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LYHYET PERUSTELUT

Komissio on tehnyt työtä eCall-palvelun parissa vuodesta 2005 lähtien. Alun perin komissio 
harkitsi järjestelmän käyttöönottamista ainoastaan vapaaehtoisena. Lähestymistapa osoittautui 
kuitenkin epäonnistuneeksi, sillä nykyisin vain noin 0,7 prosenttia ajoneuvoista on varustettu 
eCall-järjestelmällä.

Tilanteen korjaamiseksi komissio on nyt valinnut sääntelyyn perustuvan lähestymistavan, 
jossa eCall-järjestelmästä tulisi pakollinen uusissa ajoneuvoissa. Järjestelmän perustana ovat 
kaikkiin ajoneuvoihin asennettava Euroopan yleiseen hätänumeroon 112 perustuva 
tyyppihyväksytty laitteisto sekä puitteet eCall-puheluiden käsittelylle televiestintäverkoissa ja 
hätäkeskuksissa. Tämä lähestymistapa tuo EU:n laajuisen eCall-palvelun kaikkien 
eurooppalaisten saataville.

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). Esittelijä katsoo kuitenkin, että muita kuluttajille tarjottavia palveluja on 
käsiteltävä erityissä älykkäitä liikennejärjestelmiä ja telematiikka-alustoja koskevassa 
asetuksessa. Tyyppihyväksyntävaatimuksia koskevan eCall-asetuksen olisi keskityttävä 
yksinomaan eurooppalaisen 112-infrastruktuurin kautta tarjottaviin hätäpalveluihin. Avoimen 
käytön ympäristön käyttöönottaminen tässä vaiheessa saattaa johtaa omistusta ja vastuuta 
koskevaan lainsäädännölliseen tyhjiöön ja hätänumeroon perustuvan eCall-järjestelmän 
käyttöönoton viivästymiseen entisestään. Komission olisi kuitenkin ehdotettava viimeistään 
huhtikuussa 2014 asetusta lisäarvopalveluista, joista kuluttajat saavat lisäetuja.

Yksityiset hätäpuhelupalvelut (kolmansien osapuolten tukemat eCall-järjestelmät)

Kolmansien osapuolten tukemaa eCall-järjestelmää olisi voitava käyttää hätänumeroon 112 
perustuvan eCall-järjestelmän rinnalla ja siksi tekstiin olisi sisällytettävä kyseistä järjestelmää 
koskeva määritelmä. Tämän lisäksi kolmansien osapuolten palveluihin perustuvia 
eCall järjestelmiä olisi voitava käyttää hätänumeroon 112 perustuvan, ajoneuvoon asennetun 
eCall-järjestelmän rinnalla vain sillä edellytyksellä, että hätänumeroon 112 perustuva julkinen 
eCall-palvelu on aina käytettävissä ainakin varajärjestelmänä.

Muita selvennyksiä

Niiden erilaisten prosessien ja osien täsmentämiseksi, joista ajoneuvoon asennettava 
eCall-järjestelmä koostuu, esittelijä haluaa tarkentaa määritelmiä, jotka koskevat itse puhelua, 
välineistöä ja verkkoa, jossa tieto kuljetetaan, ja vastaanottajaa. Alkuperäisissä määritelmissä 
ei erotella selvästi näitä eri tekijöitä.

Yhteensopivuudesta Galileo- ja EGNOS-satelliittijärjestelmien kanssa esittelijä katsoo, että ei 
ole mahdollista saada valmiiksi paikannusvastaanottimien kehittämistä ennen kuin 
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paikannussatelliitit ovat täysimääräisesti käytettävissä. Ennen kuin tähän päästään, kyseisiä 
laitteita ei voida pitää pakollisina.

Jotta voidaan päättää eCall-järjestelmän lopullisesta eritelmästä, autoteollisuuden olisi saatava 
tietää kaikki delegoiduilla säädöksillä asetetut vaatimukset ja sille olisi annettava riittävästi 
aikaa kehittää ja arvioida järjestelmää. Esittelijä ehdottaa, että tämän säädöksen voimaantulon 
ajankohdaksi olisi asetettava kesäkuu 2016.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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.

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

Or. en
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Tarkistus 2

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 sovellettava ainoastaan 
uusiin henkilöautoihin ja kevyisiin 
hyötyajoneuvoihin (luokat M1 ja N1), joita 
varten on jo olemassa soveltuva palvelun 
käynnistysmekanismi.

Or. en

Tarkistus 3

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 kolmannen osapuolen 
hätäpalveluita, jotka toimivat numeroon 
112 perustuvan ajoneuvon sisäisen eCall-
palvelun rinnalla tai sen pohjalta. Nämä
hätäpalvelut pitäisi kuitenkin suunnitella 
siten, että ne eivät häiritse kuljettajaa, ja 
kuluttajille on annettava niitä koskeva 
valinnan vapaus.

Or. en

Tarkistus 4

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,
komission olisi kaikkia sidosryhmiä 
kuultuaan tehtävä ehdotus uudesta 
asetuksesta, joka koskee oheispalveluja ja 
standardoitua yhteentoimivaa 
telematiikka-alustaa, joka voitaisiin 
kehittää ajoneuvoon mahdollisesti 
tulevaisuudessa asennettavia sovelluksia 
tai palveluja varten. Tämän 
saavuttamiseksi komission olisi 
viimeistään huhtikuussa 2014 esitettävä 
tieliikenteen älykkäiden 
liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä 
tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen 
rajapintojen puitteista 7 päivänä 
heinäkuuta 2010 annettuun direktiiviin 
2010/40 sisällytetyt eritelmät ja päivitetty 
ensisijaisia toimia koskeva luettelo. On 
selvennettävä tarkemmin, millä ehdoin 
yksityisiä lisäarvopalveluja tarjoavat 
kolmannet osapuolet voivat saada 
käyttöönsä ajoneuvoon asennettuun 
järjestelmään tallennettua tietoa.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) 29 artiklalla perustettu 
tietosuojatyöryhmä on antanut suosituksia, 
jotka sisältyvät 26 päivänä syyskuuta 2006 
hyväksyttyyn valmisteluasiakirjaan9 eCall-
aloitteen vaikutuksista tietosuojaan ja 
yksityisyyteen ja joiden mukaan kaiken 

(13) 29 artiklalla perustettu 
tietosuojatyöryhmä on antanut suosituksia, 
jotka sisältyvät 26 päivänä syyskuuta 2006 
hyväksyttyyn valmisteluasiakirjaan9 eCall-
aloitteen vaikutuksista tietosuojaan ja 
yksityisyyteen ja joiden mukaan kaiken 
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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/EY11 (sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiivi) 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.

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/EY11 (sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiivi) vahvistettujen 
tietosuojasääntöjen mukaista, erityisesti 
sen varmistamiseksi, että ajoneuvon 
sisäisellä eCall-järjestelmällä sen
numeroon 112 perustuvassa 
tavanomaisessa käyttötilassa kerättyä 
dataa ei käytetä muihin tarkoituksiin 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.
10 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31. 10 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
11 EYVL L 31, 31.7.2002, s. 37. 11 EYVL L 31, 31.7.2002, s. 37.

Or. en

Tarkistus 6

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, koska 
testausta, relevanttien standardien 



PE522.901v02-00 8/15 PA\1009661FI.doc

FI

soveltamista sekä henkilötietoja ja 
yksityisyyden suojaa koskevat vaatimukset 
vahvistetaan delegoiduilla säädöksillä 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Or. en

Tarkistus 7

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 ajoneuvon 
varusteista sekä järjestelyistä, joilla 
aloitetaan, hallitaan ja toteutetaan eCall-
lähetys, joka aktivoituu joko 
automaattisesti ajoneuvoon asennettujen 
antureiden kautta tai manuaalisesti ja joka 
lähettää langattomien 
matkaviestinverkkojen kautta signaaleja, 
joiden avulla voidaan välittää
standardoidut vähimmäistiedot ja avata
numeroon 112 tai kolmansien osapuolten 
tukemaan eCall-puheluun perustuva 
äänikanava ajoneuvossa olevien 
henkilöiden ja hätäkeskuksen välille;

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b) ’kolmansien osapuolten palvelujen 
tukemalla eCall-puhelulla’ (TPS-eCall) 
standardin EN 16102: 2011 mukaista 
hätäpuhelujärjestelmää, johon sisältyy 
datan lähettäminen kolmannen osapuolen 
palveluntarjoajalle (TPSP) ja 
äänipuhelun yhdistäminen siihen 
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

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 e) ’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

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 f) ’langattomalla matkaviestinverkolla’ 
langattomia matkaviestinverkkoja, jotka 
ovat yleisesti saatavilla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/21/EY12a ja direktiivin 2002/22/EY12b
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mukaisesti;
__________________
12a 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).
12b 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

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

Tämä ei rajoita ajoneuvon omistajan 
oikeutta käyttää ajoneuvon sisäisen eCall-
järjestelmän lisäksi muuta ajoneuvoon 
asennettua hätäpuhelujärjestelmää, jolla 
tarjotaan vastaava palvelu. Siinä 
tapauksessa tämän toisen 
hätäpuhelujärjestelmän on täytettävä 
standardin EN 16102 (Intelligent 
transport system - eSafety- Third Party 
Services Supported eCall - Operating 
Requirements) vaatimukset. Valmistajien 
on osoitettava, että ajoneuvon sisäisessä 
järjestelmässä on katkaisumekanismi, 
jolla varmistetaan, että vain toinen 
järjestelmä on aktiivinen tiettynä 
ajankohtana ja että ajoneuvon sisäinen 
eCall-järjestelmä kytkeytyy 
automaattisesti päälle, jos toinen 
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hätäpuhelujärjestelmä ei toimi.

Or. en

Tarkistus 15

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.

Or. en

Tarkistus 16

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.

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

Or. en
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. 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.

7. 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.

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:

a) EN 16072 ’Intelligent transport system-
ESafety-PanEuropean eCall-Operating 
requirements’; 

a) CEN EN 16072: 2011 ’Intelligent 
transport system-eSafety-PanEuropean 
eCall-Operating requirements’

b) EN 16062 ’Intelligent transport systems-
ESafety-ECall high level application 
requirements (HLAP)’;

b) CEN EN 16062: 2011 ’Intelligent 
transport systems-eSafety-eCall high level 
application requirements (HLAP)’

c) EN 16454 ’Intelligent transport systems 
- eSafety - eCall end to end conformance 
testing’, siltä osin kuin on kyse ajoneuvon 
sisäisen eCall-järjestelmän 
vaatimustenmukaisuudesta 
yleiseurooppalaiseen eCall-järjestelmään 
nähden;

c) CEN EN 16454: Versio ’Intelligent 
transport systems - eSafety - eCall end to 
end conformance testing’, siltä osin kuin 
on kyse ajoneuvon sisäisen eCall-
järjestelmän vaatimustenmukaisuudesta 
yleiseurooppalaiseen eCall-järjestelmään 
nähden;

c a) CEN EN 15722: 2011 ’Intelligent 
transport systems - eSafety - eCall 
minimum set of data (MSD)’;
c b) uusi CEN EN 16102: 2011 
’Intelligent transportation systems – eCall 
Operating requirements for third party 
support’.

d) kaikki muut eCall-järjestelmiä koskevat 
eurooppalaiset standardit tai UNECE-
säännöt.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

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 sen tavanomaisessa
eCall-järjestelmään perustuvassa 
käyttötilassa kerättyä dataa ei käytetä 
muihin tarkoituksiin.

Or. en

Tarkistus 19

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 standardissa EN 
15722 ’Road transport and traffic 
telematics – eSafety – eCall minimum set 
of data (MSD)’ määritellyt tiedot, jotka 
lähetetään eCall-hätäkeskukseen;

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
7 artikla
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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
kesäkuuta 2016 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

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Kertomukset

Viimeistään 1 päivänä 2018 komissio 
arvioi ajoneuvon sisäisen 
eCall-järjestelmän levinneisyysasteen ja 
vaikutuksen. Tämä arviointi toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

Or. en


