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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännandekrav 
för montering av fordonsbaserade e-callsystem och om ändring av direktiv 2007/46/EG
(COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0316),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0174/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
19 september 20131,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för 
transport och turism (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om typgodkännandekrav för montering av om typgodkännandekrav för montering av 

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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fordonsbaserade e-callsystem och om 
ändring av direktiv 2007/46/EG

fordonsbaserade e-callsystem som bygger 
på 112-tjänsten och om ändring av 
direktiv 2007/46/EG

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

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Införande av en e-calltjänst som är 
tillgänglig för alla fordon i samtliga 
medlemsstater har varit en av de främsta 
prioriteringarna för EU inom ramen för 
trafiksäkerheten sedan 2003. För att 
uppnå detta mål har ett antal initiativ 
inletts, som en del av en strategi för ett 
frivilligt införande, men man har hittills 
inte gjort tillräckliga framsteg.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Kravet att montera e-call i fordon bör 
inledningsvis bara gälla nya personbilar 
och lätta nyttofordon (kategorierna M1 och 
N1) för vilka lämpliga 
utlösningsmekanismer redan finns.

(7) Kravet att montera e-call i fordon bör 
inledningsvis bara gälla nya personbilar 
och lätta nyttofordon (kategorierna M1 och 
N1) för vilka lämpliga 
utlösningsmekanismer redan finns. 
Kommissionen bör göra en mer ingående 
bedömning av möjligheten att utvidga 
tillämpningen av kravet på det 
fordonsbaserade e-callsystemet så att den 
inom en snar framtid omfattar även andra 
fordonskategorier, såsom tunga 
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nyttofordon, bussar och turistbussar samt 
motordrivna tvåhjulingar, i syfte att lägga 
fram ett lagstiftningsförslag.

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens konsekvensbedömning kan det obligatoriska införandet av det 
fordonsbaserade e-callsystemet utvidgas till att omfatta även motorcyklar inom en snar 
framtid, även om ytterligare forskning behövs dessförinnan. Genomförandet av e-calltjänsten 
i Europa skulle också vara fördelaktigt för lastbilar och bussar.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) En offentlig, driftskompatibel och 
EU-omfattande e-calltjänst som bygger på 
det enhetliga europeiska larmnumret 112 
(”larmnummer 112”) och privata e-
calltjänster (e-callsystem i tredje parts
regi) kan finnas parallellt förutsatt att de 
åtgärder vidtas som behövs för att 
garantera tjänstekontinuiteten gentemot 
konsumenterna. För att garantera 
kontinuiteten i den offentliga 
larmnummer 112-baserade e-calltjänsten 
i samtliga medlemsstater under hela 
livscykeln för ett fordon och garantera att 
den offentliga larmnummer 112-baserade 
e-calltjänsten alltid är automatiskt 
tillgänglig bör alla fordon förses med 
denna tjänst, oavsett om en fordonsköpare 
väljer en privat lösning eller inte.

Or. en

Motivering

E-callsystem i tredje parts regi kan finnas parallellt med det fordonsbaserade e-callsystem 
som bygger på larmnummer 112 förutsatt att den offentliga larmnummer 112-baserade 
e-calltjänsten alltid är tillgänglig åtminstone som reservalternativ.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Konsumenterna bör ges en realistisk 
bild av det fordonsbaserade e-callsystemet 
och även av det privata e-callsystemet, om 
fordonet är försett med ett sådant, samt 
heltäckande och tillförlitlig information 
om eventuella ytterligare funktioner eller 
tjänster kopplade till den privata 
larmtjänsten, erbjudanden om 
fordonsbaserade larmsamtals- eller 
nödsamtalstillämpningar, den servicenivå 
som kan förväntas vid köp av 
tredjepartstillämpningar samt 
kostnaderna i detta sammanhang.

Or. en

Motivering

Konsumenterna bör ges klar och tydlig information om skillnaderna mellan det 
fordonsbaserade e-callsystemet och e-callsystem i tredje parts regi, funktionerna i privata 
system, möjligheten att gå över till den EU-omfattande e-calltjänsten när som helst och 
behandling av uppgifter från tredjepartsleverantörers sida.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Obligatorisk montering av e-call i
fordon bör inte påverka rätten för alla 
berörda parter, såsom biltillverkare och 
oberoende aktörer, att erbjuda 
kompletterande nödtjänster eller 
mervärdestjänster parallellt med eller som 
påbyggnad på det 112-baserade 
e-callsystemet. Sådana tilläggstjänster bör 
dock utformas så att de inte ytterligare 
distraherar föraren.

(8) Obligatorisk montering av e-call i 
fordon bör inte påverka rätten för alla 
berörda parter, såsom biltillverkare och 
oberoende aktörer, att erbjuda 
kompletterande nödtjänster eller 
mervärdestjänster parallellt med eller som 
påbyggnad på det 112-baserade 
e-callsystemet. Eventuella tilläggstjänster 
bör dock utformas så att de inte ytterligare 
distraherar föraren och så att de uppfyller 
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tydliga säkerhets-, skydds- och 
dataskyddsnormer. Sådana tjänster bör 
under alla omständigheter förbli valfria 
för konsumenterna.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att garantera fritt val för kunderna 
och öppen konkurrens samt för att främja 
innovation och stärka unionens 
informationstekniska industris 
konkurrenskraft på världsmarknaden bör 
det fordonsbaserade e-callsystemet vara 
tillgängligt kostnadsfritt och utan 
diskriminering för alla oberoende aktörer, 
på grundval av en driftskompatibel 
plattform med öppen tillgång för eventuella 
framtida fordonsbaserade tillämpningar 
eller tjänster.

(9) För att garantera fritt val för kunderna 
och öppen konkurrens samt för att främja 
innovation och stärka unionens 
informationstekniska industris 
konkurrenskraft på världsmarknaden bör 
det fordonsbaserade e-callsystemet vara 
tillgängligt kostnadsfritt och utan 
diskriminering för alla oberoende aktörer, 
på grundval av en driftskompatibel 
plattform med öppen tillgång för eventuella 
framtida fordonsbaserade tillämpningar 
eller tjänster. Eftersom detta förutsätter 
tekniska och juridiska ramar bör 
kommissionen utan dröjsmål och i 
samråd med alla berörda parter 
undersöka möjligheterna att verka för –
och se till att valet faller på – en öppen 
plattform samt vid behov lägga fram 
ett lagstiftningsförslag i detta syfte.

Or. en

Motivering

Att välja en öppen plattform i detta skede kan leda till ytterligare förseningar när det gäller 
att få det larmnummer 112-baserade e-callsystemet driftsklart så att användarna på unionens 
alla vägar kan utnyttja fördelarna med systemet. Kommissionen bör dock intensifiera arbetet 
med mervärdestjänster som skulle kunna gagna konsumenterna ytterligare. Framför allt bör 
det klargöras under vilka villkor som tredjepartsleverantörer av privata e-calltjänster eller 
mervärdestjänster kan få tillgång till uppgifter som finns lagrade i det fordonsbaserade 
systemet.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Införande av eventuella ytterligare 
fordonsbaserade tillämpningar eller 
tjänster bör inte försena denna 
förordnings ikraftträdande eller 
tillämpning.

Or. en

Motivering

Monteringen av ett EU-omfattande och driftskompatibelt fordonsbaserat e-callsystem utgör 
ett viktigt steg mot ökad trafiksäkerhet och får därför inte drabbas av ytterligare förseningar.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) E-callsystemet kräver i egenskap av 
säkerhetsrelaterat system högsta möjliga 
tillförlitlighetsnivå. Man bör därför se till 
att de uppgifter som ingår i 
minimiuppsättningen är korrekta och att 
röstöverföringen och dess kvalitet håller 
måttet. Ett enhetligt provningssystem bör 
dessutom utvecklas för att garantera det 
fordonsbaserade e-callsystemets livslängd 
och hållbarhet. Detta bör bli föremål för 
regelbundet återkommande tekniska 
inspektioner i enlighet med förordning 
(EU) nr …/…1*. Närmare bestämmelser 
om provningen bör inkluderas i den 
relevanta bilagan till förordningen.
__________________
1 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/… om periodisk 
provning av motorfordons och tillhörande 
släpvagnars trafiksäkerhet och om 
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upphävande av direktiv 2009/40/EG 
(EUT L …). 
*EUT: För in nummer, datum och 
EUT-hänvisning för 2012/0184(COD).

Or. en

Motivering

Ett fordon försett med det fordonsbaserade e-callsystemet kan användas under många år utan
att skadas i någon allvarlig bilolycka, vilket innebär att ett e-callsamtal till larmnummer 112 
kanske inte alls aktiveras under den tiden. För att se till att det fordonsbaserade 
e-callsystemet automatiskt kan aktivera ett 112-nödsamtal när som helst bör systemet bli 
föremål för regelbundet återkommande provningar så att man ser till att det fungerar som det 
ska under fordonets hela livscykel.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Fordon som tillverkas i små serier är 
enligt direktiv 2007/46/EG undantagna 
från kraven på passagerarskydd vid 
frontalkollision och sidokollision. Sådana 
fordon bör därför undantas från 
skyldigheten att uppfylla kraven på e-call.

(11) Fordon som tillverkas i små serier är 
enligt direktiv 2007/46/EG undantagna 
från kraven på passagerarskydd vid 
frontalkollision och sidokollision. Sådana 
fordon bör därför undantas från 
skyldigheten att uppfylla de krav på e-call 
som anges i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Fordonstillverkarna bör få 
tillräckligt med tid på sig att anpassa sig 
till de tekniska kraven i den här 
förordningen.

utgår
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Or. en

Motivering

Denna förordning ska tillämpas från och med den 1 oktober 2015, och tillverkarna måste se 
till att de anpassat sig till de tekniska kraven senast då.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förutom de definitioner som anges i 
artikel 3 i direktiv 2007/46/EG och 
artikel 2 i kommissionens delegerade 
förordning (EU) nr 305/201312, gäller 
följande definitioner i den här 
förordningen:

Förutom de definitioner som anges i 
artikel 3 i direktiv 2007/46/EG gäller 
följande definitioner i denna förordning:

__________________
12 EUT L 91, 3.4.2013, s. 1.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 305/2013 skulle i praktiken 
innebära att kommissionen kan ändra definitionerna i det föreliggande förslaget genom att 
ändra den relevanta definitionen i den delegerade förordningen. Eftersom de definitioner som 
anges i denna artikel betraktas som väsentliga delar av förordningen kan befogenheten att 
definiera deras betydelse inte delegeras till kommissionen.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. fordonsbaserat e-callsystem: ett system
som aktiveras antingen automatiskt genom 
sensorer i fordonet eller manuellt, och som 
via trådlösa mobiltelenät överför en 
standardiserad minimiuppsättning 
uppgifter och upprättar en 112-baserad 

1. fordonsbaserat e-callsystem: ett 
larmsystem som består av utrustningen i 
fordonet tillsammans med sätt att utlösa, 
hantera och verkställa e-callöverföringen 
och som aktiveras antingen automatiskt 
genom sensorer i fordonet eller manuellt, 
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ljudkanal mellan de personer som befinner 
sig i fordonet och en larmcentral.

och som via allmänna trådlösa 
mobiltelenät överför en standardiserad 
minimiuppsättning uppgifter och upprättar 
en 112-baserad ljudkanal mellan de 
personer som befinner sig i fordonet och en 
larmcentral.

Or. en

Motivering

E-callsystemet bör vara ett allmänt EU-omfattande nödsamtalssystem.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. fordonsbaserat system: utrustning i 
fordonet tillsammans med sätt att utlösa, 
hantera och verkställa e-callöverföringen 
via ett allmänt trådlöst mobiltelenät 
mellan fordonet och ett sätt att genomföra 
e-calltjänsten via ett allmänt trådlöst 
mobiltelenät.

utgår

Or. en

Motivering

Kombinationen av de två definitionerna, vilken föreslagits i denna artikel, är minst sagt 
förvirrande eftersom termerna verkar likna – eller åtminstone vara kopplade till – varandra, 
samtidigt som definitionerna överlappar varandra och inte alls är harmoniserade utan 
bygger på inkonsekvent terminologi. För att undvika förvirring kan den andra definitionen 
strykas så att uteslutande den första definitionen tillämpas genomgående i texten.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. e-callsamtal: fordonsbaserat 
nödsamtal till larmnummer 112 som görs 
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via det fordonsbaserade e-callsystemet.

Or. en

Motivering

Denna definition är en väsentlig del vid tillämpningen av denna förordning och bör således 
anges i texten i själva förslaget.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. larmcentral (PSAP): den fysiska plats 
där nödsamtal först tas emot enligt en 
offentlig myndighets ansvar eller en privat 
organisation erkänd av den berörda 
medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Denna definition är en väsentlig del vid tillämpningen av denna förordning och bör således 
anges i texten i själva förslaget.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. minimiuppsättning uppgifter: den 
information som definieras av standarden 
”Road transport and traffic telematics –
Esafety – ECall minimum set of data 
(MSD)” (EN 15722) och som skickas till 
larmcentralen för e-call.

Or. en
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Motivering

Denna definition är en väsentlig del vid tillämpningen av denna förordning och bör således 
anges i texten i själva förslaget.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2d. utrustning i fordonet: utrustning i det 
fordon som tillhandahåller eller har 
tillgång till de uppgifter i fordonet som 
krävs för att genomföra 
e-calltransaktionen via ett allmänt 
trådlöst mobilkommunikationsnät.

Or. en

Motivering

Denna definition är en väsentlig del vid tillämpningen av denna förordning och bör således 
anges i texten i själva förslaget.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2e. allmänt trådlöst 
mobilkommunikationsnät: ett trådlöst 
kommunikationsnät som är tillgängligt 
för allmänheten i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG1 och 2002/22/EG2.
__________________
1 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 
om ett gemensamt regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektiv) 
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(EGT L 108, 24.4.2002, s. 33).
2 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) (EGT L 108, 
24.4.2002, s. 51).

Or. en

Motivering

Denna definition är en väsentlig del vid tillämpningen av denna förordning och bör således 
anges i texten i själva förslaget.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkarna ska bevisa att alla nya 
fordonstyper som avses i artikel 2 är 
försedda med ett fordonsbaserat 
e-callsystem i enlighet med denna 
förordning och de delegerade akter som 
antas i enlighet med denna förordning.

Tillverkarna ska bevisa att alla nya 
fordonstyper som avses i artikel 2 är 
försedda med ett inbyggt fordonsbaserat
e-callsystem i enlighet med denna 
förordning och de delegerade akter som 
antas i enlighet med denna förordning.

Or. en

Motivering

Även om tillhandahållandet av e-callfunktionen skulle kunna uppnås i viss utsträckning 
genom användning av mobila lösningar (till exempel mobiltelefoner) bör ett obligatoriskt 
införande för nya typgodkända fordon baseras på inbyggd utrustning i fordonen eftersom de 
mobila anordningarna i fråga kan avlägsnas eller man helt enkelt kan glömma bort att 
aktivera dem.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkarna ska visa att alla deras nya 
fordonstyper är konstruerade så att det 
garanteras att ett e-callmeddelande till det 
enhetliga europeiska larmnumret 112 
utlöses automatiskt i händelse av en 
allvarlig olycka på unionens territorium.

Tillverkarna ska visa att alla deras nya 
fordonstyper är konstruerade så att det 
garanteras att ett e-callmeddelande till 
larmnumret 112 utlöses automatiskt i 
händelse av en allvarlig olycka – upptäckt 
genom aktivering av en eller flera 
sensorer och/eller processorer i fordonet –
på unionens territorium.

Or. en

Motivering

Eftersom fastställandet av denna absolut avgörande skyldighet för tillverkarna är kopplat till 
den vaga termen ”allvarlig olycka” bör det anges mer specifikt att en allvarlig olycka 
innebär att minst en sensor och/eller processor i fordonet identifierat olyckan som en sådan 
och därigenom aktiverats.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkarna ska visa att nya fordon är 
konstruerade så att det garanteras att ett 
e-callmeddelande till det enhetliga 
europeiska larmnumret 112 också kan 
inledas manuellt.

Tillverkarna ska visa att nya typer av 
fordon är konstruerade så att det garanteras 
att ett e-callmeddelande till 
larmnumret 112 också kan inledas 
manuellt.

Or. en

Motivering

Alla nya typer av fordon ska vara försedda med ett fordonsbaserat e-callsystem.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första och andra styckena påverkar inte 
fordonsägarens rätt att använda ett annat 
nödsamtalssystem som installerats i 
fordonet utöver det fordonsbaserade 
e-callsystemet och som tillhandahåller en 
liknande tjänst. I sådana fall ska det 
andra nödsamtalssystemet stämma 
överens med standarden EN 16102 
”Intelligent transport system –ESafety –
Third Party Services Supported eCall –
Operating Requirements”, och 
tillverkarna eller tjänsteleverantörerna 
ska visa att det fordonsbaserade systemet 
innehåller en omkopplare som garanterar 
att bara ett system är aktivt på en och 
samma gång samt att det fordonsbaserade 
e-callsystemet tar över automatiskt om det 
andra nödsamtalssystemet inte är aktivt.

Or. en

Motivering

E-callsystem i tredje parts regi kan finnas parallellt med det fordonsbaserade e-callsystem 
som bygger på larmnummer 112 förutsatt att den offentliga larmnummer 112-baserade 
e-calltjänsten alltid är tillgänglig åtminstone som reservalternativ.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillverkarna ska se till att mottagare i 
fordonsbaserade system är kompatibla med 
positionsbestämningstjänster från 
satellitnavigeringssystem, inbegripet 
systemen Galileo och Egnos.

3. Tillverkarna ska se till att mottagare i 
fordonsbaserade e-callsystem är 
kompatibla med 
positionsbestämningstjänster från 
satellitnavigeringssystem, inbegripet 
systemen Galileo och Egnos.

Or. en
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Motivering

Ändring till följd av att definitionen av ”fordonsbaserat system” stryks.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Bara sådana fordonsbaserade 
e-callsystem som kan provas får godtas vid 
typgodkännandet.

4. Bara sådana inbyggda fordonsbaserade 
e-callsystem som kan provas får godtas vid 
typgodkännandet.

Or. en

Motivering

Även om tillhandahållandet av e-callfunktionen skulle kunna uppnås i viss utsträckning 
genom användning av mobila lösningar (till exempel mobiltelefoner) bör ett obligatoriskt 
införande för nya typgodkända fordon baseras på inbyggd utrustning i fordonen eftersom de 
mobila anordningarna i fråga kan avlägsnas eller man helt enkelt kan glömma bort att 
aktivera dem.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Tillverkarna ska visa att de personer 
som befinner sig i fordonet varnas om det 
uppstår ett allvarligt systemfel – upptäckt 
under eller till följd av självprovningen –
som skulle leda till att ett e-callsamtal inte 
kan verkställas.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Fordonsbaserade e-callsystem ska vara 
tillgängliga kostnadsfritt och utan 
diskriminering för alla oberoende aktörer, 
åtminstone för reparations- och 
underhållsändamål.

6. Fordonsbaserade e-callsystem ska vara 
tillgängliga kostnadsfritt och utan 
diskriminering för alla oberoende aktörer, 
för reparations- och underhållsändamål.

Or. en

Motivering

Anpassning till tillverkarnas skyldighet när det gäller tillgång till information om reparation 
och underhåll enligt förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med 
avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om 
tillgång till information om reparation och underhåll av fordon.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha behörighet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 9 
för att fastställa närmare tekniska krav och 
provningar för typgodkännande av 
fordonsbaserade e-callsystem och om 
ändring av direktiv 2007/46/EG i enlighet 
med detta.

Kommissionen ska ha behörighet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 9 
för att fastställa närmare tekniska krav och 
provningar för typgodkännande av 
fordonsbaserade e-callsystem.

Or. en

Motivering

Ändringarna av direktiv 2007/46/EG ingår redan i artikel 11 i detta förslag. När denna 
förordning antas kommer den, tillsammans med de delegerade akter som antas på grundval 
av den, att bli en särförordning inom det EG-typgodkännandeförfarande som föreskrivs i 
direktivet.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 7 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De tekniska krav och provningar som avses 
i första stycket ska bygga på de tillämpliga 
krav som anges i punkterna 3, 4 och 6 i 
följande standarder:

De tekniska krav och provningar som avses 
i första stycket ska bygga på de tillämpliga 
krav som anges i punkterna 2, 3, 4 och 6 i 
följande standarder:

Or. en

Motivering

I punkt 2 fastställs ett mycket viktigt krav som är kopplat till e-callsystemets funktion och som 
bör beaktas när de tekniska kraven och provningarna fastställs närmare.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Tidsgränser för lagring av uppgifter i det 
fordonsbaserade systemet.

f) Tidsgränser för lagring av uppgifter i det 
fordonsbaserade e-callsystemet.

Or. en

Motivering

Ändring till följd av att definitionen av ”fordonsbaserat system” stryks.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Alla nödvändiga ytterligare upplysningar 
om behandling av personuppgifter inom 
privata e-calltjänster eller andra 
mervärdestjänster.

i) Alla nödvändiga ytterligare upplysningar 
om behandling av personuppgifter inom 
privata e-calltjänster eller andra 
mervärdestjänster, med särskilt beaktande 
av att det kan finnas skillnader mellan 
den behandling av uppgifter som utförs 
genom det fordonsbaserade e-callsystemet 
och motsvarande genom de privata 
e-callsystemen eller andra 
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mervärdestjänster, framför allt när det 
gäller kontinuerlig spårning av fordonet.

Or. en

Motivering

Konsumenterna bör dessutom ges tydlig information om den behandling av uppgifter som 
utförs av tredjepartsleverantörer.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Tillverkarna ska tillhandahålla den 
information som anges i punkt 3 som en 
del av den tekniska dokumentation som 
överlämnas tillsammans med fordonet.

Or. en

Motivering

Det bör också klargöras hur informationen om behandling av personuppgifter ska 
kommuniceras till konsumenterna.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 9 om närmare föreskrifter om kravet 
på avsaknad av spårbarhet och spårning 
och integritetsstärkande teknik enligt 
punkt 1 samt formerna för behandling av 
personuppgifter och information till 
användarna enligt punkt 3.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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MOTIVERING

Inledning

Enligt uppgifter som kommissionen samlat in skedde under 2012 fler än 
1 000 000 trafikolyckor på EU:s vägar, varvid cirka 28 000 personer omkom och fler än 
1 500 000 personer skadades. Förutom de tragiska konsekvenserna i form av avlidna och 
skadade, medför detta också en ekonomisk börda på cirka 130 miljarder euro för samhället 
varje år. 

EU känner ett mycket starkt engagemang för att minska antalet trafikolyckor och begränsa 
deras konsekvenser när de väl inträffar. När e-callsystemet införts fullt ut, är i drift i hela EU 
och finns att tillgå för varje enskild förare kommer det i betydande grad att bidra till att dessa 
mål uppnås. Den viktigaste fördelen med systemet 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.

Efter att under lång tid ha varit en av de ledande anhängarna till införandet av e-callsystemet 
antog Europaparlamentet den 3 juli 2012, med en överväldigande majoritet, ett gemensamt 
betänkande från IMCO- och TRAN-utskotten om eCall: en ny 112-tjänst för medborgarna. 
Föredraganden delade föredragandeskapet för det betänkandet med Dieter-Lebrecht Koch. 
Samtidigt som man i betänkandet beklagade förseningarna och bristen på framsteg vid den 
tidpunkten när det gällde det frivilliga införandet av e-callsystemet noterade man den 
konsekvensbedömning från kommissionen som visar att antagande av regleringsåtgärder inför 
ett obligatoriskt införande av e-callsystemet är den enda möjligheten att uppnå alla positiva 
effekter. I anslutning till detta uppmanade parlamentet kommissionen att lägga fram ett 
förslag inom ramen för direktiv 2007/46/EG för att säkra ett obligatoriskt införande av ett 
offentligt 112-baserat e-callsystem till 2015 i alla nya typgodkända fordon i samtliga 
medlemsstater.

Föredraganden välkomnar därför kommissionens förslag om införande av ett krav på att 
utrusta fordon med ett fordonsbaserat e-callsystem. Förslaget lades fram tillsammans med 
förslaget om montering av det driftskompatibla EU-omfattande e-callsystemet. När dessa 
två förslag antas kommer de att fullborda e-callregelverket i den meningen att alla nya 
modeller av personbilar och lätta nyttofordon då kommer att utrustas med det 
larmnummer 112-baserade e-callsystemet och att den nödvändiga infrastrukturen kommer att 
färdigställas så att räddningstjänsterna kan ta emot och hantera e-callsamtal på ett fullgott sätt. 
Detta kommer att garantera överensstämmelse, driftskompatibilitet och kontinuitet i den 
EU-omfattande e-calltjänsten. 

Föredraganden anser att båda förslagen i allra högsta grad är i linje med det som parlamentet 
efterlyst och att de centrala inslagen i förslagen bör stödjas. Härigenom, och genom att 
skyndsamt behandla kommissionens förslag, skulle parlamentet fortsatt leda utvecklingen mot 
ett införande av e-callsystemet och därmed bidra till att förverkliga systemet senast 2015, som 
är den överenskomna tidsfristen.
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När det gäller förslaget om typgodkännandekrav för monteringen av det fordonsbaserade 
e-callsystemet, dvs. ämnet för detta betänkande, ser föredraganden särskilt positivt på 
kommissionens förslag och de mål som eftersträvas. Det finns dock specifika aspekter där 
föredraganden anser att förslaget skulle kunna stärkas eller förtydligas ytterligare så att man 
garanterar att det gagnar alla berörda parter. 

Kompletterande nödtjänster och/eller mervärdestjänster (öppen plattform)

I och med införandet av en offentlig EU-omfattande e-calltjänst kommer framtidens bilar att 
förses med en grundläggande fordonsbaserad telematikplattform med tillhörande tekniska 
komponenter (trådlös kommunikation med tillförlitlig positioneringsteknik och en anslutning 
till bilens kontroll- och sensorsystem) som kan erbjuda grunden för flera fordonsbaserade 
tillämpningar eller tjänster. 

Föredraganden anser att det fordonsbaserade e-callsystemet – i syfte att garantera såväl 
valfrihet för konsumenterna som öppen konkurrens samt uppmuntra innovation och främja 
konkurrenskraft – bör vara öppet för eventuella framtida fordonsbaserade tillämpningar och 
tjänster. Samtidigt är det viktigt att man i ett första skede inriktar sig på säkerhetsaspekterna. 
Det bör säkerställas att införandet av eventuella ytterligare fordonsbaserade tillämpningar 
eller tjänster inte försenar införandet av det larmnummer 112-baserade nödsamtalssystemet. 
Parallellt med detta bör kommissionen uppmuntras att ytterligare intensifiera sitt arbete med 
de mervärdestjänster som kan ge både konsumenterna och industrin ytterligare fördelar, 
särskilt med avseende på skyddet av personuppgifter.

Privata nödsamtalstjänster (e-callsystem i tredje parts regi)

Privata nödsamtalstjänster infördes för första gången under den senare delen av 90-talet och 
erbjuds numera av olika biltillverkare och tjänsteleverantörer. För närvarande är emellertid 
bara cirka 0,7 procent av de befintliga fordonen i EU försedda med privata nödsamtalssystem, 
och denna siffra stiger knappt. Dessutom erbjuder dessa proprietära system inte EU-
omfattande driftskompatibilitet eller kontinuitet. De erbjuds normalt på exklusivare bilar och i 
länder där det finns klara kommersiella förutsättningar.

Precis som när det gäller tillhandahållande av eventuella ytterligare tillämpningar eller tjänster 
anser föredraganden att den offentliga EU-omfattande e-calltjänst som bygger på 
larmnummer 112 kan finnas parallellt med privata nödsamtalstjänster, förutsatt att de åtgärder 
vidtas som behövs för att garantera tjänstekontinuiteten gentemot konsumenterna och att de 
nödvändiga åtgärderna för ett adekvat personuppgiftsskydd vidtas. 

E-calltjänsten bör vara en allmän och avgiftsfri nödsamtalstjänst till förmån för alla förare i 
EU, oavsett biltyp. Alla fordon bör vara försedda med det offentliga fordonsbaserade e-
callsystem som bygger på larmnummer 112. Detta system bör alltid vara tillgängligt, 
åtminstone som reservalternativ. Därutöver bör konsumenterna ges klar och tydlig 
information om skillnaderna mellan det fordonsbaserade e-callsystemet och e-callsystem i 
tredje parts regi, och det bör vara möjligt för dem att gå över till den EU-omfattande 
e-calltjänsten när som helst. 
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Andra förtydliganden

Utöver ovannämnda aspekter anser föredraganden att det är viktigt att genomgående i 
förslaget se till att det obligatoriska införandet av det fordonsbaserade e-callsystemet baseras 
på inbyggd utrustning i fordonen snarare än på mobila anordningar (till exempel 
mobiltelefoner) eftersom de mobila anordningarna i fråga kan avlägsnas eller man helt enkelt 
kan glömma bort att aktivera dem. 

Vidare är det värt att stödja kommissionens förslag om att kravet att montera det 
fordonsbaserade e-callsystemet i fordon inledningsvis bara bör gälla fordonskategorier för 
vilka lämpliga utlösningsmekanismer redan finns. Kommissionen bör emellertid uppmuntras 
att ta ytterligare ett steg, baserat på det arbete som redan görs, och lägga fram förslag om att 
snarast möjligt utvidga e-calltjänsten till motorcyklar, tunga nyttofordon, turistbussar och 
bussar.

Föredraganden anser också att e-callsystemet bör bli föremål för regelbundet återkommande 
provningar så att man ser till att det fungerar som det ska under fordonets hela livscykel. 
Eftersom denna aspekt går utöver typgodkännandelagstiftningen och inga krav kan införas i 
det föreliggande förslaget bör lagstiftarna uppmuntras att ha införandet av e-callsystemet i 
åtanke vid översynen av direktiv 2009/40/EG om periodisk trafiksäkerhetsprovning.

För att uppnå klarhet om rättsläget inom denna rättsakt föreslår föredraganden slutligen en del 
ändringar av såväl definitioner av relevans för tillämpningen som de befogenheter som bör 
delegeras till kommissionen när det gäller antagande av delegerade akter.
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BILAGA – FÖRTECKNING ÖVER BIDRAG FRÅN BERÖRDA PARTER

Friskrivning

Följande förteckning över berörda parter bygger på möten, e-post och lägesrapporter från det 
att jag utsågs till föredragande och tills detta förslag till betänkande lades fram i oktober 2013.

Observera att förteckningen inte är fullständig eftersom det är svårt att få med alla de 
indirekta bidrag och partsinlagor som har inspirerat mig när jag har utarbetat betänkandet. 
Man bör också observera att detta förslag till betänkande endast utgör inledningen på 
parlamentets lagstiftningsarbete. Diskussioner och lagstiftningsarbete kommer att fortsätta 
tills lagstiftningen slutgiltigt antas. De berörda parterna kommer även i fortsättningen att 
lämna synpunkter, och följaktligen kan denna förteckning inte bli annat än ofullständig.

Syftet med redovisningen av de olika parter som har bidragit till betänkandet är emellertid att 
visa på ett öppet tillvägagångssätt genom vilket jag har hämtat inspiration till detta förslag till 
betänkande.

Förteckning över berörda parter

 ACEA – European Automobile Manufacturers' Association
 AFCAR – Alliance for the Freedom of Car Repair
 BMW
 BOSCH
 CLEPA – European Association of Automotive Suppliers
 EENA
 ERTICO
 ETSC – European Transport Safety Council
 European GNSS Agency
 FIA – Federation Internationale de l'Automobile
 FIGIEFA – International Federation of Automotive Aftermarket Distributors
 GDV – Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
 Hyundai
 IMA – Inter Mutuelles Assistance
 Insurance Europe
 JAMA
 PSA
 SNSA – Syndicat National des Sociétés d’Assistance
 Toyota Motor Europe
 VDA – Verband der Automobilindustrie

Det är slutligen värt att framhålla att föredraganden har arbetat med detta ämne under 
ett antal år, också som medföredragande för 2012 års initiativbetänkande. För den som vill ha 
information om bidrag från berörda parter som inkom innan arbetet med föreliggande 
betänkande inleddes går det bra att vända sig till föredragandens kontor.


