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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ajoneuvoon asennettavan 
eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja 
direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta
(COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0316),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja/sekä 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0174/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon 19. syyskuuta 2013 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokunnan ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot 
(A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
                                               
1 Ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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NEUVOSTON ASETUS NEUVOSTON ASETUS
ajoneuvoon asennettavan eCall-
järjestelmän käyttöönottoa koskevista 
tyyppihyväksyntävaatimuksista ja 
direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta

ajoneuvoon asennettavan 112-palveluun 
perustuvan eCall-järjestelmän 
käyttöönottoa koskevista 
tyyppihyväksyntävaatimuksista ja 
direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Kaikkiin ajoneuvoihin asennettavan 
eCall-palvelun käyttöönotto kaikissa 
jäsenvaltioissa on ollut yksi tärkeimmistä 
liikenneturvallisuutta koskevista unionin 
tavoitteista vuodesta 2003 lähtien. 
Tavoitteeseen on pyritty käynnistämällä 
vapaaehtoista käyttöönottoa koskevia 
aloitteita, jotka eivät kuitenkaan ole vielä 
edenneet riittävästi.

Or. en

Tarkistus 3

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. Komission 
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olisi arvioitava edelleen, voidaanko 
ajoneuvoihin asennettavan eCall-
järjestelmän soveltamista koskevaa 
velvoitetta laajentaa lähitulevaisuudessa 
muihin ajoneuvoluokkiin, kuten 
raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin, 
linja-autoihin ja kaksipyöräisiin 
moottoriajoneuvoihin, ja annettava 
tarvittaessa säädösehdotus.

Or. en

Perustelu

Kuten komission tekemässä vaikutustenarvioinnissa todettiin, ajoneuvojen pakollista 
varustamista ajoneuvoon asennettavalla eCall-järjestelmällä voidaan laajentaa 
lähitulevaisuudessa moottoripyöriin, vaikka asiaa on vielä tutkittava. Myös rekat ja bussit 
hyötyisivät eurooppalaisen eCall-palvelun käyttöönotosta.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Yhteiseurooppalaiseen yleiseen 
hätänumeroon 112 (”yleinen hätänumero 
112”) perustuva julkinen, yhteentoimiva 
ja unionin laajuinen eCall-palvelu ja 
yksityiset eCall-palvelut (kolmansien 
osapuolten tukemat eCall-järjestelmät) 
voivat toimia rinnakkain edellyttäen, että 
toteutetaan tarvittavat toimet, joilla 
kuluttajille varmistetaan palvelujen 
tarjonnan jatkuvuus. Kaikki ajoneuvot 
olisi varustettava hätänumeroon 112 
perustavalla julkisella eCall-palvelulla, 
vaikka ajoneuvon ostaja valitsisi 
yksityisen palvelun, jotta varmistetaan, 
että hätänumeroon 112 perustuva 
julkinen eCall-palvelu on käytettävissä 
kaikissa jäsenvaltioissa ajoneuvon koko 
käyttöiän ajan ja että se on aina 
automaattisesti saatavilla.

Or. en
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Perustelu

Kolmansien osapuolten palveluihin perustuvia eCall-järjestelmiä voidaan käyttää 
hätänumeroon 112 perustuvan, ajoneuvoon asennetun eCall-järjestelmän rinnalla 
edellyttäen, että hätänumeroon 112 perustuva julkinen eCall-palvelu on aina käytettävissä 
ainakin varajärjestelmänä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Kuluttajille olisi annettava 
realistinen käsitys sekä ajoneuvon 
sisäisestä eCall-järjestelmästä että 
ajoneuvoon mahdollisesti asennetusta 
yksityisestä eCall-järjestelmästä sekä 
kattavat ja luotettavat tiedot mahdollisista 
lisätoiminnoista tai -palveluista, jotka 
kytkeytyvät ajoneuvoa varten tarjottuun 
yksityiseen hätäpalveluun tai ajoneuvoon 
asennettuihin hätäpalvelu- tai 
avunpyyntösovelluksiin, ja kolmansien 
osapuolten tarjoamien sovellusten 
ostamisen perusteella odotettavissa 
olevien palvelujen tasosta sekä niihin 
liittyvistä kustannuksista.

Or. en

Perustelu

Kuluttajille olisi tiedotettava selkeästi ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän ja ulkopuolisen 
palveluntarjoajan tarjoaman eCall-järjestelmän välisistä eroista, yksityisiin järjestelmiin 
liittyvistä toiminnoista ja mahdollisuudesta siirtyä milloin tahansa käyttämään unionin 
laajuista eCall-palvelua sekä käsitellä ulkopuolisten palveluntarjoajien antamia tietoja.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Ajoneuvojen pakollinen varustaminen (8) Ajoneuvojen pakollinen varustaminen 
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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.

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 niissä olisi 
noudatettava turvallisuutta, tietosuojaa ja 
yksityisyyden suojaa koskevia selkeitä 
standardeja. Näiden palvelujen olisi 
oltava aina kuluttajille valinnaisia.

Or. en

Tarkistus 7

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 ja 
ajoneuvoon mahdollisesti tulevaisuudessa 
asennettavien sovellusten tai palvelujen 
avoimen käytön mahdollistavaan 
ympäristöön. Koska tämä edellyttää 
teknistä ja oikeudellista taustatietoa, 
komission olisi kaikkia asianomaisia 
sidosryhmiä kuultuaan arvioitava 
viipymättä kaikki toimet, joilla voitaisiin 
edistää avoimen käytön mahdollistavaa 
ympäristöä ja varmistaa se, sekä 
annettava tarvittaessa asiaa koskeva 
säädösehdotus.
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Or. en

Perustelu

Avoimen käytön ympäristön varmistaminen tässä vaiheessa voi johtaa siihen, että 
hätänumeroon 112 perustuvan eCall-järjestelmän käyttöönotto viivästyy lisää, mikä olisi 
vahinko kaikille unionin teillä liikkuville. Komission olisi kuitenkin tehostettava toimiaan 
lisätäkseen palvelujen arvoa siten, että kuluttajat saisivat lisää hyötyä. Erityisesti on 
selvennettävä sitä, millä ehdoin yksityisiä eCall- tai lisäarvopalveluja tarjoavat kolmannet 
osapuolet voivat saada käyttöönsä ajoneuvoon asennettuun järjestelmään tallennettua tietoa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Ajoneuvoon asennettavien 
mahdollisten lisäsovellusten tai 
-palvelujen käyttöönotto ei saisi 
viivästyttää tämän asetuksen 
voimaantuloa ja täytäntöönpanoa.

Or. en

Perustelu

EU:n laajuisen ajoneuvoon asennettavan yhteentoimivan eCall-järjestelmän käyttöönotto on 
tärkeä edistysaskel liikenneturvallisuuden kannalta eikä sitä saisi näin ollen viivästyttää 
enempää.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Turvallisuusjärjestelmänä eCall-
järjestelmän on oltava mahdollisimman 
luotettava. Vähimmäistietojen ja 
puheensiirron oikeellisuus ja laatu olisi 
näin ollen varmistettava ja olisi 
kehitettävä yhtenäinen testausjärjestelmä, 
jolla varmistetaan ajoneuvon sisäisen 
eCall-järjestelmän pitkäikäisyys ja 
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kestävyys. Testaus olisi suoritettava 
ajoneuvojen määräaikaiskatsastusten 
yhteydessä asetuksen (EU) N:o …/…. 
mukaisesti 1*. Testausta koskevat 
yksityiskohtaiset määräykset olisi 
sisällytettävä kyseisen asetuksen 
liitteeseen.
__________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o .../... 
moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen määräaikaisista 
katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY 
kumoamisesta (EUVL L…). 
* EUVL: Pyydetään lisäämään numero, 
päivämäärä ja asiakirjan 
2012/0184(COD) viitetiedot.

Or. en

Perustelu

Ajoneuvo, joka on varustettu sisäisellä eCall-järjestelmällä, voi olla intensiivisessä käytössä 
useita vuosia ilman, että se vaurioituu liikenneonnettomuudessa vakavasti ja että eCall-112-
järjestelmä tänä aikana edes aktivoituu. Sisäistä eCall-järjestelmää olisi testattava 
määräajoin – näin varmistetaan, että se kykenee milloin tahansa aloittamaan automaattisen 
hätäpuhelun hätänumeroon 112 ja että se on toimintakykyinen koko ajoneuvon käyttöiän 
ajan.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Pieninä sarjoina valmistettavat 
ajoneuvot on direktiivin 2007/46/EY 
nojalla vapautettu vaatimuksista, jotka 
koskevat matkustajien suojaamista etu- ja 
sivutörmäyksessä. Tämän vuoksi tällaiset 
pieninä sarjoita valmistettavat ajoneuvot 
olisi vapautettava eCall-vaatimusten 
pakollisesta noudattamisesta.

(11) Pieninä sarjoina valmistettavat 
ajoneuvot on direktiivin 2007/46/EY 
nojalla vapautettu vaatimuksista, jotka 
koskevat matkustajien suojaamista etu- ja 
sivutörmäyksessä. Tämän vuoksi tällaiset 
pieninä sarjoina valmistettavat ajoneuvot 
olisi vapautettava tässä asetuksessa 
vahvistettujen eCall-vaatimusten 
pakollisesta noudattamisesta.
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Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tätä asetusta sovelletaan 1. lokakuuta 2015 lähtien, ja valmistajien on sopeuduttava teknisiin 
vaatimuksiin siihen päivään mennessä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen soveltamiseksi
sovelletaan direktiivin 2007/46/EY 3 
artiklassa ja komission delegoidun 
asetuksen (EU) N:o 305/201312 2 
artiklassa säädettyjen määritelmien lisäksi 
seuraavia määritelmiä:

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 
2007/46/EY 3 artiklassa vahvistettujen
määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä:

__________________
12 EUVL L 91, 3.4.2013, s. 1.

Or. en

Perustelu

Viittaus komission delegoituun asetukseen (EU) N:o 305/2013 tarkoittaisi käytännössä sitä, 
että komissio voi tarkistaa tämän ehdotuksen määritelmiä tarkistamalla delegoidun asetuksen 
vastaavaa määritelmää. Koska tässä asetuksessa tarkoitettuja määritelmiä pidetään 
olennaisena osana asetusta, niiden merkityksen määrittelyvaltuuksia ei voida delegoida 
komissiolle.
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Tarkistus 13

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
hätäjärjestelmää, joka koostuu 
ajoneuvoon asennetuista laitteista ja 
järjestelyistä, joilla aloitetaan, hallitaan ja 
toteutetaan eCall-lähetys, joka aktivoituu 
joko automaattisesti ajoneuvoon 
asennettujen antureiden kautta tai 
manuaalisesti ja joka lähettää yleisten
langattomien matkaviestinverkkojen kautta 
standardoidut vähimmäistiedot ja avaa 
numeroon 112 perustuvan äänikanavan 
ajoneuvossa olevien henkilöiden ja 
hätäkeskuksen välille;

Or. en

Perustelu

eCall-järjestelmän olisi oltava julkinen, unionin laajuinen hätäpuhelujärjestelmä.

Tarkistus 14

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.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Artiklassa ehdotetun kahden määritelmän yhdistelmä on erittäin sekava, koska termit 
näyttävät samanlaisilta tai ovat ainakin yhteydessä toisiinsa, mutta niiden määritelmät ovat 
päällekkäisiä eivätkä lainkaan terminologisesti yhdenmukaisia. Sekaannuksen välttämiseksi 
toinen määritelmä voidaan poistaa ja vain ensimmäistä määritelmää olisi sovellettava koko 
tekstiin.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) ’eCall-puhelulla’ hätänumeroon 112 
ajoneuvon sisäisestä eCall-järjestelmästä 
soitettua hätäpuhelua;

Or. en

Perustelu

Tämä asetukseen olennaisesti liittyvä määritelmä pitäisi esittää asetustekstissä erikseen.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b) ’hätäkeskuksella (PSAP)’ fyysistä 
paikkaa, jossa hätäpuheluja otetaan 
ensimmäisenä vastaan viranomaisen 
vastuulla tai kyseisen jäsenvaltion 
hyväksymän yksityisen organisaation 
vastuulla;

Or. en

Perustelu

Tämä asetukseen olennaisesti liittyvä määritelmä pitäisi esittää asetustekstissä erikseen.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c) ’vähimmäistiedoilla’ standardissa EN 
15722 (Road transport and traffic 
telematics – Esafety – ECall minimum set 
of data (MSD)) määriteltyjä tietoja, jotka 
lähetetään eCall-hätäkeskukseen;

Or. en

Perustelu

Tämä asetukseen olennaisesti liittyvä määritelmä pitäisi esittää asetustekstissä erikseen.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d) ’ajoneuvon varusteilla’ ajoneuvossa 
olevia laitteita, jotka antavat pääsyn tai 
joilla on pääsy niihin ajoneuvossa oleviin 
tietoihin, joita tarvitaan eCall-hälytyksen 
tekemiseen yleisen langattoman 
matkaviestinverkon välityksellä;

Or. en

Perustelu

Tämä asetukseen olennaisesti liittyvä määritelmä pitäisi esittää asetustekstissä erikseen.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 e kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 e) ’yleisellä langattomalla 
matkaviestinverkolla’ langattomia 
matkaviestinverkkoja, jotka ovat yleisesti 
saatavilla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/21/EY1 ja 
direktiivin 2002/22/EY2 mukaisesti;
__________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2002/21/EY, annettu 7 päivänä 
maaliskuuta 2002, sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen 
yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 
(puitedirektiivi) (EYVL L 108, 24.4.2002, 
s. 33).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/22/EY, annettu 7 päivänä 
maaliskuuta 2002, yleispalvelusta ja 
käyttäjien oikeuksista sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla 
(yleispalveludirektiivi) (EYVL L 108, 
24.4.2002, s. 51).

Or. en

Perustelu

Tämä asetukseen olennaisesti liittyvä määritelmä pitäisi esittää asetustekstissä erikseen.

Tarkistus 20

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 on varustettu ajoneuvoon 
asennetulla, sisäisellä eCall-järjestelmällä 
tämän asetuksen ja tämän asetuksen nojalla 
annettujen delegoitujen säädösten 
mukaisesti.



PR\1006297FI.doc 17/27 PE521.605v01-00

FI

Or. en

Perustelu

Vaikka eCall-toiminto voitaisiin tarjota joiltakin osin käyttämällä mukana kulkevia laitteita 
(kuten matkapuhelimia), niiden pakollisen käyttöönoton uusissa tyyppihyväksytyissä 
ajoneuvoissa olisi perustuttava ajoneuvoon asennettuihin laitteisiin, koska mukana kulkevat 
laitteet voidaan irrottaa tai niiden aktivointi saattaa unohtua.

Tarkistus 21

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, 
joka havaitaan yhden tai useamman 
ajoneuvoon asennetun sensorin ja/tai 
prosessorin aktivoiduttua.

Or. en

Perustelu

Tämä valmistajia koskeva olennaisen tärkeä velvoite on määriteltävä siten, että ”vakava 
onnettomuus” voitaisiin ymmärtää yksiselitteisesti. Olisi näin ollen tarkennettava, että 
vakavalla onnettomuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa yksi tai useampi sensori ja/tai 
prosessori ajoneuvon sisällä havaitsee onnettomuuden ja aktivoituu.

Tarkistus 22

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 

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

Or. en

Perustelu

Ajoneuvon sisäinen eCall-järjestelmä on asennettava kaikkiin uusiin ajoneuvotyyppeihin.

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäinen ja toinen alakohta eivät 
rajoita ajoneuvon omistajan oikeutta 
käyttää ajoneuvon sisäisen eCall-
järjestelmän lisäksi muuta ajoneuvoon 
asennettua hätäpuhelujärjestelmää, joka 
tarjoaa samanlaisen palvelun. Tässä 
tapauksessa kyseessä olevan muun 
hätäpuhelujärjestelmän on vastattava 
standardia EN 16102 ”Intelligent 
transport system-ESafety-PanEuropean 
eCall-Operating requirements” ja 
valmistajien tai palveluntarjoajien on 
osoitettava, että ajoneuvon sisäiseen 
järjestelmään sisältyy kytkinmekanismi, 
jolla varmistetaan, että vain yksi 
järjestelmä kerrallaan on aktiivinen ja 
että ajoneuvon sisäinen eCall-järjestelmä 
käynnistyy automaattisesti, jos toinen 
hätäpuhelujärjestelmä ei ole käytössä.

Or. en

Perustelu

Kolmansien osapuolten palveluihin perustuvia eCall-järjestelmiä voidaan käyttää 
hätänumeroon 112 perustuvan, ajoneuvoon asennetun eCall-järjestelmän rinnalla 
edellyttäen, että hätänumeroon 112 perustuva julkinen eCall-palvelu on aina käytettävissä 
ainakin varajärjestelmänä.
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Tarkistus 24

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 eCall-järjestelmien 
vastaanottimet ovat yhteensopivia 
satelliittinavigointijärjestelmien, myös 
Galileo- ja EGNOS-järjestelmien, 
tarjoamien paikannuspalveluiden kanssa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon “ajoneuvon sisäistä järjestelmää” koskevan määritelmän 
poisto.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tyyppihyväksyntää varten hyväksytään 
ainoastaan sellaiset ajoneuvon sisäiset 
eCall-järjestelmät, jotka voidaan testata.

4. Tyyppihyväksyntää varten hyväksytään 
ainoastaan sellaiset ajoneuvoon asennetut,
sisäiset eCall-järjestelmät, jotka voidaan 
testata.

Or. en

Perustelu

Vaikka eCall-toiminto voitaisiin tarjota joiltakin osin käyttämällä mukana kulkevia laitteita 
(kuten matkapuhelimia), niiden pakollisen käyttöönoton uusissa tyyppihyväksytyissä 
ajoneuvoissa olisi perustuttava ajoneuvon sisäisiin laitteisiin, koska mukana kulkevat laitteet 
voidaan irrottaa tai niiden aktivointi saattaa unohtua.

Tarkistus 26

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

5 a. Valmistajien on osoitettava, että 
ajoneuvon matkustajia varoitetaan, jos 
laitteen itse suorittaman testin aikana tai 
sen jälkeen havaitaan, että järjestelmässä 
on vakava virhe, jonka vuoksi eCall-
puhelu ei ehkä onnistuisi.

Or. en

Tarkistus 27

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. en

Perustelu

Mukautetaan valmistajan velvoitetta tarjota ajoneuvon korjaus- ja ylläpitotiedot 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen 
(Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen 
saatavuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti.

Tarkistus 28

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 

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

varten.

Or. en

Perustelu

Tarkistukset direktiiviin 2007/46/EY mainitaan jo tämän ehdotuksen 11 artiklassa. Jos tämä 
asetus hyväksytään, se ja sen perusteella hyväksytyt delegointisäädökset muodostavat 
erillisasetuksen kyseisellä direktiivillä vahvistetussa EY-tyyppihyväksyntämenettelyssä.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

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 tarkoitettujen 
teknisten vaatimusten ja testien on 
perustuttava 2, 3, 4 ja 6 kohdassa 
vahvistettuihin vaatimuksiin sekä 
soveltuvin osin seuraaviin standardeihin:

Or. en

Perustelu

Kyseisessä 2 kohdassa määritellään erittäin tärkeä vaatimus, joka liittyy eCall-järjestelmän 
toimintaan ja joka olisi otettava huomioon, kun teknisiä vaatimuksia ja testejä määritellään 
yksityiskohtaisesti.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) aikaraja tietojen säilyttämiselle 
ajoneuvon sisäisessä järjestelmässä;

f) aikaraja tietojen säilyttämiselle 
ajoneuvon sisäisessä eCall-järjestelmässä;

Or. en



PE521.605v01-00 22/27 PR\1006297FI.doc

FI

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon “ajoneuvon sisäistä järjestelmää” koskevan määritelmän 
poisto.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kaikki tarvittavat lisätiedot, jotka 
koskevat henkilötietojen käsittelyä 
yksityisen eCall-palvelun ja/tai muun 
lisäarvopalvelun tarjonnan yhteydessä.

i) kaikki tarvittavat lisätiedot, jotka 
koskevat henkilötietojen käsittelyä 
yksityisen eCall-palvelun ja/tai muun 
lisäarvopalvelun tarjonnan yhteydessä, 
ottaen erityisesti huomioon, että 
ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän ja 
yksityisten eCall-järjestelmien tai muun 
lisäarvopalvelun suorittamassa 
tietojenkäsittelyssä voi olla eroja, etenkin 
ajoneuvon jatkuvan paikannuksen osalta.

Or. en

Perustelu

Kuluttajille olisi annettava edelleen selkeää tietoa ulkopuolisten palveluntarjoajien 
toteuttamasta tietojen käsittelystä.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Valmistajien on annettava 3 kohdassa 
tarkoitetut tiedot ajoneuvon luovutuksen 
yhteydessä annettavien teknisten 
asiakirjojen kanssa.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa olisi myös selvennettävä, miten kuluttajille on annettava tietoa henkilötietojen 
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käsittelystä.

Tarkistus 33

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 yksityisyyttä tukevia 
tekniikoita sekä 3 kohdassa tarkoitettuja
henkilötietojen käsittelyä ja käyttäjätietoja 
koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä.

Or. en
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PERUSTELUT

Johdanto

Komission tietojen mukaan vuonna 2012 Euroopan teillä kuoli noin 28 000 ihmistä ja 
loukkaantui yli 1,5 miljoonaa yli miljoonassa liikenneonnettomuudessa. Traagisten 
kuolemantapausten ja loukkaantumisten lisäksi onnettomuuksista aiheutuu vuosittain 
yhteiskunnalle kustannuksia noin 130 miljardia euroa. 

Euroopan unioni on erittäin sitoutunut vähentämään liikenneonnettomuuksien määrää ja 
lievittämään niistä aiheutuvia seurauksia. Tässä mielessä eCall-palvelusta on suurta hyötyä, 
kun se on valmis ja jokaisen autoilijan käytössä koko EU:n alueella. Sen tärkeimmiksi eduiksi 
muodostuvat liikennekuolemien vähentäminen ja liikenneonnettomuuksien aiheuttamien 
vammojen vakavuuden lieventäminen, koska hätäpalvelut saapuvat nopeammin 
onnettomuuspaikalle.

Euroopan parlamentti on ollut eCall-palvelun käyttöönoton tärkeimpiä tukijoita jo kauan. Se 
hyväksyi 12. heinäkuuta 2012 suurella ääntenenemmistöllä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön eCall-
järjestelmästä: uusi 112-palvelu kansalaisille, jonka yhteisesittelijänä Dieter-Lebrecht Kochin 
kanssa toimi myös tämän mietinnön esittelijä. Mietinnössä pidettiin valitettavana, että eCall-
järjestelmän vapaaehtoinen käyttöönotto on viivästynyt eikä ollut siihen mennessä edistynyt, 
ja pantiin merkille komission vaikutustenarviointi, jonka mukaan eCall-järjestelmän 
pakollinen käyttöönotto lainsäädännön kautta on vain yksi vaihtoehto myönteiseen tulokseen 
pääsemiseksi. Parlamentti kehotti sen jälkeen 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.

Esittelijä pitää näin ollen komission ehdotusta ajoneuvojen pakollisesta varustamisesta 
ajoneuvoon asennettavalla eCall-järjestelmällä tervetulleena. Se esitettiin yhdessä 
yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevan ehdotuksen kanssa. 
Jos nämä kaksi ehdotusta hyväksytään, ne täydentävät eCall-järjestelmän sääntelykehystä ja 
näin varmistetaan, että lokakuusta 2015 lähtien kaikki uudet henkilöautot ja kevyet 
hyötyajoneuvot varustetaan hätänumeroon 112 perustuvalla eCall-järjestelmällä ja että 
hälytyskeskuksiin luodaan tarvittava infrastruktuuri eCall-hätäpuheluihin vastaamiseksi ja 
niiden käsittelemiseksi asianmukaisesti. Näin varmistetaan unionin laajuisen eCall-palvelun 
yhteensopivuus, yhteentoimivuus ja jatkuvuus. 

Esittelijän mukaan molemmat ehdotukset vastaavat hyvin suuressa määrin parlamentin 
pyyntöjä ja hän ehdottaa niiden perusosien hyväksymistä. Jos parlamentti hyväksyy 
komission ehdotukset ja käsittelee ne nopeasti, se pysyisi eCall-järjestelmän käyttöönoton 
kannattajien eturivissä ja auttaisi omalta osaltaan ottamaan järjestelmän käyttöön sovittuun 
määräaikaan vuonna 2015 mennessä.

Erityisesti esittelijä tukee mietinnön aiheena olevaa komission ehdotusta ajoneuvoon 
asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja 
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siihen liittyviä tavoitteita. Hän katsoo kuitenkin, että joitakin erityisiä näkökohtia olisi 
lujitettava entisestään tai selvennettävä, jotta hyöty koituisi kaikille osapuolille. 

Muut hätä- ja/tai lisäarvopalvelut (avoimen käytön ympäristö)

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 
anturijärjestelmiin), jotka voivat tarjota perustan useille ajoneuvoihin asennettaville 
sovelluksille tai palveluille. 

Jotta turvataan kuluttajien vapaa valinta ja tasapuolinen kilpailu ja samalla tuetaan innovointia 
ja tehostetaan kilpailukykyä, ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän olisi esittelijän 
mielestä perustuttava ajoneuvoon mahdollisesti tulevaisuudessa asennettavien sovellusten tai 
palvelujen avoimen käytön mahdollistavaan ympäristöön. Esittelijä pitää kuitenkin 
ensisijaisena myös turvallisuusnäkökohtia. Olisi varmistettava, että ajoneuvoon mahdollisesti 
asennettavien lisäsovellusten tai -palvelujen käyttöönotto ei viivästytä hätänumeroon 112 
perustuvan eCall-järjestelmän käyttöönottoa. Samalla komissiota olisi kannustettava 
tehostamaan toimiaan lisätäkseen palvelujen arvoa siten, että siitä hyötyisivät sekä kuluttajat 
että teollisuuden ala. Huomiota olisi kiinnitettävä etenkin henkilötietojen suojeluun.

Yksityiset hätäpuhelupalvelut (kolmansien osapuolten tukemat eCall-järjestelmät) 

Yksityiset hätäpuhelupalvelut otettiin käyttöön ensimmäisen kerran Euroopassa 1990-luvun 
lopussa. Niitä tarjoavat nyt eri automallit ja palveluntarjoajat. Ainoastaan noin 0,7 prosenttia 
ajoneuvoista on EU:ssa nykyisin varustettu yksityisillä eCall-järjestelmillä, eikä tämä osuus 
ole juurikaan nousussa. Nämä patentoidut järjestelmät eivät myöskään tarjoa EU:n laajuista 
yhteentoimivuutta tai jatkuvuutta. Palvelu on yleensä saatavilla vain kalliin hintaluokan 
autoissa ja maissa, joissa sille on selkeät liiketoimintamahdollisuudet.

Samoin kuin mahdollisten lisäsovellusten ja -palvelujen tarjoamisen kohdalla, esittelijä 
katsoo, että EU:n laajuinen hätänumeroon 112 perustuva julkinen eCall-palvelu ja yksityiset 
hätäpuhelupalvelut voivat toimia rinnakkain, mikäli ryhdytään tarvittaviin toimiin, joilla 
taataan palvelujen tarjonnan jatkuvuus kuluttajille ja toteutetaan tarvittavat toimet 
henkilötietojen suojaamiseksi. 

eCall-järjestelmän tulisi olla julkinen hätäpuhelupalvelu, joka on ilmainen ja jokaisen 
Euroopassa ajavan kuljettajan käytettävissä automerkistä riippumatta. Hätänumeroon 112 
perustuva julkinen ajoneuvon sisäinen eCall-järjestelmä olisi asennettava kaikkiin 
ajoneuvoihin ja sen olisi oltava aina käyttövalmis ainakin varajärjestelmänä. Lisäksi 
kuluttajille olisi tiedotettava selkeästi ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän ja ulkopuolisen 
palveluntarjoajan tarjoaman eCall-järjestelmän välisistä eroista ja heillä olisi oltava 
mahdollisuus siirtyä milloin tahansa käyttämään unionin laajuista eCall-palvelua. 

Muita selvennyksiä

Edellä kuvattujen näkökohtien lisäksi esittelijä pitää tärkeänä varmistaa ehdotuksella, että 
ajoneuvoon asennetun eCall-järjestelmän pakollinen käyttöönotto uusissa 
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tyyppihyväksytyissä ajoneuvoissa perustuu ajoneuvoon asennettuihin laitteisiin mukana 
kulkevien laitteiden (kuten matkapuhelimet) sijasta, koska jälkimmäiset voidaan irrottaa tai 
niiden aktivointi saattaa unohtua. 

Lisäksi olisi tuettava komission ehdotusta ottaa käyttöön ajoneuvojen pakollinen 
varustaminen ajoneuvoon asennettavalla eCall-järjestelmällä alussa ainoastaan ajoneuvoissa, 
joita varten on jo olemassa soveltuva palvelun käynnistysmekanismi. Komissiota olisi 
kuitenkin kannustettava menemään eteenpäin tähän mennessä toteutettujen toimien 
perusteella ja ehdottamaan eCall-palvelun laajentamista mahdollisimman pian myös 
moottoripyöriin sekä raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin ja linja-autoihin.

Esittelijä katsoo myös, että eCall-järjestelmää olisi testattava määräajoin, jotta 
varmistettaisiin, että se on käyttökunnossa koko ajoneuvon käyttöiän ajan. Tämä näkökohta 
ylittää kuitenkin jo tyyppihyväksyntää koskevan lainsäädännön rajat ja asiasta ei voida antaa 
määräyksiä tässä ehdotuksessa. Näin ollen lainsäätäjiä olisi kannustettava pitämään eCall-
järjestelmän käyttöönotto mielessä tarkistettaessa määräaikaisista katsastuksista annettua 
direktiiviä 2009/40/EY.

Lopuksi esittelijä haluaa varmistaa lainsäädäntötekstin selvyyden ja ehdottaa näin ollen 
muutoksia asetuksen määritelmiin sekä komissiolle siirrettäviin, delegointiasetusten 
hyväksymistä koskeviin valtuuksiin.
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LIITE – LUETTELO KANNANOTTOJA JÄTTÄNEISTÄ SIDOSRYHMISTÄ

Vastuuvapauslauseke

Seuraavan sidosryhmien luettelon perustana on käytetty kokouksia, sähköpostiviestejä ja 
kannanottoja, jotka pidettiin tai laadittiin esittelijän tehtävään nimittämisen ja tämän 
mietintöluonnoksen jättämisen määräajan (lokakuussa 2013) välisenä aikana.

On syytä panna merkille, että luettelo ei ole kattava, sillä on vaikeaa luetteloida kaikki 
mietinnön innoituksen lähteenä toimineet implisiittiset mielipiteet ja edistämisponnistukset. 
On myös todettava, että tämä mietintöluonnos toimii ainoastaan lähtölaukauksena 
parlamentissa tehtävälle työlle, joka jatkuu keskusteluin ja lainsäädäntötoimin tämän 
säädöksen lopulliseen hyväksymiseen saakka. Sidosryhmät ilmaisivat kantojaan myös 
myöhemmissä vaiheissa, ja siksi alla olevaa luetteloa on pidettävä epätäydellisenä.

Esittelijä pyrkii tällä ”lobbaajien jalanjäljellä” kuitenkin osoittamaan avoimesti, mistä 
mietintöluonnos on saanut innoituksensa.

Sidosryhmien luettelo

 ACEA – Euroopan autonvalmistajien yhdistys
 AFCAR – Alliance for the Freedom of Car Repair
 BMW
 BOSCH
 CLEPA – European Association of Automotive Suppliers
 EENA
 ERTICO (eurooppalainen tieliikenteen telematiikan yhteistyöorganisaatio)
 ETSC – Euroopan liikenneturvallisuusneuvosto
 Euroopan GNSS-virasto
 FIA – Kansainvälinen autoliitto
 FIGIEFA (Fédération Internationale des Grossistes, Importateurs & Exportateurs en 

Fournitures Automobiles) – varaosakauppiaiden kansainvälinen liitto
 GDV – Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (Saksan 

vakuutusyhtiöiden keskusliitto)
 Hyundai
 IMA – Inter Mutuelles Assistance
 Insurance Europe
 JAMA
 PSA
 SNSA – Syndicat National des Sociétés d’Assistance
 Toyota Motor Europe
 VDA – German Association of the Automotive Industry

Esittelijä on tehnyt työtä asian parissa useita vuosia, myös valiokunta-aloitteisen mietinnön 
yhteisesittelijänä vuonna 2012. Esittelijän toimisto voi antaa lisätietoja sidosryhmien 
kannanotoista ennen kuin tämän mietinnön laatiminen aloitettiin.


