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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne.
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner.
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af det 
interoperable EU-dækkende eCall-system
(COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0315),

– der henviser til artikel 294, stk. 2 og artikel 91, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag hvoraf Kommissionen har forelagt Parlamentet forslaget 
(C7-0173/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

– der henviser til høring af Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkningen fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelser fra 
Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2013), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Erfaringerne med andre 
alarmopkaldssystemer har vist, at manuelt 
udløste eCall-opkald kan omfatte en del 
autohjælpsopkald. Såfremt det er 
nødvendigt, kan medlemsstaterne anvende 

(7) Erfaringerne med andre 
alarmopkaldssystemer har vist, at manuelt 
udløste eCall-opkald kan omfatte en del 
autohjælpsopkald. Såfremt det er 
nødvendigt, kan medlemsstaterne anvende 
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alle nødvendige tekniske og 
organisatoriske midler for at filtrere disse 
autohjælpsopkald fra med henblik på at 
sikre, at kun alarmopkald bliver håndteret 
af eCall-alarmcentralerne.

alle nødvendige tekniske og 
organisatoriske midler for at filtrere disse 
autohjælpsopkald fra med henblik på at 
sikre, at kun alarmopkald bliver håndteret 
af eCall-alarmcentralerne. 
Medlemsstaterne bør i den forbindelse 
sikre, at alle opkald bliver behandlet på 
den mest effektive måde.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Ikke alle EU-borgere er bekendt med 
brugen af eCall-tjenesten. 
Medlemsstaterne bør i samarbejde med 
Kommissionen tilrettelægge 
oplysningskampagner. Disse kampagner 
bør oplyse borgerne om eksistensen af en 
fri og offentligt tilgængelig eCall-tjeneste 
og fremhæve systemets fordele og 
funktioner.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) For at sikre alle unionsborgere en 
pålidelig adgang til det fælleseuropæiske 
alarm- og nødtjenestenummer 112 bør 
medlemsstaterne ved hjælp af en GNSS-
styret mobilterminal øge niveauet af 
præcision og pålidelighed med hensyn til 
at bestemme, hvor en person, der ringer 
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112-nummeret, befinder sig, for at sikre, 
at et 112-nødopkald behandles på samme 
måde som et eCall.

Or. en
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BEGRUNDELSE

I. Kommissionens forslag

Kommissionen har arbejdet på eCall siden 2005 og forsøgt at indføre eCall på frivillig basis. 
Da denne frivillige tilgang ikke virkede - i dag er det kun ca. 0,7 % af køretøjerne, der er 
udstyret med et eCall-system - begyndte Kommissionen at vedtage lovgivning for at få eCall 
indført som en obligatorisk tjeneste i nye køretøjer.

Europa-Parlamentet vedtog den 3. juli 2012 med stort flertal en initiativbetænkning med titlen 
"eCall - en ny 112-tjeneste for borgerne". Parlamentet mener i denne betænkning, at eCall 
skal være et offentligt EU-dækkende nødopkaldssystem, der er monteret i køretøjet og baseret 
på alarmnummeret 112 og på fælles paneuropæiske standarder.

Kommissionen fulgte stort set Parlamentets betænkning med de to forslag, der nu er fremsat.

Kommissionen har valgt en "lovgivningsmæssig" tilgang. eCall skal baseres på typegodkendt 
udstyr til det fælles europæiske alarmnummer 112 i alle køretøjer – i første omgang bestemte 
kategorier af køretøjer – og det vil kræve, at der opstilles rammer for håndtering af eCall-
opkald i telekommunikationsnet og alarmcentraler. Denne fremgangsmåde vil gøre eCall 
tilgængelig for alle borgere i Europa som en EU-dækkende tjeneste. Den vil fremskynde 
udbredelsen og sikre en fuld udnyttelse af eCalls potentiale for at redde liv og reducere 
personskaders alvor. Ved at bygge videre på og parallelt med dette 112-standardudstyr kan 
der stilles yderligere alarmtjenester og/eller andre nyttige tjenester til rådighed for 
slutbrugeren i køretøjet, hvilket vil give større sikkerhed og økonomiske gevinster.

Den 8. september 2011 vedtog Kommissionens en henstilling om støtte til en EU-dækkende 
eCall-tjeneste i elektroniske kommunikationsnetværk til fremføring af alarmopkald fra 
køretøjer baseret på 112 ("eCall").

For at gennemføre eCall-strategien og sikre rettidig og samtidig implementering af eCall-
tjenesten baseret på 112 i de tre interessentgrupper (mobiltelefonoperatører, offentlige 
beredskabstjenester og bilindustrien) i 2015 foreslog Kommissionen følgende:

a) En henstilling til medlemsstaterne om at få mobiltelefonoperatørerne til at støtte 
overførsel af eCall (under GD CNECT - vedtaget den 8. september 2011).

b) Et forslag til forordning i medfør af lovgivningen om typegodkendelse af køretøjer 
med henblik på lovpligtig indførelse af den køretøjsmonterede del af eCall-systemet i 
nye typegodkendte køretøjer i udvalgte kategorier i Europa (under GD ENTR-
vedtaget den 13. juni 2013).

c) Kommissionens delegerede forordning om specifikationer om det nødvendige udstyr i 
alarmcentralerne for korrekt modtagelse og håndtering af eCall inden for rammerne af 
direktiv 2010/40/EU om intelligente transportsystemer. Dette blev efterfulgt af et 
forslag om indførelse af den krævede infrastruktur (under GD MOVE - vedtaget den 
13. juni 2013).
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De sidstnævnte forslag, der blev offentliggjort den13. juni 2013 er følgende:
1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af et interoperabelt 

EU-dækkende eCall-system
2. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelseskrav for 

indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system og om ændring af direktiv 2007/46/EF

Hvordan fungerer det?
eCall aktiveres automatisk, så snart sensorer i køretøjer registrerer en alvorlig ulykke. Når 
eCall starter, ringer systemet automatisk til det europæiske alarmnummer 112 og etablerer en 
telefonforbindelse til den relevante alarmcentral og sender oplysninger om ulykken til 
redningstjenesterne, herunder tidspunktet for hændelsen, nøjagtig position af det forulykkede 
køretøj og køreretning. Et eCall kan også udløses manuelt ved at trykke på en knap i bilen, for 
eksempel af et vidne til en alvorlig ulykke.
Ifølge Kommissionen kan et eCall til 112 fremskynde beredskabets responstid med 40 % i 
byområder og 50 % på landet1 (med en nettogevinst på omkring 10 minutter).

Forslag til afgørelse
Afgørelsen er rettet til medlemsstaterne. Dette forslag vedrører alarmcentralers infrastruktur 
og indgår i Kommissionens strategi om eCall, som er baseret på en 3-strenget 
reguleringsmetode, der omfatter det køretøjsmonterede system, telekommunikationsnettene 
og alarmcentralerne. Det er i overensstemmelse med de specifikationer, der er fastsat i den 
delegerede forordning (EU) nr. 305/2013. Den består af følgende retsprincipper:

a) Medlemsstaterne er nødt til at indføre den infrastruktur for eCall-alarmcentraler, der er 
nødvendig for en korrekt modtagelse og håndtering af alle eCall-opkald på deres 
område senest den 1. oktober 2015, og

b) medlemsstaterne skal rapportere til Kommissionen om status for gennemførelsen af 
denne afgørelse senest 18 måneder efter dens ikrafttrædelse. Afgørelsen vil træde i 
kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Medlemsstaternes omkostninger afhænger i høj grad af de nationale alarmcentralers aktuelle 
organisation/niveau af infrastrukturer og antallet af alarmcentraler. Innovative løsninger 
tillader naturligvis en vis reduktion af omkostningerne.

Ordførerens holdning

Trafiksikkerhed har altid været et meget vigtigt spørgsmål for Europa-Parlamentet. 
Ordføreren støtter fuldt ud Kommissionens forslag om at indføre obligatorisk eCall i alle nye 
køretøjer fra den 1. oktober 2015. Det faktum, at et automatisk opkald kan føre til en hurtigere 
indgriben fra redningstjenesterne vil resultere i færre ofre og mindre alvorlige kvæstelser af 
europæiske bilister og borgere. Hvert minut er afgørende for at redde sårede menneskers liv 
og gøre kvæstelser mindre alvorlige.

                                               
1 Tysk undersøgelse STORM” (Stuttgart Transport Operation by Regional Management).
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Ordføreren mener derfor, at vi skal handle hurtigt i denne sag og opfordrer de øvrige 
medlemmer til at følge ham i denne tilgang.

I dag er kun omkring 0,7 % af køretøjerne udstyret med private eCall-systemer i EU, hvilket 
gør indførelsen af obligatorisk eCall nødvendig. Det skal være en fri og offentlig service, der 
er tilgængelig for alle bilister.

112-tjenesten eksisterer allerede, og alarmcentralen er på plads og fungerer godt. Dette 
betyder, at medlemsstaternes investeringer vil være minimale. Som et resultat af HeERO 
pilotprojektet (Harmonised eCall European Pilot), der er iværksat af Kommissionen, er nogle 
medlemsstater (Den Tjekkiske Republik, Kroatien og Rumænien) klar til gennemførelsen af 
eCall-tjenesten 112. Mange af medlemsstaternes har opstartet pilotprojektet, så der er meget i 
gang på nuværende tidspunkt. Ordføreren mener derfor, at det er realistisk, at 
medlemsstaterne har et mål om at opgradere deres infrastruktur på passende vis inden 1. 
oktober 2015.

Da 112-tjenesten endnu ikke er kendt af offentligheden, vil det være hensigtsmæssigt, hvis 
medlemsstaterne informerer om eCall 112 og opkaldets funktioner og muligheder ved at 
iværksætte oplysningskampagner. For at sikre sammenhæng mellem de forskellige 
medlemsstater bør Kommissionen koordinere og hjælpe dem med at organisere denne 
kampagne.

Afgørelsen giver medlemsstaterne mulighed for at filtrere indgående opkald for at lette 
alarmcentralernes arbejde. Manuelt udløste opkald kan behandles anderledes end de 
automatiske opkald. Ordføreren er enig i denne tilgang, men ønsker at understrege 
vigtigheden af, at medlemsstaterne behandler alle opkald effektivt.

Ordføreren tilføjer en betragtning, der understreger, at præcise og pålidelige 
lokaliseringsoplysninger for 112-opkald er nødvendige. Ved siden af eCall bør også de 
"normale" 112-opkald behandles på en hensigtsmæssig måde for at undgå en urimelig 
situation, hvor borgerne kun kan lokaliseres præcist af 112-tjenester efter trafikulykker. 
Denne betragtning har til hensigt at 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.


