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Tarkistus 22
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
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. it

Tarkistus 23
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) On edelleen parannettava 112-
palvelun toimintaa kaikkialla Euroopan 
unionissa, jotta se tarjoaisi apua nopeasti 
ja tehokkaasti hätätilanteissa.

Or. lv

Tarkistus 24
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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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. 
Mahdollisuuden tarjoaminen käyttäjille 
ottaa käyttöön eCall-järjestelmä toisi 
tämän palvelun kaikkien kansalaisten 
ulottuville ja auttaisi näin vähentämään 
ihmisten kärsimyksiä ja pienentämään 
terveydenhuolto- ja muita kustannuksia.

Or. en

Perustelu

Koska eCall-järjestelmän valmistaa eri tuottaja kuin ajoneuvon valmistaja, valmistajan 
velvoittaminen lisäämään tuote tuotteeseensa on puuttumista vapaiden markkinoiden 
mekanismeihin, elinkeinovapauteen ja tasapainoisiin ”B to B” -suhteisiin, kun taas velvoite 
tarjota keinot tällaisen järjestelmän asentamiseksi soveltuu kilpaileville markkinoille.

Tarkistus 25
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) eCall-järjestelmä on merkittävä 
rakenne, joka koostuu moninaisista 
toimijoista, jotka huolehtivat 
ihmishenkien turvallisuudesta. Tämän 
vuoksi on ratkaisevan tärkeää, että 
vastuunäkökohta varmistetaan tällä 
asetuksella, jotta käyttäjät voivat luottaa 
täysimääräisesti sujuvasti toimivaan 
eCall-järjestelmään.

Or. en
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Tarkistus 26
Evžen Tošenovský

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 täyttä yhteentoimivuutta 
maailmanlaajuisten 
satelliittinavigointijärjestelmien
tarjoamien palveluiden kanssa ja erityisesti 
niiden järjestelmien kanssa, 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, kun ne ovat täysin 
toiminnassa.

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

Or. en

Tarkistus 27
Mario Pirillo

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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on kuitenkin arvioitava mahdollisuutta 
ulottaa ajoneuvojen pakollinen 
varustaminen ajoneuvoon asennettavalla 
eCall-järjestelmällä myös muihin 
ajoneuvoluokkiin, joita ei ole sisällytetty 
tähän asetukseen. 

Or. it

Tarkistus 28
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Or. en

Tarkistus 29
Françoise Grossetête

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 

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

lisäpalvelut pitäisi kuitenkin suunnitella 
siten, että ne eivät häiritse kuljettajaa.

Or. fr

Tarkistus 30
Jean-Pierre Audy

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 yksityisten palveluntarjoajien hätä-
ja/tai lisäarvopalveluita, jotka toimivat 
numeroon 112 perustuvan ajoneuvon 
sisäisen eCall-palvelun rinnalla tai sen 
pohjalta. Näiden lisäpalveluiden olisi 
kuitenkin oltava 
tieliikenneturvallisuudesta vastaavien 
viranomaisten tunnustaman 
toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä 
siten, että ne eivät häiritse kuljettajaa ja ne 
ovat kuluttajan valittavissa.

Or. fr

Tarkistus 31
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 32
Françoise Grossetête

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 kaikkien 
riippumattomien toimijoiden saatavilla 
korjaus- ja ylläpitotarkoituksiin olemassa 
olevan lainsäädännön mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 33
Ivo Belet

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 kaikkien osatekijöiden olisi 
oltava maksutta ja syrjimättä kaikkien 
riippumattomien toimijoiden saatavilla ja 
sen olisi perustuttava yhteentoimivaan, 
standardoituun ajoneuvoon mahdollisesti 
tulevaisuudessa asennettavien sovellusten 
tai palvelujen avoimen käytön 
mahdollistavaan ja standardoituun 
ympäristöön.

Ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen hankkimisen 
mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen
on kiireellisesti päästävä sopimukseen
ajoneuvon sisäisen järjestelmän teknisistä 
vaatimuksista ja päivitettävä nykyistä 
unionin lainsäädäntöä vastaavasti.

Or. en

Tarkistus 34
Mario Pirillo

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 

(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 
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ajoneuvoon mahdollisesti tulevaisuudessa 
asennettavien sovellusten tai palvelujen 
avoimen käytön mahdollistavaan 
ympäristöön.

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.

Or. it

Tarkistus 35
Mario Pirillo

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. it

Tarkistus 36
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tyyppihyväksyntäjärjestelmän 
johdonmukaisuuden säilyttämiseksi olisi 
tätä asetusta varten hyväksyttävä 
ainoastaan sellaiset ajoneuvon sisäiset 

(10) Tyyppihyväksyntäjärjestelmän 
johdonmukaisuuden säilyttämiseksi olisi 
tätä asetusta varten hyväksyttävä 
ainoastaan sellaiset ajoneuvon sisäiset 
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eCall-järjestelmät, jotka voidaan täysin 
testata.

eCall-järjestelmät, jotka voidaan täysin 
testata ja jotka perustuvat avoimeen 
lähdekoodiin.

Or. en

Tarkistus 37
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 38
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(16) Ajoneuvojen valmistajille ja palvelun 
tarjoajille olisi annettava riittävästi aikaa 
sopeutua tämän asetuksen teknisiin 
vaatimuksiin, jotta varmistetaan eCall-
järjestelmän täysimääräinen toiminta 
kaikkialla unionissa.

Or. en

Tarkistus 39
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 40
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 mahdollista varustaa 
käyttäjän niin halutessa ajoneuvon 
sisäisellä eCall-järjestelmällä tämän 
asetuksen ja tämän asetuksen nojalla 
annettujen delegoitujen säädösten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 41
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Valmistajien on osoitettava, että kaikki 
2 artiklassa tarkoitetut uudet 
ajoneuvotyypit on varustettu ajoneuvon
sisäisellä eCall-järjestelmällä tämän 

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

tämän asetuksen ja tämän asetuksen nojalla 
annettujen delegoitujen säädösten 
mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 42
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jotta turvataan vahva ja 
kilpailukykyinen autoteollisuus koko 
Euroopan unionissa, olisi syytä panna 
merkille, että sähköisten 
lisäominaisuuksien käyttöönotto autoissa 
olisi tehtävä liittämättä autoihin pakollisia 
teknisiä erityissovelluksia ja tavalla, jolla 
ei lisätä kilpailuoikeudellisista 
tutkimuksista julkiselle sektorille 
aiheutuvia kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 43
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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, joihin 
käyttäjät haluavat asennettavan eCall-
järjestelmän, valmistetaan siten, että 
varmistetaan, että eCall-puhelu Euroopan 
yleiseen hätänumeroon 112 käynnistyy 
automaattisesti, kun kyseessä on vakava 
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onnettomuus unionin alueella.

Or. en

Tarkistus 44
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
ajoneuvot, joihin on asennettu ajoneuvon 
sisäinen eCall-järjestelmä, rakennetaan 
siten, että varmistetaan, että eCall-puhelu 
Euroopan yleiseen hätänumeroon 112 
voidaan käynnistää myös manuaalisesti.

Or. en

Tarkistus 45
Ivo Belet

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, myös 
Galileo- ja EGNOS-järjestelmien, 
tarjoamien paikannuspalveluiden kanssa 
12 kuukauden kuluttua siitä, kun ne 
tulevat toimintakykyisiksi.

Or. en



AM\1012279FI.doc 15/23 PE524.771v01-00

FI

Tarkistus 46
Evžen Tošenovský

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 
maailmanlaajuisten
satelliittinavigointijärjestelmien, myös 
Galileo- ja EGNOS-järjestelmien, 
tarjoamien paikannuspalveluiden kanssa, 
kun ne aloittavat toimintansa.

Or. en

Tarkistus 47
Mario Pirillo

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. it

Tarkistus 48
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän 
on oltava maksutta ja syrjimättä kaikkien 

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

syrjimättä kaikkien riippumattomien 
toimijoiden saatavilla vähintäänkin 
korjaus- ja ylläpitotarkoituksiin sekä 
sellaisten lisähuoltopalvelujen 
kehittämiseksi ja toteuttamiseksi, jotka 
perustuvat yhteentoimivaan, 
standardoituun ja ajoneuvoon 
mahdollisesti tulevaisuudessa 
asennettavien sovellusten tai palvelujen 
avoimen käytön mahdollistavaan 
ympäristöön.

Or. de

Tarkistus 49
Ivo Belet

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

Tarkistus 50
Konrad Szymański

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.
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Or. en

Tarkistus 51
Mario Pirillo

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. it

Tarkistus 52
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Ajoneuvojen valmistajat ja 
riippumattomat toimijat sopivat komission 
valvonnassa tammikuuhun 2017 
mennessä teknisistä vaatimuksista 
yhteentoimivaa, standardoitua, varmaa ja 
avoimen käytön mahdollistavaa 
ympäristöä varten, johon ajoneuvoon 
asennettava eCall-järjestelmä voi 
perustua, ajoneuvojen korjaus- ja 
ylläpitotarkoituksiin ja tulevaisuudessa 
asennettavia sovelluksia tai palveluita 
varten.

Or. en

Tarkistus 53
Konrad Szymański
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 a kohta (uusi)

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

Tarkistus 54
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Komissio luo näiden säädösten avulla 
tekniset edellytykset yhteentoimivalle, 
standardoidulle, turvalliselle ja avoimen 
käytön mahdollistavalle ympäristölle. 
Näin on varmistettava, että korjaus- ja
ylläpitotyöt ovat syrjimättä kaikkien 
markkinatoimijoiden saatavilla.

Or. de

Tarkistus 55
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valmistajien on direktiivin 95/46/EY ja Järjestelmän käyttöönotossa on 
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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.

varmistettava Euroopan unionin alueella 
oleskeleviin henkilöihin sovellettavien 
tietosuojasääntöjen noudattaminen, 
erityisesti mitä tulee järjestelmässä 
käytettyjen laitteiden jäljitysvalmiuksiin. 
Tällaisia laitteita voi asentaa ajoneuvoon 
ajoneuvon valmistaja ainoastaan 
loppukäyttäjän niin halutessa.

Or. en

Tarkistus 56
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

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.

Or. en

Perustelu

Siirretään alkuperäisestä kohdasta artiklaan.

Tarkistus 57
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ajoneuvoon asennettuun 
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järjestelmään tallennettua tietoa on 
säilytettävä rikosoikeudellista vastuuta 
koskevan kansallisen lakisääteisen 
ajanjakson ajan.

Or. ro

Tarkistus 58
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Ajoneuvon omistajuuden siirron 
yhteydessä on oltava mahdollista nollata 
järjestelmä ja poistaa tallennetut tiedot.

Or. ro

Tarkistus 59
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tieto siitä, että ajoneuvon sisäinen eCall-
järjestelmä on oletusarvoisesti toiminnassa;

b) tieto siitä, miten ajoneuvon sisäinen 
eCall-järjestelmä aktivoidaan ja että se ei 
ole oletusarvoisesti toiminnassa;

Or. en

Tarkistus 60
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – h alakohta
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Komission teksti Tarkistus

h) yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten 
rekisteröidyt voivat harjoittaa oikeuksiaan;

h) yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten 
rekisteröidyt voivat harjoittaa oikeuksiaan, 
myös riippumaton yhteyspiste, jonne voi 
valittaa;

Or. en

Tarkistus 61
Jean-Pierre Audy

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 2017 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 62
Françoise Grossetête

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 

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 
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mukaisia. annettujen delegoitujen säädösten 
mukaisia.

Or. fr

Tarkistus 63
Amelia Andersdotter
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
tällaisten järjestelmien soveltaminen ei 
osoittaudu asianmukaiseksi kyseisessä 
ajoneuvossa tai ajoneuvoluokassa.

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

Or. en

Tarkistus 64
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 5 artiklan 7 kohdassa, 
6 artiklan 4 kohdassa ja 8 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi […] päivästä 
[…][…] [Publications Office, please insert 
the exact date of entry into force].

Siirretään 5 artiklan 7 kohdassa, 6 artiklan 
4 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle seitsemän vuoden 
ajaksi […] päivästä […][…] [Publications 
Office, please insert the exact date of entry 
into force]. Komissio laatii siirrettyä 
säädösvaltaa koskevan kertomuksen 
viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 
tämän seitsemän vuoden pituisen kauden 
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päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Or. ro

Tarkistus 65
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 
2015.

Sitä sovelletaan vähintään 36 kuukauden 
kuluttua sen ja sen delegoitujen säädösten 
julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä sillä edellytyksellä, 
että kaikki jäsenvaltiot ovat perustaneet 
vaadittavan toiminnallisen 
infrastruktuurin.

Or. fr

Tarkistus 66
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2015. Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2017.

Or. fr


