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Tarkistus 34
Patricia van der Kammen

Ehdotus asetukseksi
-

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. nl

Perustelu

Ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän ei pitäisi olla velvoite vaan pikemminkin kuluttajan 
vapaasti valitsema vaihtoehto.

Tarkistus 35
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
-

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 36
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tieliikenteen turvallisuuden 
parantamiseksi entisestään tiedonannossa 
”Aika ottaa eCall käyttöön”6ehdotetaan 
uusia toimenpiteitä, joilla nopeutetaan 
ajoneuvojen hätäviestipalvelun 
käyttöönottoa unionissa. Yksi ehdotetuista 

(3) Tieliikenteen turvallisuuden 
parantamiseksi entisestään tiedonannossa 
”Aika ottaa eCall käyttöön”6ehdotetaan 
uusia toimenpiteitä, joilla nopeutetaan 
ajoneuvojen hätäviestipalvelun 
käyttöönottoa unionissa.
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toimenpiteistä koskee eCall-järjestelmän 
pakollista asennusta kaikkiin uusiin 
ajoneuvoihin alkaen direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyjen 
luokkien M1 ja N1 ajoneuvoista.
__________________ __________________
6 COM(2009)0434 lopullinen. 6 COM(2009)0434 lopullinen.

Or. en

Tarkistus 37
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan parlamentti hyväksyi 
3 päivänä heinäkuuta 2012 kertomuksen 
”eCall: uusi 112-palvelu kansalaisille”7, 
jossa se kehotti komissiota antamaan 
direktiivin 2007/46/EY puitteissa 
ehdotuksen, jotta varmistetaan 
hätänumeroon 112 perustuvan julkisen 
eCall-järjestelmän pakollinen 
käyttöönotto vuoteen 2015 mennessä.

Poistetaan.

__________________
7 2012/2056(INI).

Or. en

Tarkistus 38
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin eCall-järjestelmän odotetaan 
vähentävän kuolonuhrien määrää unionissa 

(5) Unionin eCall-järjestelmän odotetaan 
vähentävän kuolonuhrien määrää unionissa 
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ja tieliikenneonnettomuuksien 
aiheuttamien vammojen vakavuutta. eCall-
järjestelmän pakollinen käyttöönotto toisi 
tämän palvelun kaikkien kansalaisten 
ulottuville ja auttaisi näin vähentämään 
ihmisten kärsimyksiä ja pienentämään 
terveydenhuolto- ja muita kustannuksia.

ja tieliikenneonnettomuuksien 
aiheuttamien vammojen vakavuutta. eCall-
järjestelmän vapaaehtoinen käyttöönotto 
toisi tämän palvelun kaikkien kansalaisten 
ulottuville ja auttaisi näin vähentämään 
ihmisten kärsimyksiä ja pienentämään 
terveydenhuolto- ja muita kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 39
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin eCall-järjestelmän odotetaan 
vähentävän kuolonuhrien määrää unionissa 
ja tieliikenneonnettomuuksien 
aiheuttamien vammojen vakavuutta. eCall-
järjestelmän pakollinen käyttöönotto toisi
tämän palvelun kaikkien kansalaisten 
ulottuville ja auttaisi näin vähentämään 
ihmisten kärsimyksiä ja pienentämään 
terveydenhuolto- ja muita kustannuksia.

(5) Unionin eCall-järjestelmän odotetaan 
vähentävän kuolonuhrien määrää unionissa 
ja tieliikenneonnettomuuksien 
aiheuttamien vammojen vakavuutta. eCall-
järjestelmän pakollinen käyttöönotto sekä 
infrastruktuurin pakollinen ja 
koordinoitu päivittäminen hätäpuhelujen 
(’eCalls’) välittämiseksi ja hätäkeskusten 
päivittäminen hätäpuhelujen 
vastaanottamiseksi toisivat tämän palvelun 
kaikkien kansalaisten ulottuville ja 
auttaisivat näin vähentämään ihmisten 
kärsimyksiä ja pienentämään 
terveydenhuolto- ja muita kustannuksia.

Or. en

Perustelu

Teleoperaattorien pakollinen velvoite ottaa käyttöön soveltuva ja kaikki EU:n ja ETA:n 
jäsenvaltiot kattava matkaviestintäverkko ja hätäkeskusinfrastruktuuri on ennakkoedellytys 
pakollisille ajoneuvoon asennettaville järjestelmille.

Tarkistus 40
Wim van de Camp
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin eCall-järjestelmän odotetaan 
vähentävän kuolonuhrien määrää unionissa 
ja tieliikenneonnettomuuksien 
aiheuttamien vammojen vakavuutta. eCall-
järjestelmän pakollinen käyttöönotto toisi 
tämän palvelun kaikkien kansalaisten 
ulottuville ja auttaisi näin vähentämään 
ihmisten kärsimyksiä ja pienentämään 
terveydenhuolto- ja muita kustannuksia.

(5) Unionin eCall-järjestelmän odotetaan 
vähentävän kuolonuhrien määrää unionissa 
ja tieliikenneonnettomuuksien 
aiheuttamien vammojen vakavuutta. eCall-
järjestelmän pakollinen käyttöönotto sekä 
televiestintäoperaattorien verkkojen 
pakollinen päivittäminen hätäpuhelujen 
(’eCalls’) välittämiseksi ja hätäkeskusten 
päivittäminen hätäpuhelujen 
vastaanottamiseksi toisivat tämän palvelun 
kaikkien kansalaisten ulottuville ja 
auttaisivat näin vähentämään ihmisten 
kärsimyksiä ja pienentämään 
terveydenhuolto- ja muita kustannuksia.

Or. en

Perustelu

Teleoperaattorien pakollinen velvoite ottaa käyttöön soveltuva ja koko EU:n alueen kattava 
matkaviestintäverkko ja hätäkeskusinfrastruktuuri on ennakkoedellytys pakollisille 
ajoneuvoon asennettaville järjestelmille.

Tarkistus 41
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tarkan ja luotettavan paikannustiedon 
tarjoaminen on olennainen osa ajoneuvoon 
asennetun eCall-järjestelmän tehokasta 
toimintaa. Siksi on aiheellista edellyttää 
järjestelmän yhteentoimivuutta 
satelliittinavigointiohjelmien tarjoamien 
palveluiden kanssa; näihin sisältyvät
järjestelmät, jotka on perustettu 
eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja 

(6) Tarkan ja luotettavan paikannustiedon 
tarjoaminen on olennainen osa ajoneuvoon 
asennetun eCall-järjestelmän tehokasta 
toimintaa. Siksi on aiheellista edellyttää 
järjestelmän yhteentoimivuutta 
toiminnassa olevien
satelliittinavigointiohjelmien tarjoamien 
palveluiden kanssa tämän asetuksen 
voimaantulosta alkaen, ja olisi tarjottava 
riittävä etumatka, jotta voidaan huolehtia 



AM\1009763FI.doc 7/52 PE523.081v01-00

FI

Galileo) toteuttamisesta 9 päivänä 
heinäkuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 683/20088 vahvistetuissa Galileo- ja 
EGNOS-ohjelmissa.

järjestelmistä, jotka on perustettu 
eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja 
Galileo) toteuttamisesta 9 päivänä 
heinäkuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 683/20088 vahvistetuissa Galileo- ja 
EGNOS-ohjelmissa.

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

Or. en

Perustelu

Jos teollisuus velvoitetaan tarjoamaan Galileo-yhteensopivuutta ennen kuin Galileo on otettu 
käyttöön ja ennen kuin on täysimääräisesti arvioitu yhteensopivuutta eCall-järjestelmien 
kanssa, on vaarana, että eCall-järjestelmiä joudutaan mukauttamaan sen jälkeen kun ne on 
saatettu markkinoille, ja tähän liittyy mahdollisesti merkittäviä kustannuksia valmistajille. 
Kun Galileo on toiminnassa ja arvioitu, yhteensopivuutta voidaan edellyttää vain uusilta 
ajoneuvotyypeiltä ja on varattava riittävästi aikaa.

Tarkistus 42
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tarkan ja luotettavan paikannustiedon 
tarjoaminen on olennainen osa ajoneuvoon 
asennetun eCall-järjestelmän tehokasta 
toimintaa. Siksi on aiheellista edellyttää 
järjestelmän yhteentoimivuutta 
satelliittinavigointiohjelmien tarjoamien 
palveluiden kanssa; näihin sisältyvät 
järjestelmät, jotka on perustettu 
eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja 
Galileo) toteuttamisesta 9 päivänä 
heinäkuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 683/20088 vahvistetuissa Galileo- ja 
EGNOS-ohjelmissa.

(6) Tarkan ja luotettavan paikannustiedon 
tarjoaminen on olennainen osa ajoneuvoon 
asennetun eCall-järjestelmän tehokasta 
toimintaa. Siksi on aiheellista edellyttää 
järjestelmän yhteentoimivuutta 
toiminnassa olevien
satelliittinavigointiohjelmien tarjoamien 
palveluiden kanssa; näihin sisältyvät 
järjestelmät, jotka on perustettu 
eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja 
Galileo) toteuttamisesta 9 päivänä 
heinäkuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 683/20088 vahvistetuissa Galileo- ja 
EGNOS-ohjelmissa.
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__________________ __________________
8 EUVL L 196, 24.7.2008, s. 1. 8 EUVL L 196, 24.7.2008, s. 1.

Or. en

Perustelu

Palvelut eivät ole vielä toiminnassa.

Tarkistus 43
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tarkan ja luotettavan paikannustiedon 
tarjoaminen on olennainen osa ajoneuvoon 
asennetun eCall-järjestelmän tehokasta 
toimintaa. Siksi on aiheellista edellyttää 
järjestelmän yhteentoimivuutta toiminnassa 
olevien satelliittinavigointiohjelmien 
tarjoamien palveluiden kanssa; näihin 
sisältyvät järjestelmät, jotka on perustettu 
eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja 
Galileo) toteuttamisesta 9 päivänä 
heinäkuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 683/20088 vahvistetuissa Galileo- ja 
EGNOS-ohjelmissa.

(6) Tarkan ja luotettavan paikannustiedon 
tarjoaminen on olennainen osa ajoneuvoon 
asennetun eCall-järjestelmän tehokasta 
toimintaa. Siksi on aiheellista edellyttää 
järjestelmän yhteentoimivuutta toiminnassa 
olevien satelliittinavigointiohjelmien 
tarjoamien operatiivisten palveluiden 
kanssa; näitä ovat esimerkiksi järjestelmät, 
jotka on perustettu eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja 
Galileo) toteuttamisesta 9 päivänä 
heinäkuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 683/20088 vahvistetuissa Galileo- ja 
EGNOS-ohjelmissa.

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

Or. fr

Tarkistus 44
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(6) Tarkan ja luotettavan paikannustiedon 
tarjoaminen on olennainen osa ajoneuvoon 
asennetun eCall-järjestelmän tehokasta 
toimintaa. Siksi on aiheellista edellyttää 
järjestelmän yhteentoimivuutta 
satelliittinavigointiohjelmien tarjoamien 
palveluiden kanssa; näihin sisältyvät 
järjestelmät, jotka on perustettu 
eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja 
Galileo) toteuttamisesta 9 päivänä 
heinäkuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 683/20088 vahvistetuissa Galileo- ja 
EGNOS-ohjelmissa.

(6) Tarkan ja luotettavan paikannustiedon 
tarjoaminen hätätapauksissa on 
olennainen osa ajoneuvoon asennetun 
eCall-järjestelmän tehokasta toimintaa. 
Siksi on aiheellista edellyttää järjestelmän 
yhteentoimivuutta 
satelliittinavigointiohjelmien tarjoamien 
palveluiden kanssa; näihin sisältyvät 
järjestelmät, jotka on perustettu 
eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja 
Galileo) toteuttamisesta 9 päivänä 
heinäkuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 683/20088 vahvistetuissa Galileo- ja 
EGNOS-ohjelmissa.

__________________ __________________
8 EUVL L 196, 24.07.08, s. 1. 8 EUVL L 196, 24.07.08, s. 1.

Or. de

Tarkistus 45
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Ajoneuvojen pakollista varustamista 
ajoneuvoon asennettavalla eCall-
järjestelmällä olisi aluksi sovellettava 
ainoastaan uusiin henkilöautoihin ja 
kevyisiin hyötyajoneuvoihin (luokat M1 ja 
N1), joita varten on jo olemassa soveltuva 
palvelun käynnistysmekanismi.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 46
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Ajoneuvojen pakollista varustamista 
ajoneuvoon asennettavalla eCall-
järjestelmällä olisi aluksi sovellettava 
ainoastaan uusiin henkilöautoihin ja 
kevyisiin hyötyajoneuvoihin (luokat M1 ja 
N1), joita varten on jo olemassa soveltuva 
palvelun käynnistysmekanismi.

(7) Ajoneuvojen pakollista varustamista 
ajoneuvoon asennettavalla eCall-
järjestelmällä olisi aluksi sovellettava 
ainoastaan uusiin henkilöautoihin ja 
kevyisiin hyötyajoneuvoihin (luokat M1 ja 
N1), joita varten on jo olemassa soveltuva 
palvelun käynnistysmekanismi. Vasta 
ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän 
tehokkuuden varmistuttua voidaan 
harkita laajentaa niiden ajoneuvojen 
luetteloa, joita kyseisen järjestelmän 
varustamispakko koskee.

Or. pl

Tarkistus 47
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Ajoneuvojen pakollista varustamista 
ajoneuvoon asennettavalla eCall-
järjestelmällä olisi aluksi sovellettava 
ainoastaan uusiin henkilöautoihin ja 
kevyisiin hyötyajoneuvoihin (luokat M1 ja 
N1), joita varten on jo olemassa soveltuva 
palvelun käynnistysmekanismi.

(7) Ajoneuvojen pakollista varustamista 
ajoneuvoon asennettavalla eCall-
järjestelmällä olisi aluksi sovellettava 
ainoastaan uusiin henkilöautotyyppeihin ja 
kevyisiin hyötyajoneuvotyyppeihin (luokat 
M1 ja N1), joita varten on jo olemassa 
soveltuva palvelun käynnistysmekanismi.

Or. en

Perustelu

Asetuksen on määrä koskea vain uusia ajoneuvotyyppejä.
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Tarkistus 48
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Ajoneuvojen pakollista varustamista 
ajoneuvoon asennettavalla eCall-
järjestelmällä olisi aluksi sovellettava 
ainoastaan uusiin henkilöautoihin ja 
kevyisiin hyötyajoneuvoihin (luokat M1 ja 
N1), joita varten on jo olemassa soveltuva 
palvelun käynnistysmekanismi.

(7) Ajoneuvojen pakollista varustamista 
ajoneuvoon asennettavalla eCall-
järjestelmällä olisi aluksi sovellettava 
ainoastaan uusiin henkilöautotyyppeihin ja 
kevyisiin hyötyajoneuvotyyppeihin (luokat 
M1 ja N1), joita varten on jo olemassa 
soveltuva palvelun käynnistysmekanismi.

Or. en

Perustelu

Asetuksen on määrä koskea vain uusia ajoneuvotyyppejä.

Tarkistus 49
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Ajoneuvojen pakollinen varustaminen 
ajoneuvon sisäisellä eCall-järjestelmällä ei 
saisi rajoittaa kaikkien sidosryhmien, kuten 
autonvalmistajien ja riippumattomien 
toimijoiden, mahdollisuutta tarjota lisäksi 
muita hätä- ja/tai lisäarvopalveluita, jotka 
toimivat numeroon 112 perustuvan 
ajoneuvon sisäisen eCall-palvelun rinnalla 
tai sen pohjalta. Nämä lisäpalvelut pitäisi 
kuitenkin suunnitella siten, että ne eivät 
häiritse kuljettajaa.

(8) Ajoneuvojen vapaaehtoinen 
varustaminen ajoneuvon sisäisellä eCall-
järjestelmällä ei saisi rajoittaa kaikkien 
sidosryhmien, kuten autonvalmistajien ja 
riippumattomien toimijoiden, 
mahdollisuutta tarjota lisäksi muita hätä-
ja/tai lisäarvopalveluita, jotka toimivat 
numeroon 112 perustuvan ajoneuvon 
sisäisen eCall-palvelun rinnalla tai sen 
pohjalta. Nämä lisäpalvelut pitäisi 
kuitenkin suunnitella siten, että ne eivät 
häiritse kuljettajaa.

Or. en
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Tarkistus 50
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Ajoneuvojen pakollinen varustaminen 
ajoneuvon sisäisellä eCall-järjestelmällä ei 
saisi rajoittaa kaikkien sidosryhmien, kuten 
autonvalmistajien ja riippumattomien 
toimijoiden, mahdollisuutta tarjota lisäksi 
muita hätä- ja/tai lisäarvopalveluita, jotka 
toimivat numeroon 112 perustuvan 
ajoneuvon sisäisen eCall-palvelun rinnalla 
tai sen pohjalta. Nämä lisäpalvelut pitäisi 
kuitenkin suunnitella siten, että ne eivät 
häiritse kuljettajaa.

(8) Ajoneuvojen pakollinen varustaminen 
ajoneuvon sisäisellä eCall-järjestelmällä ei 
saisi rajoittaa kaikkien sidosryhmien, kuten 
autonvalmistajien ja riippumattomien 
toimijoiden, mahdollisuutta tarjota lisäksi 
muita hätä- ja/tai lisäarvopalveluita, jotka 
toimivat numeroon 112 perustuvan 
ajoneuvon sisäisen eCall-palvelun rinnalla 
tai sen pohjalta. Mahdolliset lisäpalvelut 
pitäisi kuitenkin suunnitella siten, että ne 
eivät häiritse kuljettajaa ja että ne 
noudattavat kaikkia turvallisuutta ja 
tietosuojaoikeuksia koskevia määräyksiä.
Näiden lisäpalvelujen on oltava 
kuluttajille vapaaehtoisia ja milloin 
tahansa käytöstä poistettavissa.

Or. de

Tarkistus 51
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta turvataan kuluttajien vapaa valinta 
ja tasapuolinen kilpailu ja samalla tuetaan 
innovointia ja tehostetaan unionin 
tietotekniikkateollisuuden kilpailukykyä 
maailmanlaajuisilla markkinoilla, 
ajoneuvoon asennettavan eCall-
järjestelmän olisi oltava maksutta ja 
syrjimättä kaikkien riippumattomien 
toimijoiden saatavilla ja sen olisi 
perustuttava yhteentoimivaan ja 
ajoneuvoon mahdollisesti tulevaisuudessa 

(9) Ajoneuvoon asennettava numeroon 
112 perustuva eCall-järjestelmä on 
yleishyödyllinen julkinen palvelu, minkä 
vuoksi sen on oltava saatavilla maksutta.
Numeroon 112 perustuvan eCall-
järjestelmän kustannusten ei pidä koitua 
kuluttajien maksettavaksi. 
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asennettavien sovellusten tai palvelujen 
avoimen käytön mahdollistavaan 
ympäristöön.

Or. de

Tarkistus 52
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta turvataan kuluttajien vapaa valinta 
ja tasapuolinen kilpailu ja samalla tuetaan 
innovointia ja tehostetaan unionin 
tietotekniikkateollisuuden kilpailukykyä 
maailmanlaajuisilla markkinoilla, 
ajoneuvoon asennettavan eCall-
järjestelmän olisi oltava maksutta ja 
syrjimättä kaikkien riippumattomien 
toimijoiden saatavilla ja sen olisi 
perustuttava yhteentoimivaan ja 
ajoneuvoon mahdollisesti tulevaisuudessa 
asennettavien sovellusten tai palvelujen 
avoimen käytön mahdollistavaan 
ympäristöön.

(9) Jotta turvataan kuluttajien vapaa valinta 
ja tasapuolinen kilpailu ja samalla tuetaan 
innovointia ja tehostetaan unionin 
tietotekniikkateollisuuden kilpailukykyä 
maailmanlaajuisilla markkinoilla, 
ajoneuvoon asennettavan eCall-
järjestelmän olisi oltava maksutta ja 
syrjimättä kaikkien riippumattomien 
toimijoiden saatavilla vähintäänkin 
korjaus- ja ylläpitotarkoituksiin.

Or. fr

Tarkistus 53
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta turvataan kuluttajien vapaa valinta 
ja tasapuolinen kilpailu ja samalla tuetaan 
innovointia ja tehostetaan unionin 
tietotekniikkateollisuuden kilpailukykyä 
maailmanlaajuisilla markkinoilla, 

(9) Jotta turvataan kuluttajien vapaa valinta 
ja tasapuolinen kilpailu ja samalla tuetaan 
innovointia ja tehostetaan unionin 
tietotekniikkateollisuuden kilpailukykyä 
maailmanlaajuisilla markkinoilla, 
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ajoneuvoon asennettavan eCall-
järjestelmän olisi oltava maksutta ja 
syrjimättä kaikkien riippumattomien 
toimijoiden saatavilla ja sen olisi 
perustuttava yhteentoimivaan ja 
ajoneuvoon mahdollisesti tulevaisuudessa 
asennettavien sovellusten tai palvelujen 
avoimen käytön mahdollistavaan 
ympäristöön.

ajoneuvoon asennettavan eCall-
järjestelmän olisi oltava maksutta ja 
syrjimättä kaikkien riippumattomien 
toimijoiden saatavilla.

Or. fr

Tarkistus 54
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta turvataan kuluttajien vapaa valinta 
ja tasapuolinen kilpailu ja samalla tuetaan 
innovointia ja tehostetaan unionin 
tietotekniikkateollisuuden kilpailukykyä 
maailmanlaajuisilla markkinoilla, 
ajoneuvoon asennettavan eCall-
järjestelmän olisi oltava maksutta ja 
syrjimättä kaikkien riippumattomien 
toimijoiden saatavilla ja sen olisi 
perustuttava yhteentoimivaan ja 
ajoneuvoon mahdollisesti tulevaisuudessa 
asennettavien sovellusten tai palvelujen 
avoimen käytön mahdollistavaan 
ympäristöön.

(9) Jotta turvataan kuluttajien vapaa valinta 
ja tasapuolinen kilpailu ja samalla tuetaan 
innovointia ja tehostetaan unionin 
tietotekniikkateollisuuden kilpailukykyä 
maailmanlaajuisilla markkinoilla, 
ajoneuvoon asennettavan järjestelmän olisi 
oltava maksutta ja syrjimättä kaikkien 
riippumattomien toimijoiden saatavilla ja 
sen olisi perustuttava yhteentoimivaan, 
standardoituun ja ajoneuvoon 
mahdollisesti tulevaisuudessa 
asennettavien sovellusten tai palvelujen 
avoimen käytön mahdollistavaan 
ympäristöön.

Or. it

Perustelu

Kuluttajien vapaan valinnan ja kilpailun turvaamiseksi eCall-järjestelmän rajallisen 
toiminnan ja koko ajoneuvoon asennettavan järjestelmän on oltava ulkopuolisten 
palveluntarjoajien saatavilla. Lisäksi yhteentoimiva ja avoimen käytön mahdollistava 
ympäristö on standardoitava. Ilman standardointia lisäpalveluita ja valinnaisia palveluita 
tarjoavien riippumattomien toimijoiden on mukautettava palvelut jokaisen valmistajan ja 
ajoneuvon mukaan.
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Tarkistus 55
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta turvataan kuluttajien vapaa valinta 
ja tasapuolinen kilpailu ja samalla tuetaan 
innovointia ja tehostetaan unionin 
tietotekniikkateollisuuden kilpailukykyä 
maailmanlaajuisilla markkinoilla, 
ajoneuvoon asennettavan eCall-
järjestelmän olisi oltava maksutta ja 
syrjimättä kaikkien riippumattomien 
toimijoiden saatavilla ja sen olisi 
perustuttava yhteentoimivaan ja 
ajoneuvoon mahdollisesti tulevaisuudessa 
asennettavien sovellusten tai palvelujen 
avoimen käytön mahdollistavaan 
ympäristöön.

(9) Jotta turvataan kuluttajien vapaa valinta 
ja tasapuolinen kilpailu ja samalla tuetaan 
innovointia ja tehostetaan unionin 
tietotekniikkateollisuuden kilpailukykyä 
maailmanlaajuisilla markkinoilla, 
ajoneuvoon asennettavan eCall-
järjestelmän olisi oltava maksutta ja 
syrjimättä kaikkien riippumattomien 
toimijoiden saatavilla ja sen olisi 
perustuttava yhteentoimivaan, 
standardoituun ja ajoneuvoon 
mahdollisesti tulevaisuudessa 
asennettavien sovellusten tai palvelujen 
avoimen käytön mahdollistavaan 
ympäristöön.

Or. en

Perustelu

In order to ensure free consumer choice and fair competition, third party providers need 
access not only to the limited eCall function but to the in-vehicle system as a whole. In 
addition, in order for third party providers to have access to the open-platform as well as to 
ensure fair competition, the interoperable and open-access platform must be standardised. 
Without standardisation, independent operators wishing to provide additional and optional 
services would have to adapt to each manufacturer and to each vehicle. This would not be 
economically viable for third party providers and would considerably restrict consumers’ 
choice.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 56
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta turvataan kuluttajien vapaa valinta 
ja tasapuolinen kilpailu ja samalla tuetaan 
innovointia ja tehostetaan unionin 
tietotekniikkateollisuuden kilpailukykyä 
maailmanlaajuisilla markkinoilla, 
ajoneuvoon asennettavan eCall-
järjestelmän olisi oltava maksutta ja 
syrjimättä kaikkien riippumattomien 
toimijoiden saatavilla ja sen olisi 
perustuttava yhteentoimivaan ja 
ajoneuvoon mahdollisesti tulevaisuudessa 
asennettavien sovellusten tai palvelujen 
avoimen käytön mahdollistavaan 
ympäristöön.

(9) Jotta turvataan kuluttajien vapaa valinta 
ja tasapuolinen kilpailu ja samalla tuetaan 
innovointia ja tehostetaan unionin 
tietotekniikkateollisuuden kilpailukykyä 
maailmanlaajuisilla markkinoilla, 
ajoneuvoon asennettavan eCall-
järjestelmän olisi oltava maksutta ja 
syrjimättä kaikkien riippumattomien 
toimijoiden saatavilla ja sen olisi 
perustuttava yhteentoimivaan ja 
ajoneuvoon mahdollisesti tulevaisuudessa 
asennettavien sovellusten tai palvelujen 
avoimen käytön mahdollistavaan 
ympäristöön huomioiden jo olemassa 
olevat ajoneuvon sisäiset järjestelmät.

Or. pl

Tarkistus 57
Olga Sehnalová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Erityskäyttöön tarkoitettujen 
ajoneuvojen olisi oltava tässä asetuksessa 
vahvistettujen eCall-vaatimusten 
mukaisia, elleivät 
tyyppihyväksyntäviranomaiset 
tapauskohtaisesti katso, että ajoneuvo ei 
erityiskäyttötarkoituksensa vuoksi voi olla 
tällaisten vaatimusten mukainen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 58
Josef Weidenholzer
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) 29 artiklalla perustettu 
tietosuojatyöryhmä on antanut suosituksia, 
jotka sisältyvät 26 päivänä syyskuuta 2006 
hyväksyttyyn valmisteluasiakirjaan eCall-
aloitteen vaikutuksista tietosuojaan ja 
yksityisyyteen9 ja joiden mukaan kaiken 
ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän 
välityksellä tapahtuvan henkilötietojen 
käsittelyn olisi oltava yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä 
lokakuuta 1995 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
95/46/EY10 sekä henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 
sähköisen viestinnän alalla 12 päivänä 
heinäkuuta 2002 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/58/EY (sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiivi)11 vahvistettujen 
tietosuojasääntöjen mukaista, erityisesti 
sen varmistamiseksi, että ajoneuvon 
sisäisellä eCall-järjestelmällä varustetut 
ajoneuvot eivät numeroon 112 
perustuvassa tavanomaisessa 
käyttötilassaan ole paikannettavissa eikä 
niihin kohdistu minkäänlaista jatkuvaa 
jäljitystä ja että ajoneuvon sisäisen eCall-
järjestelmän lähettämiin 
vähimmäistietoihin sisältyvät ne 
vähimmäistiedot, joita hätäpuheluiden 
asianmukainen käsittely edellyttää.

(13) 29 artiklalla perustettu 
tietosuojatyöryhmä on antanut suosituksia, 
jotka sisältyvät 26 päivänä syyskuuta 2006 
hyväksyttyyn valmisteluasiakirjaan eCall-
aloitteen vaikutuksista tietosuojaan ja 
yksityisyyteen9 ja joiden mukaan kaiken 
ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän 
välityksellä tapahtuvan henkilötietojen 
käsittelyn olisi oltava perusoikeuskirjan 
8 artiklassa9 a, yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä 
lokakuuta 1995 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
95/46/EY10 sekä henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 
sähköisen viestinnän alalla 12 päivänä 
heinäkuuta 2002 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/58/EY (sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiivi)11 vahvistettujen 
tietosuojasääntöjen mukaista, erityisesti 
sen varmistamiseksi, että ajoneuvon 
sisäisellä eCall-järjestelmällä varustetut 
ajoneuvot eivät numeroon 112 
perustuvassa tavanomaisessa 
käyttötilassaan ole paikannettavissa eikä 
niihin kohdistu minkäänlaista jatkuvaa 
jäljitystä ja että ajoneuvon sisäisen eCall-
järjestelmän lähettämiin 
vähimmäistietoihin sisältyvät ne 
vähimmäistiedot, joita hätäpuheluiden 
asianmukainen käsittely edellyttää.

__________________ __________________
9 1609/06/EN – WP 125. 9 1609/06/EN – WP 125.

9 a EUVL C 364/1, 18.12.2000
10 EUVL L 281, 23.11.95, s. 31. 10 EUVL L 281, 23.11.95, s. 31.
11 EUVL L 201, 31.07.02, s. 37. 11 EUVL L 201, 31.07.02, s. 37.

Or. de
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Tarkistus 59
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voidaan varmistaa yhteisten 
teknisten vaatimusten soveltaminen 
ajoneuvon sisäiseen eCall-järjestelmään, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista 
säännöistä, jotka koskevat relevanttien 
standardien soveltamista, testausta, 
henkilötietoja ja yksityisyyden suojaa sekä 
tiettyihin luokkien M1 ja N1 ajoneuvoihin 
tai ajoneuvojen alaluokkiin sovellettavia 
poikkeuksia. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(15) Jotta voidaan varmistaa yhteisten 
teknisten vaatimusten soveltaminen 
ajoneuvon sisäiseen eCall-järjestelmään, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista 
säännöistä, jotka koskevat relevanttien 
standardien soveltamista, testausta, 
henkilötietoja ja sisäänrakennettua
yksityisyyden suojaa sekä tiettyihin 
luokkien M1 ja N1 ajoneuvoihin tai 
ajoneuvojen alaluokkiin sovellettavia 
poikkeuksia. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi
kuultava erityisesti Euroopan 
tietosuojavaltuutettua ja 
kuluttajansuojajärjestöjä. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. de

Tarkistus 60
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale



AM\1009763FI.doc 19/52 PE523.081v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(16) Ajoneuvojen valmistajille olisi 
annettava riittävästi aikaa sopeutua tämän 
asetuksen teknisiin vaatimuksiin.

(16) Ajoneuvojen valmistajille olisi 
annettava 36 kuukautta aikaa tämän 
asetuksen ja sen delegoitujen säädösten 
julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä sopeutua tämän 
asetuksen teknisiin vaatimuksiin.

Or. fr

Tarkistus 61
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ajoneuvojen valmistajille olisi 
annettava riittävästi aikaa sopeutua tämän 
asetuksen teknisiin vaatimuksiin.

(16) Ajoneuvojen valmistajille olisi 
annettava riittävästi aikaa sopeutua tämän 
asetuksen ja sen delegoitujen säädösten
teknisiin vaatimuksiin.

Or. en

Perustelu

Valmistajat tarvitsevat riittävästi aikaa myös delegoituihin säädöksiin mukautumiseksi.

Tarkistus 62
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Ajoneuvojen valmistajille olisi 
annettava riittävästi aikaa sopeutua tämän 
asetuksen teknisiin vaatimuksiin.

(16) Ajoneuvojen valmistajille olisi 
annettava riittävästi aikaa sopeutua tämän 
asetuksen teknisiin vaatimuksiin, eCall-
järjestelmän luotettavuuden 
varmistamisen edellyttämiin tutkimuksiin 
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ja testeihin kuluva aika mukaan lukien. 
Tämä ei saisi kuitenkaan vaikuttaa
asetuksen soveltamisen määräaikaa 
koskeviin tavoitteisiin. Jos 
täytäntöönpanossa kohdattujen 
vaikeuksien perusteella vaikuttaisi 
kuitenkin mahdottomalta täyttää eCall-
järjestelmän operatiivisen toteuttamisen 
edellytykset 12 artiklan 2 kohdassa 
säädettyyn päivämäärään mennessä, 
komission olisi harkittava mahdollisuutta 
lykätä sitä.

Or. fr

Tarkistus 63
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Komission olisi 1 päivä 
tammikuuta 2015 mennessä annettava 
kertomus televiestintä- ja 
hätäkeskusinfrastruktuurien eCall-
valmiuksista kaikissa jäsenvaltioissa. 
Kertomukseen olisi sisällytettävä 
yksityiskohtainen katsaus toimista, joita 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava ollakseen 
valmiita vastaanottamaan hätäpuheluita 
12 artiklassa määritettynä ajankohtana.

Or. en

Tarkistus 64
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
1 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan tekniset 
vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvojen 
EY-tyyppihyväksyntää ajoneuvon sisäisen 
eCall-järjestelmän osalta.

Tässä asetuksessa vahvistetaan tekniset 
vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvojen 
vapaaehtoista EY-tyyppihyväksyntää 
ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän 
osalta.

Or. en

Tarkistus 65
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan tekniset 
vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvojen 
EY-tyyppihyväksyntää ajoneuvon sisäisen 
eCall-järjestelmän osalta.

Tässä asetuksessa vahvistetaan tekniset 
vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvojen 
EY-tyyppihyväksyntää ajoneuvon sisäisen 
eCall-järjestelmän ja yhteentoimivan, 
standardoidun ja avoimen käytön 
mahdollistavan ajoneuvon sisäisen 
järjestelmän osalta.

Or. en

Perustelu

On katettava yhteentoimiva, standardoitu ja avoimen käytön mahdollistava ajoneuvon 
sisäinen järjestelmä.

Tarkistus 66
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’ajoneuvon sisäisellä eCall-
järjestelmällä’ tarkoitetaan järjestelmää, 

1) ’ajoneuvon sisäisellä eCall-
järjestelmällä’ tarkoitetaan ajoneuvon 
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joka aktivoituu joko automaattisesti 
ajoneuvoon asennettujen antureiden kautta 
tai manuaalisesti ja joka lähettää 
langattomien matkaviestinverkkojen kautta 
standardoidut vähimmäistiedot ja avaa
numeroon 112 perustuvan äänikanavan 
ajoneuvossa olevien henkilöiden ja 
hätäkeskuksen välille;

sisäisiä laitteita käsittävää järjestelmää, 
joka käynnistyy joko automaattisesti 
ajoneuvoon asennettujen antureiden kautta 
tai manuaalisesti ja joka lähettää 
signaaleita langattomien 
matkaviestinverkkojen kautta, jotta 
mahdollistetaan standardoitujen 
vähimmäistietojen välittäminen ja 
numeroon 112 tai yksityiseen eCall-
palveluun perustuvan äänikanavan 
avaaminen ajoneuvossa olevien 
henkilöiden ja hätäkeskuksen välille 
silloin, kun käytössä on langaton 
viestintäverkkoinfrastruktuuri;

Or. en

Perustelu

Ajoneuvon sisäistä järjestelmää koskeva vaatimus on rajoitettava signaalin ja/tai tietojen 
lähetyksen varmentamiseen eikä sen pidä kattaa yhteyden tosiasiallista luomista. Lisäksi on 
edelleen mahdollistettava yksityiset eCall-palvelut, eikä pelkästään julkisten eCall-
palveluiden täydentäjänä vaan myös vaihtoehtona niille (ks. 5 artikla). Myös muita muutoksia 
sanamuotoon esitetään toiston välttämiseksi ja yhdenmukaisuuden parantamiseksi CEN:n 
standardien määritelmien kanssa.

Tarkistus 67
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’ajoneuvon sisäisellä eCall-
järjestelmällä’ tarkoitetaan järjestelmää, 
joka aktivoituu joko automaattisesti 
ajoneuvoon asennettujen antureiden kautta 
tai manuaalisesti ja joka lähettää 
langattomien matkaviestinverkkojen kautta 
standardoidut vähimmäistiedot ja avaa 
numeroon 112 perustuvan äänikanavan 
ajoneuvossa olevien henkilöiden ja 
hätäkeskuksen välille;

1) ’ajoneuvon sisäisellä eCall-
järjestelmällä’ tarkoitetaan järjestelmää, 
joka aktivoituu joko automaattisesti 
ajoneuvoon asennettujen antureiden kautta 
tai manuaalisesti ja joka lähettää 
langattomien matkaviestinverkkojen kautta 
standardoidut vähimmäistiedot ja avaa 
numeroon 112 perustuvan äänikanavan 
ajoneuvossa olevien henkilöiden ja 
lähimmän hätäkeskuksen välille;

Or. pl
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Tarkistus 68
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’ajoneuvon sisäisellä järjestelmällä’ 
tarkoitetaan ajoneuvon sisäisiä laitteita
sekä järjestelyjä, joilla aloitetaan, 
hallitaan ja toteutetaan eCall-lähetys 
yleisen matkaviestintäverkon kautta ja 
luodaan yhteys ajoneuvon sekä sen 
välineen välille, jolla toteutetaan eCall-
palvelu yleisen matkaviestintäverkon 
kautta.

2) ’ajoneuvon varusteilla’ tarkoitetaan 
ajoneuvossa olevia laitteita, jotka antavat 
pääsyn tai joilla on pääsy niihin 
ajoneuvossa oleviin tietoihin, joita 
vähimmäistiedot (Minimum Set of Data 
eli MSD) edellyttävät ja joilla luodaan 
yhteys ajoneuvon sekä sen välineen välille, 
jolla toteutetaan eCall-palvelu yleisen 
matkaviestintäverkon kautta.

Or. en

Perustelu

Ajoneuvon sisäistä järjestelmää koskeva vaatimus on rajoitettava signaalin ja/tai tietojen 
lähetyksen varmentamiseen eikä sen pidä kattaa yhteyden tosiasiallista luomista. Lisäksi on 
edelleen mahdollistettava yksityiset eCall-palvelut, eikä pelkästään julkisten eCall-
palveluiden täydentäjänä vaan myös vaihtoehtona niille (ks. 5 artikla). Myös muita muutoksia 
sanamuotoon esitetään toiston välttämiseksi ja yhdenmukaisuuden parantamiseksi CEN:n 
standardien määritelmien kanssa.

Tarkistus 69
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’ajoneuvon sisäisellä järjestelmällä’ 
tarkoitetaan ajoneuvon sisäisiä laitteita 
sekä järjestelyjä, joilla aloitetaan, hallitaan 
ja toteutetaan eCall-lähetys yleisen 
matkaviestintäverkon kautta ja luodaan 
yhteys ajoneuvon sekä sen välineen välille, 
jolla toteutetaan eCall-palvelu yleisen 
matkaviestintäverkon kautta.

2) ’ajoneuvon sisäisellä järjestelmällä’ 
tarkoitetaan ajoneuvon sisäisiä laitteita 
sekä järjestelyjä, joilla aloitetaan, hallitaan 
ja toteutetaan eCall-lähetys yleisen 
matkaviestintäverkon kautta ja luodaan 
yhteys ajoneuvon sekä sen välineen välille, 
jolla toteutetaan eCall-palvelu tai muita 
palveluita yleisen matkaviestintäverkon 
kautta.
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Or. en

Tarkistus 70
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) ’kolmannen osapuolen palveluiden 
tukemalla hätäpuhelulla (TPS-eCall)’ 
tarkoitetaan EN 16102 -standardin 
mukaista hätäpuhelujärjestelmää, joka 
käsittää tietojen toimittamisen kolmannen 
osapuolen palvelun tarjoajalle (TPSP) ja 
äänipuheluyhteyden luomisen tämän 
kolmannen osapuolen palvelun tarjoajalle 
langattoman matkaviestintäverkon kautta. 
Vakavan onnettomuuden tapauksessa 
TPSP luo äänipuheluyhteyden 
soveltuvimpaan hätäkeskukseen (PSAP) 
ja välittää sille kaikki asianmukaiset 
tiedot onnettomuudesta, mukaan 
luettuina standardissa EN 15722 
(Intelligent transport systems – eSafety –
eCall minimum set of data) määritellyt 
tiedot.

Or. en

Perustelu

On sallittava kolmannen osapuolen palveluiden tukemat hätäpuhelut.

Tarkistus 71
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) ’kolmannen osapuolen palveluiden 
tukemalla hätäpuhelulla (TPS-eCall)’ 
tarkoitetaan EN 16102 -standardiin 
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perustuvaa hätäpuhelujärjestelmää, joka 
käsittää tietojen toimittamisen kolmannen 
osapuolen palvelun tarjoajalle (TPSP) ja 
äänipuheluyhteyden avaamisen tämän 
kolmannen osapuolen palvelun tarjoajalle 
langattoman matkaviestintäverkon kautta. 
Ajoneuvon eCall-järjestelmän 
käynnistyessä TPSP luo 
äänipuheluyhteyden soveltuvimpaan 
hätäkeskukseen (PSAP) ja välittää sille 
kaikki asianmukaiset tiedot 
onnettomuudesta, mukaan luettuina 
standardissa EN 15722 (Intelligent 
transport systems – eSafety – eCall 
minimum set of data) määritellyt tiedot.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa on sallittava ja määriteltävä myös kolmannen osapuolen palveluiden tukemat 
hätäpuhelut.

Tarkistus 72
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Valmistajien on osoitettava, että kaikki 
2 artiklassa tarkoitetut uudet 
ajoneuvotyypit on varustettu ajoneuvon 
sisäisellä eCall-järjestelmällä tämän 
asetuksen ja tämän asetuksen nojalla 
annettujen delegoitujen säädösten 
mukaisesti.

Valmistajien on osoitettava, että kaikki 
2 artiklassa tarkoitetut uudet 
ajoneuvotyypit voidaan varustaa 
ajoneuvon sisäisellä eCall-järjestelmällä 
tämän asetuksen ja tämän asetuksen nojalla 
annettujen delegoitujen säädösten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 73
Malcolm Harbour
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valmistajien on osoitettava, että niiden 
kaikki uudet ajoneuvotyypit valmistetaan 
siten, että varmistetaan, että eCall-puhelu 
Euroopan yleiseen hätänumeroon 112 
käynnistyy automaattisesti, kun kyseessä 
on vakava onnettomuus unionin alueella.

Valmistajien on osoitettava, että niiden 
uudet ajoneuvotyypit valmistetaan siten, 
että varmistetaan, että eCall-puhelu 
Euroopan yleiseen hätänumeroon 112 tai 
yksityiseen hätänumeroon käynnistyy 
automaattisesti, kun kyseessä on vakava 
onnettomuus unionin alueella. Kolmannen 
osapuolen palveluiden tukemat 
hätäpuhelut voidaan sisällyttää 
vapaaehtoisena palveluna, jolloin niiden 
on oltava tämän asetuksen yleisten 
vaatimusten mukaisia. Ajoneuvojen 
käyttäjien on voitava valita haluamansa 
järjestelmä, jos valmistajat tarjoavat 
kolmannen osapuolen palveluiden 
tukemia hätäpuheluita.

Or. en

Perustelu

Asetuksen on määrä koskea uusia ajoneuvotyyppejä eikä siinä pidä sulkea pois yksityisten 
eCall-palveluiden tarjoajien mahdollisuutta tarjota edelleen vaihtoehtoa julkisen eCall-
palvelun täydennykseksi, kunhan kaikki suorituskykyä koskevat vähimmäistandardit täyttyvät. 
Tällä tarkistuksella ehdotetaan lisäksi asetuksen laajentamista kolmannen osapuolen 
palveluiden tukemiin hätäpuheluihin.

Tarkistus 74
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valmistajien on osoitettava, että niiden 
kaikki uudet ajoneuvotyypit valmistetaan 
siten, että varmistetaan, että eCall-puhelu 
Euroopan yleiseen hätänumeroon 112 
käynnistyy automaattisesti, kun kyseessä 
on vakava onnettomuus unionin alueella.

Valmistajien on osoitettava, että niiden 
kaikki uudet ajoneuvotyypit valmistetaan 
siten, että varmistetaan, että eCall-puhelu 
Euroopan yleiseen hätänumeroon 112 
käynnistyy automaattisesti, kun kyseessä 
on vakava onnettomuus unionin alueella.
Kolmannen osapuolen palveluiden 
tukemat hätäpuhelujen olisi oltava 
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vaihtoehtoisia palveluita ja niiden on 
oltava tämän asetuksen yleisten 
vaatimusten mukaisia. Kuluttajien on 
voitava valita haluamansa järjestelmä, jos 
valmistajat tarjoavat kolmannen 
osapuolen palveluiden tukemia 
hätäpuheluita.

Or. en

Tarkistus 75
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valmistajien on osoitettava, että niiden 
kaikki uudet ajoneuvotyypit valmistetaan 
siten, että varmistetaan, että eCall-puhelu 
Euroopan yleiseen hätänumeroon 112 
käynnistyy automaattisesti, kun kyseessä 
on vakava onnettomuus unionin alueella.

Valmistajien on osoitettava, että niiden 
kaikki uudet ajoneuvon sisäisellä eCall-
järjestelmällä varustetut ajoneuvotyypit 
valmistetaan siten, että varmistetaan, että 
eCall-puhelu Euroopan yleiseen 
hätänumeroon 112 käynnistyy 
automaattisesti, kun kyseessä on vakava 
onnettomuus unionin alueella.

Or. en

Tarkistus 76
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valmistajien on osoitettava, että uudet 
ajoneuvot rakennetaan siten, että 
varmistetaan, että eCall-puhelu Euroopan 
yleiseen hätänumeroon 112 voidaan 
käynnistää myös manuaalisesti.

Valmistajien on osoitettava, että uudet 
ajoneuvotyypit rakennetaan siten, että 
varmistetaan, että eCall-puhelu Euroopan 
yleiseen hätänumeroon 112 tai yksityiseen 
hätänumeroon myös kolmannen 
osapuolen palveluiden kautta voidaan 
käynnistää myös manuaalisesti. 



PE523.081v01-00 28/52 AM\1009763FI.doc

FI

Valmistajien on osoitettava, että uudet 
ajoneuvotyypit rakennetaan siten, että 
varmistetaan, että eCall-puhelu 
hätänumeroon 112 käynnistyy 
automaattisesti, jos kolmannen osapuolen 
palveluiden tukema hätäpuhelu ei toimi.

Or. en

Perustelu

Asetuksen on määrä koskea uusia ajoneuvotyyppejä eikä siinä pidä sulkea pois yksityisten 
eCall-palveluiden tarjoajien mahdollisuutta tarjota edelleen vaihtoehtoa julkisen eCall-
palvelun täydennykseksi, kunhan kaikki suorituskykyä koskevat vähimmäistandardit täyttyvät. 
Tällä tarkistuksella ehdotetaan lisäksi asetuksen laajentamista kolmannen osapuolen 
palveluiden tukemiin hätäpuheluihin ja että säädetään asianmukaisista takeista, jos 
kolmannen osapuolen palvelut eivät toimi.

Tarkistus 77
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valmistajien on osoitettava, että uudet 
ajoneuvot rakennetaan siten, että 
varmistetaan, että eCall-puhelu Euroopan 
yleiseen hätänumeroon 112 voidaan 
käynnistää myös manuaalisesti.

Valmistajien on osoitettava, että uudet 
ajoneuvotyypit rakennetaan siten, että 
varmistetaan, että eCall-puhelu Euroopan 
yhteiseen hätänumeroon 112 voidaan 
käynnistää myös manuaalisesti. 
Valmistajien on osoitettava, että uudet 
ajoneuvotyypit rakennetaan siten, että 
varmistetaan, että eCall-puhelu 
hätänumeroon 112 käynnistyy 
automaattisesti, jos kolmannen osapuolen 
palveluiden tukema hätäpuhelu ei jostain 
syystä toimi.

Or. en

Perustelu

On sallittava kolmannen osapuolen palveluiden tukemat hätäpuhelut, ja asetuksen on määrä 
koskea vain uusia ajoneuvotyyppejä.
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Tarkistus 78
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valmistajien on osoitettava, että uudet 
ajoneuvot rakennetaan siten, että 
varmistetaan, että eCall-puhelu Euroopan 
yleiseen hätänumeroon 112 voidaan 
käynnistää myös manuaalisesti.

Valmistajien on osoitettava, että nämä
uudet ajoneuvot rakennetaan siten, että 
varmistetaan, että eCall-puhelu Euroopan 
yleiseen hätänumeroon 112 voidaan 
käynnistää myös manuaalisesti.

Or. en

Tarkistus 79
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Valmistajien on varmistettava, että 
eCall-palveluiden käytössä on riittävä 
viive, jotta kuljettaja voi perua 
hätäpuhelun.

Or. en

Perustelu

Kuten vaikutustenarvioinnissa todetaan, aiheettomia hätäpuheluita soitetaan edelleen liian 
paljon vahingossa. Tämän estämiseksi valmistajien olisi tarjottava viivettä, jonka aikana 
kuljettaja voi perua hätäpuhelun. Tällä säästetään hätäpalveluiden aikaa ja rahaa, joita 
voidaan käyttää sen sijaan todellisissa kiireellisissä tapauksissa.

Tarkistus 80
Toine Manders
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Valmistajien on tarjottava 
mahdollisuutta käyttää hätäpuheluihin 
matkapuhelinjärjestelmää.

Or. en

Tarkistus 81
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valmistajien on varmistettava, että 
ajoneuvon sisäisten järjestelmien 
vastaanottimet ovat yhteensopivia 
satelliittinavigointijärjestelmien, myös 
Galileo- ja EGNOS-järjestelmien, 
tarjoamien paikannuspalveluiden kanssa.

3. Valmistajien on varmistettava, että 
ajoneuvon sisäisten järjestelmien 
vastaanottimet ovat yhteensopivia 
nykyisten ja tämän asetuksen 
voimaantuloajankohtana toiminnassa 
olevien satelliittinavigointijärjestelmien, 
esimerkiksi GPS ja Galileo/EGNOS-
järjestelmien, tarjoamien 
paikannuspalveluiden kanssa.

Or. en

Perustelu

Jos teollisuus velvoitetaan tarjoamaan Galileo-yhteensopivuutta ennen kuin Galileo on otettu 
käyttöön ja ennen kuin on täysimääräisesti arvioitu yhteensopivuutta eCall-järjestelmien 
kanssa, on vaarana, että eCall-järjestelmiä joudutaan mukauttamaan sen jälkeen kun ne on 
saatettu markkinoille, ja tähän liittyy mahdollisesti merkittäviä kustannuksia valmistajille. 
Kun Galileo on toiminnassa ja arvioitu, yhteensopivuutta voidaan edellyttää vain uusilta 
ajoneuvotyypeiltä ja on varattava riittävästi aikaa.

Tarkistus 82
Robert Rochefort
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valmistajien on varmistettava, että 
ajoneuvon sisäisten järjestelmien 
vastaanottimet ovat yhteensopivia 
satelliittinavigointijärjestelmien, myös 
Galileo- ja EGNOS-järjestelmien, 
tarjoamien paikannuspalveluiden kanssa.

3. Valmistajien on varmistettava, että 
ajoneuvon sisäisten järjestelmien 
vastaanottimet ovat yhteensopivia 
toiminnassa olevien 
satelliittinavigointijärjestelmien, kuten
esimerkiksi Galileo- ja EGNOS-
järjestelmien, tarjoamien operatiivisten
paikannuspalveluiden kanssa.

Or. fr

Tarkistus 83
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän 
on oltava maksutta ja syrjimättä kaikkien 
riippumattomien toimijoiden saatavilla 
vähintäänkin korjaus- ja 
ylläpitotarkoituksiin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaatimus esitetään jo moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja 
hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta 20. kesäkuuta 2007 annetussa 
asetuksessa (EY) N:o 715/2007 ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 
tietojen saatavuutta koskevissa 3 artiklan 14 kohdassa, 6 artiklassa ja 7 artiklassa, koska 
näitä ei ole rajattu päästöjä koskeviin järjestelmiin vaan ne kattavat kaikki korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavat tiedot. Lisäksi asetuksen (EY) N:o 715/2007 7 artiklan mukaan 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saannista saa veloittaa maksun.

Tarkistus 84
Matteo Salvini
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän
on oltava maksutta ja syrjimättä kaikkien 
riippumattomien toimijoiden saatavilla 
vähintäänkin korjaus- ja 
ylläpitotarkoituksiin.

6. Ajoneuvon sisäinen järjestelmä
perustuu yhteentoimivaan, 
standardoituun sekä maksutta ja 
syrjimättä kaikkien riippumattomien 
toimijoiden saatavilla olevaan 
järjestelmään, ajoneuvoon asennettavat 
lisäpalvelut ja valinnaiset sovellukset tai 
palvelut mukaan lukien.

Or. it

Perustelu

Saatavuutta ei saa rajoittaa pelkästään ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän 
toimintaan tai pelkästään korjaus- ja ylläpitotarkoituksiin. Tämä voisi rajoittaa saatavuutta 
ulkopuolisten palveluntarjoajien osalta ja estää näin ollen kuluttajia saamasta ylimääräisiä 
lisäpalveluita.

Tarkistus 85
Tiziano Motti

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän 
on oltava maksutta ja syrjimättä kaikkien 
riippumattomien toimijoiden saatavilla 
vähintäänkin korjaus- ja 
ylläpitotarkoituksiin.

6. Ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän 
on oltava maksutta ja syrjimättä kaikkien 
riippumattomien toimijoiden saatavilla ja 
kuluttajan valintaan perustuen kaikkien 
lisäpalveluita ja valinnaisia palveluita 
tarjoavien riippumattomien toimijoiden 
saatavilla.

Or. it

Tarkistus 86
Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän 
on oltava maksutta ja syrjimättä kaikkien 
riippumattomien toimijoiden saatavilla 
vähintäänkin korjaus- ja 
ylläpitotarkoituksiin.

6. Ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän 
kaikkien osatekijöiden on oltava maksutta 
ja syrjimättä kaikkien riippumattomien 
toimijoiden saatavilla vähintäänkin 
ajoneuvon korjaus- ja ylläpitotarkoituksiin.

Or. en

Perustelu

Asetuksen 5 ar105tiklan 6 kohtaa on tarkistettava sen selventämiseksi, että kaikkien eCall-
järjestelmän osatekijöiden on oltava saatavilla ajoneuvojen korjaus- ja ylläpitotarkoituksiin 
ja että tämä ei koske pelkästään eCall-laitteistoa.

Tarkistus 87
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän 
on oltava maksutta ja syrjimättä kaikkien 
riippumattomien toimijoiden saatavilla 
vähintäänkin korjaus- ja 
ylläpitotarkoituksiin.

6. Ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän 
on oltava maksutta ja syrjimättä kaikkien 
riippumattomien toimijoiden saatavilla 
korjaus- ja ylläpitotarkoituksiin.

Or. fr

Tarkistus 88
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

6 a. Komissio aloittaa tämän asetuksen 
voimaantullessa eCall-järjestelmän 
yhteentoimivaa, standardoitua, varmaa ja 
avoimen käytön mahdollistavaa 
ympäristöä koskevien teknisten 
vaatimusten laatimisen ajoneuvojen 
korjaus- ja ylläpitotarkoituksiin ja 
mahdollisesti tulevaisuudessa 
asennettavia sovelluksia tai palveluita 
varten.

Or. en

Perustelu

Recital 9 stresses that the eCall in-vehicle system should be based on an interoperable and 
open-access platform for possible future in-vehicle applications or services. Consequently, 
this concept should be mirrored in the corresponding Article 5(6). Moreover, to ensure real 
practical implementation, the in-vehicle system must be standardised in the future. In order to 
address the concerns that the interoperable platform could delay the implementation of eCall 
by 2015, the article clarifies that the Commission’s work on defining the technical 
requirements of the open platform will only start after the adoption of this Regulation and will 
not in any way impact on the swift introduction of eCall. It also provides a clear commitment 
for the Commission, in order to ensure an immediate start of the work and to avoid further 
distortions of competition and limitations of consumers’ freedom of choice.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 89
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kuluttajilla on mahdollisuus valita ja 
vaihtaa valinnaisten palveluiden ja 
lisäpalveluiden ulkopuolisia tarjoajia. 
Valmistajien on taattava kyseisen 
mahdollisuuden toteutuminen ja 
tiedotettava kuluttajille tästä heidän 
oikeudestaan asianmukaisesti.
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Or. it

Perustelu

Ajoneuvojen valmistajilla on velvollisuus antaa kuluttajille mahdollisuus valita ja muuttaa 
ulkopuolisia palveluntarjoajia sekä tiedottaa kuluttajille asianmukaisesti tällaisesta 
mahdollisuudesta.

Tarkistus 90
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 9 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan yksityiskohtaisia teknisiä 
vaatimuksia ja testejä ajoneuvon sisäisten 
eCall-järjestelmien tyyppihyväksyntää 
varten ja muutetaan direktiiviä 
2007/46/EY.

Siirretään komissiolle valta antaa 9 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan yksityiskohtaisia teknisiä 
vaatimuksia ja testejä ajoneuvon sisäisten 
eCall-järjestelmien tyyppihyväksyntää ja 
ajoneuvoon asennettavaa yhteentoimivaa, 
standardoitua ja ulkopuolisten 
lisäpalveluiden ja valinnaisten 
palveluiden vapaan käytön 
mahdollistavaa ympäristöä varten, ja 
muutetaan direktiiviä 2007/46/EY.

Or. it

Perustelu

Ajoneuvoon asennettavan ja vapaan käytön mahdollistavan ympäristön aikaansaamiseksi on 
toteutettava tarvittavia toimenpiteitä sen takaamiseksi, että ulkopuolisten palveluntarjoajien 
tarjoamat lisäpalvelut ja valinnaiset palvelut voidaan yhdistää ajoneuvoon asennettavaan 
vapaan käytön mahdollistavaan eCall-ympäristöön.

Tarkistus 91
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 9 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan yksityiskohtaisia teknisiä 
vaatimuksia ja testejä ajoneuvon sisäisten 
eCall-järjestelmien tyyppihyväksyntää 
varten ja muutetaan 
direktiiviä 2007/46/EY.

Siirretään komissiolle valta antaa 9 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan yksityiskohtaisia teknisiä 
vaatimuksia ja testejä ajoneuvon sisäisten 
eCall-järjestelmien tyyppihyväksyntää 
varten ja yhteentoimivaa, standardoitua ja 
vapaaehtoisten ja täydentävien 
kolmannen osapuolen palvelujen avoimen 
käytön mahdollistavaa ajoneuvoon 
asennettavaa ympäristöä varten ja 
muutetaan direktiiviä 2007/46/EY.

Or. en

Perustelu

In order to achieve an open in-vehicle platform, necessary measures would need to be 
introduced to ensure that third party providers’ additional and optional services can be 
integrated into the open in-vehicle eCall platform such as (but not limited to) the 
identification of functional requirements and the definition and establishment of a 
standardisation process for an open-system architecture and open in-vehicle specifications. 
Developments in technology are giving rise to various services and new products for 
insurance clients. Should insurers, as third party providers, be foreclosed from the in-vehicle 
system, consumers would be deprived of the possibility to choose from a range of services and 
providers.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkiimäärän.)

Tarkistus 92
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen 
teknisten vaatimusten ja testien on 
perustuttava 3, 4 ja 6 kohdassa 
vahvistettuihin vaatimuksiin sekä 
soveltuvin osin seuraaviin standardeihin:

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset vaatimukset ja testit on 
hyväksyttävä asianomaisten sidosryhmien 
kuulemisen jälkeen ja niiden on 
perustuttava 3, 4 ja 6 kohdassa 
vahvistettuihin vaatimuksiin sekä 
soveltuvin osin seuraaviin standardeihin:
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Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon eCall-järjestelmän käyttöönottoon liittyvien seikkojen monimutkaisuuden on 
tärkeää järjestää asianomaisten sidosryhmien kuuleminen.

Tarkistus 93
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) EN 15722 ’Intelligent transport 
systems - eSafety - eCall minimum set of 
data (MSD)’;

Or. en

Perustelu

Koska 7 kohdan d alakohta poistetaan, on lisättävä lisäviittaus vähimmäistietoja (MSD) 
koskevaan EN-standardiin.

Tarkistus 94
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – 2 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) EN 16102 ’Intelligent transportation 
systems – eCall Operating requirements 
for third party support’;

Or. en

Perustelu

Edellä 5 artiklan 2 kohdassa kuvatun ”kolmannen osapuolen palveluiden tuen” käytön 
tukemiseksi on laadittava delegoitu säädös myös EN 16102 -standardin osalta.
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Tarkistus 95
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kaikki muut eCall-järjestelmiä koskevat 
eurooppalaiset standardit tai UNECE-
säännöt.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä aiheuttaisi epävarmuutta eritelmistä, joiden mukaan eCalls-järjestelmää on kehitettävä 
ja testattava. Jos standardia ja sen erityistä viitenumeroa ei tiedetä asetuksen 
voimaantulohetkellä, sen noudattamista ei pidä edellyttää.

Tarkistus 96
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Asetuksen säännöksiä sovelletaan 
rajoittamatta direktiivien 95/46/EY ja 
2002/58/EY soveltamista.

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen johtolause.

Tarkistus 97
Tiziano Motti

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Valmistajien on direktiivin 95/46/EY ja 
direktiivin 2002/58/EY mukaisesti 
varmistettava, että ajoneuvon sisäisellä 
eCall-järjestelmällä varustetut ajoneuvot 
eivät ole paikannettavissa eikä niihin 
kohdistu minkäänlaista jatkuvaa jäljitystä, 
kun ne ovat eCall-järjestelmän osalta 
tavanomaisessa toimintatilassaan.

Valmistajien on direktiivin 95/46/EY ja 
direktiivin 2002/58/EY mukaisesti 
varmistettava, että ajoneuvon sisäisellä 
eCall-järjestelmällä varustetut ajoneuvot 
eivät ole paikannettavissa eikä niihin 
kohdistu minkäänlaista jatkuvaa jäljitystä, 
kun ne ovat eCall-järjestelmän osalta 
tavanomaisessa toimintatilassaan. 
Lisäpalvelut ja valinnaiset palvelut voivat 
perustua eCall-järjestelmän välityksellä 
tapahtuvaan jatkuvaan seurantaan 
(tracking), jos kuluttaja on antanut siihen 
suostumuksensa.

Or. it

Tarkistus 98
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisäpalveluiden tarjoamisen tapauksessa 
ajoneuvoon asennetulla eCall-
järjestelmällä varustetut ajoneuvot 
voidaan jäljittää, jos käyttäjä on antanut 
siihen nimenomaisen suostumuksensa. 
Palveluntarjoajaan sovelletaan direktiiviä 
95/46/EY.

Or. it

Perustelu

On syytä selkiyttää, että kuluttajan vapaaehtoisesti valitsemat lisäpalvelut ja valinnaiset 
palvelut voivat perustua eCall-järjestelmän välityksellä tapahtuvaan jatkuvaan valvontaan.

Tarkistus 99
Cornelis de Jong
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Henkilötietojen käsittelyn ajoneuvon 
sisäisessä eCall-järjestelmässä on 
tapahduttava Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 95/46/EY ja 
direktiivissä 2002/58/EY14 a esitettyjen 
henkilötietojen suojelua koskevien 
sääntöjen mukaisesti ja erityisesti on 
varmistettava, että ajoneuvon sisäisellä 
eCall-järjestelmällä varustettuihin 
ajoneuvoihin ei kohdistu minkäänlaista 
jatkuvaa jäljitystä, kun ne ovat eCall-
järjestelmän osalta tavanomaisessa 
toimintatilassaan, ja että ajoneuvon 
sisäisen eCall-järjestelmän lähettämiin 
vähimmäistietoihin sisältyy vain 
vähimmäistiedot, joita hätäpuheluiden 
asianmukainen käsittely edellyttää. 
Tämän vuoksi eCall-järjestelmän on 
täytettävä korkeimmat mahdolliset 
tietosuojavaatimukset.
_____________
14 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä 
heinäkuuta 2002, henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 
sähköisen viestinnän alalla (sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 
201, 31.7.2002, s. 37).

Or. en

Tarkistus 100
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisäpalvelujen yhteydessä ajoneuvon 
sisäisellä eCall-järjestelmällä varustetut 
ajoneuvot voivat olla jäljitettävissä, jos 
käyttäjä on antanut sille nimenomaisen 
suostumuksensa. Palveluiden tarjoajaan 
sovelletaan direktiivin 95/46/EY 
säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen nykyisen sanamuodon mahdollisesti aiheuttama epävarmuus niiden täydentävien 
ja lisäpalveluiden osalta, joita kuluttajat voivat pyytää ajoneuvoon, on huolestuttava. Tässä 
yhteydessä on tehtävä selväksi ehdotuksen 6 artiklan 1 kohdassa, että vapaaehtoisissa ja 
täydentävissä palveluissa voidaan hyödyntää jatkuvaa jäljitystä eCall-järjestelmän kautta, jos 
kuluttajat antavat tälle suostumuksensa. Selvennys lisäisi johdonmukaisuutta 5 artiklan 
kanssa ja avaisi ajoneuvon sisäisen tietoympäristön muille palveluntarjoajille.

Tarkistus 101
Constance Le Grip

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Varustetun ajoneuvon omistajan 
vapaasti sopimia lisäpalveluita lukuun 
ottamatta eCall-palvelu ei lähetä mitään 
muita tietoja kuin 5 artiklan 2 kohdassa 
mainittuihin hätätilanteisiin liittyviä 
tietoja.

Or. fr

Tarkistus 102
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 b. Kaikki eCall-järjestelmät on 
varustettava katkaisimella, josta käyttäjä 
voi sulkea koko järjestelmän 
manuaalisesti.

Or. en

Tarkistus 103
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vähimmäistietoihin, jotka ajoneuvon 
sisäinen eCall-järjestelmä lähettää, on 
sisällyttävä ainoastaan tiedot, joita 
hätäpuhelujen asianmukainen käsittely 
edellyttää.

2. Vähimmäistietoihin, jotka ajoneuvon 
sisäinen eCall-järjestelmä lähettää, on 
sisällyttävä ainoastaan tiedot, joita 
hätäpuhelujen asianmukainen käsittely 
edellyttää. Näitä vähimmäistietoja saa 
säilyttää vain niin kauan kuin se 
hätäpuhelujen asianmukaisen 
työstämisen vuoksi on tarpeellista.

Or. de

Tarkistus 104
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. eCall-järjestelmän käyttäjältä on 
pyydettävä etukäteen nimenomainen 
suostumus henkilötietojen käsittelyyn. 
Tätä suostumusta ei voida sisällyttää 
yleisiin myyntiehtoihin.

Or. en
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Tarkistus 105
Heide Rühle, Toine Manders, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Valmistajien on varmistettava, että 
eCall-järjestelmän käyttäjät voivat 
manuaalisesti poistaa käytöstä ajoneuvon 
sisäisen eCall-järjestelmän.

Or. en

Tarkistus 106
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Valmistajien on taattava, että eCall-
palvelun käyttäjät saavat tietoonsa heistä 
tallennetut tiedot ja mahdollisuuden 
näiden tietojen poistamiseen milloin 
tahansa.

Or. de

Tarkistus 107
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Tämän asetuksen tarkoituksia varten 
kerättyjä henkilötietoja ei saa siirtää 
kolmannelle osapuolelle ilman 
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rekisteröidyn etukäteen antamaa 
nimenomaista suostumusta.

Or. en

Tarkistus 108
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 9 
artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin vaatimukset, 
jotka koskevat paikannuksen ja 
jäljitettävyyden kieltoa ja 1 kohdassa 
tarkoitettuja yksityisyyttä tukevia 
tekniikoita sekä 3 kohdassa tarkoitettuja 
yksityistä tietojen käsittelyä ja 
käyttäjätietoja koskevia yksityiskohtaisia 
sääntöjä.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 9 
artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin vaatimukset, 
jotka koskevat paikannuksen ja 
jäljitettävyyden kieltoa ja 1 kohdassa 
tarkoitettuja eCall-järjestelmän toiminnan
yksityisyyttä tukevia tekniikoita sekä 3 
kohdassa tarkoitettuja eCall-järjestelmän 
toiminnan yksityistä tietojen käsittelyä ja 
käyttäjätietoja koskevia yksityiskohtaisia 
sääntöjä.

Lisäpalveluiden tarjonnan tapauksessa 
palveluntarjoajaan sovelletaan direktiiviä 
95/46/EY.

Or. it

Perustelu

On syytä selkiyttää, että henkilötietojen suojaa koskevat delegoidut säädökset eivät koske 
kuluttajien pyytämiä lisäpalveluita, kun otetaan huomioon yhteisön jo ennestään 
voimassaoleva henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö. On tarpeen välttää erilaisten 
lainsäädäntöjen päällekkäisyyttä, mikä loisi oikeudellista epävarmuutta.

Tarkistus 109
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 4. Siirretään komissiolle valta antaa 
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9 artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin vaatimukset, 
jotka koskevat paikannuksen ja 
jäljitettävyyden kieltoa ja 1 kohdassa 
tarkoitettuja yksityisyyttä tukevia 
tekniikoita sekä 3 kohdassa tarkoitettuja 
yksityistä tietojen käsittelyä ja 
käyttäjätietoja koskevia yksityiskohtaisia 
sääntöjä.

9 artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, 
joissa määritellään tarkemmin vaatimukset, 
jotka koskevat paikannuksen ja 
jäljitettävyyden kieltoa ja 1 kohdassa 
tarkoitettuja eCall-toimintojen
yksityisyyttä tukevia tekniikoita sekä 
3 kohdassa tarkoitettuja eCall-toimintojen
yksityistä tietojen käsittelyä ja 
käyttäjätietoja koskevia yksityiskohtaisia 
sääntöjä.

Lisäpalvelujen osalta palveluiden 
tarjoajaan sovelletaan 
direktiivin 95/46/EY säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Tietosuoja-alan moninaiset ja päällekkäiset säännökset johtavat todennäköisesti 
oikeudelliseen epävarmuuteen kaikilla aloilla ja myös kuluttajien osalta. On siis tehtävä 
selväksi, että erityiset delegoidut säädökset eivät koske kuluttajien haluamia lisäpalveluita.

Tarkistus 110
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
7 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten viranomaisten on 1 päivästä 
lokakuuta 2015 myönnettävä EY-
tyyppihyväksyntä ajoneuvon sisäisen 
eCall-järjestelmän osalta ainoastaan niille 
uusille ajoneuvotyypeille, jotka ovat tämän 
asetuksen ja tämän asetuksen nojalla 
annettujen delegoitujen säädösten 
mukaisia. 

Kansallisten viranomaisten on 
12 artiklassa säädetystä päivämäärästä 
lähtien myönnettävä EY-tyyppihyväksyntä 
ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän 
osalta ainoastaan niille uusille 
ajoneuvotyypeille, jotka ovat tämän 
asetuksen ja tämän asetuksen nojalla 
annettujen delegoitujen säädösten 
mukaisia.

Or. fr

Tarkistus 111
Malcolm Harbour
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten viranomaisten on 1 päivästä 
lokakuuta 2015 myönnettävä EY-
tyyppihyväksyntä ajoneuvon sisäisen 
eCall-järjestelmän osalta ainoastaan niille 
uusille ajoneuvotyypeille, jotka ovat tämän 
asetuksen ja tämän asetuksen nojalla 
annettujen delegoitujen säädösten 
mukaisia.

Kansallisten viranomaisten on 
36 kuukauden kuluttua viimeisen tätä 
asetusta koskevan delegoidun säädöksen 
julkaisemisesta myönnettävä EY-
tyyppihyväksyntä ajoneuvon sisäisen 
eCall-järjestelmän osalta ainoastaan niille 
uusille ajoneuvotyypeille, jotka ovat tämän 
asetuksen ja tämän asetuksen nojalla 
annettujen delegoitujen säädösten 
mukaisia.

Or. en

Perustelu

Ennen lopullisten eCall-järjestelmää koskevien eritelmien hyväksymistä teollisuudelle on 
annettava riittävästi aikaa kehittää ja testata eCall-järjestelmiä ja niille on myös kerrottava 
tätä asetusta koskevissa delegoiduissa säädöksissä esitetyistä vaatimuksista. Lisäksi olisi 
suotavaa, että tarvittava infrastruktuuri olisi olemassa joko ennen tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvojen pakollisia eCall-järjestelmien asennuksia tai sillä 
hetkellä.

Tarkistus 112
Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten viranomaisten on 1 päivästä 
lokakuuta 2015 myönnettävä EY-
tyyppihyväksyntä ajoneuvon sisäisen 
eCall-järjestelmän osalta ainoastaan niille 
uusille ajoneuvotyypeille, jotka ovat tämän 
asetuksen ja tämän asetuksen nojalla 
annettujen delegoitujen säädösten 
mukaisia.

Kansallisten viranomaisten on 1 päivästä 
lokakuuta 2015 myönnettävä EY-
tyyppihyväksyntä ajoneuvon sisäisen 
eCall-järjestelmän ja yhteentoimivan, 
standardoidun ja avoimen käytön 
mahdollistavan ajoneuvon sisäisen 
järjestelmän osalta ainoastaan niille uusille 
ajoneuvotyypeille, jotka ovat tämän 
asetuksen ja tämän asetuksen nojalla 
annettujen delegoitujen säädösten 
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mukaisia, sillä edellytyksellä, että 
1 päivään huhtikuuta 2014 mennessä:
a) edellä 5 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut 
delegoidut säädökset ja standardit ovat 
tulleet voimaan ja
b) edellä 5 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen paikannuspalvelujen 
alkuvaiheen toimintavalmiudet on 
varmistettu.

Or. en

Tarkistus 113
Olga Sehnalová
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Tätä asetusta ei sovelleta pieninä 
sarjoina valmistettaviin ajoneuvoihin.

Or. en

(Yhdenmukaistetaan johdanto-osan 11 kappaleen ja liitteen 3 b kohdan kanssa.)

Tarkistus 114
Olga Sehnalová

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi myöntää tietyille luokkien 
M1 ja N1 ajoneuvoille tai ajoneuvojen 
alaluokille poikkeuksen 4 artiklassa 
vahvistettuun velvoitteeseen, joka koskee 
ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän 
asentamista, jos komission tekemän tai 
teettämän kustannus-hyötyanalyysin 
perusteella ja kaikki merkitykselliset 
turvallisuusseikat huomioon ottaen 

1. Komissio voi myöntää tietyille luokkien 
M1 ja N1 ajoneuvojen alaluokille 
poikkeuksen 4 artiklassa vahvistettuun 
velvoitteeseen, joka koskee ajoneuvon 
sisäisen eCall-järjestelmän asentamista, jos 
komission tekemän tai teettämän 
kustannus-hyötyanalyysin perusteella ja 
kaikki merkitykselliset turvallisuusseikat 
huomioon ottaen tällaisten järjestelmien 
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tällaisten järjestelmien soveltaminen ei 
osoittaudu asianmukaiseksi kyseisessä
ajoneuvossa tai ajoneuvoluokassa.

asentaminen ei osoittaudu
välttämättömäksi 
tieliikenneturvallisuuden parantamisen 
kannalta, koska kyseinen ajoneuvoluokka 
on suunniteltu ensisijaisesti 
maastokäyttöön tai siinä ei ole soveltuvaa
käynnistysmekanismia. Tällaisten 
poikkeusten on oltava määrältään 
vähäisiä.

Or. en

Tarkistus 115
Olga Sehnalová

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
9 artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä 
1 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten 
vahvistamiseksi. Tällaiset poikkeukset 
koskevat erikoiskäyttöön tarkoitettuja 
ajoneuvoja ja turvatyynyttömiä 
ajoneuvoja, ja ne ovat lukumäärältään 
vähäisiä.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
9 artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä 
1 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten 
vahvistamiseksi. 

Or. en

Tarkistus 116
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 5 artiklan 7 kohdan, 6 
artiklan 4 kohdan ja 8 artiklan 2 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden

5. Edellä olevan 5 artiklan 7 kohdan, 
6 artiklan 4 kohdan ja 8 artiklan 2 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen
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kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. de

Tarkistus 117
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) edellä olevan 6 artiklan määräysten 
rikkomukset

Or. de

Tarkistus 118
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Raportointi

Komissio raportoi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle televiestintä-
ja hätäkeskusinfrastruktuurien eCall-
valmiuksista kaikissa jäsenvaltioissa. Jos 
tästä raportoinnista käy selvästi ilmi, että 
eCall-infrastruktuuri ei ole toiminnassa 
kaikissa jäsenvaltioissa ennen pakollisten 
eCall-järjestelmien 
tyyppihyväksyntävaatimusten 
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käyttöönottoa, komissio esittää muutosta 
tähän asetukseen tarkistaakseen 
12 artiklassa säädettyä soveltamisen 
alkamispäivää.

Or. en

Perustelu

On suotavaa, että tarvittava infrastruktuuri olisi olemassa joko ennen tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvojen pakollisia eCall-järjestelmien asennuksia tai sillä 
hetkellä.

Tarkistus 119
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
10 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 b artikla
Uudelleentarkastelu

Komissio antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle …* mennessä kuultuaan 
laajalti alan sidosryhmiä ja toteutettuaan 
alustavan vaikutustenarvioinnin 
kertomuksen eCall-järjestelmän 
yhteentoimivaa, standardoitua, varmaa ja 
avoimen käytön mahdollistavaa 
ympäristöä koskevien teknisten 
vaatimusten käyttöönoton 
toteuttavuudesta ajoneuvojen korjaus- ja 
ylläpitotarkoituksiin ja mahdollisesti 
tulevaisuudessa asennettavia sovelluksia 
tai palveluita varten ja esittää tämän 
yhteydessä tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen.
______________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä: 
kaksi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en
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Tarkistus 120
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 
2015.

Sitä sovelletaan 36 kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen ja sen delegoitujen 
säädösten julkaisemisesta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. fr

Tarkistus 121
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä 
lokakuuta 2015.

Sitä sovelletaan 36 kuukauden kuluttua 
siitä, kun viimeinen tätä asetusta koskeva 
delegoitu säädös on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Ennen lopullisten eCall-järjestelmää koskevien eritelmien hyväksymistä teollisuudelle on 
annettava riittävästi aikaa kehittää ja testata eCall-järjestelmiä ja niille on myös kerrottava 
tätä asetusta koskevissa delegoiduissa säädöksissä esitetyistä vaatimuksista. 

Tarkistus 122
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 
2015.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2017.



PE523.081v01-00 52/52 AM\1009763FI.doc

FI

Or. de

Tarkistus 123
Olga Sehnalová
Ehdotus asetukseksi
Liite – 6 kohta
Direktiivi 2007/46/EY
Liite XI – lisäys 1 – 71 kohta

Komission teksti

6) Lisätään liitteessä XI olevassa lisäyksessä taulukkoon 71 kohta seuraavasti:
Kohta Aihe Säädöksen 

numero
M1 ≤
2 500 (1) kg

M1 >
2 500 (1) kg

M2 M3

71. eCall-
järjestelm
ä

Asetus (EU) 
N:o […]

A A Ei 
sovell
eta

Ei 
sove
lleta

Tarkistus

Poistetaan.

Or. en

(Yhdenmukaistetaan johdanto-osan 12 kappaleeseen ja 8 artiklaan esitettyjen tarkistusten 
kanssa.)


