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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 beslut om införande av ett 
interoperabelt EU-omfattande eCall
(COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0315),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 91 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0173/2013),

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

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandena från 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (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 beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Erfarenheterna från andra system för 
nödsamtal visar att manuellt aktiverade 
eCall kan omfatta en del av nödsamtalen. 
Vid behov får medlemsstaterna använda 
alla lämpliga tekniska och organisatoriska 
system för att filtrera sådana nödsamtal för 

(7) Erfarenheterna från andra system för 
nödsamtal visar att manuellt aktiverade 
eCall kan omfatta en del av nödsamtalen. 
Vid behov får medlemsstaterna använda 
alla lämpliga tekniska och organisatoriska 
system för att filtrera sådana nödsamtal för 
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att se till att bara verkliga nödsamtal 
hanteras av larmcentralerna för eCall.

att se till att bara verkliga nödsamtal 
hanteras av larmcentralerna för eCall. När 
de gör det bör medlemsstaterna se till att 
alla samtal behandlas på effektivaste sätt.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Inte alla unionsmedborgare är 
bekanta med eCall-tjänsten. 
Medlemsstaterna bör organisera 
informationskampanjer tillsammans med 
kommissionen. Kampanjerna bör 
informera medborgarna om att det finns 
en kostnadsfri och fritt tillgänglig 
eCall-tjänst, och man bör lyfta fram 
systemets fördelar och funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) För att se till att alla 
unionsmedborgare ges tillförlitlig tillgång 
till det gemensamma europeiska 
larmnumret 112 och till räddningstjänster 
bör medlemsstaterna, med hjälp av en 
mobilterminal med GNSS-funktioner, öka 
träffsäkerheten och tillförlitligheten i 
metoderna för att lokalisera den person 
som ringer 112, så att man kan garantera 
att ett nödsamtal till 112 hanteras på 
samma sätt som ett eCall-samtal.
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MOTIVERING

I. Kommissionens förslag

Kommissionen har arbetat med eCall sedan 2005 och försökt att införa det på frivillig basis. 
Eftersom detta frivilliga system inte har fungerat – idag är endast ungefär 0,7 procent av 
fordonen utrustade med ett eCall-system – har kommissionen börjat anta rättsakter för att göra 
eCall obligatoriskt i nya fordon.

Den 3 juli 2012 antog Europaparlamentet med stor majoritet ett initiativbetänkande om eCall: 
en ny 112-tjänst för medborgarna. I det betänkandet påpekade parlamentet att eCall bör vara 
ett offentligt system för nödsamtal som omfattar hela EU, inbyggt i fordonet och grundat på 
larmnumret 112 och gemensamma europeiska normer.

Kommissionen följde i stort parlamentets betänkande när de utarbetade de två förslag som nu 
behandlas.

Kommissionen har valt en lagstiftningsmetod. eCall kommer att bygga på att man installerar 
typgodkänd utrustning för det gemensamma europeiska larmnumret 112 i alla fordon, först i 
vissa fordonskategorier, och att man upprättar en ram för hur eCall-samtal ska hanteras i 
telenäten och vid larmcentralerna. Detta tillvägagångssätt kommer att göra eCall tillgängligt 
för alla medborgare i Europa som en EU-omfattande tjänst, spridningen kommer att 
påskyndas och den fulla potentialen av eCall för att rädda liv och lindra skador kommer att 
realiseras. Med utgångspunkt i och 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 kommissionens en rekommendation om stöd för en EU-
omfattande eCall-tjänst i elektroniska kommunikationsnät för överföring av 112-samtal från 
fordon (så kallade eCalls).

I syfte att slutföra genomförandet av sin strategi för eCall och säkerställa ett snabbt och 
samtidigt genomförande av eCall-tjänsten baserad på 112-numret av de tre 
intressentgrupperna (mobilnätsoperatörer, offentliga larmtjänster och bilindustrin) senast 2015 
har kommissionen lagt fram följande förslag:

a) En rekommendation till medlemsstaterna med en uppmaning till mobilnätsoperatörer 
att stödja överföring av eCall-samtal (DG CNECT – antagen den 8 september 2011). 

b) Ett förslag till förordning enligt lagstiftningen om typgodkännande av fordon för ett 
obligatoriskt införande av den fordonsmonterade delen av eCall-tjänsten i nya 
typgodkända fordon av vissa kategorier i Europa (DG ENTR – antaget den 13 juni 
2013). 

c) En delegerad kommissionsförordning om specifikationer för nödvändig utrustning vid 
larmcentralerna för att kunna ta emot och hantera eCall-samtal korrekt, inom ramen 
för direktiv 2010/40/EU om intelligenta transportsystem. Denna åtföljdes av ett förslag 
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om utbyggnad av den nödvändiga utrustningen (DG MOVE – antagen den 
13 juni 2013).

De sistnämnda förslagen, som offentliggjordes den 13 juni 2013, är följande:

1. Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utbyggnad av interoperabelt EU-
omfattande eCall

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

Hur fungerar det?

eCall aktiveras automatiskt så snart sensorer i fordonet känner av en kraftig kollision. När 
systemet utlöses ringer det upp det europeiska larmnumret 112, upprättar en 
telefonförbindelse till lämplig larmcentral och skickar uppgifter om olyckan till 
räddningstjänsten, bland annat tidpunkt, plats och färdriktning. Ett eCall-samtal kan också 
utlösas manuellt genom att någon, till exempel ett vittne till en allvarlig olycka, trycker på en 
knapp i bilen.

Enligt kommissionen kan ett eCall-samtal förkorta svarstiden med 40 procent i tätorter 
och 50 procent på landsbygden1 (med en nettovinst på ungefär 10 minuter).

Förslag till beslut

Beslutet riktar sig till medlemsstaterna. Förslaget behandlar larmcentralinfrastrukturen i 
kommissionens eCall-strategi, som består av tre delar: fordonsmonterade system, 
telekommunikationsnät och larmcentraler. Det stämmer överens med specifikationerna i den 
delegerade förordningen (EU) nr 305/2013. Det består av följande rättsliga principer:

a) Medlemsstaterna ska senast den 1 oktober 2015 inrätta den larmcentralinfrastruktur 
för eCall som är nödvändig för att kunna ta emot och hantera alla eCall-samtal på 
deras territorium.

b) Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen om genomförandet av detta beslut 
senast 18 månader efter det att detta beslut har trätt i kraft. Beslutet träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella 
tidning.

Kostnaderna för medlemsstaterna beror till stor del på hur många nationella larmcentraler det 
finns idag, hur de är organiserade och vilken utrustningsnivå de har. Innovativa lösningar 
möjliggör naturligtvis rimliga kostnadsminskningar.

Föredragandens ståndpunkt

Trafiksäkerhet har alltid varit en mycket viktig fråga för Europaparlamentet. Föredraganden 

                                               
1 Tysk studie: ”STORM” (Stuttgart Transport Operation by Regional Management).
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stöder helt och hållet kommissionens förslag att göra eCall obligatoriskt i alla nya fordon från 
den 1 oktober 2015. Ett automatiskt samtal kan leda till ett snabbare ingripande från 
räddningstjänsten, vilket leder till färre offer och mindre allvarliga skador för bilförare och 
allmänheten i Europa. Varje minut har betydelse för att rädda livet på skadade personer och 
för att göra skadorna mindre allvarliga.

Föredraganden anser därför att vi måste gå snabbt framåt i detta ärende och uppmanar övriga 
ledamöter att följa honom i detta avseende.

Idag har bara ungefär 0,7 procent av fordonen i EU eCall-system. Därför måste eCall göras 
obligatoriskt. Systemet måste vara kostnadsfritt och offentligt, tillgängligt för alla förare.

Larmnumret 112 finns redan, och välfungerande larmcentraler finns också. Detta innebär att 
medlemsstaternas investeringar blir minimala. Tack var kommissionens pilotprojekt HeERO 
är några medlemsstater (Tjeckien, Kroatien och Rumänien) beredda att genomföra 
eCall 112-tjänsten. Flera medlemsstater har påbörjat pilotprojektet, så mycket av arbetet pågår 
redan. Föredraganden anser därför att det är möjligt för medlemsstaterna att uppgradera sin 
infrastruktur på lämpligt sätt till den 1 oktober 2015.

Eftersom 112-tjänsten ännu inte är tillräckligt välkänd bland allmänheten vore det lämpligt 
om medlemsstaterna ökade kännedomen om 112 eCall och eCalls funktioner och möjligheter 
genom att starta informationskampanjer. För att garantera enhetlighet mellan de olika 
medlemsstaterna bör kommissionen samordna och bistå dem med att organisera denna 
kampanj.

Beslutet ger medlemsstaterna möjlighet att filtrera de inkommande samtalen, i syfte att 
minska arbetsbördan för larmcentralerna. Manuellt utlösta samtal kan hanteras annorlunda än 
automatiska samtal. Föredraganden anser att det är en bra strategi, men vill betona vikten av 
att medlemsstaterna hanterar alla samtal effektivt.

Föredraganden lägger till ett skäl för att betona att det också är nödvändigt med exakt och 
tillförlitlig lokalisering av den som ringer 112-samtalet. Vanliga 112-samtal bör också 
behandlas på lämpligt sätt, precis som eCall-samtalen. Man måste undvika att skapa en 
situation där exakt lokalisering efter trafikolyckor endast kan ske med hjälp av 112-tjänster. 
Skälet syftar till att garantera att alla medborgare, inte bara de som har eCall monterat i sitt 
fordon, kan dra nytta av den redan utbredda GNSS-tekniken för lokalisering.


