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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-strategiann 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); 



PE521.698v01-00 4/13 PA\1006695FI.doc

FI

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 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 

(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 
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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.

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

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Nykyisiin ajoneuvoluokkiin kuuluvat 
ajoneuvot, jotka valmistetaan lokakuun 
2015 jälkeen, olisi asennettava eCall-
järjestelmä mahdollisimman pian.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b. eCall-järjestelmän asentaminen 
kaksipyöräisiin moottoriajoneuvoihin, 
raskaisiin hyötyajoneuvoihin ja linja-
autoihin olisi alkuvaiheessa jätettävä 
tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Komission olisi teetettävä 
lisätutkimuksia ja vaikutustenarviointi 
siitä, voidaanko näihin ajoneuvoihin 
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asentaa hyvissä ajoin eCall-järjestelmä.

Or. en

Tarkistus 4

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.

Or. en

Tarkistus 5

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 
sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamista 
koskevan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen soveltamisalaan.

Or. en
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Tarkistus 6

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) ’ajoneuvon sisään 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.

Or. en

Tarkistus 7

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;

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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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 
SFS-EN 16102 -standardi ”Älykkäät 
kuljetusjärjestelmät. ECall. Kolmannen 
osapuolen tarjoaman tukipalvelun 
toiminnalliset 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 
hätäpuhelujärjestelmä ei toimi. 

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta



PE521.698v01-00 10/13 PA\1006695FI.doc

FI

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.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Ajoneuvon sisäiseen eCall-järjestelmään 
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.

Or. en

Tarkistus 12

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 
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laitteessa;

Or. en

Tarkistus 13

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.

Or. en

Tarkistus 14

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].

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 
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ennen kunkin kauden päättymistä.

Or. en

Tarkistus 15

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. 
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 
tiedoksi nämä säännökset ja ilmoitettava 
sille niihin vaikuttavista myöhemmistä 
muutoksista viipymättä.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

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 
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moottoriajoneuvoihin, raskaisiin 
hyötyajoneuvoihin ja linja-autoihin. 
Komissio antaa tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen.

Or. en


