsamtalstjänst för allmänheten. För alla europeiska trafikanters skull 
anser föredraganden därför att eCall bör vara kostnadsfritt.

Föredraganden är övertygad om att informationskampanjer om eCall-systemet och dess 
fördelar, användning och funktioner bör främjas av såväl kommissionen som medlemsstaterna 
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för att öka allmänhetens kunskaper om eCall och förklara att kravet på en sådan larmtjänst är 
bra för samhället. Att ge praktisk information genom en riktad kampanj kan dessutom 
minimera risken för att tjänsten missbrukas eller missförstås. 

I detta förslag fastställs medlemsstaternas skyldigheter, men för att eCall ska fungera krävs att 
även andra berörda aktörer är involverade, särskilt fordonstillverkare och mobilnätsoperatörer. 
Föredraganden uppmanar därför relevanta berörda aktörer och företrädare för 
medlemsstaterna att ha ett nära samarbete med varandra för att säkerställa ett harmoniserat 
införande av eCall-tjänsten och se till att EU-medborgarna får del av dess positiva effekter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för transport och 
turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS BESLUT

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS BESLUT

om införande av ett interoperabelt 
EU-omfattande eCall

om införande av ett interoperabelt 
EU-omfattande eCall som bygger på 
112-tjänsten

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Tillhandahållandet av eCall-tjänsten 
bör åtföljas av en informationskampanj 
som genomförs av kommissionen och 



PA\1006303SV.doc 5/5 PE521.607v01-00

SV

medlemsstaterna för att förklara det nya 
systemets positiva effekter och funktioner 
för medborgarna. Kampanjen bör också 
syfta till att upplysa användarna om hur 
systemet ska användas och därmed 
undvika falska alarm.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Medlemsstaterna ska se till att 
eCall-tjänsten är kostnadsfri för 
eCall-användare.

Or. en

Motivering

eCall är en larmtjänst för allmänheten och får inte vara avgiftsbelagd.


