
EUROOPA PARLAMENT
2014 










 2019

Istungidokument

C8-0063/2015
2013/0165(COD)

ET
10.03.2015

Nõukogu esimese lugemise seisukoht

Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, mis käsitleb hädaabinumbri 112 teenusel põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi 
kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 
2007/46/EÜ

Dok. 05130/3/2015
                     COM(2015)0126

ET ET





5130/3/15 REV 3 KAI/kes
DGG 3A ET

Euroopa Liidu
Nõukogu

Brüssel, 4. märts  2015
(OR. en)

5130/3/15
REV 3

ENT 8
MI 12
CODEC 23
PARLNAT 13

Institutsioonidevaheline 
dokument:

2013/0165 (COD)

SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID
Teema: Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu EUROOPA 

PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb hädaabinumbri 112 
teenusel põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega 
seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 
2007/46/EÜ
- Nõukogu poolt vastu võetud 2. märtsil 2015



5130/3/15 REV 3 KAI/kes 1
DGG 3A ET

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 

MÄÄRUS (EL) 2015/…,

…,

mis käsitleb hädaabinumbri 112 teenusel põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi 

kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning 

millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt2

                                               
1 ELT C 341, 21.11.2013, lk 47.
2 Euroopa Parlamendi 26. veebruari 2014. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni 

avaldamata) ja nõukogu 2. märtsi 2015. aasta esimese lugemise seisukoht [(ELT ...)] 
[(Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata)]. Euroopa Parlamendi ... seisukoht [(ELT ...)] 
[(Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata)].
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ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2007/46/EÜ1 on kehtestatud üldine liidu 

tüübikinnituse süsteem mootorsõidukitele.

(2) Liidu tasandil ühtlustati mootorsõidukite ohutus- ja keskkonnaküsimustega seotud 

tüübikinnituste erinevad tehnilised nõuded, et tagada kogu liidus liiklusohutuse kõrge tase.

(3) eCall-teenuse kasutuselevõtmine nii, et see oleks kättesaadav kõigis sõidukites ja kõigis 

liikmesriikides, on olnud 2003. aastast saadik üks liidu põhilisi eesmärke liiklusohutuse 

alal. Selle eesmärgi saavutamiseks on vabatahtliku kasutuselevõtmise lähenemisviisi osana 

tehtud mitmeid algatusi, kuid siiani ei ole piisavat edu saavutatud.

(4) Liiklusohutuse edasiseks parandamiseks on komisjoni 21. augusti 2009. aasta teatises „Aeg 

rakendada automaatse hädaabikõne süsteem eCall” esitatud uued meetmed sõidukisisese 

hädaabikõne süsteemi rakendamiseks liidus. Ühe soovitatud meetme kohaselt muudetakse 

hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi paigaldamine kohustuslikuks 

kõigi uute sõidukitüüpide puhul alates M1- ja N1-kategooria sõidukitest vastavalt direktiivi 

2007/46/EÜ II lisas esitatud määratlustele.

(5) Euroopa Parlament võttis 3. juulil 2012 vastu resolutsiooni kodanikele mõeldud uue 

hädaabikõne teenuse eCall kohta, milles kutsuti komisjoni üles esitama direktiivi 

2007/46/EÜ raames ettepanekut, millega tagada hädaabinumbril 112 põhineva avaliku 

eCall-süsteemi kohustuslik kasutuselevõtmine 2015. aastaks.

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega 

kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks 
mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (ELT L 
263, 9.10.2007, lk 1).
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(6) Kõikjal liidus on endiselt vaja parandada hädaabinumbri 112 teenuse toimimist, et 

hädaolukorras toimuks abi andmine kiirelt ja tõhusalt.

(7) Loodetakse, et tänu hädaabiteenistuste kiirele teavitamisele aitab liidu eCall-süsteem 

vähendada nii surmaga lõppevate liiklusõnnetuste arvu liidus kui ka liiklusõnnetuste 

põhjustatud vigastuste raskusastet. Hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-

süsteemi kohustuslik kasutuselevõtmine koos eCall-kõnede edastamiseks mõeldud avalike 

traadita mobiilsidevõrkude taristute ning eCall-kõnesid vastuvõtvate ja menetlevate

häirekeskuste vajaliku ja kooskõlastatud kaasajastamisega muudaks kõnealuse teenuse 

kättesaadavaks kõigile kodanikele ning aitaks seega vähendada tõsiste vigastuste ja 

surmajuhtumite arvu ning tervishoiu-, õnnetuste tõttu tekkinud ummikutest tingitud ja 

muid kulusid.

(8) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 585/2014/EL1 artikli 1 lõikega 1 

peavad liikmesriigid võtma oma territooriumil vähemalt kuus kuud enne käesoleva 

määruse kohaldamise alguskuupäeva ja igal juhul hiljemalt 1. oktoobril 2017 kasutusele 

eCall-häirekeskuste taristu, mis on vajalik kõigi eCall-kõnede nõuetekohaseks 

vastuvõtmiseks ja menetlemiseks. Otsuse nr 585/2014/EL artikli 3 kohaselt peavad 

liikmesriigid andma 24. detsembriks 2015 komisjonile aru kõnealuse otsuse rakendamise 

seisust. Kui aruandes tehakse järeldus, et eCall-häirekeskuste taristu ei ole 1. oktoobril 

2017 töökorras, peaks komisjon võtma asjakohaseid meetmeid, et tagada eCall-

häirekeskuste taristu kasutuselevõtt.

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta otsus nr 585/2014/EL 

koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-teenuse kasutuselevõtu kohta (ELT L 164, 3.6.2014, 
lk 6).
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(9) Vastavalt komisjoni soovituse 2011/750/EL1 punktile 4 peaksid liikmesriigid tagama, et 

mobiilsideoperaatorid on 31. detsembriks 2014 rakendanud oma võrgus mehhanismi, mis 

on võimeline käitlema eCall-kõne indikaatorit. Kui kõnealuse soovituse punktis 6 osutatud 

läbivaatamise tulemusel tehakse järeldus, et eCall-kõne indikaatorit ei rakendata 

31. märtsiks 2016, peaks komisjon võtma asjakohaseid meetmeid, mis tagavad, et 

mobiilsideoperaatorid rakendavad mehhanismi eCall-kõne indikaatori käitlemiseks.

(10) Täpse positsioneerimisteabe andmine on hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese 

eCall-süsteemi tõhusa toimimise oluline osa. Seetõttu on asjakohane nõuda süsteemi 

ühilduvust programmide Galileo ja Euroopa Geostatsionaarse Navigatsioonilisasüsteemi 

(EGNOS) kaudu pakutavate teenustega, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruses (EL) nr 1285/20132. Galileo programmi raames loodud süsteem on sõltumatu 

ülemaailmne satelliitnavigatsioonisüsteem ning programmi EGNOS alusel loodud süsteem 

on piirkondlik satelliitnavigatsioonisüsteem, mis parandab globaalse asukoha määramise 

süsteemi signaali kvaliteeti.

                                               
1 Komisjoni 8. septembri 2011. aasta soovitus 2011/750/EL, mis käsitleb ELi-ülese eCall-

teenuse toetamist sõidukist numbrile 112 valitud hädaabikõnede („eCall-kõned”) 
edastamiseks elektroonilistes sidevõrkudes (ELT L 303, 22.11.2011, lk 46).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1285/2013 
Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteemide rajamise ja kasutamise kohta, millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 876/2002 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 683/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 1).



5130/3/15 REV 3 KAI/kes 5
DGG 3A ET

(11) Sõidukite hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemiga varustamise 

kohustus peaks esialgu kehtima ainult uute sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite tüüpide 

suhtes (M1- ja N1-kategooria), millel on juba olemas asjaomane algatusmehhanism. 

Komisjon peaks täpsemalt analüüsima võimalust laiendada hädaabinumbril 112 põhineva 

sõidukisisese eCall-süsteemi rakendamise nõuet lähitulevikus ka muudele 

sõidukikategooriatele, nt raskeveokid, bussid, kaherattalised mootorsõidukid ja 

põllumajandustraktorid, ning asjakohasel juhul esitama vastava seadusandliku ettepaneku.

(12) Pärast 31. märtsi 2018 toodetud olemasolevat tüüpi sõidukite varustamist hädaabinumbril 

112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemiga tuleks edendada selle laialdasema 

kasutuselevõtu huvides. Enne 31. märtsi 2018 tüübikinnituse saanud sõidukitüüpidele võib 

eCall-süsteemi tagantjärgi paigaldada vabatahtlikult.

(13) Ühisel üleeuroopalisel hädaabinumbril põhinev avalik koostalitlusvõimeline kogu liitu 

hõlmav eCall-teenus ja kolmanda isiku teenuseid kasutav eCall-teenus võivad eksisteerida 

kõrvuti, kui võetakse vastu tarbijale teenuse järjepideva pakkumise tagamiseks vajalikud 

meetmed. Hädaabinumbril 112 põhineva avaliku eCall-teenuse järjepidevuse tagamiseks 

sõiduki eluea jooksul kõigis liikmesriikides ja tagamaks, et hädaabinumbril 112 põhinev 

avalik eCall-teenus on alati automaatselt kättesaadav, tuleks kõik sõidukid varustada 

hädaabinumbril 112 põhineva avaliku eCall-teenusega olenemata sellest, kas sõiduki 

omanik valib kolmanda isiku teenuseid kasutava eCall-teenuse või mitte.
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(14) Tarbijatele tuleks anda realistlik ülevaade sõidukisisesest hädaabinumbril 112 põhinevast 

eCall-süsteemist ja ka kolmanda isiku teenuseid kasutavast eCall-süsteemist, kui see on 

sõidukis olemas, samuti igakülgset ja usaldusväärset teavet pakutavate hädaabikõne-

erateenuste või sõidukisiseste abi- või hädaabikõnerakendustega kaasnevate 

lisafunktsioonide või -teenuste kohta ning kolmanda isiku teenuste kasutamise puhul 

teenuse eeldatava taseme ja sellega seotud kulude kohta. Hädaabinumbril 112 põhinev 

eCall-teenus on avalik üldhuviteenus ja peaks seepärast olema kõigile tarbijatele tasuta 

kättesaadav.

(15) Sõidukite kohustuslik varustamine hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-

süsteemiga ei tohiks piirata ühegi sidusrühma (nagu autotootjad ja sõltumatud ettevõtjad) 

õigust pakkuda täiendavaid hädaabi- ja/või lisaväärtusteenuseid, mis oleksid 

hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemiga paralleelsed või toetuksid 

sellele. Kõik täiendavad teenused peaksid aga olema välja töötatud sellisel viisil, et nad ei 

häiriks liigselt autojuhi tähelepanu ega mõjutaks hädaabinumbril 112 põhineva 

sõidukisisese eCall-süsteemi toimimist ja hädaabikõnede keskuste tõhusat tööd. 

Hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem ja lisandväärtusega või 

erateenuseid pakkuv süsteem peaksid olema selliselt kavandatud, et nende vahel ei saa 

isikuandmeid vahetada. Nimetatud teenuste pakkumise korral peaksid need olema 

kooskõlas kehtivate ohutus-, turvalisus- ja andmekaitsealaste õigusaktidega ja jääma alati 

tarbija vabatahtlikuks valikuks.
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(16) Tarbijatele vaba valiku ja ausa konkurentsi tagamiseks ning innovatsiooni innustamiseks ja 

maailmaturul liidu infotehnoloogiatööstuse konkurentsivõime suurendamiseks peaks 

sõidukisiseste eCall-süsteemide aluseks olema koostalitlusvõimeline, standarditud, 

turvaline ja avatud juurdepääsuga platvorm võimalikele tulevastele sõidukisisestele 

rakendustele või teenustele. Kuna selleks on vaja tehnilist ja õiguslikku tuge, peaks 

komisjon kõigi asjaomaste sidusrühmade, sealhulgas sõidukitootjate ja sõltumatute 

ettevõtjatega konsulteerides viivitamatult hindama kõiki avatud juurdepääsuga platvormi 

edendamise ja tagamise võimalusi ning asjakohasel juhul esitama vastava seadusandliku 

algatuse. Samuti peaks hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem olema 

mõistliku tasu eest, mis ei ületa nominaalväärtust, olema remondiks ja hoolduseks saadaval 

kõigile sõltumatutele ettevõtjatele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 

(EÜ) nr 715/2007,1 ilma et esineks diskrimineerimist

(17) Tüübikinnitussüsteemi toimivuse säilitamiseks tuleks käesoleva määruse kohaldamisel 

heaks kiita ainult täielikult katsetuse läbinud hädaabinumbril 112 põhinevad sõidukisisesed 

eCall-süsteemid.

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 715/2007, mis 

käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite 
(Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT 
L 171, 29.6.2007, lk 1).
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(18) Hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem kui hädaabisüsteem peab olema 

võimalikult töökindel. Tuleks tagada miinimumteabe ning audiokõne ülekande täpsus ja 

kvaliteet ning hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi pikaealisuse ja 

vastupidavuse tagamiseks tuleks töötada välja ühtne kontrollirežiim. Seega tuleks vastavalt 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/45/EL1 regulaarselt teostada korralist 

tehnoülevaatust.

(19) Direktiivi 2007/46/EÜ alusel ei kohaldata väikeseeriana toodetud sõidukite ning kõnealuse 

direktiivi artikli 24 kohaselt kinnitatud sõidukite suhtes nõudeid, mis käsitlevad reisijate 

kaitset laup- ja külgkokkupõrke korral. Seetõttu ei tuleks kõnealuste sõidukite suhtes 

kohaldada ka kohustust täita käesolevas määruses sätestatud eCall-süsteemi nõudeid. 

Lisaks ei saa teatavaid M1- ja N1-kategooria sõidukeid tehnilistel põhjustel varustada 

asjakohase eCall-kõnede algatusmehhanismiga.

(20) Eriotstarbeliste sõidukite suhtes tuleks kohaldada käesolevas määruses sätestatud eCall-

süsteemi nõudeid, kui baas-/mittekomplektne sõiduk on varustatud vajaliku 

algatusmehhanismiga.

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/45/EL, milles 

käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ (ELT L 127, 29.4.2014, lk 51).
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(21) Hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kaudu teostatav isikuandmete 

töötlemine peab toimuma kooskõlas isikuandmete kaitse eeskirjadega, mis on sätestatud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 95/46/EÜ1 ning Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivis 2002/58/EÜ2 tagamaks eelkõige, et hädaabinumbril 112 põhineva 

sõidukisisese eCall-süsteemiga varustatud sõidukid, mis tavaolukorras on seotud 

hädaabinumbriga 112, ei ole jälgitavad ja neid ei seirataks pidevalt ning hädaabinumbril 

112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi edastatav teave sisaldab hädaabikõnede 

asjakohaseks menetlemiseks nõutavaid miinimumandmeid. Siinkohal tuleks võtta arvesse 

soovitusi, mille esitas direktiivi 95/46/EÜ artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühm 

üksikisikute kaitseks seoseks isikuandmete töötlemisega (artikli 29 alusel asutatud 

andmekaitse töörühm) ja mis sisalduvad 26. septembril 2006 vastu võetud dokumendis 

„Töödokument üleeuroopalise sõidukisisese hädaabikõneteenuse (automaatne 

hädaabikõne) algatuse mõju kohta andmekaitsele ja eraelu puutumatusele”.

(22) Tootjad peaksid rakendama kõiki vajalikke meetmeid, et täita käesolevas määruses 

sätestatud eraelu puutumatuse ja andmekaitse eeskirju kooskõlas Euroopa Liidu 

põhiõiguste harta3 artiklitega 7 ja 8.

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute 

kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 
23.11.1995, lk 31).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles 
käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side 
sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 
31.7.2002, lk 37).

3 ELT C 326, 26.10.2012, lk 391.
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(23) Sõidukitootjad peavad tehniliste nõuete täitmisel integreerima sõidukisisestesse 

süsteemidesse tehnilised andmekaitsemeetmed ja järgima lõimitud eraelukaitse põhimõtet.

(24) Tootjad peaksid andma sõidukiga koos üleantava tehnilise dokumentatsiooni osana teavet 

Euroopa ühtsel hädaabinumbril 112 põhineva tasuta avaliku eCall-süsteemi olemasolu 

kohta, sõiduki omaniku õiguse kohta kasutada seda süsteemi kolmanda isiku teenuseid 

kasutava eCall-süsteemi asemel ning hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-

süsteemi kaudu toimuva andmetöötluse kohta. Seda teavet peaks saama alla laadida ka 

internetist.

(25) Hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kaudu edastatavaid ja 

häirekeskuste poolt töödeldavaid andmeid võib edastada otsuses nr 585/2014/EL osutatud 

hädaabiteenistustele ja teenusepartneritele ainult eCall-kõnedega seotud õnnetuste puhul ja 

selles otsuses sätestatud tingimustel ning neid võib kasutada ainult selle otsuse eesmärkide 

saavutamiseks. Andmeid, mida häirekeskused töötlevad hädaabinumbril 112 põhineva 

sõidukisisese eCall-süsteemi kaudu, ei edastata ilma andmesubjekti eelneva sõnaselge 

nõusolekuta kolmandatele isikutele.

(26) Euroopa standardiorganisatsioonid, Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituut 

(ETSI) ja Euroopa Standardikomitee (CEN) on käesolevas määruses osutatud 

üleeuroopalise eCall-teenuse rakendamiseks välja töötanud ühised standardid, mida tuleks 

käesoleva määruse puhul kohaldada, kuna see hõlbustaks sõidukisisese eCall-teenuse 

arengut, tagaks teenuse koostalitlusvõime ja pidevuse kogu liidus ning vähendaks 

rakenduskulusid liidu jaoks tervikuna.
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(27) Hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemiga seotud ühtsete tehniliste 

nõuete kohaldamise tagamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et teha M1- ja N1-

kategooriasse kuuluvate teatavate sõidukiklasside puhul erand kohustusest paigaldada

sõidukisiseseid eCall-süsteeme; kehtestada üksikasjalikud tehnilised nõuded ja katsed 

sõidukitele nende sõidukisiseste eCall-süsteemidega seotud EÜ tüübikinnituste andmiseks 

ning nimetatud sõidukite jaoks kavandatud ja valmistatud süsteemidele, osadele ja eraldi 

seadmestikele EÜ tüübikinnituse andmiseks; ning selleks, et töötada välja üksikasjalikud 

tehnilised eeskirjad ja katsemenetlused isikuandmete töötlemisega seotud teatavate 

eeskirjade rakendamiseks ja selle tagamiseks, et hädaabinumbril 112 põhineva

sõidukisisese eCall-süsteemi ja kolmanda isiku süsteemide vahel ei toimu isikuandmete 

vahetamist. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 

asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil ja koos asjaomaste 

sidusrühmadega, eelkõige konsulteeriks kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega 

tarbijakaitseorganisatsioonide ning Euroopa andmekaitseinspektori ja artikli 29 alusel 

asutatud andmekaitse töörühmaga. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja 

koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning 

asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
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(28) Selleks et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused, tuleks komisjonile 

anda rakendamisvolitused seoses jälgitavuse ja seire puudumise hindamise praktilise korra, 

kasutajateabe vormi ning EÜ tüübikinnitust käsitlevate haldusnormidega seoses tootjate 

poolt tüübikinnituse saamiseks esitatavate teabedokumentide vormi, EÜ 

tüübikinnitustunnistuste vormi ning EÜ tüübikinnitusmärgi näidisega. Neid volitusi tuleks 

teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/20111.

(29) Sõidukitootjatele tuleks anda käesoleva määruse tehniliste nõuetega kohanemiseks 

piisavalt aega.

(30) Käesoleva määruse puhul on direktiivis 2007/46/EÜ sätestatud EÜ tüübikinnitusmenetluse 

kontekstis tegemist uue üksikmäärusega ning seetõttu tuleks kõnealuse direktiivi I, III, IV 

ja XI lisa vastavalt muuta.

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega 

kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 
55, 28.2.2011, lk 13).



5130/3/15 REV 3 KAI/kes 13
DGG 3A ET

(31) Kuna käesoleva määruse eesmärki – siseturu väljakujundamiseks ühtsete tehniliste nõuete 

kehtestamise kaudu hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemiga 

varustatud uutele tüübikinnituse saanud sõidukitele – ei suuda liikmesriigid piisavalt 

saavutada, küll aga saab seda meetme ulatuse tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib 

liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 

põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe 

käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(32) Euroopa andmekaitseinspektoriga konsulteeriti vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EÜ) nr 45/20011 artikli 28 lõikele 2 ja ta esitas oma arvamuse 29. oktoobril 

20132,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 

üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes 
ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

2 ELT C 38, 8.2.2014, lk 2.
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Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse üldised nõuded EÜ tüübikinnituse andmiseks sõidukitele seoses 

hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemidega ning hädaabinumbril 112 

põhinevatele sõidukisisestele eCall-süsteemidele, nende osadele ja eraldi seadmestikele.

Artikkel 2

Kohaldamisala

1. Käesolevat määrust kohaldatakse M1- ja N1-kategooria sõidukite suhtes, mis on 

määratletud direktiivi 2007/46/EÜ II lisa A osa punktides 1.1.1 ja 1.2.1, ning kõnealuste 

sõidukite jaoks kavandatud ja valmistatud hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste 

eCall-süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike suhtes.

Seda ei kohaldata järgmiste sõidukite suhtes:

a) väikeseeriana toodetud sõidukid, mis on kinnituse saanud direktiivi 2007/46/EÜ 

artiklite 22 ja 23 kohaselt;

b) direktiivi 2007/46/EÜ artikli 24 kohaselt kinnituse saanud sõidukid;

c) sõidukid, mida ei ole vastavalt lõikele 2 võimalik tehnilistel põhjustel varustada 

asjakohase eCall-kõne algatusmehhanismiga.
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2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 8 vastu delegeeritud õigusakte, et määrata 

komisjoni poolt või komisjoni volitusel läbi viidud tasuvusuuringu põhjal ning kõiki 

asjakohaseid turvalisus- ja tehnilisi küsimusi arvestades kindlaks M1- ja N1-kategooria 

sõidukiklassid, mida ei ole tehnilistel põhjustel võimalik varustada asjakohase eCall-kõne 

algatusmehhanismiga.

Esimesed kõnealused delegeeritud õigusaktid võetakse vastu hiljemalt …*.

Artikkel 3

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse lisaks direktiivi 2007/46/EÜ artiklis 3 sätestatud 

mõistetele järgmisi mõisteid:

1) „hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem” – hädaabisüsteem, mis 

koosneb sõidukisisestest seadmetest ja vahenditest eCall-kõne edastamise algatamiseks, 

juhtimiseks ja teostamiseks, mis aktiveeritakse kas automaatselt sõidukisiseste anduritega 

või käsitsi ning mis edastab avaliku traadita mobiilsidevõrgu kaudu miinimumteavet ja 

loob hädaabinumbril 112 põhineva audiokanali sõidukis viibivate isikute ning eCall-

häirekeskuse vahel;

2) „eCall-kõne” – sõidukisisene hädaabikõne numbrile 112, mis tehakse kas automaatselt 

sõidukisiseste andurite aktiveerimise abil või käsitsi, mis edastab miinimumteavet ning 

loob avaliku traadita mobiilsidevõrgu kaudu audiokanali sõiduki ja eCall-häirekeskuse 

vahel;

                                               
* Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise 

kuupäeva.
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3) „häirekeskus” – koht, kus ametiasutuse vastutusel või liikmesriigi poolt tunnustatud 

eraõigusliku isiku poolt hädaabikõnedele esimesena vastatakse;

4) „kõige sobivam häirekeskus” – häirekeskus, mille pädevad ametiasutused on eelnevalt 

kindlaks määranud vastama teatavast piirkonnast tulevatele või teatavat liiki 

hädaabikõnedele;

5) „eCall-häirekeskus” – häirekeskus, mille ametiasutused on eelnevalt kindlaks määranud 

kõige sobivamaks häirekeskuseks eCall-kõnede vastuvõtmiseks ja menetlemiseks;

6) „miinimumteave” – teave, mis on kindlaks määratud standardiga „Intelligentsed 

transpordisüsteemid – eSafety – automaatse hädaabikõne kaudu edastatav miinimumteave” 

(EN 15722:2011) ja mis edastatakse eCall-häirekeskusele;

7) „sõidukisisesed seadmed” – alaliselt sõidukisse paigaldatud seadmed, mis annavad või 

omavad juurdepääsu sõidukisisestele andmetele, mida on vaja eCall-toimingu tegemiseks 

avaliku traadita mobiilsidevõrgu kaudu;

8) „eCall-toiming” – traadita mobiilside sessiooni loomine avaliku traadita mobiilsidevõrgu 

kaudu ja miinimumteabe edastamine sõidukilt eCall-häirekeskusele ning audiokanali 

loomine sõiduki ja kõnealuse eCall-häirekeskuse vahel;
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9) „avalik traadita mobiilsidevõrk” – traadita mobiilsidevõrk, mis on avalikkusele kättesaadav 

vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividele 2002/21/EÜ1 ja 2002/22/EÜ2;

10) „kolmanda isiku teenuseid kasutav eCall-kõne” – sõidukisisene hädaabikõne kolmandast 

isikust teenuseosutajale, mis tehakse kas automaatselt sõidukisiseste andurite aktiveerimise 

abil või käsitsi, mis edastab avaliku traadita mobiilsidevõrgu kaudu miinimumteavet ning 

loob audiokanali sõiduki ja kolmandast isikust teenuseosutaja vahel;

11) „kolmandast isikust teenuseosutaja” – organisatsioon, kellel on liikmesriigi ametiasutuste 

luba võtta vastu kolmanda isiku teenuseid kasutavaid eCall-kõnesid ja edastada eCall-

häirekeskusele miinimumteavet;

12) „kolmanda isiku teenuseid kasutav sõidukisisene eCall-süsteem” – süsteem, mis 

aktiveeritakse kas automaatselt sõidukisiseste anduritega või käsitsi, mis edastab avaliku 

traadita mobiilsidevõrgu kaudu miinimumteavet ning loob audiokanali sõiduki ja 

kolmandast isikust teenuseosutaja vahel.

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/21/EÜ elektrooniliste 

sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv) (EÜT L 108, 
24.4.2002, lk 33).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/22/EÜ 
universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
puhul (universaalteenuse direktiiv) (EÜT L 108, 24.4.2002, lk 51).
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Artikkel 4

Tootjate üldised kohustused

Tootjad tõendavad, et kõik artiklis 2 osutatud uued sõidukitüübid on vastavalt käesolevale 

määrusele ja käesoleva määruse alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktidele ja rakendusaktidele 

varustatud alaliselt sõidukisse paigaldatud, hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-

süsteemiga.

Artikkel 5

Tootjate erikohustused

1. Tootjad tagavad, et kõik nende uued sõidukitüübid ning selliste sõidukite jaoks kavandatud

ja valmistatud sõidukisisesed hädaabinumbril 112 põhinevad eCall-süsteemid, nende osad 

ja eraldi seadmestikud toodetakse ja neile antakse tüübikinnitus vastavalt käesolevale 

määrusele ja käesoleva määruse alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktidele ja 

rakendusaktidele.

2. Tootjad tõendavad, et kõik uued sõidukitüübid toodetakse selliselt, et liidu territooriumil 

aset leidva raske liiklusõnnetuse korral, mis tuvastatakse ühe või mitme sõidukis oleva 

anduri või protsessori aktiveerumise abil, on tagatud eCall-kõne automaatne algatamine 

Euroopa ühtsele hädaabinumbrile 112.

Tootjad tõendavad, et uued sõidukitüübid toodetakse selliselt, et eCall-kõne algatamine 

Euroopa ühtsele hädaabinumbrile 112 oleks võimalik ka käsitsi.
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Tootjad tagavad, et hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi käsitsi 

algatamise juhtseadis oleks kavandatud nii, et välditakse väärkasutust.

3. Lõige 2 ei piira sõidukiomaniku õigust kasutada lisaks hädaabinumbril 112 põhinevale 

sõidukisisesele eCall-süsteemile kolmanda isiku teenuseid kasutavat sõidukisisest eCall-

süsteemi, tingimusel et täidetud on kõik järgmised tingimused:

a) kolmanda isiku teenuseid kasutav sõidukisisene eCall-süsteem vastab standardile EN 

16102:2011 „Intelligentsed transpordisüsteemid – eCall – käitamisnõuded kolmanda 

isiku teenusele”;

b) tootjad tagavad, et korraga on aktiivne ainult üks süsteem ning et hädaabinumbril 

112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem käivitub automaatselt, kui kolmanda isiku 

teenuseid kasutav sõidukisisene eCall-süsteem ei toimi;

c) sõiduki omanikul on igal ajal õigus valida kolmanda isiku teenuseid kasutava 

sõidukisisese eCall-süsteemi asemel hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene 

eCall-süsteem;

d) tootjad lisavad teabe punktis c osutatud õiguse kohta sõiduki kasutusjuhendisse.

4. Tootjad tagavad, et hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi vastuvõtjad 

ühilduvad Galileo ja EGNOS süsteemide positsioneerimisteenustega. Tootjad võivad lisaks 

valida ühilduvuse ka muude satelliitnavigatsioonisüsteemidega.
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5. EÜ tüübikinnituse saamiseks sobivad ainult need sõidukisse alaliselt paigaldatud või 

tüübikinnituse eraldi saanud, hädaabinumbril 112 põhinevad sõidukisisesed eCall-

süsteemid, mida saab katsetada.

6. Tootjad tõendavad, et tõsise süsteemivea puhul, mis muudab võimatuks hädaabinumbril 

112 põhineva eCall-kõne tegemise, antakse sõidukis viibijatele hoiatus.

7. Hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem peab mõistliku tasu eest, mis ei 

ületa nominaalväärtust, olema remondiks ja hoolduseks saadaval kõigile sõltumatutele 

ettevõtjatele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 715/2007, ilma 

et esineks diskrimineerimist.

8. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 8 vastu delegeeritud õigusakte, millega 

kehtestatakse üksikasjalikud tehnilised nõuded ja katsed sõidukitele hädaabinumbril 112 

põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemidega seotud EÜ tüübikinnituse andmiseks ning 

hädaabinumbril 112 põhinevatele sõidukisisestele eCall-süsteemidele, nende osadele ja 

eraldi seadmestikele EÜ tüübikinnituse andmiseks.

Käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud tehniliste nõuete ja katsete aluseks on lõigetes 2–

7 kehtestatud nõuded ning olemasolevad eCall-süsteemiga seotud standardid, kui nad on 

kohaldatavad, sealhulgas:

a) EN 16072:2011 „Intelligentsed transpordisüsteemid – eSafety – üleeuroopaline 

eCall-süsteem – käitamisnõuded”;
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b) EN 16062:2011 „Intelligentsed transpordisüsteemid – eSafety – eCall-süsteemi 

kõrgetasemeliste rakenduste nõuded”;

c) CEN/TS 16454:2013 „Intelligentsed transpordisüsteemid – eSafety – eCall-süsteemi 

kui terviku vastavuskatsed” seoses hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese 

eCall-süsteemi vastavusega üleeuroopalisele eCall-süsteemile;

d) EN 15722:2011 „Intelligentsed transpordisüsteemid – eSafety – automaatse 

hädaabikõne kaudu edastatav miinimumteave”;

e) EN 16102:2011 „Intelligentsed transpordisüsteemid – eCall – käitamisnõuded 

kolmanda isiku teenusele”;

f) muud täiendavad eCall-süsteemiga seotud Euroopa standardid, mis on vastu võetud 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1025/20121 sätestatud 

menetlusega või sellised ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjad (UNECE 

eeskirjad) eCall-süsteemide kohta, millega liit on ühinenud.

Esimesed kõnealused delegeeritud õigusaktid võetakse vastu hiljemalt …*.

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1025/2012, mis 

käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 
93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 
97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsus nr 1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 12).

* Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeva.
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9. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 8 vastu delegeeritud õigusakte, et 

ajakohastada uue versiooni vastuvõtmise korral käesoleva artikli lõikes 8 osutatud 

standardite versioone.

Artikkel 6

Eraelu puutumatuse ja andmekaitse eeskirjad

1. Käesolev määrus ei piira direktiivide 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ kohaldamist. Igasugune 

isikuandmete töötlemine hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kaudu 

peab toimuma kooskõlas nendes direktiivides sätestatud isikuandmete kaitse eeskirjadega.

2. Käesoleva määruse kohaselt töödeldavaid isikuandmeid kasutatakse vaid artikli 5 lõike 2 

esimeses lõigus osutatud hädaolukordade lahendamiseks.

3. Käesoleva määruse kohaselt töödeldavaid isikuandmeid ei säilitata kauem, kui on vaja 

artikli 5 lõike 2 esimeses lõigus osutatud hädaolukordade lahendamiseks. Sellised andmed 

kustutatakse täielikult kohe, kui neid ei ole sel eesmärgil enam vaja.

4. Tootjad tagavad, et hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem ei oleks 

jälgitav ja seda ei seirataks pidevalt.

5. Tootjad tagavad, et hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi mälust 

kustutatakse andmeid automaatselt ja pidevalt. Lubatud on säilitada ainult sõiduki 

viimased kolm asukohta, kui see on rangelt vajalik selleks, et määrata kindlaks asukoht ja 

liikumissuund sündmuse ajal.
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6. Kõnealused andmed ei ole enne eCall-kõne algatamist kättesaadavad ühelegi üksusele 

väljaspool hädaabinumbril põhinevat sõidukisisest eCall-süsteemi.

7. Hädaabinumbril 112 põhinevale sõidukisisesele eCall-süsteemile lisatakse eraelu 

puutumatust soodustavaid tehnoloogiaid, et eCall-süsteemi kasutajatel oleks tagatud eraelu 

puutumatuse kaitse asjakohane tase ning vajalikud kaitsemeetmed, mis takistavad jälgimist 

ja süsteemi kuritarvitamist.

8. Hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kaudu edastatav 

miinimumteave sisaldab ainult miinimumandmeid, mis on osutatud standardis EN 

15722:2011, „Intelligentsed transpordisüsteemid – eSafety – automaatse hädaabikõne 

kaudu edastatav miinimumteave”. Hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-

süsteem ei edasta mingit täiendavat teavet. Miinimumteavet säilitatakse viisil, mis 

võimaldab seda täielikult ja püsivalt kustutada.

9. Tootjad esitavad sõiduki kasutusjuhendis arusaadava ja tervikliku teabe hädaabinumbril 

112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kaudu toimuva andmetöötluse kohta. Teave 

sisaldab järgmisi andmeid:

a) viide töötlemise õiguslikule alusele;

b) asjaolu, et hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem on vaikimisi 

aktiveeritud olekus;

c) hädaabinumbril 112 põhinevas sõidukisiseses eCall-süsteemis andmete töötlemise 

kord;

d) eCall-süsteemis andmete töötlemise konkreetne eesmärk, mis peab piirduma artikli 5 

lõike 2 esimeses lõigus osutatud hädaolukordadega;

e) kogutud ja töödeldud andmete tüüp ning nende andmete saajad;
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f) andmete hädaabinumbril 112 põhinevas sõidukisiseses eCall-süsteemis säilitamise 

tähtaeg;

g) asjaolu, et sõidukit ei seirata pidevalt;

h) andmesubjekti õiguste teostamise kord ja juurdepääsutaotluste menetlemise eest 

vastutav kontakttalitus;

i) igasugune täiendav teave isikuandmete jälgitavuse, seire ja töötlemise kohta, mida on 

vaja kolmanda isiku teenuseid kasutava eCall-teenuse ja/või muu lisandväärtust 

pakkuva teenuse osutamiseks, mis nõuab omaniku sõnaselget nõusolekut ja peab 

olema kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ. Eriti tuleb arvesse võtta asjaolu, et 

hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi ja kolmanda isiku 

teenuseid kasutavate sõidukisiseste eCall-süsteemide või muude lisandväärtust 

pakkuvate teenuste andmetöötluses võib olla erinevusi.

10. Selleks, et vältida segadust andmetöötluse eesmärkide ja lisandväärtuse küsimuses, 

esitatakse lõikes 9 osutatud teave sõiduki kasutusjuhendis enne süsteemi kasutamist eraldi 

hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi ja kolmanda isiku teenuseid 

kasutavate eCall-süsteemide kohta.

11. Tootjad tagavad, et hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem ja iga 

täiendav süsteem, mis pakub kolmanda isiku teenuseid kasutavat eCall-teenust või 

lisandväärtusega teenust, oleksid kavandatud nii, et isikuandmete vahetamine nende vahel 

ei ole võimalik. Kolmanda isiku teenuseid kasutava eCall-teenuse või lisandväärtusega 

teenust pakkuva süsteemi kasutamata jätmine või andmesubjekti keeldumine lasta oma 

isikuandmeid kolmanda isiku teenuseid kasutava eCall-teenuse või lisandväärtusega 

teenuse jaoks töödelda ei tohi hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi 

kasutamist kuidagi kahjustada.
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12. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 8 vastu delegeeritud õigusakte, millega 

määratakse kindlaks

a) üksikasjalikud tehnilised nõuded ja katsemenetlused lõigetes 2 ja 3 osutatud 

isikuandmete töötlemise eeskirjade rakendamiseks;

b) üksikasjalikud tehnilised nõuded ja katsemenetlused tagamaks, et hädaabinumbril 

112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi ja kolmanda isiku teenuseid kasutavate 

eCall-süsteemide vahel ei toimuks isikuandmete vahetust, nagu on osutatud lõikes 

11.

Esimesed kõnealused delegeeritud õigusaktid võetakse vastu hiljemalt …*.

13. Komisjon kehtestab rakendusaktidega:

a) lõigetes 4, 5 ja 6 osutatud jälgitavuse ja seire puudumise hindamise praktilise korra;

b) lõikes 9 osutatud kasutajateabe vormi.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 10 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega.

Esimesed kõnealused rakendusaktid võetakse vastu hiljemalt …*.

                                               
* Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise 

kuupäeva.
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Artikkel 7

Liikmesriikide kohustused

Alates 31. märtsist 2018 annavad liikmesriikide ametiasutused seoses hädaabinumbril 112 

põhinevate sõidukisiseste eCall-süsteemidega tüübikinnituse ainult sellistele uutele sõidukitüüpidele 

ja selliste sõidukite jaoks kavandatud ja valmistatud hädaabinumbril 112 põhinevate sõidukisiseste 

eCall-süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike uutele tüüpidele, mis on kooskõlas käesoleva 

määruse ning käesoleva määruse alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktidega.

Artikkel 8

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud 

tingimustel.

2. Artikli 2 lõikes 2, artikli 5 lõigetes 8 ja 9 ning artikli 6 lõikes 12 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates …. Komisjon esitab 

delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja 

möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite 

hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

                                               
 Väljaannete talitus: palun lisada käesoleva määruse jõustumise kuupäev.
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3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 2 lõikes 2, artikli 5 lõigetes 8 ja 9 ning artikli 

6 lõikes 12 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 

lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval 

pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses kindlaksmääratud hilisemal 

kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal 

teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5. Artikli 2 lõike 2, artikli 5 lõigete 8 ja 9 ning artikli 6 lõike 12 alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 

kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle 

tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi 

või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
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Artikkel 9

Rakendusaktid

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, milles sätestatakse haldusnormid artikli 5 lõike 1 kohaselt 

nõutava EÜ tüübikinnituse andmiseks sõidukitele seoses hädaabinumbril 112 põhineva 

sõidukisisese eCall-süsteemiga ning selliste sõidukite jaoks kavandatud ja valmistatud ja 

hädaabinumbril 112 põhinevatele sõidukisisestele eCall-süsteemidele, nende osadele ja eraldi 

seadmestikele, ning mis käsitlevad:

a) tootjate poolt tüübikinnituse saamiseks esitatavate teabedokumentide vorme,

b) EÜ tüübikinnitustunnistuste vorme,

c) EÜ tüübikinnitusmärgi näidist (näidiseid).

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 10 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega.

Esimesed kõnealused rakendusaktid võetakse vastu hiljemalt …*.

Artikkel 10

Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab mootorsõidukite tehniline komitee, mis on loodud direktiivi 2007/46/EÜ 

artikli 40 lõike 1 alusel. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 

tähenduses.

                                               
* Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumise 

kuupäeva.
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2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Kui komitee arvamust ei esita, ei võta komisjon rakendusakti eelnõu vastu ja kohaldatakse 

määruse (EL) nr 182/2011 artikli 5 lõike 4 kolmandat lõiku.

Artikkel 11

Karistused

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse, kui tootjad ei 

täida käesoleva määruse ja käesoleva määruse alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide 

ja rakendusaktide sätteid. Nad võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada karistuste 

rakendamine. Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja 

hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist sätetest komisjonile ja annavad viivitamata teada 

nende edaspidistest muudatustest.

2. Karistatavad rikkumised on vähemalt järgmised:

a) valeandmete esitamine tüübikinnitusmenetluses või sõiduki tagasivõtmisega 

päädivas menetluses;

b) katsetulemuste võltsimine tüübikinnituse saamiseks;
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c) selliste andmete või tehniliste kirjelduste esitamisest hoidumine, mis võivad tuua 

kaasa tüübikinnituse tagasivõtmise, selle andmisest keeldumise või tühistamise;

d) artikli 6 sätete rikkumine;

e) artikli 5 lõikega 7 vastuolus olev tegevus.

Artikkel 12

Aruandlus ja läbivaatamine

1. Komisjon koostab 31. märtsiks 2021 Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitamiseks 

hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi rakendamise tulemuste, 

sealhulgas selle kasutuselevõtu ulatuse hindamise aruande. Komisjon uurib, kas määruse 

kohaldamisala tuleks laiendada teistele sõidukikategooriatele, nt raskeveokid, bussid, 

kaherattalised mootorsõidukid ja põllumajandustraktorid. Komisjon esitab asjakohasel 

juhul vastava seadusandliku ettepaneku.

2. Pärast ulatuslikku konsulteerimist kõigi asjaomaste sidusrühmadega ning tasuvusuuringu 

läbiviimist hindab komisjon vajadust koostalitlusvõimelise, avatud juurdepääsuga, 

turvalise ja standarditud platvormi nõuete järele. Kui see on asjakohane ja mitte hiljem kui 

... võtab komisjon vastu nendel nõuetel põhineva seadusandliku ettepaneku.

                                               
 Väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumise 

kuupäeva.
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Artikkel 13

Direktiivi 2007/46/EÜ muutmine

Direktiivi 2007/46/EÜ I, III, IV ja XI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 14

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikli 2 lõiget 2, artikli 5 lõikeid 8 ja 9, artikli 6 lõikeid 12 ja 13 ning artikleid 8, 9, 10 ja 12 

kohaldatakse alates ....

Käesoleva artikli teises lõigus osutamata artikleid kohaldatakse alates 31. märtsist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

                                               
 Väljaannete talitus: palun lisada käesoleva määruse jõustumise kuupäev.
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LISA

Direktiivi 2007/46/EÜ muudatused

Direktiivi 2007/46/EÜ muudetakse järgmiselt.

1) I lisasse lisatakse järgmised punktid:

„12.8. eCall-süsteem

12.8.1. Olemas: jah/ei (1)

12.8. 2. Seadme tehniline kirjeldus ja/või joonised: …”;

2) III lisa I osa A jakku lisatakse järgmised punktid:

„12.8. eCall-süsteem

12.8.1. Olemas: jah/ei (1)”;

3) IV lisa I osa muudetakse järgmiselt:

a) tabelisse lisatakse järgmine punkt:

Kohaldamine
Punkt Teema Õigusakt

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

71 eCall-
süsteem

Määrus (EL) 
...

X X

;

                                               
 Väljaannete talitus: palun lisada käesoleva määruse number.
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b) 1. liidet muudetakse järgmiselt:

i) tabelisse 1 lisatakse järgmine punkt:

Punkt Teema Õigusakt Eriküsimused Kohaldatavus ja 
erinõuded

71 eCall-süsteem Määrus (EL) ...   Ei kohaldata

;

ii) tabelisse 2 lisatakse järgmine punkt:

Punkt Teema Õigusakt Eriküsimused Kohaldatavus ja 
erinõuded

71 eCall-süsteem Määrus (EL) ... + Ei kohaldata

;

c) 2. liite punkti 4 „Tehnilised nõuded” muudetakse järgmiselt:

i) I ossa lisatakse järgmine jaotis: M1-kategooria sõidukid:

Jaotis Õigusakti viide Alternatiivsed nõuded

71 Määrus (EL) …+

(eCall-süsteemid)

Nimetatud määruses sätestatud nõudeid ei kohaldata.

;

                                               
 Väljaannete talitus: palun lisada käesoleva määruse number.
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ii) II ossa lisatakse järgmine jaotis: N1-kategooria sõidukid:

Jaotis Õigusakti viide Alternatiivsed nõuded

71 Määrus (EL) …

(eCall-süsteemid)

Nimetatud määruses sätestatud nõudeid ei kohaldata.

;

4) XI lisa muudetakse järgmiselt:

a) 1. liites lisatakse tabelisse järgmine punkt:

Jrk-nr Objekt Viide õigusaktile M1 ≤ 2 500 
(*) kg

M1 > 2 500 
(*) kg M2 M3

71 eCall-süsteem Määrus (EL) ... + G G Ei kohaldata Ei kohaldata

;

b) 2. liites lisatakse tabelisse järgmine punkt:

Jrk-nr Objekt Viide õigusaktile M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

71 eCall-süsteem Määrus (EL) …+ G Ei 
koha
ldata

Ei 
koha
ldata

G Ei 
kohal
data

Ei 
kohal
data

Ei 
kohal
data

Ei 
kohal
data

Ei 
kohal
data

Ei 
kohal
data

;

                                               
 Väljaannete talitus: palun lisada käesoleva määruse number.
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c) 3. liites lisatakse tabelisse järgmine punkt:

Jrk-nr Teema Õigusakt M1

71. eCall-süsteem Määrus (EL) … G

;

d) 4. liites lisatakse tabelisse järgmine punkt:

Jrk-nr Objekt Viide õigusaktile M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

71 eCall-süsteem Määrus (EL) …+ N/A Ei 
kohal
data

G Ei 
kohald
ata

Ei 
kohald
ata

Ei 
kohald
ata

Ei 
kohald
ata

Ei 
kohald
ata

Ei 
kohald
ata

.

                                               
 Väljaannete talitus: palun lisada käesoleva määruse number.
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I. SISSEJUHATUS

1. Komisjon edastas 13. juunil 2013 eespool nimetatud määruse ettepaneku nõukogule ja 

Euroopa Parlamendile koos ettepanekuga vastava otsuse vastuvõtmiseks. Nimetatud kahe 

ettepaneku eesmärk on tagada numbril 112 põhineva hädaabikõnede (eCall) teenuse 

kasutuselevõtt kogu liidus.

Nõukogu võttis otsuse1 vastu 8. mail 2014.

2. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avaldas oma arvamuse 19. septembril 2013.

3. Euroopa Andmekaitseinspektor esitas nõukogule ja Euroopa Parlamendile oma arvamuse 

29. oktoobril 2013.

4. Euroopa Parlament (raportöör Olga Sehnalová, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon) võttis oma 

esimese lugemise kokkuleppe vastu 26. veebruaril 2014. Olga Sehnalová nimetati uuesti 

raportööriks pärast 2014. aasta mais toimunud valimisi.

5. Nõukogu võttis üldise lähenemisviisi vastu 26. mail 2014 (dok 9879/14). Eesistujariigile anti 

volitused alustada läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga.

6. Toimus kolm kolmepoolset kohtumist: 8. oktoobril, 11. novembril ja 1. detsembril 2014.

Kolmandal kolmepoolsel kohtumisel saavutati kaasseadusandjate vahel kokkulepe 

kompromissteksti suhtes. Sellest tulenevalt teatas Euroopa Parlament 8. detsembri 2014. aasta 

kirjas nõukogule, et kui nõukogu võtab oma esimese lugemise seisukoha vastu kokku lepitud 

kompromissteksti alusel, hääletab Euroopa Parlament nõukogu vastu võetud teksti poolt 

muudatusettepanekuteta.

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta otsus nr 585/2014/EL 

koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-teenuse kasutuselevõtu kohta (ELT L 164, 3.6.2014, 
lk 6). 
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II. EESMÄRK

7. Kõnealuses määruses nähakse ette sätted, mis käsitlevad sõidukisisese eCall-süsteemi 

kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid. Selles nõutakse, et uut tüüpi sõiduautod 

ja väikesed tarbesõidukid ehitataks viisil, millega tagatakse, et raske liiklusõnnetuse korral 

algatatakse hädaabinumbrile 112 automaatselt või käsitsi hädaabikõne. Selle teenusega 

edastatava teabe laadi tõttu sätestatakse ettepanekus ka eraelu puutumatuse ja andmekaitse 

eeskirjad.

III. NÕUKOGU ESIMESE LUGEMISE SEISUKOHA ANALÜÜS

A. Üldine

8. Nõukogu on teinud mitu ettepanekut algse ettepaneku muutmiseks. Paralleelselt on Euroopa 

Parlament hääletanud mitut muudatusettepanekut, mis olid sisuliselt väga lähedased nõukogus 

arutatud muudatusettepanekutele. Kahe institutsiooni vahel saavutati kiiresti kokkulepe, mis 

viibis vaid 2014. aasta mais toimunud Euroopa Parlamendi valimiste tõttu.

Seega muudab nõukogu esimese lugemise seisukoht komisjoni algset ettepanekut, sõnastades 

selle osaliselt ümber Euroopa Parlamendiga saavutatud kokkuleppe alusel.
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B. Peamised poliitilised küsimused

9. Hädaabinumbril 112 põhinev eCall

Automaatse hädaabikõne (eCall) mõistet selgitati kogu teksti ulatuses, sealhulgas pealkirjas, 

lisades, et see puudutab konkreetselt hädaabinumbril 112 põhinevaid eCall-kõnesid.

10. Reguleerimisala laiendamine süsteemidele, osadele ja eraldi seadmestikele

Nõukogu nägi ette määruse reguleerimisala laiendamise, et hõlmata ka süsteemid, osad ja 

eraldi seadmestikud.

11. Erandid

Nõukogu lisas sätte, milles selgitatakse, milliste sõidukite suhtes kohaldatakse erandeid.

12. Uute määratluste lisamine

Lisati mitmed uued määratlused, et selgitada mõningaid tekstis kasutatud mõisteid ning et 

kasutada neid ka tulevikus delegeeritud õigusaktides.

13. eCall-süsteemid „alaliselt paigaldatud”

Teksti lisati selgitus, et tüübikinnituse saamiseks esitatud sõidukisse peaks eCall-süsteem 

olema alaliselt paigaldatud.

14. Kolmanda isiku teenused

Nõukogu lisas teksti sõidukiomaniku jaoks võimaluse kasutada lisaks hädaabinumbril 112 

põhinevale sõidukisisesele eCall-süsteemile kolmanda osapoole teenuseid, vältides kohustuste 

kehtestamist seoses kolmanda osapoole teenustega.
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15. Ühilduvus satelliitnavigatsioonisüsteemidega

Nõukogu nägi ette eCall-süsteemi kohustusliku ühilduvuse Galileo ja EGNOSe 

navigatsioonisüsteemidega, andes tootjatele võimaluse tagada ühilduvus ka muude asukoha 

määramise süsteemidega.

16. Sõltumatute ettevõtjate juurdepääs

Tekstis nähti ette, et hädaabinumbril 112 põhinev sõidukisisene eCall-süsteem peaks määruse 

(EÜ) nr 715/2007 (milles kehtestatakse sätted sõidukite remondi- ja hooldusteabe 

kättesaadavuse kohta) kohaselt mõistliku tasu eest olema remondiks ja hoolduseks saadaval 

sõltumatutele ettevõtjatele.

17. Eraelu puutumatuse ja andmekaitse eeskirjad

Nõukogu muutis komisjoni esialgset ettepanekut, lisades selge viite kohaldatavatele 

isikuandmete kaitse eeskirjadele, sätestades, et eCall-andmeid võib kasutada vaid 

hädaolukordade lahendamiseks ja et need kustutatakse automaatselt, et hädaabinumbril 112 

põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi ja mis tahes kolmanda isiku süsteemi vahel ei saa 

andmeid vahetada, ning et kasutusjuhendis esitatakse teave kummagi süsteemi kaudu toimuva 

andmetöötluse kohta.

18. Rakendusaktid

Nõukogu lisas teksti ka sätte, mille kohaselt teatud praktilisi andmekaitsesätteid täpsustatakse 

pigem rakendusaktide kui delegeeritud õigusaktidega. See hõlmas vastavate jõustatavate 

sätete lisamist.

19. Komisjonile antud volitused

Nõukogu tekstis sätestatakse, et komisjonile antakse viieks aastaks õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte, et seda õigust pikendatakse automaatselt, ja et komisjon esitab 

delegeeritud volituste kohta aruande üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist.
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20. Aruandlus ja läbivaatamine

Lisati säte, milles nõutakse, et komisjon esitab hiljemalt 2021. aastal eCall-süsteemi 

rakendamise tulemuste, sealhulgas selle kasutuselevõtu ulatuse hindamise aruande, ja uurib, 

kas kõnealuse määruse kohaldamisala oleks võimalik laiendada teistele sõidukikategooriatele, 

ning hindab vajadust avatud juurdepääsuga platvormi järele.

21. Kohaldamise alguskuupäev

Kohaldamise alguskuupäev määrati vastavalt sellele, mis on sätestatud otsuses 585/2014/EL 

koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-teenuse kasutuselevõtu kohta. Kohaldamise 

alguskuupäevaks määrati 31. märts 2018.

22. Lisa muutmine

Nõukogu muutis lisa, et artiklite sätteid paremini kajastada.

23. Põhjendused

Nõukogu muutis põhjendusi, et need oleksid kooskõlas määruse muudetud rakendusosaga ja 

kajastaksid mõningaid Euroopa Parlamendi väljendatud muresid.
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IV. KOKKUVÕTE

Nõukogu võttis oma seisukoha koostamisel täiel määral arvesse komisjoni ettepanekut ja 

Euroopa Parlamendi esimese lugemise arvamust.

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekute osas märgib nõukogu, et suurt hulka 

muudatusettepanekuid on nõukogu seisukohas kas põhimõtteliselt, osaliselt või täielikult 

arvesse võetud.
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2013/0165 (COD) 

KOMISJONI TEATIS 
EUROOPA PARLAMENDILE, 

 
mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel 

 
ning milles käsitletakse 

nõukogu seisukohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (mis käsitleb 
sõidukisisese automaatsete hädaabikõnede eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud 
tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ) vastuvõtmise 

kohta 

1. TAUST 

Ettepaneku Euroopa Parlamendile ja nõukogule edastamise kuupäev 
(dokument COM (2013) 316 final – 2013/0165 (COD): 

13. juuni 2013 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse kuupäev: 19. september 2013 

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus: 

Euroopa Parlamendi arvamuse kuupäev, esimene lugemine: 

29. oktoober 2013 

26. veebruar 2014 

Nõukogu seisukoha vastuvõtmise kuupäev: 2. märts 2015 

2. KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK 
Komisjoni ettepaneku eesmärk on kiita heaks eCall-süsteemi kasutuselevõtt uut tüüpi autodes 
ja kaubikutes mootorsõidukite tüübikinnituse raames, mille kohaselt tuleb nimetatud sõidukid 
ehitada nõnda, et raske liiklusõnnetuse korral tehakse automaatselt hädaabikõne Euroopa 
ühtsele hädaabinumbrile 112. See aitaks märkimisväärselt vähendada sellistes õnnetustes 
vigastatute ja hukkunute arvu. 

3. MÄRKUSED NÕUKOGU SEISUKOHA KOHTA 

3.1. Üldised märkused. 
Komisjonil on hea meel, et 1. detsembril 2014 saavutasid nõukogu ja parlamendi siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjon poliitilise kokkuleppe kompromissteksti üle. Nõukogu esimese 
lugemise seisukoha vastuvõtmine ja selle heakskiitmine parlamendi täiskogu hääletusel 
aprillis või mais 2015 peaks võimaldama teksti lõplikult vastu võtta. Komisjon leiab, et 
saavutatud kompromiss on mõistlik ja ta toetab seda. 

3.2. Märkused Euroopa Parlamendi vastu võetud muudatuste kohta 

3.2.1. Euroopa Parlamendis esitatud muudatused, mida nõukogu esimese lugemise 
seisukohas on arvesse võetud kas täielikult, osaliselt või põhimõtteliselt 

Nõukogu esimese lugemise seisukoht hõlmab suuremat osa Euroopa Parlamendi tehtud 
muudatusettepanekuid, eriti enamikku Euroopa Parlamendi esitatud täiendavaid põhjendusi, 
hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõttu, samuti nõuet 
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paigaldada sõidukitesse alaline eCall-süsteem ja nõuet hoiatada sõidukis viibijaid tõsise 
süsteemivea puhul.  

Samuti kehtestas nõukogu eraelu puutumatuse ja andmekaitse valdkonnas täiendavaid 
nõudeid, mille kohaselt isikuandmeid ei kasutata mis tahes muudel eesmärkidel ja andmeid ei 
säilitata kauem, kui on rangelt vajalik eCall-süsteemi toimimiseks. Sätteid täpsustati veelgi 
pärast seda, kui inkorporeeriti suur osa Euroopa Parlamendi vastavatest 
muudatusettepanekutest (nt andmete automaatne ja pidev kõrvaldamine, andmeid ei edastata 
sõidukist enne Call-kõne algatamist, sõidukisse sisseehitatud süsteemide vahel andmevahetust 
ei toimu, jne). Pärast seda, kui iga nõuet oli hinnatud, jõuti mõistlikule kompromissile nii 
delegeeritud kui ka rakendusaktide sidusa kasutamise osas. Seda toetab ka komisjon.  

Lisaks piiras nõukogu komisjoni volitusi alates määruse jõustumisest viieaastase tähtajaga, 
mis automaatselt ei pikene. Kuid seejärel otsustas nõukogu kompromissina automaatse 
pikenemise siiski ette näha. Kuigi komisjon eelistab piiramata tähtajaga volitusi, toetab ta 
seda lahendust paketi osana.  

Seoses sõltumatute ettevõtjate juurdepääsuga eCall-süsteemile selle remondi- ja hooldustööde 
eesmärgil kehtestas nõukogu seose määruse (EÜ) nr 715/2007 sätetega ja nägi ette tootjatele 
võimaluse küsida tasu, nõustudes samal ajal ka Euroopa Parlamendi täiendava täpsustusega, 
mille kohaselt peab selline tasu olema mõistlik ega tohi ületa nominaalväärtust. Arvestades, et 
selline lahendus ei kaldu kõrvale ELi eeskirjadest, mida kohaldatakse sõltumatutele 
ettevõtjatele juurdepääsu andmise suhtes, toetab komisjon seda paketi osana. 

Nõukogu nõustus Euroopa Parlamendi muudatusettepanekuga, milles kutsutakse komisjoni 
pärast tulude ja kulude analüüsimist ja laialdasi konsultatsioone sidusrühmadega hindama, kas 
tuleks ette näha nõuded koostalitlusvõimelise, standarditud, turvalise ja avatud juurdepääsuga 
platvormi jaoks, ja võtma vajaduse korral vastu nendel nõuetel põhineva seadusandliku 
algatuse. See küsimus ei sisaldunud komisjoni esialgses ettepanekus, kuid osana paketist võib 
seda toetada. 

Samuti kiitis nõukogu heaks Euroopa Parlamendi muudatusettepaneku, milles nõuti, et 
komisjon uuriks võimalust laiendada määruse reguleerimisala ka muude sõidukikategooriate 
suhtes, näiteks kaherattalised mootorsõidukid, raskeveokid, bussid, põllumajandustraktorid, ja 
esitaks vajaduse korral sellekohase ettepaneku. Seda toetab ka komisjon.  

Komisjon toetab ka täpsustusi, mida nõukogu ja parlament komisjoni teksti sõnastusse tegid.  

3.2.2. Euroopa Parlamendi muudatused, mis nõukogu esimese lugemise seisukohas ei 
kajastu 
Nõukogu leidis, et Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud, mille kohaselt tuleb 
liikmesriikidel teatada eCall-süsteemi infrastruktuuri valmidusest ja komisjon peab võtma 
nõuetekohaseid meetmeid selle tagamiseks, et selline infrastruktuur võetaks kasutusele 
õigeaegselt, ei olnud kooskõlas tüübikinnituse nõudeid käsitleva määruse artikliga. Samas 
tunnistas nõukogu, et eCall-kõnede edastamiseks mõeldud avalike traadita mobiilsidevõrkude 
ning eCall-kõnesid vastuvõtvate ja menetlevate häirekeskuste kooskõlastatud uuendamine on 
väga oluline ja lisas vastava teksti põhjendustesse. Komisjon toetab seda seisukohta. Sama 
lähenemisviisi kasutati Euroopa Parlamendi muudatusettepaneku puhul, milles nähti ette 
hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-süsteemi korraline tehnoülevaatus. 

3.3. Nõukogu lisatud uued sätted ja komisjoni seisukoht 
Nõukogu tegi mitu tehnilist muudatust, et eelkõige selgitada, miks on erandina määruse 
kohaldamisalast välja jäetud väikeseeriana toodetud sõidukid, üksikult kinnitatud sõidukid ja 
sõidukid, mida ei saa tehnilistel põhjustel varustada eCall-süsteemiga.  
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 Samuti andis nõukogu komisjonile volituse võtta vastu delegeeritud õigusakte, et kindlaks 
määrata need sõidukid, mis jäetakse määruse kohaldamisalast välja. Komisjon toetab seda 
ettepanekut. 

Samuti lisas nõukogu täiendavaid sätteid, milles käsitletakse kolmanda isiku teenuseid 
kasutava eCall-teenuse ja hädaabinumbril 112 põhineva eCall-süsteemi kõrvuti eksisteerimist. 
Need sätted tagavad, et kõik sõidukid varustatakse kohustuslikus korras hädaabinumbril 112 
põhineva eCall-süsteemiga, mis aktiveeritakse automaatselt, kui kolmanda isiku teenuseid 
kasutav eCall-teenus ei toimi. Komisjon toetab seda nõukogu pakutud lahendust. 

Samuti nägi nõukogu ette sätted rakendusaktide kasutamise kohta ja vastavad 
komiteemenetlused nende vastuvõtmiseks. Kuna nende sätete kohaldamine on suhteliselt 
piiratud ning võttes arvesse eraelu puutumatuse ja andmekaitse eeskirjade valdkonnas 
saavutatud kompromissi, toetab komisjon seda lahendust. Seoses komiteemenetlustega 
kahetseb komisjon arvamuse esitamata jätmise klausli kasutamist, arvestades asjaolu, et 
sellise sätte lisamise puhul on tegemist määruse 182/2011 erandiga, kuid kompromissi 
huvides otsustas ta sellele mitte vastu olla. 

Lõpetuseks taotles nõukogu üleminekuaega, et tööstusharu saaks uute nõuetega kohaneda. 
Kuigi komisjoni ettepanekus ette nähtud kohaldamise kuupäeva ei muudetud, näitas Euroopa 
Parlament üles avatust kohaldamise kuupäeva edasilükkamise osas ning nõustus kokkuvõtteks 
sellega, et määrust kohaldatakse alates 31. märtsist 2018. Komisjon nõustub vajadusega 
tagada piisav üleminekuaeg ja toetab kohaldamise kompromisskuupäeva, tingimusel et see on 
kooskõlas otsuses nr 585/2014/EL ette nähtud eCall-süsteemi infrastruktuuri kasutuselevõtu 
ajakavaga. 

4. KOKKUVÕTE 
Kuigi praktilistel põhjustel kahetseb komisjon nõukogu otsust, mis piirab komisjonile 
antavaid volitusi kindlaksmääratud viieaastaseks perioodiks ning millega lisatakse 
rakendusaktide vastuvõtmiseks komiteemenetlusse arvamuse esitamata jätmise klausel, 
loobub komisjon vastuväidetest. 

Nõukogu tegi otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega. 

Kokkuvõtvalt toetab komisjon kompromissina nõukogu vastuvõetud seisukohta.  


	CONS_CONS(2015)05130(REV3)_ET.docx
	CONS_CONS(2015)05130(REV3)_ADD1_ET.docx
	1. TAUST
	2. KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK
	3. MÄRKUSED NÕUKOGU SEISUKOHA KOHTA
	4. KOKKUVÕTE



