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KORTFATTAD MOTIVERING

Införandet av en interoperabel EU-omfattande eCall-tjänst i fordon i alla EU-medlemsstater är 
en av unionens främsta prioriteringar och en del av handlingsprogrammet för trafiksäkerhet 
2011–2020. Under 2012 inträffade cirka 1,1 miljoner trafikolyckor på EU:s vägar som krävde 
cirka 28 000 dödsoffer och i samband med vilka fler än 1,5 miljoner människor skadades.

Syftet med eCall-systemet i fordon är att underrätta larmtjänsterna och säkerställa att 
kvalificerad och utrustad personal finns på plats tidigare i samband med en allvarlig olycka. 
Nettotidsvinsten skulle uppgå till ca tio minuter. 

I dagsläget är bara ungefär 0,7 procent av fordonen i EU utrustade med privata eCall-system. 
Olika europeiska biltillverkare tillhandahåller redan denna tjänst liksom andra tjänster 
(olycksassistans, dynamisk navigering etc.). 

Föredraganden välkomnar förslaget till beslut om införande av ett interoperabelt EU-
omfattande eCall, vilket är i linje med EU:s handlingsprogram för trafiksäkerhet 2011–2020 
och med den resolution som parlamentet antog den 3 juli 2012 (P7_TA(2012)0274).

Den fastställda tidsfristen 1 oktober 2015 känns dock väldigt snäv om medlemsstaterna ska ha 
möjlighet att införa respektive larmcentralinfrastruktur och bilindustrin ha möjlighet att göra 
de tekniska anpassningar som ska fastställas i mitten av 2014 genom delegerade akter. 
Föredraganden föreslår därför att denna tidsfrist skjuts upp till juni 2016.

Dessutom inför föredraganden en skyldighet för medlemsstaterna att även säkerställa 
motsvarande precisions- och tillförlitlighetsnivå för informationen om varifrån ett 112-samtal 
som rings från en mobil terminal kommer. 

Införandet av eCall bekräftar att GNSS-baserade lokaliseringsdata effektivt kan hämtas upp 
och överföras via mobila nätverk till 112-tjänster. eCall är förvisso viktigt, men det kommer 
endast att utgöra omkring 1,7 procent1 av det årliga antalet larmsamtal i EU. I sin nuvarande 
lydelse skulle kommissionens förslag indirekt leda till en orättvis situation där människor 
endast skulle lokaliseras korrekt av 112-larmcentraler när en trafikolycka inträffat. 

Denna skyldighet skulle göra det möjligt för människor och larmtjänster att maximera den 
samhälleliga vinsten av att utnyttja GNSS-lokaliseringsteknik, eftersom man räknar med att 
5,5 miljoner eCall-samtal kommer att ringas varje år, jämfört med de uppskattningsvis 
320 miljoner nödsamtal som varje år rings i EU.

Syftet med denna ändring är att se till att alla människor, inte bara de som förfogar över 
fordon i vilka eCall kan installeras, ska kunna dra fördel av den redan vitt spridda GNSS-
lokaliseringstekniken.

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

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för transport och turism 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Europaparlamentet begärde 2007, 
2011 och 2013, i sin skriftliga förklaring 
0044/2007, sin resolution 
P7_TA(2011)0306 och sin fråga för 
muntligt besvarande av den 31 maj 2013, 
att åtgärder skulle vidtas för att 
säkerställa precisionen och 
tillförlitligheten i informationen om 
varifrån ett 112-samtal kommer, men 
hittills har mycket få framsteg gjorts.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) För att säkerställa att alla människor 
har samma tillgång till 112- och 
larmtjänster bör precisions- och 
tillförlitlighetsnivån för informationen om 
varifrån ett 112-samtal som rings från en 
GNSS-anpassad mobil terminal motsvara 
den som gäller för ett eCall. Enligt 
artikel 26 i direktiv 2009/136/EG om det 
gemensamma europeiska larmnumret 112 
ska de behöriga regleringsmyndigheterna 
fastställa kriterier för precision och 
tillförlitlighet när det gäller 
informationen om varifrån ett samtal 
kommer, och kommissionen får, efter 
samråd med Berec, anta tekniska 
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genomförandeåtgärder. 

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den 
1 oktober 2015 införa den 
larmcentralinfrastruktur för eCall som är 
nödvändig för att kunna ta emot och 
hantera eCall på korrekt sätt, om 
nödvändigt rensade på icke-nödsamtal, på 
deras territorium, i enlighet med 
specifikationerna i den delegerade 
förordningen (EU) nr 305/2013, för att 
säkerställa kompatibilitet, interoperabilitet 
och kontinuitet för den interoperabla 
EU-omfattande eCall-tjänsten. Detta 
påverkar inte varje medlemsstats rätt att 
organisera sina larmtjänster på det sätt som 
är mest kostnadseffektivt och lämpligt 
utifrån deras behov, inklusive möjligheten 
att filtrera samtal som inte är nödsamtal 
och som inte kan hanteras av 
larmcentralerna för eCall, särskilt när det 
gäller manuellt aktiverade eCall-samtal.

Medlemsstaterna ska senast den 
1 juni 2016 införa den 
larmcentralinfrastruktur för eCall som är 
nödvändig för att kunna ta emot och 
hantera eCall på korrekt sätt, om 
nödvändigt rensade på icke-nödsamtal, på 
deras territorium, i enlighet med 
specifikationerna i den delegerade 
förordningen (EU) nr 305/2013, för att 
säkerställa kompatibilitet, interoperabilitet 
och kontinuitet för den interoperabla 
EU-omfattande eCall-tjänsten.
Medlemsstaterna ska också säkerställa att 
precisions- och tillförlitlighetsnivån för 
informationen om varifrån ett 112-samtal 
som rings från en GNSS-anpassad mobil 
terminal motsvarar den som gäller för ett 
eCall, i enlighet med direktiv 95/46/EG 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av 
personuppgifter, senast den 1 juni 2016.
Detta påverkar inte varje medlemsstats rätt 
att organisera sina larmtjänster på det sätt 
som är mest kostnadseffektivt och lämpligt 
utifrån deras behov, inklusive möjligheten 
att filtrera samtal som inte är nödsamtal 
och som inte kan hanteras av 
larmcentralerna för eCall, särskilt när det 
gäller manuellt aktiverade eCall-samtal.

Or. en
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