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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag

Kommissionen har arbetat med e-callsystemet sedan 2005 och har försökt införa det på 
frivillig basis. Eftersom denna frivilliga strategi inte fungerade – i dag är bara ca 0,7 procent 
av fordonen utrustade med ett e-callsystem – började kommissionen införa lagstiftning för att 
e-call skulle bli en obligatorisk tjänst i nya fordon.

Europaparlamentet godkände den 3 juli 2012 med stor majoritet ett eget initiativbetänkande, 
”e-call – en ny 112-tjänst för medborgarna”. I detta betänkande ansåg parlamentet att e-call 
bör vara ett offentligt EU-omfattande system för nödsamtal, inbyggt i fordonet och grundat på 
nödnumret 112 och gemensamma alleuropeiska standarder.
Kommissionen följde i stor utsträckning parlamentets betänkande med de två förslag som nu 
har lagts fram.

Kommissionen valde att gå lagstiftningsvägen. e-Call kommer att baseras på installation av 
typgodkänd utrustning för det gemensamma europeiska larmnumret 112 i alla fordon, 
inledningsvis i vissa kategorier av fordon, och en ram för att hantera e-call i 
telekommunikationsnät och larmcentraler. Detta tillvägagångssätt kommer att göra e-call 
tillgängligt för alla medborgare i Europa som en EU-omfattande tjänst, införandet kommer att 
påskyndas och den fulla potentialen för e-call att rädda liv och lindra skadorna kommer att 
förverkligas. Med utgångspunkt i eller parallellt med detta 112-nummer som 
standardmonterad fabriksutrustning, kan ytterligare nöd- och/eller mervärdestjänster i fordon 
erbjudas slutanvändare, vilket ytterligare förbättrar säkerheten och ger ekonomiska fördelar.

Den 8 september 2011 antog kommissionen en rekommendation om stöd för en 
EU-omfattande e-calltjänst i elektroniska kommunikationsnät för överföring av 112-samtal 
från fordon (så kallade e-call).

I syfte att slutföra genomförandet av sin strategi för e-call och säkerställa ett snabbt och 
samtidigt genomförande av e-calltjänsten baserat på 112-numret av de tre intressentgrupperna 
(mobilnätsoperatörer, offentliga larmtjänster och bilindustrin) senast 2015 föreslår 
kommissionen följande:

a) En rekommendation till medlemsstaterna om mobilnätsoperatörernas stöd till 
överföring av e-call (under ansvar av generaldirektoratet för kommunikationsnät, 
innehåll och teknik – antagen den 8 september 2011).

b) Ett förslag till förordning i enlighet med lagstiftningen om typgodkännande av fordon 
om obligatoriskt införande av den fordonsmonterade delen av e-calltjänsten i nya 
typgodkända fordon med början i vissa kategorier i Europa (under ansvar av 
generaldirektoratet för näringsliv – antaget den 13 juni 2013).

c) Inom ramverket för direktiv 2010/40/EU om intelligenta transportsystem, 
kommissionens delegerade förordning om specifikationer för nödvändig utrustning i 
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larmcentraler för korrekt mottagning och korrekt behandling av e-call. Detta följdes av 
ett förslag om införandet av den nödvändiga infrastrukturen (under ansvar av 
generaldirektoratet för transport och rörlighet – antaget den 13 juni 2013.

De senare förslagen som offentliggjordes den 13 juni 2013 är följande:

1. Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut (EU) nr …/.. av den ... om utbyggnad av 
interoperabelt EU-omfattande e-call

2. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännandekrav för 
montering av fordonsbaserade e-callsystem och om ändring av direktiv 2007/46/EG

Förslag till förordning

Enligt förslaget ska nya typer av personbilar och lätta nyttofordon konstrueras så att de vid en 
allvarlig olycka automatiskt skickar ett nödmeddelande (e-call) till larmnumret 112. Det ska 
också vara möjligt att manuellt ringa nödsamtal (e-call) till larmnumret 112.

På grund av de slags uppgifter som tjänsten tillhandahåller föreskriver kommissionen 
bestämmelser om personlig integritet och skydd av personuppgifter.

Förordningen ska tillämpas från och med den 1 oktober 2015.

Föredragandens synpunkt

Föredraganden delar kommissionens ståndpunkt att begränsa tillämpningsområdet till nya 
typer av fordonskategorierna N1 och M1. Han ber kommissionen att närmare undersöka om 
räckvidden ska utsträckas till motordrivna tvåhjulingar, tunga fordon och bussar.
Föredraganden uppmanar också tillverkarna att så snart som möjligt installera e-callteknik i 
befintliga fordonstyper som ska tillverkas efter den 1 oktober 2015.

Föredraganden stöder kommissionen när det gäller att begränsa förordningen till 
e-calltjänstens funktionssätt. Han anser att plattformar med öppet tillträde är ett användbart 
verktyg som kommer att vara till mycket stor nytta för de europeiska förarna. Mer forskning 
behövs emellertid för att hitta en fullständig uppsättning av bestämmelser för att organisera 
den öppna plattformen. Er föredragande lämnar därför kommissionens förslag utan ändringar.
Detta kommer att göra det möjligt för beslutsfattarna att snabbt gå vidare med 
förhandlingarna, vilket kommer att leda till att e-call inom kort tillämpas i alla nya fordon.

Definition av e-call

Föredraganden föreslår att infoga den definition av e-call som är hämtad från den delegerade 
förordningen (EU) nr 305/2013

Tredjepartstjänster
Ett privat e-callsystem erbjuds redan förarna av flera biltillverkare. Föredraganden har inte 
som mål att straffa dessa tillverkare genom att förbjuda sådana tjänster. Tredjepartstjänster får 
finnas. Förare som väljer att ha ett sådant system i sin bil måste kunna göra det. Men det 
måste klargöras att e-call till nödnumret 112 är det grundläggande systemet. Det måste vara 
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ett offentligt system som är tillgängligt för alla och det bör tillhandahållas i varje ny bil från 
och med den 1 oktober 2015. Det måste också klargöras för kunden att, till skillnad från 
användningen av e-callsystemet till nödnumret 112, användningen av tredjepartstjänster kan 
göra det möjligt att spåra bilen.

Personlig integritet

Föredraganden anser att det är mycket viktigt att bilförarens personliga integritet respekteras 
och att man undviker missbruk av uppgifter.  Föredraganden stöder därför kommissionens 
förslag att e-callsystemet ska vara ett vilande system som gör det omöjligt att spåra bilen.
Föredraganden vill emellertid varna medborgarna att, om de väljer en extra tredjepartstjänst, 
deras personliga integritet inte längre garanteras genom denna förordning.

Periodiska tekniska kontroller

De periodiska tekniska kontrollerna av fordonsbaserade e-callsystem bör falla inom 
ansvarsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning om periodisk provning av 
motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av 
direktiv 2009/40/EG.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Tillhandahållande av korrekt, 
tillförlitlig positionsbestämning är en viktig 
del av en ändamålsenlig drift av 
fordonsbaserade e-callsystem. Det bör 
därför föreskrivas att tjänsten ska vara 
kompatibel med 
satellitnavigeringsprogrammens tjänster, 
däribland de system som byggts upp inom 
Galileo och Egnos-programmen enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008 om 
det fortsatta genomförandet av de 
europeiska satellitnavigeringsprogrammen 
(Egnos och Galileo).

(6) Tillhandahållande av korrekt, 
tillförlitlig positionsbestämning är en viktig 
del av en ändamålsenlig drift av 
fordonsbaserade e-callsystem. Det bör 
därför föreskrivas att tjänsten ska vara 
kompatibel med de operativa
satellitnavigeringsprogrammens tjänster, 
däribland de system som byggts upp inom 
Galileo och Egnos-programmen enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 683/2008 av den 9 juli 2008 om 
det fortsatta genomförandet av de 
europeiska satellitnavigeringsprogrammen 
(Egnos och Galileo).

__________________ __________________
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8 EUT L 196, 24.7.2008, s. 1. 8 EUT L 196, 24.7.2008, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Befintliga fordon som ska tillverkas 
efter oktober 2015 bör monteras med det 
fordonsbaserade e-callsystemet så snart 
som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Montering av fordon, t.ex. 
motordrivna tvåhjulingar, bussar och 
tunga lastfordon, med det 
fordonsbaserade e-callsystemet bör 
inledningsvis falla utanför
tillämpningsområdet för denna 
förordning. Kommissionen bör 
genomföra ytterligare forskning och en 
konsekvensbedömning om möjligheten att 
med tiden utrusta dessa fordon med det 
fordonsbaserade e-callsystemet.

Or. en
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Ändringsförslag 4

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 av tredjepart
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.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) De periodiska tekniska kontrollerna 
av det fordonsbaserade e-callsystemet bör 
falla inom ansvarsområdet för 
Europaparlamentets och rådets 
förordning om periodisk provning av 
motorfordons och tillhörande släpvagnars 
trafiksäkerhet och om upphävande av 
direktiv 2009/40/EG.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 2
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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.

2. inbyggd fordonsbaserad utrustning:
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.

Or. en

Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. e-call: ett fordonsbaserat nödsamtal 
till nummer 112 som antingen sker 
automatiskt genom fordonsbaserade 
sensorer eller manuellt, och som via 
trådlösa mobiltelenät överför en 
standardiserad minimiuppsättning 
uppgifter och upprättar en ljudkanal 
mellan fordonet och larmcentralen för 
e-call.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta påverkar inte fordonsägarens rätt 
att, vid sidan av det fordonsbaserade 
e-callsystemet, använda ett annat 
nödanropssystem som installeras i 
fordonet och tillhandahåller en liknande 
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tjänst. I detta fall ska detta andra 
nödropssystem vara kompatibelt med det 
standardiserade EN 16102 ”intelligent 
transportsystem– eSäkerhet –
tredjepartstjänster som stöder e-call –
driftskrav”. Tillverkarna ska visa att det 
fordonsbaserade systemet omfattar en 
omkopplingsmekanism som garanterar att 
bara ett system i taget är aktivt och att det 
fordonsbaserade e-callsystemet 
automatiskt tar över om det andra 
nödropssystemet inte är i drift.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Alla biltillverkare ska upplysa sina 
kunder om att det finns ett kostnadsfritt 
och offentligt e-callsystem som baseras på 
larmnumret 112.

Or. en

Ändringsförslag 10

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 
den inbyggda fordonsbaserade 
utrustningen är kompatibla med operativa
positionsbestämningstjänster från 
satellitnavigeringssystem, inbegripet 
systemen Galileo och Egnos.

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Integritetsstärkande teknik ska byggas in i 
fordonsbaserade e-callsystem för att ge 
användarna önskat skydd av den personliga 
integriteten och skydd mot övervakning 
och missbruk.

Integritetsstärkande teknik ska byggas in i 
fordonsbaserade e-callsystem för att ge 
användarna önskat skydd av den personliga 
integriteten och skydd mot övervakning 
och missbruk. Biltillverkarna ska 
vederbörligen informera sina kunder om 
möjlig GPS-spårning som en följd av 
användningen av tredjepartstjänster och 
om den inverkan detta kan ha för deras 
personliga integritet.

Or. en

Ändringsförslag 12

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 
den inbyggda fordonsbaserade 
utrustningen.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Periodiska tekniska kontroller
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Kraven för de periodiska tekniska 
kontrollerna av fordonsbaserade 
e-callsystem ska bestämmas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning om periodisk provning av 
motorfordons och tillhörande släpvagnars 
trafiksäkerhet och om upphävande av 
direktiv 2009/40/EG.00000

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 5.7, 6.4 och 8.2 ska 
ges till kommissionen tills vidare från och 
med den ... [Publikationsbyrån ombeds att 
införa exakt datum för ikraftträdandet].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 5.7, 6.4 och 8.2 ska 
ges till kommissionen under en period av 
fem år från och med datumet för denna 
förordnings ikraftträdande.
Kommissionen ska senast nio månader 
före slutet av femårsperioden utarbeta en 
rapport om delegerandet av befogenhet.
Delegerandet av befogenhet ska 
underförstått utsträckas till perioder av 
samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet senast 
tre månader före slutet av varje period 
motsätter sig en sådan förlängning.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa regler för 
påföljder som ska tillämpas på tillverkarnas 

1. Medlemsstaterna ska fastställa regler för 
påföljder som ska tillämpas på tillverkarnas 
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överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning och ska vidta alla åtgärder som 
krävs för att se till att de genomförs.
Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen och ska 
utan dröjsmål anmäla alla senare ändringar 
av dem.

överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning och de motsvarande delegerade 
akterna och ska vidta alla åtgärder som 
krävs för att se till att de genomförs.
Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen och ska 
utan dröjsmål anmäla alla senare ändringar 
av dem.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Rapport

Senast den 1 oktober 2018 ska 
kommissionen sammanställa en 
utvärderingsrapport som ska överlämnas 
till Europaparlamentet och rådet om 
resultaten av det fordonsbaserade 
e-callsystemet. Kommissionen ska 
undersöka om tillämpningsområdet för 
förordningen bör utvidgas till andra 
kategorier av fordon, t.ex. motordrivna 
tvåhjulingar, tunga lastfordon och bussar.
Om så är lämpligt ska kommissionen 
lägga fram ett lagstiftningsförslag.

Or. en


