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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotus

Komissio on tehnyt työtä eCall-palvelun parissa vuodesta 2005 lähtien ja pyrkinyt siihen, että 
se otettaisiin käyttöön vapaaehtoisesti. Koska vapaaehtoisuuteen perustuva lähestymistapa ei 
toiminut – nykyisin eCall-järjestelmä on ajoneuvoista ainoastaan noin 0,7 prosentissa –
komissio alkoi antaa lainsäädäntöä, jotta eCall olisi palveluna pakollinen uusissa 
ajoneuvoissa.

Euroopan parlamentti hyväksyi 3. heinäkuuta 2012 laajalla enemmistöllä valiokunta-
aloitteisen mietinnön ”eCall-järjestelmästä: uusi 112-palvelu kansalaisille”. Parlamentti katsoi 
mietinnössään, että eCall-järjestelmän tulisi olla julkinen EU:n laajuinen hätäpuhelupalvelu, 
joka on asennettu kiinteästi ajoneuvoon ja joka perustuu hätänumeroon 112 ja Euroopan 
laajuisiin standardeihin.
Komissio noudatti pitkälti parlamentin mietintöä kahdessa nyt käsiteltävänä olevassa 
ehdotuksessaan.

Komissio valitsi sääntelyyn perustuvan lähestymistavan. eCall-järjestelmän perustana ovat 
kaikkiin ajoneuvoihin tietyistä ajoneuvoluokista alkaen 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, nopeuttaa sen käyttöönottoa ja 
mahdollistaa eCall-järjestelmästä saatavan täysimääräisen hyödyn ihmishenkien 
pelastamisessa ja vammojen vakavuuden lieventämisessä. Tällaisen tehdasasennetun 
112-peruslaitteiston pohjalta ja sen rinnalla voidaan loppukäyttäjille tarjota muita ajoneuvon 
sisäisiä hätä- tai lisäarvopalveluita, joilla saavutetaan muita turvallisuuteen tai 
taloudellisuuteen liittyviä etuja.

Komissio antoi 8. syyskuuta 2011 EU:n laajuisen eCall-palvelun tukemisesta sähköisissä 
viestintäverkoissa hätänumeroon 112 perustuvien ajoneuvojen hätäpuhelujen (’eCalls’) 
välittämiseksi.

Jotta voitaisiin varmistaa, että komission eCall-strategian täytäntöönpano viedään loppuun ja 
että toiminnan kolme sidosryhmää (matkaviestinverkko-operaattorit, julkiset hätäpalvelut ja 
autoteollisuus) toteuttavat hätänumeroon 112 perustuvan eCall-palvelun ajoissa ja 
samanaikaisesti vuoteen 2015 mennessä, komissio ehdotti seuraavaa:

a) jäsenvaltioille annettu suositus, jotta matkaviestinverkko-operaattorit saadaan 
tukemaan eCalls-puhelujen välittämistä (viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian 
pääosaston vastuulla – annettu 8. syyskuuta 2011);

b) ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevan lainsäädännön nojalla laadittava ehdotus 
asetukseksi eCall-palvelun ajoneuvoon asennettavan osan pakollisesta käyttöönotosta 
uusissa tyyppihyväksytyissä ajoneuvoissa Euroopassa (yritys- ja teollisuustoiminnan 
pääosaston vastuulla – annettu 13. kesäkuuta 2013);
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c) älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevan direktiivin 2010/40/EU piiriin kuuluvassa 
komission delegoidussa asetuksessa vahvistettiin määritykset laitteille, joita 
hätäkeskukset tarvitsevat eCall-puhelujen asianmukaiseen vastaanottamiseen ja 
käsittelemiseen; sitä seurasi ehdotus, joka koski tarvittavan infrastruktuurin 
käyttöönottoa (liikenteen ja liikkumisen pääosaston vastuulla – annettu 13. kesäkuuta 
2013).

Myöhemmät, 13. kesäkuuta 2013 julkaistut ehdotukset olivat seuraavat:

1. ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteentoimivan EU:n laajuisen 
eCall-järjestelmän käyttöönotosta;

2. ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ajoneuvoon asennettavan 
eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja 
direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta.

Ehdotus asetukseksi

Ehdotuksessa muutetaan tyyppihyväksyntäasetusta edellyttämällä uuden tyyppisten 
henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen rakentamista, jotta varmistetaan, että vakavissa 
onnettomuuksissa hätäpuhelu (eCall) numeroon 112 käynnistyy automaattisesti. On myös 
oltava mahdollista aloittaa hätäpuhelu (eCall) numeroon 112 manuaalisesti.

Palvelussa tarjottavien tietojen luonteen vuoksi komissio edellyttää yksityisyyttä ja 
tietosuojaa koskevia sääntöjä.

Tätä asetusta sovelletaan 1. päivästä lokakuuta 2015.

Valmistelijan kanta

Valmistelija on samaa mieltä komission kanssa siitä, että soveltamisala rajataan luokkien N1 
ja M1 ajoneuvoihin. Hän pyytää komissiota tarkastelemaan uudelleen, onko soveltamisalaa 
laajennettava kaksipyöräisiin moottoriajoneuvoihin, raskaisiin hyötyajoneuvoihin ja linja-
autoihin. Lisäksi valmistajia kehotetaan asentamaan eCall-teknologia mahdollisimman pian 
nykyisiin luokkiin kuuluviin ajoneuvoihin, jotka valmistetaan 1. lokakuuta 2015 jälkeen.

Valmistelija kannattaa komission ajatusta, että asetus rajataan eCall-palvelun toimintaan. 
Valmistelija pitää tätä avoimesti saatavilla olevaa järjestelmää hyödyllisenä välineenä, joka 
hyödyttää EU:n kuljettajia valtavasti. Tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia, jotta tämän 
avoimen järjestelmän organisointia varten saadaan kattavat säännöt. Siksi valmistelija jättää 
komission ehdotuksen sellaiseksi kuin se on. Näin poliittiset päättäjät voivat edetä 
neuvotteluissa nopeasti, ja eCall-järjestelmää aletaan soveltaa ripeästi kaikissa uusissa 
ajoneuvoissa.

eCall-järjestelmän määritelmä

Valmistelija ehdottaa, että eCall-järjestelmästä käytettäisiin samaa määritelmää kuin 
delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 305/2013.
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Kolmannen osapuolen palvelut
Useat autonvalmistajat tarjoavat jo nyt kuljettajille yksityistä eCall-järjestelmää. Valmistelija 
ei pyri rankaisemaan näitä valmistajia kieltämällä kyseiset palvelut. Kolmannen osapuolen 
palvelut voidaan säilyttää. Kuljettajien on halutessaan voitava valita autoonsa tällainen 
järjestelmä. On kuitenkin tehtävä selväksi, että perusjärjestelmänä on 112-perusteinen 
eCall-järjestelmä. Järjestelmän on oltava julkinen ja kaikkien saatavilla ja se olisi asennettava 
kaikkiin uusiin autoihin 1. lokakuuta 2015 lähtien. Asiakkaalle on myös tehtävä selväksi, että 
– toisin kuin 112-perusteista eCall-järjestelmää käytettäessä – kolmannen osapuolen 
palvelujen käyttö saattaa mahdollistaa auton jäljittämisen.

Yksityisyys

Valmistelija pitää hyvin tärkeänä, että auton kuljettajan yksityisyyttä kunnioitetaan ja tietojen 
väärinkäyttöä vältetään. Tästä syystä hän kannattaa komission ehdotusta, että eCall on yleensä 
lepotilassa, jolloin auton jäljittäminen on mahdotonta. Valmistelija haluaa kuitenkin varoittaa 
kansalaisia siitä, että jos he valitsevat muun kolmannen osapuolen tarjoaman palvelun, tällä 
asetuksella ei enää kyetä takaamaan heidän yksityisyyttään.

Määräaikaiset katsastukset

Ajoneuvon sisäistä eCall-järjestelmää koskevien määräaikaisten katsastusten olisi kuuluttava 
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisia katsastuksia sekä direktiivin 
2009/40/EY kumoamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
soveltamisalaan.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Tieliikenteen turvallisuuden 
parantamiseksi entisestään tiedonannossa 
”Aika ottaa eCall käyttöön”6 ehdotetaan 
uusia toimenpiteitä, joilla otetaan käyttöön
ajoneuvojen hätäviestipalvelu unionissa 
ilman, että laiminlyödään 
teknologianeutraaliuden periaatetta. Yksi 
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pakollista asennusta kaikkiin uusiin 
ajoneuvoihin alkaen 
direktiivin 2007/46/EY liitteessä II 
määriteltyjen luokkien M1 ja N1 
ajoneuvoista.

ehdotetuista toimenpiteistä koskee eCall-
järjestelmän pakollista asennusta kaikkiin 
uusiin ajoneuvoihin alkaen 
direktiivin 2007/46/EY liitteessä II 
määriteltyjen luokkien M1 ja N1 
ajoneuvoista.

__________________ __________________
6 COM(2009)0434 lopull. 6 COM (2009)0434 lopull.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Unionin eCall-järjestelmän odotetaan 
vähentävän kuolonuhrien määrää unionissa 
ja tieliikenneonnettomuuksien 
aiheuttamien vammojen vakavuutta, koska 
se optimoi pelastusyksiköiden uhrien 
pelastamiseen käyttämän ajan.
eCall-järjestelmän pakollinen käyttöönotto 
toisi tämän palvelun kaikkien kansalaisten 
ulottuville ja auttaisi näin vähentämään 
ihmisten kärsimyksiä ja kustannuksia, 
jotka liittyvät terveydenhuoltoon, 
onnettomuuksien aiheuttamiin ruuhkiin 
ja teiden varsille asennettaviin 
hätäpuhelimiin.

Tarkistus 3

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 

(6) Tarkan ja luotettavan paikannustiedon 
tarjoaminen on olennainen osa ajoneuvoon 
asennetun eCall-järjestelmän tehokasta 
toimintaa. Siksi on aiheellista edellyttää 
järjestelmän yhteentoimivuutta 
toiminnassa olevien 
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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.

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.

Tarkistus 4

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 numeroon 112 
perustuvalla eCall-järjestelmällä olisi 
aluksi sovellettava ainoastaan uusiin 
henkilöautotyyppeihin ja kevyisiin 
hyötyajoneuvoihin (luokat M1 ja N1), joita 
varten on jo olemassa soveltuva palvelun 
käynnistysmekanismi. Nykyisiin 
ajoneuvoluokkiin kuuluviin ajoneuvoihin, 
jotka valmistetaan lokakuun 2015 jälkeen, 
olisi asennettava numeroon 112 perustuva 
eCall-järjestelmä mahdollisimman pian. 
Komission olisi arvioitava edelleen, 
voidaanko ajoneuvoihin asennettavaa 
numeroon 112 perustuvaa eCall-
järjestelmää soveltaa muihin 
ajoneuvoluokkiin, kuten raskaisiin 
tavarankuljetusajoneuvoihin, linja-
autoihin, kaksipyöräisiin 
moottoriajoneuvoihin ja 
maataloustraktoreihin, arvioitava tämän 
vaikutuksia ja annettava tarvittaessa 
säädösehdotus.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Kuluttajille olisi annettava 
realistinen käsitys sekä ajoneuvon 
sisäisestä numeroon 112 perustuvasta 
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.

Tarkistus 6

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 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 ja että ne vastaavat 
voimassa olevia tietosuojalakeja. Lisäksi 
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olisi varmistettava, että 
hätäpuhelukeskusten tehokasta työtä ei 
missään tapauksessa häiritä 
autonvalmistajien rinnakkaisilla 
hätäpalveluilla.

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 numeroon 112 
perustuvan eCall-järjestelmän olisi oltava 
maksutta ja syrjimättä kaikkien 
riippumattomien toimijoiden saatavilla ja 
sen olisi perustuttava yhteentoimivaan, 
ajoneuvoon mahdollisesti tulevaisuudessa 
asennettavien sovellusten tai palvelujen 
avoimen käytön mahdollistavaan 
turvattuun ja standardoituun
ympäristöön.

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.
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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 
kestävyys. Testaus olisi suoritettava 
ajoneuvojen määräaikaiskatsastusten 
yhteydessä asetuksen (EU) N:o …/…. 
mukaisesti18 a *. Testausta koskevat 
yksityiskohtaiset määräykset olisi 
sisällytettävä kyseisen asetuksen 
liitteeseen.
__________________
8 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o…/…, annettu … 
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.

Tarkistus 10

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 

(13) 29 artiklalla perustettu 
tietosuojatyöryhmä on antanut suosituksia, 
jotka sisältyvät 26 päivänä syyskuuta 2006 
hyväksyttyyn valmisteluasiakirjaan9

eCall-aloitteen vaikutuksista tietosuojaan ja 
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yksityisyyteen ja joiden mukaan kaiken 
ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän 
välityksellä tapahtuvan henkilötietojen 
käsittelyn olisi oltava yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä 
lokakuuta 1995 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
95/46/EY10 sekä henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 
sähköisen viestinnän alalla 12 päivänä 
heinäkuuta 2002 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/58/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.

yksityisyyteen ja joiden mukaan kaiken 
ajoneuvon sisäisen eCall-järjestelmän 
välityksellä tapahtuvan henkilötietojen 
käsittelyn olisi oltava yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä 
lokakuuta 1995 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
95/46/EY10 sekä henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 
sähköisen viestinnän alalla 12 päivänä 
heinäkuuta 2002 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/58/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 
käsittely hätäkeskuksissa 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 201, 31.7.2002, s. 37. 11 EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Autoon asennettua 
eCall-järjestelmää koskevan 
määräaikaisen katsastuksen olisi 
kuuluttava moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen määräaikaisia katsastuksia 
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sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamista 
koskevan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 12

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
voidakseen esimerkiksi toteuttaa 
tarvittavia testejä erilaisissa olosuhteissa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tässä asetuksessa vahvistetaan tekniset 
vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvojen 
EY-tyyppihyväksyntää ajoneuvon sisäisen 
numeroon 112 perustuvan
eCall-järjestelmän osalta.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’ajoneuvon sisäisellä eCall-
järjestelmällä’ tarkoitetaan järjestelmää, 
joka aktivoituu joko automaattisesti 
ajoneuvoon asennettujen antureiden kautta 
tai manuaalisesti ja joka lähettää 

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

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;

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2) ’ajoneuvoon upotettuna asennettavalla 
laitteella’ 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.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) ’eCall-puhelulla’ ajoneuvosta 
numeroon 112 tulevaa hätäpuhelua, joka 
tapahtuu joko automaattisesti, kun 
ajoneuvoon asennetut anturit laukeavat, 
tai manuaalisesti ja joka lähettää 
standardoidut vähimmäistiedot ja avaa 
äänikanavan ajoneuvon ja eCall-
hätäkeskuksen välillä yleisen langattoman 
matkaviestinverkon kautta;
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b) ’kolmannen osapuolen tarjoamalla 
eCall-järjestelmällä (TPS-eCall)’ tai 
’yksityisellä eCall-järjestelmällä’ 
tarkoitetaan standardin EN 16102: 2011 
mukaista hätäpuhelujärjestelmää, joka 
perustuu auton omistajan ja 
palveluntarjoajan väliseen sopimukseen, 
johon sisältyy tiedon välittäminen 
kolmannen osapuolen palveluntarjoajalle 
ja äänipuhelun avaaminen kolmannen 
osapuolen palveluntarjoajan kanssa 
langattomien matkaviestinverkkojen 
kautta.
Jos tapahtuu vakava onnettomuus, 
kolmannen osapuolen palveluntarjoaja 
avaa ääniyhteyden sopivimpaan 
hätäkeskukseen ja välittää kaikki 
onnettomuuteen liittyvät olennaiset tiedot, 
myös standardissa EN 15722 (Intelligent 
transport systems - eSafety – ’eCall’ 
minimum set of data) yksilöidyt tiedot, 
sopivimmalle hätäkeskukselle.

Perustelu

TPS eCall -järjestelmä on tarjonnut tärkeitä avustuspalveluita onnettomuustilanteissa jo 
useiden vuosien ajan. Euroopan laajuisen eCall-järjestelmän (EN 16072: 2011) lisäksi myös 
TPS eCall -järjestelmä (EN 16102: 2011) on standardoitu, jotta kumpikin henkiä säästävä 
järjestelmä voisi toimia samanaikaisesti ajoneuvossa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c) ’hätäkeskuksella’ tarkoitetaan 
fyysistä paikkaa, jossa hätäpuhelut 
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otetaan ensiksi vastaan viranomaisen tai 
kyseisen jäsenvaltion tunnustaman 
yksityisen tahon vastuulla tarkoituksena 
välittää tieto pelastuspalveluille;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 2 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d) ’ajoneuvon sisäisillä laitteilla’ 
tarkoitetaan ajoneuvoon asennettuja 
kiinteitä laitteita, jotka antavat pääsyn tai 
joilla on pääsy niihin ajoneuvossa oleviin 
tietoihin, joita tarvitaan eCall-hälytyksen 
tekemiseen yleisen langattoman 
matkaviestinverkon välityksellä.

Tarkistus 20

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 
yleiseen hätänumeroon 112 käynnistyy 
automaattisesti, kun kyseessä on sellainen
vakava onnettomuus unionin alueella, joka 
tunnistetaan yhden tai useamman anturin 
tai prosessorin aktivoituessa ajoneuvossa.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 22

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 numeroon 112 
perustuvan 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 ajoneuvoon upotettuna 
asennettuun järjestelmään sisältyy 
kytkinmekanismi, jolla varmistetaan, että 
vain yksi järjestelmä kerrallaan on 
aktiivinen ja että ajoneuvon sisäinen 
numeroon 112 perustuva 
eCall-järjestelmä käynnistyy 
automaattisesti, jos toinen 
hätäpuhelujärjestelmä ei ole käytössä.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikkien autonvalmistajien on 
ilmoitettava asiakkailleen ilmaisesta ja 
yleisesti saatavilla olevasta eCall-
järjestelmästä, joka perustuu 
hätänumeroon 112.

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 
ajoneuvoon upotettuna asennettavan 
laitteen vastaanottimet ovat yhteensopivia 
toiminnassa olevien
satelliittinavigointijärjestelmien, myös 
Galileo- ja EGNOS-järjestelmien, 
tarjoamien paikannuspalveluiden kanssa.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 a kohta (uusi)

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.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

6. Ajoneuvon sisäisen numeroon 112 
perustuvan eCall-järjestelmän kaikkien 
osien on oltava maksutta ja syrjimättä 
kaikkien riippumattomien toimijoiden 
saatavilla vähintäänkin ajoneuvojen
korjaus- ja ylläpitotarkoituksiin.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Tämän asetuksen voimantulon 
jälkeen ja tarvittaessa Euroopan komissio 
alkaa laatia teknisiä vaatimuksia 
yhteentoimivaa, standardoitua, varmaa ja 
avoimen käytön mahdollistavaa 
ympäristöä varten ajoneuvojen korjaus- ja 
ylläpitotarkoituksiin ja tulevaisuudessa 
asennettavia sovelluksia tai palveluita 
varten. Heti kun standardit ovat valmiina, 
eCall-järjestelmät perustuvat tämän 
ympäristön standardeihin.

Perustelu

Tämän asetuksen on perustuttava eCall-järjestelmän toimintaan. Avoimen käytön 
mahdollistava ympäristö on hyödyllinen ja sitä on kehitettävä, koska valinnanvapauden 
taatessaan siitä on valtavasti hyötyä EU:n kuljettajille. Tarvitaan kuitenkin lisätutkimuksia, 
jotta tämän avoimen järjestelmän organisointia varten saadaan kattavat säännöt. Tämän 
vuoksi komission on alettava laatia ehdotusta heti kun tämä asetus on hyväksytty.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ajoneuvon sisäiseen eCall-järjestelmään Ajoneuvon sisäiseen eCall-järjestelmään 
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on sisällytettävä yksityisyyttä tukevaa 
tekniikkaa, jotta eCall-käyttäjät saavat 
haluamansa tasoisen yksityisyyden suojan, 
ja lisäksi on toteutettava tarvittavat 
suojatoimet tarkkailun ja väärinkäytön 
estämiseksi.

on sisällytettävä yksityisyyttä tukevaa 
tekniikkaa, jotta eCall-käyttäjät saavat 
haluamansa tasoisen yksityisyyden suojan, 
ja lisäksi on toteutettava tarvittavat 
suojatoimet tarkkailun ja väärinkäytön 
estämiseksi. Autonvalmistajien on 
ilmoitettava asianmukaisesti 
asiakkailleen, että kolmannen osapuolen 
palvelun käyttäminen mahdollistaa 
jäljityksen ja että tämä saattaa vaikuttaa 
heidän yksityisyyteensä.

Tarkistus 29

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 numeroon 112 perustuva
eCall-järjestelmä lähettää hätäkeskukselle 
(PSAP-hätäkeskukselle), on sisällyttävä 
ainoastaan tiedot, joita hätäpuhelujen 
asianmukainen käsittely hätäkeskuksissa
edellyttää. Näitä vähimmäistietoja on 
tarkistettava säännöllisesti vapaaehtoisten 
vähimmäistietojen päivittämiseksi 
pakollisiksi tai mahdollisten hyödyllisten 
tietojen lisäämiseksi vähimmäistietoihin.

Perustelu

Kaikista ajoneuvoista ei vielä ole saatavilla joitakin hyödyllisiä tietoja, kuten esimerkiksi 
matkustajamäärä. Tiedot voivat olla myöhemmin saatavilla, kun tyyppihyväksyntäasetusta 
tulevaisuudessa päivitetään. Nykyiset vapaaehtoiset tiedot voivat silloin muuttaa pakollisiksi 
tiedoiksi.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

3. Valmistajan on varmistettava, että eCall-
käyttäjille annetaan selkeät ja kattavat 
tiedot ajoneuvon sisäisen eCall-
järjestelmän kautta tapahtuvasta tietojen 
käsittelystä, erityisesti seuraavista:

3. Valmistajan on varmistettava, että 
eCall-käyttäjät voivat valita vapaasti 
yksityisten eCall-palveluntarjoajien 
palveluiden välillä ja että heille annetaan 
selkeät ja kattavat tiedot yksityisen eCall-
järjestelmän kautta tapahtuvasta tietojen 
käsittelystä, erityisesti seuraavista:

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) aikaraja tietojen säilyttämiselle 
ajoneuvon sisäisessä järjestelmässä;

f) aikaraja tietojen säilyttämiselle 
ajoneuvoon upotettuna asennettavassa 
laitteessa;

Tarkistus 32

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 numeroon 112 
perustuvan eCall-järjestelmän ja 
yksityisten eCall-järjestelmien tai muun 
lisäarvopalvelun suorittamassa 
tietojenkäsittelyssä voi olla eroja, etenkin 
ajoneuvon jatkuvan paikannuksen osalta.
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Määräaikaiset katsastukset

7 a. Ajoneuvon sisäistä eCall-järjestelmää 
koskevien määräaikaisten katsastusten on 
kuuluttava moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen määräaikaisia katsastuksia 
sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamista 
koskevan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Poikkeukset Poikkeukset ja jälkiasennus

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Ajoneuvotyyppeihin, jotka hyväksytään 
ennen lokakuuta 2015, on mahdollista 
asentaa jälkikäteen eCall-järjestelmä sekä 
julkisille että yksityisille eCall-puheluille 
langattomalla päätelaitteella.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
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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].

2. Siirretään komissiolle tämän asetuksen 
voimaantulosta viiden vuoden ajaksi
5 artiklan 7 kohdassa, 6 artiklan 4 kohdassa 
ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä. Komissio
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen tämän viiden vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
seuraamuksista, joita sovelletaan 
valmistajiin tämän asetuksen säännösten 
rikkomisen johdosta, ja toteutettava kaikki 
toimenpiteet niiden täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 
tiedoksi nämä säännökset ja ilmoitettava 
sille niihin vaikuttavista myöhemmistä 
muutoksista viipymättä.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
seuraamuksista, joita sovelletaan 
valmistajiin tämän asetuksen ja vastaavien 
delegoitujen säädösten säännösten 
rikkomisen johdosta, ja toteutettava kaikki 
toimenpiteet niiden täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
erityisesti silloin, kun asetuksen 6 artiklaa 
on rikottu. Jäsenvaltioiden on annettava 
komissiolle tiedoksi nämä säännökset ja 
ilmoitettava sille niihin vaikuttavista 
myöhemmistä muutoksista viipymättä.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Kertomukset

10 a. Komissio laatii 1 päivään lokakuuta 
2018 mennessä Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle esitettävän 
arviointikertomuksen ajoneuvon sisäisen 
eCall-järjestelmän tuloksista. Komissio 
tarkastelee, olisiko asetuksen 
soveltamisalaa laajennettava muihin 
ajoneuvoluokkiin, kuten kaksipyöräisiin 
moottoriajoneuvoihin, raskaisiin 
hyötyajoneuvoihin ja linja-autoihin. 
Komissio antaa tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen.
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Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN
1.7.2013

Valmistelija
Nimitetty (pvä)

Philippe De Backer
3.9.2013

Valiokuntakäsittely 5.11.2013 16.12.2013

Hyväksytty (pvä) 17.12.2013
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Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, 
Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph 
Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De 
Veyrac, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline 
Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, 
Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg 
Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine 
Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri 
Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga 
Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, 
Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Karim 
Zéribi

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (187 art. 2 kohta)

Ivo Strejček


