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LYHYET PERUSTELUT

Yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-järjestelmän käyttöönotto ajoneuvoissa kaikissa EU:n 
jäsenvaltioissa on yksi unionin tärkeimmistä prioriteeteista ja osa maantieliikenteen 
turvallisuutta käsittelevää toimintaohjelmaa 2011–2020. Vuonna 2012 EU:n maanteillä 
tapahtui 1,1 miljoonaa onnettomuutta, joissa 28 000 ihmistä sai surmansa ja yli 1,5 miljoonaa 
loukkaantui.

Ajoneuvojen eCall-järjestelmän tarkoituksena on antaa hätäkeskuspalvelulle hälytys ja 
varmistaa vakavan onnettomuuden tapauksessa ammattitaitoisten pelastustyöntekijöiden ja 
asianmukaisten välineiden nopeampi saapuminen paikalle siten, että aikaa voitetaan noin 
kymmenen minuuttia. 

Tällä hetkellä vain noin 0,7 prosentissa ajoneuvoista EU:ssa on yksityinen eCall-järjestelmä. 
Se kuuluu jo erinäisten eurooppalaisten autonvalmistajien valikoimiin muiden palvelujen 
ohella (esim. tiepalvelut, dynaaminen navigointi).

Valmistelija pitää myönteisenä ehdotusta päätökseksi yhteentoimivan EU:n laajuisen 
eCall-järjestelmän käyttöönotosta maantieliikenteen turvallisuutta käsittelevän 
toimintaohjelman 2011–2020 sekä parlamentin 3. heinäkuuta 2012 antaman päätöslauselman 
(P7_TA (2012) 0274) mukaisesti.

Jotta jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön vastaavat hätäkeskusinfrastruktuurit ja jotta 
autonvalmistajat ehtivät toteuttaa kaikkiin uusiin autoihin teknisiä mukautuksia, jotka 
määritellään vuoden 2014 puolivälissä annettavissa delegoiduissa säädöksissä, ensimmäiseen 
päivään lokakuuta 2015 asetettu määräaika on kuitenkin kovin kunnianhimoinen. Valmistelija 
suosittaa näin ollen määräajan lykkäämistä kesäkuuhun 2016.

Lisäksi valmistelija ehdottaa jäsenvaltioille velvollisuutta varmistaa matkaviestintäpäätteestä 
soitetun 112-hätäpuhelun soittajan sijainninmäärityksen sama täsmällisyys- ja 
luotettavuustaso. 

eCall-järjestelmän käyttöönotto vahvistaa sen, että satelliittipaikantamisjärjestelmän 
sijaintitietoja voidaan tehokkaasti hakea ja siirtää matkaviestinverkoissa 112-palveluihin. 
Vaikka eCall-järjestelmän merkitystä ei pidä kyseenalaistaa, on kuitenkin syytä ottaa 
huomioon, että se vastaa vain noin 1,7 prosenttia1 EU:ssa vuosittain soitettavista 
hätäpuheluista. Komission tämänhetkinen ehdotus loisi tämän vuoksi epäoikeudenmukaisen 
tilanteen, jossa vain 112-palvelut määrittäisivät kansalaisten sijainnin oikein 
liikenneonnettomuuksien johdosta. 

Tämän velvoitteen ansiosta kansalaiset ja hätäkeskuspalvelut voisivat maksimoida 
satelliittipaikantamisjärjestelmän sijainninmääritysteknologian käytöstä yhteiskunnalle 

                                               
1 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252
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koituvan hyödyn, koska on arvioitu, että EU:ssa soitetaan vuosittain 5,5 miljoonaa 
eCall-puhelua, kun taas vuosittain soitetaan arviolta 320 miljoonaa hätäpuhelua.

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan, että kaikki kansalaiset, eivätkä vain ne, joiden 
ajoneuvoista on mahdollista tehdä eCall-puheluja, voivat hyötyä jo nykyisellään laajalti 
käytössä olevasta satelliittipaikantamisjärjestelmän sijainninmääritysteknologiasta.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja 
matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentti on pyytänyt 
kirjallisessa kannanotossaan 0044/2007, 
päätöslauselmassaan P7_TA(2011)0306 
sekä 31. toukokuuta 2013 esittämässään 
suullisesti vastattavassa kysymyksessä, 
että 112-hätäpuhelun soittajan 
täsmällinen ja luotettava 
sijainninmääritys mahdollistettaisiin 
vuonna 2007, 2011 tai 2013, ja tähän 
mennessä asia on edistynyt hyvin vähän,

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa kaikkien 
kansalaisten yhdenvertainen 
mahdollisuus käyttää 112- ja 
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hätäkeskuspalveluja, 
satelliittipaikannuksen mahdollistavasta 
matkaviestintäpäätteestä soitetun 
112-hätäpuhelun soittajan 
sijainninmäärityksen täsmällisyyden ja 
luotettavuuden olisi vastattava eCall-
puhelun soittajan sijainninmäärityksen 
täsmällisyys- ja luotettavuustasoa. 
Direktiivin 2009/136/EY 26 artiklassa, 
joka koskee hätäpalveluja ja 
eurooppalaista hätänumeroa, säädetään, 
että toimivaltaisten sääntelyviranomaisten 
on vahvistettava soittajan sijaintitietojen 
täsmällisyyttä ja luotettavuutta koskevat 
perusteet ja että komissio voi hyväksyä 
Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä 
kuultuaan teknisiä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä. 

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on viimeistään 1 päivänä 
lokakuuta 2015 otettava käyttöön eCall-
hätäkeskuksissa tarvittava infrastruktuuri, 
jota kaikkien sellaisten eCall-puheluiden, 
joista tarvittaessa on poistettu muut kuin 
hätäpuhelut, asianmukainen 
vastaanottaminen ja käsittely niiden 
alueella edellyttää, delegoidussa 
asetuksessa (EU) N:o 305/2013 
vahvistettujen määritysten mukaisesti, jotta 
voidaan varmistaa EU:n laajuisen eCall-
palvelun yhteensopivuus, yhteentoimivuus 
ja jatkuvuus. Tällä ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden oikeutta järjestää 
hätäkeskuspalvelunsa 
kustannustehokkaimmalla ja parhaiten sen 
tarpeisiin soveltuvalla tavalla, mihin 

Jäsenvaltioiden on viimeistään 1 päivänä 
kesäkuuta 2016 otettava käyttöön eCall-
hätäkeskuksissa tarvittava infrastruktuuri, 
jota kaikkien sellaisten eCall-puheluiden, 
joista tarvittaessa on poistettu muut kuin 
hätäpuhelut, asianmukainen 
vastaanottaminen ja käsittely niiden 
alueella edellyttävät, delegoidussa 
asetuksessa (EU) N:o 305/2013 
vahvistettujen määritysten mukaisesti, jotta 
voidaan varmistaa EU:n laajuisen eCall-
palvelun yhteensopivuus, yhteentoimivuus 
ja jatkuvuus. Jäsenvaltioiden on myös 
varmistettava, että satelliittipaikannuksen 
mahdollistavasta matkaviestintäpäätteestä 
soitetun 112-hätäpuhelun soittajan 
sijainninmäärityksen täsmällisyys ja 
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sisältyy myös mahdollisuus suodattaa 
puhelut, jotka eivät ole hätäpuheluita ja 
joita eCall-hätäkeskukset eivät välttämättä 
käsittele, erityisesti silloin, kun kyseessä 
ovat käyttäjän manuaalisesti aloittamat 
eCall-puhelut.

luotettavuus vastaavat eCall-puhelun 
soittajan sijainninmäärityksen 
täsmällisyys- ja luotettavuustasoa 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta annetun direktiivin 
95/46/EY mukaisesti, 1 päivään kesäkuuta 
2016 mennessä. Tällä ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden oikeutta järjestää 
hätäkeskuspalvelunsa 
kustannustehokkaimmalla ja parhaiten sen 
tarpeisiin soveltuvalla tavalla, mihin 
sisältyy myös mahdollisuus suodattaa 
puhelut, jotka eivät ole hätäpuheluita ja 
joita eCall-hätäkeskukset eivät välttämättä 
käsittele, erityisesti silloin, kun kyseessä 
ovat käyttäjän manuaalisesti aloittamat 
eCall-puhelut.

Or. en


