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PR_COD_1amCom

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteentoimivan EU:n 
laajuisen eCall-järjestelmän käyttöönotosta
(COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0315),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 91 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0173/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

– on kuullut alueiden komiteaa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot 
(A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Muista hätäpuhelujärjestelmistä 
saatujen kokemusten mukaan käyttäjien 
manuaalisesti aloittamiin eCall-puheluihin 

(7) Muista hätäpuhelujärjestelmistä 
saatujen kokemusten mukaan käyttäjien 
manuaalisesti aloittamiin eCall-puheluihin 
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voi sisältyä neuvontapuheluita. Jäsenvaltiot 
voivat tarvittaessa toteuttaa kaikki 
soveltuvat tekniset ja organisatoriset 
ratkaisut, joilla suodatetaan tällaiset 
neuvontapuhelut ja varmistetaan, että 
eCall-hätäkeskukset käsittelevät ainoastaan 
todellisia hätäpuheluita.

voi sisältyä neuvontapuheluita. Jäsenvaltiot 
voivat tarvittaessa toteuttaa kaikki 
soveltuvat tekniset ja organisatoriset 
ratkaisut, joilla suodatetaan tällaiset 
neuvontapuhelut ja varmistetaan, että 
eCall-hätäkeskukset käsittelevät ainoastaan 
todellisia hätäpuheluita. Näin tehdessään 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
kaikkia puheluita käsitellään 
mahdollisimman tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Kaikki unionin kansalaiset eivät ole 
perehtyneitä eCall-palvelun käyttöön. 
Jäsenvaltioiden olisi yhteistyössä 
komission kanssa järjestettävä asiaa 
koskevia valistuskampanjoita. 
Kampanjoissa olisi tiedotettava 
kansalaisille ilmaisesta ja yleisesti 
käytettävissä olevasta eCall-palvelusta ja 
korostettava järjestelmän etuja ja 
toimintoja.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Jotta voidaan varmistaa 
luotettavasti, että yleinen eurooppalainen 
hätänumero 112 ja pelastuspalvelut ovat 
kaikkien unionin kansalaisten 
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käytettävissä, jäsenvaltioiden olisi 
parannettava 112-numeroon soittavan 
henkilön paikannuksen tarkkuutta ja 
luotettavuutta maailmanlaajuisen 
satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) 
tukeman päätelaitteen avulla, millä 
varmistetaan, että 112-hätänumeroon 
soitettuja puheluja käsitellään samalla 
tavalla kuin eCall-puheluja. 

Or. en



PE521.535v01-00 8/10 PR\1005914FI.doc

FI

PERUSTELUT

I. 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 suosituksen 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 – hyväksytty 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.

Miten se toimii?
eCall-järjestelmä aktivoituu automaattisesti, kun ajoneuvoon asennetut sensorit havaitsevat 
vakavan kolarin. Käynnistyttyään järjestelmä soittaa eurooppalaiseen 112-hätänumeroon, luo 
puhelinyhteyden sopivaan hätäkeskukseen ja lähettää pelastuspalvelulle onnettomuutta 
koskevat yksityiskohdat, kuten tapauksen ajankohta, kolariajoneuvon täsmällinen sijainti ja 
matkasuunta.  Järjestelmän voi käynnistää myös manuaalisesti, jos esimerkiksi vakavan 
onnettomuuden silminnäkijä painaa ajoneuvossa olevaa nappia. 
Komission mukaan 112-hätänumeroon perustuva eCall järjestelmä voi nopeuttaa 
pelastuspalvelujen reagointiaikoja 40 prosentilla kaupunkialueilla ja 50 prosenttia 
maaseudulla1 (nettohyödyn ollessa noin 10 minuuttia).

Ehdotus päätökseksi
Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille. Tässä ehdotuksessa käsitellään komission eCall-
järjestelmää koskevan strategian PSAP-hätäkeskusinfrastruktuuriin (Public Safety Answering 
Point) liittyvää osaa. Järjestelmä perustuu kolmitahoiseen sääntelyyn, joka koskee ajoneuvoon 
asennettua järjestelmää, televiestinverkkoja ja hätäkeskuksia. Se vastaa delegoidussa 
asetuksessa (EU) N:o 305/2013 vahvistettuja määrityksiä. Päätöksessä sovelletaan seuraavia 
oikeudellisia periaatteita:

a) jäsenvaltioiden on otettava viimeistään 1. lokakuuta 2015 käyttöön eCall-
hätäkeskusten tarvittava infrastruktuuri, jota eCall-puheluiden asianmukainen käsittely 
ja vastaanottaminen niiden alueella edellyttää; ja

b) jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tämän päätöksen täytäntöönpanotilannetta 
koskeva kertomus viimeistään 18 kuukauden kuluttua tämän päätöksen 
voimaantulosta; päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, 
kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Jäsenvaltioille aiheutuvat kustannukset riippuvat pitkälti kansallisten hätäkeskusten 
infrastruktuurien nykyisestä organisoinnista ja varustelutasosta sekä hätäkeskusten määrästä.

                                               
1 Saksalainen STORM-tutkimus (Stuttgart Transport Operation by Regional Management).
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Innovatiiviset ratkaisut mahdollistavat tietenkin kustannuksien vähentämisen järkevyyden 
rajoissa. 

Esittelijän kanta

Euroopan parlamentti on aina pitänyt liikenneturvallisuutta hyvin tärkeänä asiana. Esittelijä 
kannattaa täysin komission ehdotusta eCall-järjestelmän pakollisesta käyttöönotosta kaikissa 
uusissa ajoneuvoissa 1. lokakuuta 2015 lähtien. Koska automaattinen puhelu voi nopeuttaa 
pelastuspalvelun toimintaa, uhrien määrä vähenee ja kuljettajille ja kansalaisille aiheutuu 
vakavia vammoja vähemmän.  Jokainen minuutti on kriittinen, kun tarkoituksena on pelastaa 
loukkaantuneiden henki ja lieventää vammojen vakavuutta.

Siksi esittelijä katsoo, että aineisto on käsiteltävä ripeästi, ja kehottaa muita jäseniä toimimaan 
samoin. 

Nykyisin vain noin 0,7 prosentissa EU:n ajoneuvoista on yksityinen eCall-järjestelmä, joten 
järjestelmän käyttöön ottamisesta on tehtävä pakollista.  Sen on oltava ilmainen ja julkinen 
palvelu, joka on kaikkien kuljettajien saatavilla.

112-hätänumeropalvelu on jo käytössä, ja hätäkeskukset on perustettu ja ne toimivat hyvin. 
Siksi jäsenvaltioiden investointitarve jää minimaaliseksi. Komission käynnistämän HeERO-
pilottihankkeen (Harmonised eCAll European Pilot) ansiosta eräät jäsenvaltiot (Tšekin 
tasavalta, Kroatia ja Romania) ovat valmiita käynnistämään 112-htänumeropohjaisen eCall-
palvelun. Useat jäsenvaltiot aloittivat pilottihankkeen, joten iso osa töistä on käynnissä. Siksi 
esittelijä katsoo, että jäsenvaltiot voivat saavuttaa tavoitteen ja saattaa infrastruktuurinsa 
asianmukaiseen kuntoon 1. lokakuuta 2015 mennessä.

Koska yleisö ei vielä tunne hyvin 112-hätänumeropalvelua, jäsenvaltioiden olisi suotavaa 
tiedottaa 112-numeroon perustuvasta eCall-palvelusta sekä sen toiminnoista ja 
mahdollisuuksista käynnistämällä valistuskampanjoita.  Komission olisi koordinoitava 
kampanjoita ja avustettava jäsenvaltioita niiden järjestämisessä, jotta voidaan varmistaa, että 
eri jäsenvaltioiden kampanjat ovat yhteneväisiä.

Päätöksessä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus suodattaa vastaanotettavia soittoja, jotta 
voidaan helpottaa hätäkeskusten työtä. Manuaalisesti käynnistettyjä puheluja voidaan käsitellä 
eri tavoin kuin automaattisia puheluja. Esittelijä hyväksyy tämän lähestymistavan, mutta 
haluaa korostaa, että jäsenvaltioiden on käsiteltävä kaikkia puheluja tehokkaasti.

Esittelijä haluaa lisätä johdanto-osan kappaleen korostaakseen, että myös 112-puhelut on 
paikannettava tarkasti ja luotettavasti. eCall-puheluiden ohella olisi siis käsiteltävä 
asianmukaisesti myös ”tavallisia” 112-puheluja.  Näin vältetään se epäoikeudenmukainen ja 
välillinen tilanne, että 112-palvelussa voitaisiin paikantaa kansalaiset tarkasti ainoastaan 
liikenneonnettomuuksien jälkeen. Uudella kappaleella pyritään varmistamaan, että kaikki 
kansalaiset voivat hyötyä jo laajalti käytettävässä GNSS-paikannusteknologiasta, eivätkä 
ainoastaan ne kansalaiset, joiden ajoneuvoissa on eCall-järjestelmä. 


