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KORT BEGRUNDELSE

Indførelse af det interoperable EU-dækkende eCall-system i køretøjer i alle EU-landene er en 
af Unionens væsentlige prioriteter og er en del af handlingsprogrammet for trafiksikkerhed 
2011-2020.  I 2012 blev mere end 28 000 mennesker dræbt og mere end 1,5 mio. kvæstet i 
omkring 1,1 million trafikuheld på vejene i EU.

Det køretøjsmonterede eCall-system har til formål at alarmere beredskabstjenesterne og sikre, 
at kvalificeret assistance med optimalt udstyr i tilfælde af alvorlige ulykker kan nå hurtigere 
frem, med en nettogevinst på ca. 10 minutter. 

For indeværende er kun ca. 0,7 % af køretøjerne i EU udstyret med private eCall-systemer;  
adskillige europæiske bilfabrikanter leverer allerede systemet sammen med andre tjenester 
som f.eks. nødhjælpsassistance og dynamisk navigation.  

Ordføreren glæder sig over forslaget til afgørelse om indførelse af det interoperable EU-
dækkende eCall-system, som er i tråd med EU-handlingsprogrammet for trafiksikkerhed 
2011-2020 og Europa-Parlamentets tidligere beslutning, der blev vedtaget den 3. juli 2012 
(P7_TA (2012) 0274).

Hvis medlemsstaterne skal kunne indføre den nødvendige infrastruktur af alarmcentraler, og 
hvis automobilindustrien skal kunne foretage de tekniske tilpasninger, der burde være 
defineret ved delegerede retsakter medio 2014, i alle nye biler, forekommer den planlagte 
frist, nemlig 1. oktober 2015, at være særdeles ambitiøs. Ordføreren foreslår derfor i stedet at 
fastsætte fristen til juni 2016.

Desuden indfører ordføreren en forpligtelse for medlemsstaterne til også at sikre et tilsvarende 
niveau af nøjagtighed og pålidelighed for lokalisering af 112-opkald fra en mobilterminal. 

Indførelsen af eCall bekræfter, at GNSS-lokaliseringsdata effektivt kan fremfindes eller 
overføres via mobilnet til 112-tjenester.  Selv om der ikke sættes spørgsmålstegn ved 
vigtigheden af eCall, henledes opmærksomheden på, at systemet kun vil repræsentere ca. 1,7 
%1 af det samlede antal alarmopkald i EU. Det nuværende kommissionsforslag ville skabe en 
urimelig situation, hvor borgerne kun ville kunne lokaliseres præcist af 112-tjenester efter 
trafikulykker. 

Denne forpligtelse ville gøre det muligt for borgere og beredskabstjenester at få maksimalt 
udbytte af de samfundsmæssige fordele af GNSS-lokaliseringsteknologierne, idet det 
skønnes, at der årligt vil blive foretaget 5,5 millioner eCalls sammenholdt med de anslåede 
320 millioner årlige alarmopkald i EU.

Dette ændringsforslag skal sikre, at alle borgere og ikke kun dem, der har eCall integreret i 
deres køretøjer, kan drage fordel af de allerede meget udbredte GNSS-
lokaliseringsteknologier.

                                               
1 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Europa-Parlamentet anmodede i 
henholdsvis 2007, 2011 og 2013 i skriftlig 
erklæring 0044/2007, beslutning 
P7_TA(2011)0306 og forespørgsel til 
mundtlig besvarelse af 31. maj 2013 om at 
sikre 112-alarmtjenesterne præcis og 
pålidelig lokaliseringsinformation, men 
hidtil er der kun sket meget begrænsede 
fremskridt. 

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) For at sikre lige adgang til 112-
tjenester og beredskabstjenester for alle 
borgere bør der være et tilsvarende niveau 
af nøjagtighed og pålidelighed for 
lokalisering af 112-opkald ved hjælp af en 
GNSS-styret mobilterminal som for et 
eCall.   Ifølge artikel 26 i direktiv 
2009/136/EF, som vedrører det 
fælleseuropæiske alarmnummer 112, skal 
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de kompetente tilsynsmyndigheder 
fastsætte kriterier for nøjagtigheden og 
pålideligheden af 
opkaldslokaliseringsfaciliteterne, og 
Kommissionen kan vedtage tekniske 
gennemførelsesforanstaltninger efter at 
have hørt BEREC.  

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal senest den 1. 
oktober 2015 indføre den infrastruktur af 
eCall-alarmcentraler på deres område, der 
er nødvendig for en korrekt modtagelse og 
håndtering af eCall, om nødvendigt renset 
for opkald, der ikke er alarmopkald, i 
overensstemmelse med de specifikationer, 
der er fastlagt i den delegerede forordning 
(EU) nr. 305/2013, med henblik på at sikre 
kompatibilitet, interoperabilitet og 
kontinuitet i den harmoniserede EU-
dækkende eCall-tjeneste. Dette berører 
ikke den enkelte medlemsstats ret til at 
organisere sin beredskabstjeneste på den 
måde, der er mest omkostningseffektiv og 
svarer bedst til medlemsstatens behov, 
herunder også at filtrere de opkald, som 
ikke er alarmopkald, hvis de ikke skal 
håndteres af eCall-alarmcentraler, især når 
der er tale om manuelt udløste eCall-
opkald.

Medlemsstaterne skal senest den 1. juni 
2016 indføre den infrastruktur af eCall-
alarmcentraler på deres område, der er 
nødvendig for en korrekt modtagelse og 
håndtering af eCall, om nødvendigt renset 
for opkald, der ikke er alarmopkald, i 
overensstemmelse med de specifikationer, 
der er fastlagt i den delegerede forordning 
(EU) nr. 305/2013, med henblik på at sikre 
kompatibilitet, interoperabilitet og 
kontinuitet i den harmoniserede EU-
dækkende eCall-tjeneste. Medlemsstaterne 
skal desuden senest den 1. juni 2016 sikre 
et tilsvarende niveau af nøjagtighed og 
pålidelighed for lokalisering af 112-
opkald ved hjælp af en GNSS-styret 
mobilterminal som for et eCall, i 
overensstemmelse med direktiv 95/46/EF 
om databeskyttelse. Dette berører ikke den 
enkelte medlemsstats ret til at organisere 
sin beredskabstjeneste på den måde, der er 
mest omkostningseffektiv og svarer bedst 
til medlemsstatens behov, herunder også at 
filtrere de opkald, som ikke er 
alarmopkald, hvis de ikke skal håndteres af 
eCall-alarmcentraler, især når der er tale 
om manuelt udløste eCall-opkald.



PE519.838v01-00 6/6 PA\1005131DA.doc

DA

Or. en


