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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

eCall-järjestelmän sääntelyyn perustuvasta käyttöönotosta
(2012/2056(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 8. syyskuuta 2011 annetun komission suosituksen EU:n laajuisen eCall-
palvelun tukemisesta sähköisissä viestintäverkoissa hätänumeroon 112 perustuvien 
ajoneuvojen hätäpuhelujen (eCalls) välittämiseksi,

– ottaa huomioon tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä 
tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista 7. heinäkuuta 2010 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU1,

– ottaa huomioon yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja 
-palvelujen alalla 7. maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/22/EY (yleispalveludirektiivi)2,

– ottaa huomioon 8. syyskuuta 2011 annettuun komission suositukseen EU:n laajuisen 
eCall-palvelun tukemisesta sähköisissä viestintäverkoissa hätänumeroon 112 perustuvien 
ajoneuvojen hätäpuhelujen ("eCalls") välittämiseksi liittyvän vaikutusten arviointia 
koskevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2011)1020),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Kohti eurooppalaista 
tieliikenneturvallisuusaluetta: tieliikenneturvallisuuden poliittiset suuntaviivat 2011–
2020" (COM(2010)0389),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Kestävä tulevaisuus liikenteelle: kohti yhtenäistä, 
teknologiavetoista ja käyttäjäystävällistä järjestelmää" (COM(2009)0279),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Aika ottaa eCall käyttöön" (COM(2009)0434),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Kohti turvallisempaa, puhtaampaa ja 
älykkäämpää Euroopan laajuista liikkuvuutta: ensimmäinen raportti älyautoaloitteesta" 
(COM(2007)0541), 

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Älyautoaloite – Tieto- ja viestintätekniikkaa 
älykkäämpiä, turvallisempia ja puhtaampia autoja varten" (COM(2006)0059), 

– ottaa huomioon komission tiedonannon: "eCall takaisin raiteilleen – toimintasuunnitelma 
(kolmas eSafety-tiedonanto)" (COM(2006)0723),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "eCall kansalaisten käyttöön (toinen eSafety-
tiedonanto)" (COM(2005)0431),

                                               
1 EUVL L 207, 6.8.2010, s. 1.
2 EYVL L 108, 24.4.2002, s. 51.
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– ottaa huomioon komission tiedonannon "Turvallisia ja älykkäitä ajoneuvoja tieto- ja 
viestintätekniikan avulla" (COM(2003)0542), 

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Tieliikenneturvallisuuden eurooppalainen 
toimintaohjelma – Tieliikenteen kuolonuhrien määrän puolittaminen EU:ssa vuoteen 2010 
mennessä: yhteinen vastuu" (COM (2003)0311),

– ottaa huomioon valmisteluasiakirjan eCall-aloitteen vaikutuksista tietosuojaan ja 
yksityisyyteen (29 artiklan mukainen työryhmä, 1609/06/FI, WP 125),

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan 
tieliikenneturvallisuudesta 2011–20201, 

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman kestävästä tulevaisuudesta 
liikenteelle2,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman yleispalvelusta ja 
hätänumerosta 1123,

– ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2009 antamansa päätöslauselman älykkäitä 
liikennejärjestelmiä koskevasta toimintasuunnitelmasta4,

– ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman ensimmäistä 
älyautoaloitetta koskevasta raportista5,

– ottaa huomioon 18. tammikuuta 2007 antamansa päätöslauselman kolmannesta 
tieliikenneturvallisuuden eurooppalaisesta toimintaohjelmasta – väliarviointi6,

– ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2006 antamansa päätöslauselman tieliikenteen 
turvallisuudesta: eCall kansalaisten käyttöön7,

– ottaa huomioon 29. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman 
"Tieliikenneturvallisuuden eurooppalainen toimintaohjelma – Tieliikenteen kuolonuhrien 
määrän puolittaminen EU:ssa vuoteen 2010 mennessä: yhteinen vastuu"8,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan työjärjestyksen 51 artiklan mukaisesti järjestämän yhteisen 
käsittelyn,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja liikenne- ja 
                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0408.
2 EUVL C 351E, 2.12.2011, s.13.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0306.
4 EUVL C 184 E, 8.7.2012, s. 50.
5 EUVL C 286 E, 27.11.2009, s. 45.
6 EUVL C 244 E, 18.1.2007, s. 220.
7 EUVL C 296 E, 6.12.2006, s. 268.
8 EUVL C 227 E, 21.9.2006, s. 609.
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matkailuvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2012),

A. toteaa, että ajoneuvojen eCall-järjestelmän tarkoituksena on varmistaa automaattisen 
ilmoituksen lähettäminen hätäpalveluihin vakavissa onnettomuuksissa, jotta voidaan 
vähentää liikennekuolemia ja lieventää liikenneonnettomuuksien aiheuttamien vammojen 
vakavuutta toimittamalla nopeammin pätevää ja asianmukaisesti varustettua apua 
("kultaisen tunnin" periaate),

B. toteaa, että eCall mahdollistaa hätäpuhelujen soittamisen ilman kieliongelmia digitaalista 
dataa sisältävän vähimmäistietojen (Minimum Set of Data, MSD) sanomamuodon 
ansiosta, mikä vähentää todennäköisesti väärinymmärryksiä ja stressiä.

C. toteaa, että EU:n laajuisen eCall-palvelun käyttöönotto kaikissa ajoneuvoissa ja kaikissa 
maissa on ollut unionin ensisijainen painopiste liikenneturvallisuudessa vuodesta 2002 ja 
sisältyy tieliikenneturvallisuuden toimintaohjelmaan vuosille 2011–2020 keinona 
liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä tieliikennekuolemien ja tieliikenteen 
loukkaantumistapausten vähentämiseen Euroopassa,

D. toteaa, että parlamentti on useaan otteeseen ilmaissut tukensa eCall-järjestelmän 
käyttöönotolle muun muassa tukemalla sen pakollista käyttöönottoa,

E. toteaa, että vapaaehtoisuuteen perustuva lähestymistapa käyttöönottoon EU:ssa on ollut 
komission politiikkana vuodesta 2003, mutta tähän mennessä ei ole tapahtunut 
merkittävää edistystä,

F. toteaa, että komissio ilmaisi vuonna 2009 antamassaan tiedonannossa "Aika ottaa eCall 
käyttöön", että jos eCall-laitteiden asentamisessa ajoneuvoihin ja PSAP-infrastruktuuriin 
tarvittavissa investoinneissa ei tapahdu merkittävää edistystä vuoden 2009 loppuun 
mennessä, komissio ryhtyy sääntelytoimenpiteisiin,

G. toteaa, että yksityisiä ajoneuvojen hätäpuhelupalveluja on olemassa, mutta mikään niistä 
ei tarjoa koko EU:n kattavaa palvelua ja niitä käytetään alle 0,4 prosentissa ajoneuvoista, 
ja joitakin tarjotuista palveluista on lopetettu markkinoiden toimintapuutteiden takia, 
jolloin käyttäjälle ei tarjota ajoneuvon hätäpuhelupalveluja ajoneuvon käyttöiän aikana;

H. toteaa, että komission eCall-järjestelmän käyttöönotosta vuonna 2010 pitämän julkisen 
kuulemisen tulosten mukaan yli 80 prosenttia vastaajista pitää eCall-järjestelmää 
hyödyllisenä ja haluaa sellaisen ajoneuvoonsa,

I. toteaa, että tekniikka on valmiina ja että teollisuus ja viranomaiset ovat sopineet EU:n 
laajuisista standardeista,

J. toteaa, että komissio ilmoitti julkisesti vuonna 2011 ehdottavansa vuoden 2012 
ensimmäisellä neljänneksellä uutta asetusta, jossa eCall sisällytetään lisävaatimukseksi 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnän sääntelykehykseen,

1. suhtautuu myönteisesti komission 8. syyskuuta 2011 antamaan suositukseen ja kehottaa 
jäsenvaltioita ja matkaviestinverkko-operaattoreita toteuttamaan sen toimenpiteet 
viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä;
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2. pahoittelee viiveitä ja edistyksen puutetta eCall-järjestelmän vapaaehtoisessa 
käyttöönotossa;

3. katsoo, että eCall-järjestelmän tulisi olla julkinen EU:n laajuinen hätäpuhelupalvelu, joka 
on kiinteä osa ajoneuvoa ja joka perustuu hätänumeroon 112 ja Euroopan laajuisiin 
standardeihin, jotta voidaan taata luotettava ja kohtuuhintainen palvelu, joka voi toimia 
saumattomasti ja yhteentoimivasti koko Euroopassa kaikissa autoissa merkistä, maasta tai 
ajoneuvon todellisesta sijainnista riippumatta, mikä maksimoi eCall-järjestelmän hyödyt 
kaikille kuljettajille;

4. painottaa eCall-järjestelmän myönteisiä vaikutuksia, jotka sekä parantavat 
onnettomuuksien hallintaa että vähentävät onnettomuuksien aiheuttamia ruuhkia ja estävät 
lisäonnettomuuksia;

5. kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen direktiivin 2007/46/EY puitteissa, jotta 
varmistetaan hätänumeroon 112 perustuvan julkisen eCall-järjestelmän pakollinen 
käyttöönotto vuoteen 2015 mennessä kaikissa uusissa tyyppihyväksytyissä ajoneuvoissa ja 
kaikissa jäsenvaltioissa;

6. vastustaa ajatusta, että eCall-järjestelmän ajoneuvoon asennettavien osien käyttöönotto 
voitaisiin suorittaa asteittain pidemmän ajan kuluessa;

PSAP-keskukset ja pelastustoiminta

7. huomauttaa sen varmistamisen, että kaikkien jäsenvaltioiden kaikki PSAP-keskukset on 
varustettu korkeatasoisesti, olevan keskeisen tärkeää, mikäli pyritään kansalaisten 
samantasoiseen suojeluun kaikkialla unionissa, ja kehottaa näin ollen jäsenvaltioita 
uudistamaan pelastuspalveluinfrastruktuurinsa, jotta ne pystyvät käsittelemään eCall-
puheluita vuoteen 2015 mennessä, parhaalla kansallisiin rakenteisiinsa soveltuvalla 
tavalla;

8. kehottaa komissiota hyväksymään PSAP-keskusten yhteiset määrittelyt ITS-direktiivin 
puitteissa vuoden 2012 loppuun mennessä ja harkitsemaan uuden direktiivin esittämistä 
eCall-järjestelmän käyttöönotosta; 

9. katsoo, että olisi edistettävä PSAP-keskusten ja teiden ylläpitäjien yhteyksiä 
onnettomuuksien hallinnan parantamiseksi eurooppalaisen eCall-täytäntöönpanofoorumin 
(EeIP) suositusten mukaisesti; 

Yksityiset hätäpuhelupalvelut

10. katsoo, että julkinen EU:n laajuinen eCall-palvelu voi toimia yksityisten hätäpalvelujen 
rinnalla niin kauan kuin – riippumatta siitä, valitseeko ajoneuvon ostaja yksityisen 
ratkaisun – ajoneuvoissa on julkinen eCall-palvelu sen varmistamiseksi, että EU:n 
laajuinen palvelu on käytettävissä ajoneuvon koko käyttöiän ajan;

11. painottaa, että kuluttajille pitäisi tarjota realistinen yleiskatsaus ja kattavat tiedot heidän 
valitsemansa yksityisen ajoneuvojen hätäpuhelusovelluksen toiminnoista ja vaikutuksista 
sekä odotettavissa olevasta palvelun tasosta;
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12. pitää välttämättömänä, että kun kuluttaja päättää olla valitsematta yksityistä 
hätäpuhelupalvelua tai matkustaa maassa, jossa palvelua ei tarjota, 112-numeroon 
perustuvan julkisen eCall-palvelun olisi oltava automaattisesti saatavilla;

Tietosuoja

13. suhtautuu myönteisesti siihen, että eCall-järjestelmä ei salli ajoneuvon jäljitettävyyttä, 
koska järjestelmä on passiivinen kunnes hätäpuhelu käynnistetään, 29 artiklan mukaisen 
tietosuojatyöryhmän suositusten mukaisesti;

14. painottaa, että olisi laadittava asianmukaiset säännöt eCall-puheluihin liittyvien 
henkilökohtaisten tietojen käsittelylle sekä matkaviestinverkko-operaattoreita että kaikkia 
muita mukana olevia toimijoita varten, muun muassa ajoneuvojen valmistajia, PSAP-
keskuksia ja hätäpalveluja varten, jotta varmistetaan yksityisyyden ja tietosuojan 
periaatteiden kunnioittaminen;

15. painottaa, että myös yksityisissä eCall-palveluissa tulisi varmistaa yksityisyyden ja 
tietoturvan periaatteiden kunnioittaminen tarjoamalla erityisesti mahdollisuus tietoiseen 
suostumukseen ja mahdollisuus olla valitsematta palvelua 29 artiklan mukaisen 
työryhmän suositusten mukaisesti;

Muita asiaa koskevia aloja

16. korostaa, että eCall-järjestelmässä käytetään teknisiä ratkaisuja (satelliittipaikannusta, 
käsittely- ja viestintävalmiuksia), jotka voivat tarjota perustan myös useille ajoneuvoihin 
asennettaville sovelluksille ja palveluille;

17. kehottaa komissiota varmistamaan, että eCall-järjestelmä perustuu yhteentoimivaan ja
avoimen käytön mahdollistavaan ympäristöön, jotta voidaan kannustaa innovointia ja 
edistää eurooppalaisen tietotekniikkateollisuuden kilpailukykyä maailmanlaajuisilla 
markkinoilla;

18. painottaa, että muiden ajoneuvossa käytettävien – erityisesti ajon aikana käytettävien –
palvelujen on noudatettava selkeitä turvallisuuden, tietosuojan ja yksityisyyden 
standardeja, ja että kyseisten standardien noudattamista on mitattava ja valvottava;

19. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan toteuttamalla 
tiedotuskampanjoita, jotka koskevat eCall-järjestelmää ja sen etuja Euroopan kansalaisille;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Mikä eCall on?

Vakavan liikenneonnettomuuden sattuessa eCall-järjestelmällä varustettu ajoneuvo käynnistää 
automaattisesti hätäpuhelun. Vaikka matkustajat eivät voisi puhua, eCall muodostaa 
ääniyhteyden lähimpään hälytyskeskukseen (PSAP, Public Safety Answering Point) ja 
lähettää hätäviestin vähimmäistiedot (minimum set of data, MSD), joihin sisältyvät 
tärkeimmät tiedot onnettomuudesta, kuten aika, tarkka paikka, ajosuunta (jotka saadaan 
satelliittijärjestelmän tarkoista tiedoista) ja ajoneuvon kuvaus. eCall-järjestelmä voidaan 
aktivoida myös manuaalisesti.

eCall ei ehkäise onnettomuuksia, mutta parantaa hätäpalvelujen tehokkuutta. Kun hätäpalvelut 
saavat tiedon viipymättä ja tietävät onnettomuuden tapahtumapaikan, ne pääsevät paikalle 
nopeasti ja voivat vähentää kuolemanvaaraa ja vammojen vakavuutta ("kultaisen tunnin" 
periaate). 

Miten se toimii?

Matkaviestinverkko-operaattori (MNO) tunnistaa 112-puhelun eCall-puheluksi niin kutsutusta 
eCall-lipusta, jonka ajoneuvon viestintämoduuli on siihen lisännyt. Matkaviestinverkko-
operaattori käsittelee 112-puhelun samoin kuin muut 112-puhelut ja reitittää sen sopivimmalle 
viranomaisten määrittämälle hälytyskeskukselle (PSAP). 

PSAP-operaattori vastaanottaa sekä äänipuhelun että vähimmäistiedot. Vähimmäistietojen 
sisältämät tiedot puretaan ja esitetään PSAP-operaattorin näytöllä. Ajoneuvon sijainti ja 
ajosuunta voidaan esittää maantieteellisessä tietojärjestelmässä. Samalla operaattori kuulee, 
mitä ajoneuvossa tapahtuu, ja hän voi mahdollisesti keskustella ajoneuvossa olevien 
henkilöiden kanssa. Tämä auttaa operaattoria varmistumaan siitä, tarvitaanko 
onnettomuuspaikalla pelastuspalveluja (ambulanssia, palokuntaa, poliisia), ja tekemään 
nopeasti hälytyksen sekä toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot oikealle palveluyksikölle.

PSAP-operaattori pystyy myös välittömästi ilmoittamaan tie- tai liikennekeskuksille, että 
tietyssä paikassa on tapahtunut onnettomuus. Näin tieto saadaan nopeasti muiden 
tienkäyttäjien tietoon, minkä ansiosta voidaan estää lisäonnettomuuksia. Samoin raivaustyöt 
voidaan aloittaa nopeasti, mikä puolestaan vähentää ruuhkia.

Mitä eCall-järjestelmän käyttöönotto vaatii?

 Auto- ja laitevalmistajien tulisi asentaa ajoneuvoihin järjestelmä, joka pystyy 
käynnistämään eCall-puhelut sekä keräämään ja paketoimaan vähimmäistiedot. 

 Matkaviestinverkko-operaattorien tulisi lähettää eCall-puhelut (ääni ja data) 
hälytyskeskuksille. 

 Jäsenvaltioiden tulisi uudistaa hälytyskeskuksensa niin, että ne pystyvät käsittelemään 
eCall-puhelut (äänen ja datan). 
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Tähänastiset toimet

Euroopan laajuisen eCall-palvelun käyttöönotto kaikkiin ajoneuvoihin kaikissa maissa oli yksi 
liikenneturvallisuuden asiantuntijoiden työryhmän määrittämistä tärkeistä painopisteistä 
vuonna 2002.

Komissio sisällytti vuonna 2003 yhdenmukaistetun Euroopan laajuisen eCall-palvelun 
käyttöönoton yhdeksi eSafety-aloitteen painopistealueista ja tuki kaikkien sidosryhmien 
edustajista koostuvan eCall-ohjausryhmän perustamista palvelun vaatimusten määrittämiseen. 

Ryhmä laati vuonna 2004 yhteisymmärryspöytäkirjan yhteentoimivan yleiseurooppalaisen 
eCall-palvelun toteuttamiseksi Euroopassa (eCall MOU) ja ehdotti etenemissuunnitelmaa, 
jonka tavoitteena oli aloittaa eCall-järjestelmän vapaaehtoinen käyttöönotto perusvarusteena 
kaikkiin ajoneuvoihin vuoden 2009 loppuun mennessä. Asiakirja on vapaaehtoinen ja se 
osoittaa allekirjoittajien sitoutumista tukemaan eCall-järjestelmän toteuttamista ajoissa. Vain 
neljä jäsenvaltiota ei ole allekirjoittanut yhteisymmärryspöytäkirjaa.

eCall oli yksi painopistealueista myös vuonna 2006 käynnistetyssä älyautoaloitteessa ja 
älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevassa toimintasuunnitelmassa. Älykkäitä 
liikennejärjestelmiä koskeva direktiivi sisältää "yhteentoimivan EU:n laajuisen 
hätäpuhelujärjestelmän (eCall) yhtenäisen tarjoamisen" yhtenä sen ensisijaisista toimista 
tieliikenteen turvallisuuteen ja turvaamiseen liittyviä ITS-sovelluksia koskevalla ensisijaisella 
alalla.

Vuonna 2009 annetussa tiedonannossa "Aika ottaa eCall käyttöön" ehdotettiin joukko 
toimenpiteitä eCall-palvelun vapaaehtoisen käyttöönoton tukemiseksi kaikissa uusissa 
ajoneuvoissa Euroopassa. Tiedonannossa todettiin, että jos eCall-laitteiden asentamisessa 
ajoneuvoihin ja hälytyskeskusinfrastruktuuriin (PSAP) tarvittavissa investoinneissa ei tapahdu 
merkittävää edistystä vuoden 2009 loppuun mennessä, komissio aikoo ryhtyä 
sääntelytoimenpiteisiin.

eCall-järjestelmän pakollinen käyttöönotto

Komissio päätti tämän tiedonannon mukaisesti vuonna 2011 ryhtyä lainsäädännöllisiin 
toimenpiteisiin pakollisen eCall-järjestelmän käyttöönottamiseksi. Tämä sääntelyyn perustuva 
lähestymistapa sisältää kolme toimenpidettä:

1. Viime syyskuussa hyväksytty komission tiedonanto, jossa jäsenvaltioita pyydetään 
määrittämään hätäpuheluinfrastruktuurinsa vastaanottamaan eCall-puhelut; lisäksi 
matkaviestinverkko-operaattoreita pyydetään ottamaan eCall-lippu käyttöön verkoissaan 
vuoden 2014 loppuun mennessä, jotta eCall-puhelut voidaan käsitellä samoin kuin muut 112-
puhelut (ilmaiseksi ja ensisijaisina verkoissa).

Suosituksen jälkeen laaditaan seuraavat: 

2. Vuoden 2012 loppuun mennessä ITS-direktiivin nojalla hyväksyttävä delegoitu säädös, 
jossa säädetään yhteiset määritykset PSAP-infrastruktuurin uudistamiselle.
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3. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevan lainsäädännön nojalla laadittava ehdotus 
asetukseksi eCall-palvelun ajoneuvoon asennettavan osan pakollisesta käyttöönotosta uusissa 
tyyppihyväksytyissä ajoneuvoissa Euroopassa. 

Esittelijöiden näkemykset

eCall: kaikkia eurooppalaisia hyödyttävä julkinen palvelu

Esittelijät katsovat että, että julkisen eCall-järjestelmän pakollisen käyttöönoton ei pitäisi 
perustua siihen tai olla ehdollista sen perusteella, onko erilliselle eCall-palvelulle hyvät 
liiketoimintamahdollisuudet, koska on harkittava myös järjestelmän hyötyjä koko 
yhteiskunnalle.

eCall-järjestelmän tulisi olla julkinen hätäpuhelupalvelu, joka on ilmainen ja jokaisen 
Euroopassa ajavan kuljettajan käytettävissä automerkistä riippumatta.

Yksityiset hätäpuhelupalvelut (TPS)

Yksityisiä ajoneuvojen hätäpuhelupalveluja alettiin ottaa käyttöön Euroopassa 90-luvun 
loppupuolella. Eri automerkit ja palveluntarjoajat tarjoavat omia hätäpuhelupalvelujaan 
Euroopassa ja maailmanlaajuisesti (esim. Volvo, PSA, Fiat, BMW). Niihin liittyy tyypillisesti 
muitakin palveluja, kuten tiepalvelut, matkapuhelinpalvelut ja dynaaminen navigointi. 

Hätäpuhelut vastaanotetaan yksityisissä puhelinkeskuksissa, jotka välittävät puhelut ja tiedot
onnettomuudesta PSAP-keskukselle, jos on kyse hätätilanteesta. Jokaisen valmistajan on 
tehtävä erillinen sopimus kunkin sellaisen maan PSAP-viranomaisten kanssa, jossa se haluaa 
tarjota palveluitaan.

Vaikka nämä jo yli kymmenen vuotta sitten käyttöönotetut palvelut ovat osoittautuneet 
hyödyllisiksi, ne eivät ole yleistyneet Euroopassa (niitä käytetään alle 0,4 prosentissa 
ajoneuvoista). Palvelu on yleensä saatavilla vain kalliin hintaluokan autoissa ja maissa, joissa 
sille on selkeät liiketoimintamahdollisuudet. 

Kolmannen osapuolen palveluja (TPS) ei tarjota kaikissa Euroopan maissa, joten kun 
ajoneuvoilla ajetaan maihin, joissa yksityinen taho ei tarjoa palvelua, se ei ole käytössä. Sen 
lisäksi aikaisemmin käyttöön otettuja palveluja on lopetettu markkinoiden toimintapuutteiden 
takia, jolloin käyttäjälle ei tarjota ajoneuvon hätäpuhelupalveluja ajoneuvon käyttöiän aikana.

Esittelijät katsovat, että EU:n laajuinen julkinen 112-hätänumeroon perustuva eCall-palvelu ja 
yksityiset hätäpuhelupalvelut voivat toimia rinnakkain, mikäli ryhdytään tarvittaviin toimiin, 
joilla taataan palvelujen tarjonnan jatkuvuus kuluttajille.

Julkiset ja yksityiset lisäarvopalvelut

Kun Euroopan laajuinen julkinen eCall-palvelu otetaan käyttöön, tulevaisuudessa 
ajoneuvoihin asennetaan perustason telematiikka-alusta, joka sisältää tekniset ratkaisut 
(langattoman viestinnän ja tarkan paikannusteknologian sekä yhteyden auton hallinta- ja 
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anturijärjestelmiin), jotka voivat tarjota perustan useille ajoneuvoihin asennettaville 
sovelluksille. 

Ajoneuvojen käyttäjät ja auto- ja televiestintäteollisuus voivat hyötyä eCall-telematiikka-
alustaan perustuvien uusien palvelujen tarjoamisesta ja alustan kyvystä kerätä ja tarjota 
lisätietoja ajoneuvoille.

Näin ollen lisäarvopalveluja tai -sovelluksia, jotka voivat olla ilmaisia tai kaupallisia, voidaan 
teoriassa lisätä ajoneuvojen järjestelmään, joka on alun perin suunniteltu julkista 
eurooppalaista eCall-palvelua varten. 

Esittelijät katsovat, että näiden mahdollisten sovellusten yhdistäminen yhtenäiseen ja 
avoimeen järjestelmäarkkitehtuuriin voisi parantaa tehokkuutta, käytettävyyttä ja 
laajennettavuutta sekä vähentää kustannuksia. Uusien tai parannettujen sovellusten 
käyttöönotto olisi myös helpompaa. Älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevaan 
toimintasuunnitelmaan kuuluu "ajoneuvon sisäinen avoin järjestelmäalusta" -käsitteen 
määrittely. 

Ajoneuvojen avoimet järjestelmät, jotka tarjoavat kuluttajille valintamahdollisuuksia ja 
pääsyn myös muille kuin autonvalmistajien ohjaamille palveluntarjoajille, edistävät Euroopan 
telematiikkamarkkinoita ja lisäävät tuotevalikoiman monipuolisuutta ja innovointia 
kohtuullisin kustannuksin. 

Näin ollen kuluttajien vapaa valintamahdollisuus ja palveluntarjoajien avoin pääsy olisi 
lisättävä laitevalmistajien ajoneuvon sisäisen alustan suunnittelukriteereihin. Auton 
infrastruktuuria voidaan käyttää asianmukaisilla standardoiduilla rajapinnoilla.

Lisäksi mahdolliset lisäpalvelut tulisi sallia vain silloin, kun ne eivät ole ristiriidassa 
turvallisuuden ja ajoturvallisuuden kanssa, ja kun ne noudattavat sovittuja standardeja. 

Tietosuoja 

eCall-telematiikka-alustaan perustuvan ajoneuvoon asennetun lisäsovelluksen on noudatettava 
täysin asianmukaisia tietoturvaa ja yksityisyyttä koskevia asetuksia. Erityisesti on otettava 
huomioon seuraavat:

1. Tietojen käyttötarkoitukset on ilmoitettava selkeästi yksittäisissä sopimuksissa. 
Sopimuksissa olisi myös ilmoitettava selkeästi, että kolmannen osapuolen 
palveluntarjoaja vastaa kyseisten tietojen rekisteröinnistä ja että palveluntarjoajan on 
noudatettava kaikkia tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevia velvoitteita, joita 
rekisterinpitäjiin sovelletaan tietosuojadirektiivin ja kansallisten lakien nojalla.

2. Toimitettavien tietojen on oltava kunkin erityisen käyttötarkoituksen kannalta 
välttämättömiä ja relevantteja, ts. on varmistettava, että kolmannen osapuolen 
palveluntarjoajat saavat vain kunkin sopimuksen kannalta tarkoituksenmukaisia 
tietoja.

Mukana kulkevien laitteiden käyttö eCall-laitteina



PE486.109v01-00 12/12 PR\897390FI.doc

FI

Vaikka eCall-toiminto voitaisiin tarjota joiltakin osin käyttämällä mukana kulkevia laitteita 
(kuten matkapuhelimia), esittelijät suhtautuvat erittäin kriittisesti niiden pakolliseen 
käyttöönottoon uusissa tyyppihyväksytyissä ajoneuvoissa, koska mukana kulkevat laitteet 
voidaan irrottaa tai niiden aktivointi saattaa unohtua.

eCall-järjestelmän edut

eCall-järjestelmän tärkeimmät edut tulevat olemaan liikennekuolemien vähentäminen ja 
liikenneonnettomuuksien aiheuttamien vammojen vakavuuden lieventäminen, koska 
hätäpalvelut saapuvat nopeammin onnettomuuspaikalle.

Kun pelastustyö nopeutuu – pelastusryhmät, poliisi ja hinauspalvelut saapuvat nopeammin –
onnettomuuspaikka voidaan raivata nopeammin, ja eCall-järjestelmän käyttö vähentää näin 
ollen ruuhkia ja edistää Euroopan tieliikenteen tehokkuutta vähentämällä ulkoisia 
kustannuksia. 

eCall-järjestelmän edut näkyvät viranomaisille pääosin siinä, että a) onnettomuuksien 
terveysvaikutukset, b) lisäonnettomuuden vaara onnettomuuspaikalla ja c) onnettomuuden 
vaikutukset liikenteeseen vähenevät.

Autoteollisuudelle julkisen EU:n laajuisen eCall-järjestelmän pakollinen käyttöönotto kaikissa 
uusissa tyyppihyväksytyissä ajoneuvoissa avaa uusia mahdollisuuksia uusien 
lisäarvopalvelujen käyttöönotolle eCall-telematiikka-alustalla.

Useissa taloudellisissa analyyseissa, jotka koskevat eCall-järjestelmän käyttöönoton 
vaikutuksia Euroopassa, eCall-palvelu on tältä osin esitetty edellytyksenä monien muiden 
sellaisten kaupallisten palvelujen käynnistymiselle, jotka ovat valmiita markkinoille, mutta 
jotka tarvitsevat läpilyöntisovelluksen onnistuakseen. eCall voisi näin ollen tukea muita 
julkisia tai yksityisiä telematiikkapalveluja, joista saadaan turvallisuutta ja taloutta koskevia 
lisäetuja.


