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Muudatusettepanek 34
Patricia van der Kammen

Ettepanek võtta vastu määrus
-

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. nl

Selgitus

Sõidukisisese automaatsete hädaabikõnede eCall-süsteemi kasutuselevõtmine ei tohiks olla 
kohustuslik, vaid peaks olema tarbijate enda vabatahtlik valik.

Muudatusettepanek 35
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
-

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liiklusohutuse parandamiseks 
esitatakse teatises „Aeg rakendada 
automaatse hädaabikõne süsteem eCall”6

uusi meetmeid, millega kiirendada 
sõidukisisese hädaabikõne süsteemi 
rakendamist ELis. Ühe soovitatud meetme 

(3) Liiklusohutuse parandamiseks 
esitatakse teatises „Aeg rakendada 
automaatse hädaabikõne süsteem eCall”6

uusi meetmeid, millega kiirendada 
sõidukisisese hädaabikõne süsteemi 
rakendamist ELis.
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kohaselt muudetakse eCall-süsteemi 
sõidukisisese osa paigaldamine 
kohustuslikuks kõigi uute sõidukite puhul 
alates sõidukikategooriatest M1 ja N1 
vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ II lisas 
esitatud määratlustele.
__________________ __________________
6 KOM(2009) 434 (lõplik) 6 KOM(2009) 434 (lõplik).

Or. en

Muudatusettepanek 37
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Euroopa Parlament kiitis 3. juulil 
2012 heaks aruande „Kodanikele 
mõeldud uus hädaabikõne teenus eCall”,7
milles kutsuti komisjoni üles esitama 
direktiivi 2007/46/EÜ raames ettepaneku, 
millega tagada hädaabinumbrile 112 
tehtavatel kõnedel põhineva avaliku 
eCall-süsteemi kohustuslik 
kasutuselevõtmine 2015. aastaks.

välja jäetud

__________________
7 2012/2056(INI).

Or. en

Muudatusettepanek 38
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Loodetakse, et ELi eCall-süsteem aitab (5) Loodetakse, et ELi eCall-süsteem aitab 
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vähendada nii surmaga lõppevate 
liiklusõnnetuste arvu ELis kui ka 
liiklusõnnetuste põhjustatud vigastuste 
raskusastet. eCall-süsteemi kohustuslik
kasutuselevõtmine muudaks kõnealuse 
teenuse kättesaadavaks kõigile kodanikele 
ning aitaks seega vähendada inimkannatusi 
ja tervishoiu- ning muid kulusid.

vähendada nii surmaga lõppevate 
liiklusõnnetuste arvu ELis kui ka 
liiklusõnnetuste põhjustatud vigastuste 
raskusastet. eCall-süsteemi vabatahtlik
kasutuselevõtmine muudaks kõnealuse 
teenuse kättesaadavaks kõigile kodanikele 
ning aitaks seega vähendada inimkannatusi 
ja tervishoiu- ning muid kulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Loodetakse, et ELi eCall-süsteem aitab 
vähendada nii surmaga lõppevate 
liiklusõnnetuste arvu ELis kui ka 
liiklusõnnetuste põhjustatud vigastuste 
raskusastet. eCall-süsteemi kohustuslik 
kasutuselevõtmine muudaks kõnealuse 
teenuse kättesaadavaks kõigile kodanikele 
ning aitaks seega vähendada inimkannatusi 
ja tervishoiu- ning muid kulusid.

(5) Loodetakse, et ELi eCall-süsteem aitab 
vähendada nii surmaga lõppevate 
liiklusõnnetuste arvu ELis kui ka 
liiklusõnnetuste põhjustatud vigastuste 
raskusastet. eCall-süsteemi kohustuslik 
kasutuselevõtmine ning eCall-süsteemi ja 
eCall-süsteemi häirekeskuste
infrastruktuuri kohustuslik ja 
koordineeritud uuendamine muudaks 
kõnealuse teenuse kättesaadavaks kõigile 
kodanikele ning aitaks seega vähendada 
inimkannatusi ja tervishoiu- ning muid 
kulusid.

Or. en

Selgitus

Telekommunikatsioonivõrgu operaatorite poolt kohustuslikus korras paigaldatud sobiv 
mobiilside- ja eCall-süsteemi häirekeskuste infrastruktuur, mis katab kõiki ELi liikmesriike ja 
Euroopa Majanduspiirkonda, on kõnealuse süsteemi kohustusliku kehtestamise eeltingimus.

Muudatusettepanek 40
Wim van de Camp
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Loodetakse, et ELi eCall-süsteem aitab 
vähendada nii surmaga lõppevate 
liiklusõnnetuste arvu ELis kui ka 
liiklusõnnetuste põhjustatud vigastuste 
raskusastet. eCall-süsteemi kohustuslik 
kasutuselevõtmine muudaks kõnealuse 
teenuse kättesaadavaks kõigile kodanikele 
ning aitaks seega vähendada inimkannatusi 
ja tervishoiu- ning muid kulusid.

(5) Loodetakse, et ELi eCall-süsteem aitab 
vähendada nii surmaga lõppevate 
liiklusõnnetuste arvu ELis kui ka 
liiklusõnnetuste põhjustatud vigastuste 
raskusastet. eCall-süsteemi kohustuslik 
kasutuselevõtmine ning eCall-süsteemi ja 
eCall-süsteemi häirekeskuste
telekommunikatsioonivõrgu kohustuslik 
uuendamine muudaks kõnealuse teenuse 
kättesaadavaks kõigile kodanikele ning 
aitaks seega vähendada inimkannatusi ja 
tervishoiu- ning muid kulusid.

Or. en

Selgitus

Sobiva mobiilside- ja eCall-süsteemi häirekeskuste infrastruktuuri kohustuslik paigaldus kogu 
ELi territooriumile on kõnealuse süsteemi kohustusliku kehtestamise eeltingimus.

Muudatusettepanek 41
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Täpse positsioneerimisteabega 
varustamisel on sõidukisisese eCall-
süsteemi tõhusas toimimises täita oluline 
osa. Seetõttu on asjakohane nõuda 
süsteemi ühilduvust satelliitnavigatsiooni 
programmide osutatud teenustega, 
sealhulgas programmide Galileo ja 
EGNOS raames loodud süsteemidega, mis 
on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 9. juuli 2008. aasta määruses 
(EÜ) nr 683/2008 Euroopa 
satelliitnavigatsiooni programmide 
(EGNOS ja Galileo) rakendamise 

(6) Täpse positsioneerimisteabega 
varustamisel on sõidukisisese eCall-
süsteemi tõhusas toimimises täita oluline 
osa. Seetõttu on asjakohane nõuda 
süsteemi ühilduvust olemasolevate 
satelliitnavigatsiooni programmide 
osutatud teenustega käesoleva määruse 
jõustamiskuupäeval ning mõistliku aja 
jooksul programmide Galileo ja EGNOS 
raames loodud süsteemidega, mis on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. juuli 2008. aasta määruses (EÜ) nr 
683/2008 Euroopa satelliitnavigatsiooni 
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jätkamise kohta8. programmide (EGNOS ja Galileo) 
rakendamise jätkamise kohta8.

__________________ __________________
8 ELT L 196, 24.7.2008, lk 1. 8 ELT L 196, 24.7.2008, lk 1.

Or. en

Selgitus

Kui ettevõtjad on sunnitud tagama ühilduvuse programmiga Galileo enne, kui see käivitub ja 
enne, kui on põhjalikult kontrollitud ühilduvust eCall-süsteemidega, on oht, et eCall-süsteeme 
tuleb pärast turule laskmist muuta, mis võib aga tootjatele märkimisväärseid kulusid 
põhjustada. Kui Galileo on kasutusele võetud ja hinnatud, võib ühilduvust nõuda ainult uute 
sõidukitüüpide puhul ja paigaldamiseks tuleb ette näha asjakohased tähtajad.

Muudatusettepanek 42
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Täpse positsioneerimisteabega 
varustamisel on sõidukisisese eCall-
süsteemi tõhusas toimimises täita oluline 
osa. Seetõttu on asjakohane nõuda 
süsteemi ühilduvust satelliitnavigatsiooni 
programmide osutatud teenustega, 
sealhulgas programmide Galileo ja 
EGNOS raames loodud süsteemidega, mis 
on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 9. juuli 2008. aasta määruses 
(EÜ) nr 683/2008 Euroopa 
satelliitnavigatsiooni programmide 
(EGNOS ja Galileo) rakendamise 
jätkamise kohta8.

(6) Täpse positsioneerimisteabega 
varustamisel on sõidukisisese eCall-
süsteemi tõhusas toimimises täita oluline 
osa. Seetõttu on asjakohane nõuda 
süsteemi ühilduvust satelliitnavigatsiooni 
programmide osutatud teenustega, kui 
tegemist on toimivate teenustega, 
sealhulgas programmide Galileo ja 
EGNOS raames loodud süsteemidega, mis 
on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 9. juuli 2008. aasta määruses 
(EÜ) nr 683/2008 Euroopa 
satelliitnavigatsiooni programmide 
(EGNOS ja Galileo) rakendamise 
jätkamise kohta8.

__________________ __________________
8 ELT L 196, 24.7.2008, lk 1. 8 ELT L 196, 24.7.2008, lk 1.

Or. en

Selgitus

Teenused ei ole veel toimivad.
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Muudatusettepanek 43
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Täpse positsioneerimisteabega 
varustamisel on sõidukisisese eCall-
süsteemi tõhusas toimimises täita oluline 
osa. Seetõttu on asjakohane nõuda 
süsteemi ühilduvust satelliitnavigatsiooni 
programmide osutatud teenustega, 
sealhulgas programmide Galileo ja 
EGNOS raames loodud süsteemidega, mis 
on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 9. juuli 2008. aasta määruses 
(EÜ) nr 683/2008 Euroopa 
satelliitnavigatsiooni programmide 
(EGNOS ja Galileo) rakendamise 
jätkamise kohta8.

(6) Täpse positsioneerimisteabega 
varustamisel on sõidukisisese eCall-
süsteemi tõhusas toimimises täita oluline 
osa. Seetõttu on asjakohane nõuda 
süsteemi ühilduvust toimivate
satelliitnavigatsiooni programmide 
osutatud teenustega, näiteks programmide 
Galileo ja EGNOS raames loodud 
süsteemidega, mis on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta 
määruses (EÜ) nr 683/2008 Euroopa 
satelliitnavigatsiooni programmide 
(EGNOS ja Galileo) rakendamise 
jätkamise kohta8.

__________________ __________________
8 ELT L 196, 24.7.2008, lk 1. 8 ELT L 196, 24.7.2008, lk 1.

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Täpse positsioneerimisteabega 
varustamisel on sõidukisisese eCall-
süsteemi tõhusas toimimises täita oluline 
osa. Seetõttu on asjakohane nõuda 
süsteemi ühilduvust satelliitnavigatsiooni 
programmide osutatud teenustega, 
sealhulgas programmide Galileo ja 
EGNOS raames loodud süsteemidega, mis 

(6) Hädaolukorras täpse 
positsioneerimisteabega varustamisel on 
sõidukisisese eCall-süsteemi tõhusas 
toimimises täita oluline osa. Seetõttu on 
asjakohane nõuda süsteemi ühilduvust 
satelliitnavigatsiooni programmide 
osutatud teenustega, sealhulgas 
programmide Galileo ja EGNOS raames 
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on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 9. juuli 2008. aasta määruses 
(EÜ) nr 683/2008 Euroopa 
satelliitnavigatsiooni programmide 
(EGNOS ja Galileo) rakendamise 
jätkamise kohta8.

loodud süsteemidega, mis on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 
2008. aasta määruses (EÜ) nr 683/2008 
Euroopa satelliitnavigatsiooni 
programmide (EGNOS ja Galileo) 
rakendamise jätkamise kohta8.

__________________ __________________
8 ELT L 196, 24.7.2008, lk 1. 8 ELT L 196, 24.7.2008, lk 1.

Or. de

Muudatusettepanek 45
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Sõidukite sõidukisisese eCall-
süsteemiga varustamise kohustus peaks 
esialgselt kehtima ainult uute sõiduautode 
ja väikeste tarbesõidukite suhtes 
(kategooriad M1 ja N1), millel on juba 
olemas asjaomane käivitusmehhanism.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 46
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Sõidukite sõidukisisese eCall-
süsteemiga varustamise kohustus peaks 
esialgselt kehtima ainult uute sõiduautode 
ja väikeste tarbesõidukite suhtes 
(kategooriad M1 ja N1), millel on juba 
olemas asjaomane käivitusmehhanism.

(7) Sõidukite sõidukisisese eCall-
süsteemiga varustamise kohustus peaks 
kehtima ainult uute sõiduautode ja väikeste 
tarbesõidukite suhtes (kategooriad M1 ja 
N1), millel on juba olemas asjaomane 
käivitusmehhanism. Ainult siis, kui on 
selgunud, et sõidukisisene eCall-süsteem 
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töötab nõuetekohaselt, tuleks mõelda 
süsteemi laiendamisele ka muudele 
sõidukitüüpidele.

Or. pl

Muudatusettepanek 47
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Sõidukite sõidukisisese eCall-
süsteemiga varustamise kohustus peaks 
esialgselt kehtima ainult uute sõiduautode 
ja väikeste tarbesõidukite suhtes 
(kategooriad M1 ja N1), millel on juba 
olemas asjaomane käivitusmehhanism.

(7) Sõidukite sõidukisisese eCall-
süsteemiga varustamise kohustus peaks 
esialgselt kehtima ainult uut tüüpi
sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite 
suhtes (kategooriad M1 ja N1), millel on 
juba olemas asjaomane 
käivitusmehhanism.

Or. en

Selgitus

Määrust soovitakse kohaldada vaid uut tüüpi sõidukitele.

Muudatusettepanek 48
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Sõidukite sõidukisisese eCall-
süsteemiga varustamise kohustus peaks 
esialgselt kehtima ainult uute sõiduautode 
ja väikeste tarbesõidukite suhtes 
(kategooriad M1 ja N1), millel on juba 
olemas asjaomane käivitusmehhanism.

(7) Sõidukite sõidukisisese eCall-
süsteemiga varustamise kohustus peaks 
esialgselt kehtima ainult uut tüüpi
sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite 
suhtes (kategooriad M1 ja N1), millel on 
juba olemas asjaomane 
käivitusmehhanism.
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Or. en

Selgitus

Määrust kohaldatakse vaid uut tüüpi sõidukitele.

Muudatusettepanek 49
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Sõidukite sõidukisisese eCall-
süsteemiga kohustuslik varustamine ei 
tohiks piirata kõigi sidusrühmade (nagu 
näiteks autotootjad ja sõltumatud 
ettevõtjad) õigust pakkuda täiendavaid 
hädaabi- ja/või lisaväärtusteenuseid, mis 
oleksid hädaabinumbril 112 põhineva 
sõidukisisese eCall-süsteemiga paralleelsed 
või toetuksid sellele. Kõnealused 
täiendavad teenused ei tohiks siiski 
autojuhi tähelepanu liigselt häirida.

(8) Sõidukite sõidukisisese eCall-
süsteemiga vabatahtlik varustamine ei 
tohiks piirata kõigi sidusrühmade (nagu 
näiteks autotootjad ja sõltumatud 
ettevõtjad) õigust pakkuda täiendavaid 
hädaabi- ja/või lisaväärtusteenuseid, mis 
oleksid hädaabinumbril 112 põhineva 
sõidukisisese eCall-süsteemiga paralleelsed 
või toetuksid sellele. Kõnealused 
täiendavad teenused ei tohiks siiski 
autojuhi tähelepanu liigselt häirida.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Sõidukite sõidukisisese eCall-
süsteemiga kohustuslik varustamine ei 
tohiks piirata kõigi sidusrühmade (nagu 
näiteks autotootjad ja sõltumatud 
ettevõtjad) õigust pakkuda täiendavaid 
hädaabi- ja/või lisaväärtusteenuseid, mis 
oleksid hädaabinumbril 112 põhineva 
sõidukisisese eCall-süsteemiga paralleelsed 
või toetuksid sellele. Kõnealused 

(8) Sõidukite sõidukisisese eCall-
süsteemiga kohustuslik varustamine ei 
tohiks piirata kõigi sidusrühmade (nagu 
näiteks autotootjad ja sõltumatud 
ettevõtjad) õigust pakkuda täiendavaid 
hädaabi- ja/või lisaväärtusteenuseid, mis 
oleksid hädaabinumbril 112 põhineva 
sõidukisisese eCall-süsteemiga paralleelsed 
või toetuksid sellele. Kõnealused 
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täiendavad teenused ei tohiks siiski 
autojuhi tähelepanu liigselt häirida.

täiendavad teenused ei tohiks siiski 
autojuhi tähelepanu liigselt häirida ja 
peaksid vastama kõikidele ohutuse, 
turvalisuse ning andmekaitse sätetele.
Need täiendavad teenused peavad olema 
tarbijatele vabatahtlikud ja neist peab 
olema võimalik igal hetkel loobuda.

Or. de

Muudatusettepanek 51
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tarbijatele vaba valiku ja ausa 
konkurentsi tagamiseks ning 
innovatsiooni julgustamiseks ja 
maailmaturul ELi infotehnoloogia 
tööstuse konkurentsivõime 
suurendamiseks peaks kõigil sõltumatutel 
ettevõtjatel olema tasuta ja 
diskrimineerimata juurdepääs 
sõidukisisesele eCall-süsteemile ning 
süsteemi aluseks peaks olema 
koostalitlusvõimeline ja avatud 
juurdepääsuga platvorm võimalikele 
tulevastele sõidukisisestele rakendustele 
või teenustele.

(9) Numbril 112 põhinev sõidukisisene 
eCall-süsteem on avalik üldhuviteenus, 
mistõttu see peab olema vabalt 
kättesaadav, s.t tasuta pakutav teenus. 
Numbril 112 põhineva eCall-süsteemi 
kulud ei tohi jääda tarbijate tasuda.

Or. de

Muudatusettepanek 52
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tarbijatele vaba valiku ja ausa (9) Tarbijatele vaba valiku ja ausa 
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konkurentsi tagamiseks ning innovatsiooni 
julgustamiseks ja maailmaturul ELi 
infotehnoloogia tööstuse konkurentsivõime 
suurendamiseks peaks kõigil sõltumatutel 
ettevõtjatel olema tasuta ja 
diskrimineerimata juurdepääs 
sõidukisisesele eCall-süsteemile ning 
süsteemi aluseks peaks olema 
koostalitlusvõimeline ja avatud 
juurdepääsuga platvorm võimalikele 
tulevastele sõidukisisestele rakendustele 
või teenustele.

konkurentsi tagamiseks ning innovatsiooni 
julgustamiseks ja maailmaturul ELi 
infotehnoloogia tööstuse konkurentsivõime 
suurendamiseks peaks kõigil sõltumatutel 
ettevõtjatel olema tasuta ja 
diskrimineerimata juurdepääs 
sõidukisisesele eCall-süsteemile, vähemalt 
parandus- ja hooldustöödeks.

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tarbijatele vaba valiku ja ausa 
konkurentsi tagamiseks ning innovatsiooni 
julgustamiseks ja maailmaturul ELi 
infotehnoloogia tööstuse konkurentsivõime 
suurendamiseks peaks kõigil sõltumatutel 
ettevõtjatel olema tasuta ja 
diskrimineerimata juurdepääs 
sõidukisisesele eCall-süsteemile ning 
süsteemi aluseks peaks olema 
koostalitlusvõimeline ja avatud 
juurdepääsuga platvorm võimalikele 
tulevastele sõidukisisestele rakendustele 
või teenustele.

(9) Tarbijatele vaba valiku ja ausa 
konkurentsi tagamiseks ning innovatsiooni 
julgustamiseks ja maailmaturul ELi 
infotehnoloogia tööstuse konkurentsivõime 
suurendamiseks peaks kõigil sõltumatutel 
ettevõtjatel olema tasuta ja 
diskrimineerimata juurdepääs 
sõidukisisesele eCall-süsteemile.

Or. fr

Muudatusettepanek 54
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tarbijatele vaba valiku ja ausa 
konkurentsi tagamiseks ning innovatsiooni 
julgustamiseks ja maailmaturul ELi 
infotehnoloogia tööstuse konkurentsivõime 
suurendamiseks peaks kõigil sõltumatutel 
ettevõtjatel olema tasuta ja 
diskrimineerimata juurdepääs 
sõidukisisesele eCall-süsteemile ning 
süsteemi aluseks peaks olema 
koostalitlusvõimeline ja avatud 
juurdepääsuga platvorm võimalikele 
tulevastele sõidukisisestele rakendustele 
või teenustele.

(9) Tarbijatele vaba valiku ja ausa 
konkurentsi tagamiseks ning innovatsiooni 
julgustamiseks ja maailmaturul ELi 
infotehnoloogia tööstuse konkurentsivõime 
suurendamiseks peaks kõigil sõltumatutel 
ettevõtjatel olema tasuta ja 
diskrimineerimata juurdepääs 
sõidukisisesele eCall-süsteemile ning 
süsteemi aluseks peaks olema 
koostalitlusvõimeline, standarditud ja 
avatud juurdepääsuga platvorm 
võimalikele tulevastele sõidukisisestele 
rakendustele või teenustele.

Or. it

Selgitus

Tarbijate valiku vabaduse ja ausa konkurentsi tagamiseks peaks kolmandatest isikutest 
teenuseosutajatel olema juurdepääs mitte ainult eCall-teenusele, vaid tervele sõidukisisesele 
süsteemile. Peale selle tuleb avatud juurdepääsuga koostalitlusvõimeline platvorm 
standardida. Kui platvorm ei ole standarditud, peavad need sõltumatud ettevõtjad, kes 
soovivad osutada lisa- või valikulisi teenuseid, pakkuma erinevaid variante erinevatele 
sõidukitüüpidele. 

Muudatusettepanek 55
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tarbijatele vaba valiku ja ausa 
konkurentsi tagamiseks ning innovatsiooni 
julgustamiseks ja maailmaturul ELi 
infotehnoloogia tööstuse konkurentsivõime 
suurendamiseks peaks kõigil sõltumatutel 
ettevõtjatel olema tasuta ja 
diskrimineerimata juurdepääs 
sõidukisisesele eCall-süsteemile ning 
süsteemi aluseks peaks olema 
koostalitlusvõimeline ja avatud 

(9) Tarbijatele vaba valiku ja ausa 
konkurentsi tagamiseks ning innovatsiooni 
julgustamiseks ja maailmaturul ELi 
infotehnoloogia tööstuse konkurentsivõime 
suurendamiseks peaks kõigil sõltumatutel 
ettevõtjatel olema tasuta ja 
diskrimineerimata juurdepääs 
sõidukisisesele eCall-süsteemile ning 
süsteemi aluseks peaks olema 
koostalitlusvõimeline, standarditud ja 
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juurdepääsuga platvorm võimalikele 
tulevastele sõidukisisestele rakendustele 
või teenustele.

avatud juurdepääsuga platvorm 
võimalikele tulevastele sõidukisisestele 
rakendustele või teenustele.

Or. en

Selgitus

Tarbijate valiku vabaduse ja ausa konkurentsi tagamiseks peab kolmandatest isikutest 
teenuseosutajatel olema juurdepääs mitte ainult piiratud eCall-teenusele, vaid tervele 
sõidukisisesele süsteemile. Peale selle tuleb standardida avatud juurdepääsuga 
koostalitlusvõimeline platvorm, et tagada kolmandatest isikutest teenuseosutajatele 
juurdepääs avatud platvormile ning aus konkurents. Ilma standarditud platvormita peavad 
need sõltumatud ettevõtjad, kes soovivad osutada lisa- ja valikulisi teenuseid, kohandama 
teenuseid iga tootja ja iga sõidukiga. See ei oleks kolmandatest isikutest teenuseosutajatele 
majanduslikult tasuv ning piiraks märkimisväärselt tarbijate valikut.

Muudatusettepanek 56
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tarbijatele vaba valiku ja ausa 
konkurentsi tagamiseks ning innovatsiooni 
julgustamiseks ja maailmaturul ELi 
infotehnoloogia tööstuse konkurentsivõime 
suurendamiseks peaks kõigil sõltumatutel 
ettevõtjatel olema tasuta ja 
diskrimineerimata juurdepääs 
sõidukisisesele eCall-süsteemile ning 
süsteemi aluseks peaks olema 
koostalitlusvõimeline ja avatud 
juurdepääsuga platvorm võimalikele 
tulevastele sõidukisisestele rakendustele 
või teenustele.

(9) Tarbijatele vaba valiku ja ausa 
konkurentsi tagamiseks ning innovatsiooni 
julgustamiseks ja maailmaturul ELi 
infotehnoloogia tööstuse konkurentsivõime 
suurendamiseks peaks kõigil sõltumatutel 
ettevõtjatel olema tasuta ja 
diskrimineerimata juurdepääs 
sõidukisisesele eCall-süsteemile ning 
süsteemi aluseks peaks olema 
koostalitlusvõimeline ja avatud 
juurdepääsuga platvormvõimalikele 
tulevastele sõidukisisestele rakendustele 
või teenustele, võttes nõuetekohaselt 
arvesse olemasolevaid sõidukisiseseid 
süsteeme.

Or. pl
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Muudatusettepanek 57
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Eriotstarbeliste sõidukite suhtes ei 
kohaldata käesolevas määruses sätestatud 
eCall-süsteemi nõudeid ainult juhul, kui 
juhtumipõhiselt on tüübikinnitusasutused 
seisukohal, et teatav sõiduk ei vasta 
kõnealustele nõuetele seetõttu, et tegemist 
on eriotstarbelise sõidukiga.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 58
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Vastavalt artikli 29 alusel asutatud 
andmekaitse töörühma soovitustele, mis 
esitati 26. septembril 2006 vastu võetud 
töödokumendis eCall-algatuse mõju kohta 
andmekaitsele ja eraelu puutumatusele,9
peab sõidukisisese eCall-süsteemi kaudu 
teostatav isikuandmete töötlemine toimuma 
kooskõlas isikuandmete kaitse 
eeskirjadega, mis on sätestatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. 
aasta direktiivis 95/46/EÜ üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta10

ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
juuli 2002. aasta direktiivis 2002/58/EÜ, 
milles käsitletakse isikuandmete töötlemist 
ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise 
side sektoris (eraelu puutumatust ja 
elektroonilist sidet käsitlev direktiiv)11, 
tagamaks, et sõidukisisese eCall-

(13) Vastavalt artikli 29 alusel asutatud 
andmekaitse töörühma soovitustele, mis 
esitati 26. septembril 2006 vastu võetud 
töödokumendis eCall-algatuse mõju kohta 
andmekaitsele ja eraelu puutumatusele, 
peab sõidukisisese eCall-süsteemi kaudu 
teostatav isikuandmete töötlemine toimuma 
kooskõlas isikuandmete kaitse 
eeskirjadega, mis on sätestatud Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artiklis 89a, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 1995. aasta direktiivis 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiivis 
2002/58/EÜ, milles käsitletakse 
isikuandmete töötlemist ja eraelu 
puutumatuse kaitset elektroonilise side 
sektoris (eraelu puutumatust ja 
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süsteemiga varustatud sõidukid, mis 
tavaolukorras on seotud hädaabinumbriga 
112, ei oleks jälgitavad ja nende suhtes ei 
kohaldataks pidevat seiret ning 
sõidukisisese eCall-süsteemi edastatav 
teave sisaldaks hädaabikõnede 
asjakohaseks käsitlemiseks nõutavaid 
miinimumandmeid.

elektroonilist sidet käsitlev direktiiv), 
tagamaks, et sõidukisisese eCall-
süsteemiga varustatud sõidukid, mis 
tavaolukorras on seotud hädaabinumbriga 
112, ei oleks jälgitavad ja nende suhtes ei 
kohaldataks pidevat seiret ning 
sõidukisisese eCall-süsteemi edastatav 
teave sisaldaks hädaabikõnede 
asjakohaseks käsitlemiseks nõutavaid 
miinimumandmeid.

__________________ __________________
9 1609/06/EN – WP 125. 9 1609/06/EN – WP 125.

9 a EÜT C 364/1, 18.12.2000.
10 ELT L 281, 23.11.1995, lk 31. 10 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.
11 ELT L 201, 31.7.2002, lk 37. 11 EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37.

Or. de

Muudatusettepanek 59
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Sõidukisisese eCall-süsteemiga seotud 
ühtsete tehniliste nõuete kohaldamise 
tagamiseks tuleks komisjonile delegeerida 
volitused võtta vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 290 vastu 
õigusakte üksikasjalike eeskirjade kohta, 
mis käsitlevad asjaomaste standardite 
kohaldamist katsetamisel, isikuandmete ja 
eraelu kaitset ning teatavatele M1- ja N1-
kategooria sõidukitele või 
sõidukiklassidele tehtavaid erandeid. Eriti 
oluline on, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 

(15) Sõidukisisese eCall-süsteemiga seotud 
ühtsete tehniliste nõuete kohaldamise 
tagamiseks tuleks komisjonile delegeerida 
volitused võtta vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 290 vastu 
õigusakte üksikasjalike eeskirjade kohta, 
mis käsitlevad asjaomaste standardite 
kohaldamist katsetamisel, isikuandmete ja 
eraelu kaitset lõimitud eraelukaitse vormis
ning teatavatele M1- ja N1-kategooria 
sõidukitele või sõidukiklassidele tehtavaid 
erandeid. Eriti oluline on, et komisjon viiks 
oma ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Eelkõige tuleks 
konsulteerida Euroopa 
andmekaitseinspektori ja 
tarbijakaitseorganisatsioonidega.
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edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 
ja koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. de

Muudatusettepanek 60
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Sõidukitootjatele tuleks anda 
käesoleva määruse tehniliste nõuetega 
kohanemiseks piisavalt aega.

(16) Sõidukitootjatele tuleks anda 
käesoleva määruse tehniliste nõuetega 
kohanemiseks 36 kuud aega pärast seda 
kuupäeva, mil käesolev määrus ning 
delegeeritud õigusaktid avaldati Euroopa 
Liidu Teatajas.

Or. fr

Muudatusettepanek 61
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Sõidukitootjatele tuleks anda 
käesoleva määruse tehniliste nõuetega 
kohanemiseks piisavalt aega.

(16) Sõidukitootjatele tuleks anda 
käesoleva määruse ning selle delegeeritud 
õigusaktide tehniliste nõuetega 
kohanemiseks piisavalt aega.

Or. en

Selgitus

Tootjatel on vaja piisavalt aega ka delegeeritud õigusaktidega kohanemiseks.
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Muudatusettepanek 62
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Sõidukitootjatele tuleks anda 
käesoleva määruse tehniliste nõuetega 
kohanemiseks piisavalt aega.

(16) Sõidukitootjatele tuleks anda 
käesoleva määruse tehniliste nõuetega 
kohanemiseks, sealhulgas eCall-süsteemi 
usaldusväärsuse kontrollimiseks 
korraldatavate uuringute ja testide 
läbiviimiseks piisavalt aega. See ei tohiks 
siiski mõjutada määruse kohaldamiseks 
ettenähtud ajakava. Juhul kui 
rakendamisel tekivad probleemid, ei 
tundu eCall-süsteemi käivitamine artikli 
12 lõikes 2 sätestatud kuupäeval 
võimalikuna, mistõttu peaks komisjon 
kaaluma selle kuupäeva edasilükkamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 63
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Komisjon peaks 1. jaanuariks 2015. 
aastal esitama aruande eCall-süsteemi 
toimimiseks vajaliku 
telekommunikatsiooni- ja häirekeskuse 
infrastruktuuri valmisoleku kohta kõigis 
liikmesriikides. Aruanne peaks sisaldama 
üksikasjalikku ülevaadet meetmetest, 
mida liikmesriigid peaksid võtma, et olla 
eCall-süsteemi käivitamiseks valmis 
artiklis 12 sätestatud kuupäeval.

Or. en
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Muudatusettepanek 64
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
sõidukite EÜ tüübikinnituse tehnilised 
nõuded seoses sõidukisisese eCall-
süsteemiga.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
sõidukite vabatahtliku EÜ tüübikinnituse 
tehnilised nõuded seoses sõidukisisese 
eCall-süsteemiga.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
sõidukite EÜ tüübikinnituse tehnilised 
nõuded seoses sõidukisisese eCall-
süsteemiga.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
sõidukite EÜ tüübikinnituse tehnilised 
nõuded seoses sõidukisisese eCall-
süsteemiga ning koostalitlusvõimelise, 
standarditud ja avatud juurdepääsuga 
sõidukisisese süsteemiga.

Or. en

Selgitus

Sätestada tuleks ka koostalitlusvõimeline, standarditud ja avatud juurdepääsuga 
sõidukisisene süsteem.

Muudatusettepanek 66
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „sõidukisisene eCall-süsteem” –
süsteem, mis aktiveeritakse kas 
automaatselt sõidukisiseste andurite kaudu 
või käsitsi ja mis edastab 
mobiilsidevõrkude kaudu standarditud 
miinimumteabe ja loob hädaabinumbril 
112 põhineva audiokanali sõidukis 
viibivate isikute ning häirekeskuse vahel;

(1) „sõidukisisene eCall-süsteem” –
süsteem, mis koosneb sõidukisisesest 
varustusest, mis aktiveeritakse kas 
automaatselt sõidukisiseste andurite kaudu 
või käsitsi ja mis edastab signaale
mobiilsidevõrkude kaudu ning võimaldab
standarditud miinimumteabe ülekandmist
ja loob hädaabinumbril 112 või eCall-
erateenusel põhineva audiokanali sõidukis 
viibivate isikute ning häirekeskuse vahel, 
kui asutakse traadita mobiilsidevõrgus;

Or. en

Selgitus

Sõidukisisest süsteemi hõlmav nõue peaks käsitlema vaid signaali ja/või andmete edastamise 
kontrollimist, mitte tegeliku ühenduse loomist. Peale selle tuleks lubada eCall-erateenuse 
osutamist, mitte ainult avaliku eCall-teenuse lisateenusena, vaid ka kui teise 
valikuvõimalusena (vt artikkel 5). Muudetud on ka sõnastust, et vältida kordusi ning 
parandada järjepidevust CEN-standardite määratlustega.

Muudatusettepanek 67
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „sõidukisisene eCall-süsteem” –
süsteem, mis aktiveeritakse kas 
automaatselt sõidukisiseste andurite kaudu 
või käsitsi ja mis edastab 
mobiilsidevõrkude kaudu standarditud 
miinimumteabe ja loob hädaabinumbril 
112 põhineva audiokanali sõidukis 
viibivate isikute ning häirekeskuse vahel;

(1) „sõidukisisene eCall-süsteem” –
süsteem, mis aktiveeritakse kas 
automaatselt sõidukisiseste andurite kaudu 
või käsitsi ja mis edastab 
mobiilsidevõrkude kaudu standarditud 
miinimumteabe ja loob hädaabinumbril 
112 põhineva audiokanali sõidukis 
viibivate isikute ning lähima häirekeskuse 
vahel;

Or. pl
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Muudatusettepanek 68
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „sõidukisisene süsteem” –
sõidukisisene varustus koos vahenditega 
eCall-ülekande algatamiseks, juhtimiseks 
ja teostamiseks üldkasutatava traadita 
mobiilsidevõrgu kaudu, millega luuakse 
sõidukiga ühendus, ning vahendid eCall-
teenuste teostamiseks üldkasutatava 
traadita mobiilsidevõrgu kaudu.

(2) „sõidukisisene varustus” –
sõidukisisene varustus, millel on 
juurdepääs miinimumteabe kohaselt 
nõutavatele sõidukisisestele andmetele 
ning mille abil luuakse ühendus sõidukiga 
ning vahenditega eCall-teenuste 
teostamiseks üldkasutatava traadita 
mobiilsidevõrgu kaudu.

Or. en

Selgitus

Sõidukisisest süsteemi hõlmav nõue peaks käsitlema vaid signaali ja/või andmete edastamise 
kontrollimist, mitte tegeliku ühenduse loomist. Peale selle tuleks lubada eCall-erateenuse
osutamist, mitte ainult avaliku eCall-teenuse lisateenusena, vaid ka kui teise 
valikuvõimalusena (vt artikkel 5). Muudetud on ka sõnastust, et vältida kordusi ning 
parandada järjepidevust CEN-standardite määratlustega.

Muudatusettepanek 69
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „sõidukisisene süsteem” –
sõidukisisene varustus koos vahenditega 
eCall-ülekande algatamiseks, juhtimiseks 
ja teostamiseks üldkasutatava traadita 
mobiilsidevõrgu kaudu, millega luuakse 
sõidukiga ühendus, ning vahendid eCall-
teenuste teostamiseks üldkasutatava 
traadita mobiilsidevõrgu kaudu.

(2) „sõidukisisene süsteem” –
sõidukisisene varustus koos vahenditega 
eCall-ülekande algatamiseks, juhtimiseks 
ja teostamiseks üldkasutatava traadita 
mobiilsidevõrgu kaudu, millega luuakse 
sõidukiga ühendus, ning vahendid eCall-
teenuste või muude teenuste teostamiseks 
üldkasutatava traadita mobiilsidevõrgu 
kaudu.

Or. en
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Muudatusettepanek 70
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „kolmanda osapoole eCall-teenus” –
standardile EN 16102 vastav 
hädaabikõnede süsteem, mis hõlmab 
andmete edastamist kolmandast isikust 
teenuseosutajale ning selle kolmandast 
isikust teenuseosutajaga häälkõne loomist 
traadita mobiilsidevõrkude kaudu. Raske 
liiklusõnnetuse korral loob kolmandast 
isikust teenuseosutaja häälside kõige 
asjakohasema häirekeskusega ja edastab 
sellele kõige asjakohasemale 
häirekeskusele kogu sündmust puudutava 
asjaomase teabe, sealhulgas standardis 
EN 15722 (Intelligentsed 
transpordisüsteemid – eSafety –
automaatse hädaabikõne kaudu edastatav 
miinimumteave) täpsustatud teabe.

Or. en

Selgitus

Kolmanda osapoole eCall-teenus peaks olema lubatud.

Muudatusettepanek 71
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „kolmanda osapoole eCall-teenus” –
standardile EN 16102 vastav 
hädaabikõnede süsteem, mis hõlmab 
andmete edastamist kolmandast isikust 
teenuseosutajale ning selle kolmandast 
isikust teenuseosutajaga häälkõne loomist 
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traadita mobiilsidevõrkude kaudu. 
Süsteemi aktiveerimise korral loob 
kolmandast isikust teenuseosutaja 
häälside kõige asjakohasema 
häirekeskusega ja edastab sellele kõige 
asjakohasemale häirekeskusele kogu 
sündmust puudutava asjaomase teabe, 
sealhulgas standardis EN 15722 
(Intelligentsed transpordisüsteemid –
eSafety – automaatse hädaabikõne kaudu 
edastatav miinimumteave) täpsustatud 
teabe.

Or. en

Selgitus

Kolmanda osapoole eCall-teenus peaks samuti olema lubatud ning käesolevas määruses 
määratletud.

Muudatusettepanek 72
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjad tõendavad, et kõik artiklis 2 
osutatud uued sõidukitüübid on vastavalt 
käesolevale määrusele ja käesoleva 
määruse alusel vastuvõetud delegeeritud 
õigusaktidele varustatud sõidukisisese 
eCall-süsteemiga.

Tootjad tõendavad, et kõiki artiklis 2 
osutatud uusi sõidukitüüpe saab vastavalt 
käesolevale määrusele ja käesoleva 
määruse alusel vastuvõetud delegeeritud 
õigusaktidele varustada sõidukisisese 
eCall-süsteemiga.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjad tõendavad, et kõik uued 
sõidukitüübid toodetakse selliselt, et liidu 
territooriumil aset leidva raske 
liiklusõnnetuse korral on tagatud eCall-
kõne automaatne ühendumine Euroopa 
ühtse hädaabinumbriga 112.

Tootjad tõendavad, et uued sõidukitüübid 
toodetakse selliselt, et liidu territooriumil 
aset leidva raske liiklusõnnetuse korral on 
tagatud eCall-kõne automaatne 
ühendumine Euroopa ühtse 
hädaabinumbriga 112 või eranumbriga. 
Kolmanda osapoole eCall-teenus võidakse 
lisada vabatahtliku teenusena, mistõttu 
peab see vastama käesoleva määruse 
üldnõuetele. Kui tootjad pakuvad 
kolmanda osapoole eCall-teenust, peab 
sõiduki kasutajal olema võimalus valida 
soovitud süsteem.

Or. en

Selgitus

Käesolev määrus on mõeldud uutele sõidukitüüpidele ning sellega ei tohiks välistada eCall-
erateenuste jätkumist avaliku eCall-teenuse täiendava alternatiivina, tingimusel et täidetud on 
kõik minimaalsed toimivusnõuded. Käesoleva muudatusettepanekuga tehakse lisaks ettepanek 
laiendada määruse reguleerimisala kolmanda osapoole eCall-teenusele. 

Muudatusettepanek 74
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjad tõendavad, et kõik uued 
sõidukitüübid toodetakse selliselt, et liidu 
territooriumil aset leidva raske 
liiklusõnnetuse korral on tagatud eCall-
kõne automaatne ühendumine Euroopa 
ühtse hädaabinumbriga 112.

Tootjad tõendavad, et kõik uued 
sõidukitüübid toodetakse selliselt, et liidu 
territooriumil aset leidva raske 
liiklusõnnetuse korral on tagatud eCall-
kõne automaatne ühendumine Euroopa 
ühtse hädaabinumbriga 112. Kolmanda 
osapoole eCall-teenus peaks olema 
lisateenus ning vastama käesoleva 
määruse üldnõuetele. Kui tootjad pakuvad 
kolmanda osapoole eCall-teenust, peab 
tarbijale jääma võimalus valida soovitud 
süsteem.

Or. en
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Muudatusettepanek 75
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjad tõendavad, et kõik uued 
sõidukitüübid toodetakse selliselt, et liidu 
territooriumil aset leidva raske 
liiklusõnnetuse korral on tagatud eCall-
kõne automaatne ühendumine Euroopa 
ühtse hädaabinumbriga 112.

Tootjad tõendavad, et kõik uued 
sõidukisisese eCall-süsteemiga
sõidukitüübid toodetakse selliselt, et liidu 
territooriumil aset leidva raske 
liiklusõnnetuse korral on tagatud eCall-
kõne automaatne ühendumine Euroopa 
ühtse hädaabinumbriga 112.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjad tõendavad, et uued sõidukid
toodetakse selliselt, et eCall-kõne 
ühendumine Euroopa ühtse 
hädaabinumbriga 112 oleks tagatud ka 
manuaalselt.

Tootjad tõendavad, et uued sõidukitüübid
toodetakse selliselt, et eCall-kõne 
ühendumine Euroopa ühtse 
hädaabinumbriga 112 või eCall-
eranumbriga, sh kolmandast isikust 
teenuseosutaja vahendusel, oleks tagatud 
ka manuaalselt. Tootjad tõendavad, et 
uued sõidukitüübid toodetakse selliselt, et
eCall-kõne ühendumine toimub 
automaatselt juhul, kui kolmanda isiku 
osutatav eCall-teenus ei toimi.

Or. en

Selgitus

Käesolev määrus on mõeldud uutele sõidukitüüpidele ning sellega ei tohiks välistada eCall-
erateenuste edasi kestmist avaliku eCall-teenuse täiendava alternatiivina, tingimusel et 
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täidetud on kõik minimaalsed toimivusnõuded. Käesoleva muudatusettepanekuga tehakse 
lisaks ettepanek laiendada määruse reguleerimisala kolmanda isiku eCall-teenusele ning 
võimaldatakse asjakohast kaitset juhul, kui kolmanda isiku eCall-teenus ei toimi. 

Muudatusettepanek 77
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjad tõendavad, et uued sõidukid
toodetakse selliselt, et eCall-kõne 
ühendumine Euroopa ühtse 
hädaabinumbriga 112 oleks tagatud ka 
manuaalselt.

Tootjad tõendavad, et uued sõidukitüübid
toodetakse selliselt, et eCall-kõne 
ühendumine Euroopa ühtse 
hädaabinumbriga 112 oleks tagatud ka 
manuaalselt. Tootjad tõendavad, et uued 
sõidukitüübid toodetakse selliselt, et 
eCall-kõne ühendumine toimub 
automaatselt juhul, kui kolmanda isiku 
osutatav eCall-teenus mingil põhjusel ei 
toimi.

Or. en

Selgitus

Kolmanda isiku osutatavad eCall-teenused peaksid olema lubatud ning käesolevat määrust 
kohaldatakse üksnes uute sõidukitüüpide suhtes.

Muudatusettepanek 78
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjad tõendavad, et uued sõidukid 
toodetakse selliselt, et eCall-kõne 
ühendumine Euroopa ühtse 
hädaabinumbriga 112 oleks tagatud ka 
manuaalselt.

Tootjad tõendavad, et kõnealused uued 
sõidukid toodetakse selliselt, et eCall-kõne 
ühendumine Euroopa ühtse 
hädaabinumbriga 112 oleks tagatud ka 
manuaalselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 79
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tootjad tagavad, et eCall-teenuste 
kasutamisel on ette nähtud piisav eelnev 
ooteaeg, et sõidukijuht saaks eCall-kõne 
katkestada.

Or. en

Selgitus

Mõjuhinnangus on märgitud, et endiselt on liiga palju kogemata valitud ekslikke eCall-
kõnesid. Selle vältimiseks peaksid tootjad ette nägema ooteaja, et sõidukijuhil oleks võimalik 
eCall-kõne õigeaegselt katkestada. See hoiaks kokku aega ja raha selliste hädaabiteenuste 
jaoks, mida on vaja kasutada tõeliselt kiireloomulistel juhtudel.

Muudatusettepanek 80
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Tootjad näevad ette võimaluse 
kasutada eCall-kõnede tegemiseks 
mobiiltelefonisüsteeme.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tootjad tagavad, et sõidukisisese 
süsteemi andurid ühilduvad 
satelliitnavigatsiooni programmide 
osutatud teenustega, sealhulgas 
programmide Galileo ja EGNOS raames 
loodud süsteemidega.

3. Tootjad tagavad, et sõidukisisese 
süsteemi andurid ühilduvad käesoleva 
määruse jõustumise kuupäevaks juba 
käigusolevate satelliitnavigatsiooni 
programmide osutatud teenustega, nt GPSi 
ning Galileo/EGNOS süsteemiga.

Or. en

Selgitus

Kui ettevõtjad on sunnitud tagama ühilduvuse programmiga Galileo enne, kui see käivitub ja 
enne, kui on põhjalikult kontrollitud ühilduvust eCall-süsteemidega, on oht, et eCall-süsteeme 
tuleb pärast turule laskmist muuta, mis võib aga tootjatele märkimisväärseid kulusid 
põhjustada. Kui Galileo on kasutusele võetud ja hinnatud, võib ühilduvust nõuda ainult uute 
sõidukitüüpide puhul ning paigaldamiseks tuleb ette näha asjakohased tähtajad.

Muudatusettepanek 82
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tootjad tagavad, et sõidukisisese 
süsteemi andurid ühilduvad 
satelliitnavigatsiooni programmide
osutatud teenustega, sealhulgas
programmide Galileo ja EGNOS raames 
loodud süsteemidega.

3. Tootjad tagavad, et sõidukisisese 
süsteemi andurid ühilduvad 
satelliitnavigatsiooni programmide
olemasolevate teenustega, nt programmide 
Galileo ja EGNOS raames loodud 
süsteemidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 83
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Sõidukisisene eCall-süsteem on kõigile 
sõltumatutele ettevõtjatele tasuta ja ilma 
diskrimineerimata juurdepääsetav 
vähemalt remondi- ja hooldustööde 
teostamiseks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See nõue on esitatud juba 20. juuni 2007. aasta määruses (EÜ) nr 715/2007 (mis käsitleb 
mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja 
Euro 6) heitmetega), eelkõige sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust 
puudutavates sätetes artikli 3 punktis 14 ning artiklites 6 ja 7, kuna need ei piirdu heitega 
seotud süsteemidega ning hõlmavad kogu remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust. Lisaks 
sellele on määruse (EÜ) nr 715/2007 artiklis 7 lubatud kehtestada tasu sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe kättesaadavuse eest. 

Muudatusettepanek 84
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Sõidukisisene eCall-süsteem on kõigile 
sõltumatutele ettevõtjatele tasuta ja ilma 
diskrimineerimata juurdepääsetav
vähemalt remondi- ja hooldustööde 
teostamiseks.

6. Sõidukisisene süsteem põhineb 
standarditud koostalitlusvõimelisel 
süsteemil ning on kõigile sõltumatutele 
ettevõtjatele tasuta ja ilma 
diskrimineerimata juurdepääsetav, see 
kehtib ka täiendavate või valikuliste 
sõidukisiseste rakenduste või teenuste 
puhul.

Or. it

Selgitus

Kättesaadavus ei tohiks piirduda vaid sõidukisisese eCall-süsteemi funktsioonidega ning olla 
tagatud üksnes remondi- ja hooldustööde teostamiseks. See võib piirata kolmandatest 
isikutest teenuseosutajate juurdepääsu ning jätta tarbijad seega ilma juurdepääsust 
täiendavatele teenustele.
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Muudatusettepanek 85
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Sõidukisisene eCall-süsteem on kõigile 
sõltumatutele ettevõtjatele tasuta ja ilma 
diskrimineerimata juurdepääsetav
vähemalt remondi- ja hooldustööde
teostamiseks.

6. Sõidukisisene eCall-süsteem on kõigile 
sõltumatutele ettevõtjatele tasuta ja ilma 
diskrimineerimata juurdepääsetav, kui on 
olemas tarbijanõudlus täiendavate ja 
valikuliste teenuste järele.

Or. it

Muudatusettepanek 86
Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Sõidukisisene eCall-süsteem on kõigile 
sõltumatutele ettevõtjatele tasuta ja ilma 
diskrimineerimata juurdepääsetav vähemalt 
remondi- ja hooldustööde teostamiseks.

6. Kõik sõidukisisese eCall-süsteemi 
elemendid on kõigile sõltumatutele 
ettevõtjatele tasuta ja ilma 
diskrimineerimata juurdepääsetav vähemalt
sõiduki remondi- ja hooldustööde 
teostamiseks.

Or. en

Selgitus

Artikli 5 lõiget 6 tuleb muuta, et selgitada, et juurdepääs hõlmab kõiki sõidukisisese eCall-
süsteemi elemente sõiduki remondi- ja hooldustööde teostamiseks ning see ei piirdu üksnes 
eCall-boksi remondiga.

Muudatusettepanek 87
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Sõidukisisene eCall-süsteem on kõigile 
sõltumatutele ettevõtjatele tasuta ja ilma 
diskrimineerimata juurdepääsetav
vähemalt remondi- ja hooldustööde 
teostamiseks.

6. Sõidukisisene eCall-süsteem on kõigile 
sõltumatutele ettevõtjatele tasuta ja ilma 
diskrimineerimata juurdepääsetav remondi-
ja hooldustööde teostamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 88
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Alates käesoleva määruse 
jõustumisest hakkab komisjon välja 
töötama koostalitlusvõimelise, 
standarditud, turvalise ja avatud 
juurdepääsuga platvormi tehnilisi 
nõudeid, mis võivad olla sõidukisisese 
eCall-süsteemi aluseks tulevastele 
sõidukisisestele rakendustele või 
teenustele ning sõidukite remondi- ja 
hooldustööde teostamiseks.

Or. en

Selgitus

Recital 9 stresses that the eCall in-vehicle system should be based on an interoperable and 
open-access platform for possible future in-vehicle applications or services. Consequently, 
this concept should be mirrored in the corresponding Article 5(6). Moreover, to ensure real 
practical implementation, the in-vehicle system must be standardised in the future. In order to 
address the concerns that the interoperable platform could delay the implementation of eCall 
by 2015, the article clarifies that the Commission’s work on defining the technical 
requirements of the open platform will only start after the adoption of this Regulation and will 
not in any way impact on the swift introduction of eCall. It also provides a clear commitment 
for the Commission, in order to ensure an immediate start of the work and to avoid further 
distortions of competition and limitations of consumers’ freedom of choice.
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Muudatusettepanek 89
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Tarbijatel on õigus valida ja vahetada 
valikuliste ja täiendavate teenuste 
osutajat. Tootjad tagavad, et tarbijad on 
sellisest õigusest teadlikud ning oskavad 
seda kasutada.

Or. it

Selgitus

Sõidukitootjaid tuleks kohustada lubama tarbijatel valida ja vahetada kolmandatest isikutest 
teenuseosutajaid ning teavitama tarbijaid, et neil on selleks õigus.

Muudatusettepanek 90
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 9 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse 
sõidukisiseste eCall-süsteemide 
tüübikinnituse üksikasjalikud tehnilised 
nõuded ja katsed ning muudetakse 
vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ.

Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 9 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse 
sõidukisiseste eCall-süsteemide ning 
kolmanda isiku osutatavaid täiendavaid ja 
valikulisi teenuseid hõlmava 
koostalitlusvõimelise, standarditud ja 
avatud juurdepääsuga platvormi 
tüübikinnituse üksikasjalikud tehnilised 
nõuded ja katsed ning muudetakse 
vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ.

Or. it

Selgitus

Avatud juurdepääsuga sõidukisisese platvormi rajamiseks peab olema võimalik integreerida 
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sõidukisisesesse eCall-platvormi kolmanda isiku osutatavaid täiendavaid ja valikulisi 
teenuseid. 

Muudatusettepanek 91
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 9 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse 
sõidukisiseste eCall-süsteemide 
tüübikinnituse üksikasjalikud tehnilised 
nõuded ja katsed ning muudetakse 
vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ.

Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 9 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse 
sõidukisiseste eCall-süsteemide ning 
kolmanda isiku osutatavaid täiendavaid ja 
valikulisi teenuseid hõlmava 
koostalitlusvõimelise, standarditud ja 
avatud platvormi tüübikinnituse 
üksikasjalikud tehnilised nõuded ja katsed 
ning muudetakse vastavalt direktiivi 
2007/46/EÜ.

Or. en

Selgitus

In order to achieve an open in-vehicle platform, necessary measures would need to be 
introduced to ensure that third party providers’ additional and optional services can be 
integrated into the open in-vehicle eCall platform such as (but not limited to) the 
identification of functional requirements and the definition and establishment of a 
standardisation process for an open-system architecture and open in-vehicle specifications. 
Developments in technology are giving rise to various services and new products for 
insurance clients. Should insurers, as third party providers, be foreclosed from the in-vehicle 
system, consumers would be deprived of the possibility to choose from a range of services and 
providers.

Muudatusettepanek 92
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – lõik 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud
tehniliste nõuete ja katsete aluseks on 
lõigetes 3, 4 ja 6 järgmiste standardite 
kohta kehtestatud nõuded:

Käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud
tehnilised nõuded ja katsed võetakse vastu 
pärast asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimist ning nende aluseks on 
lõigetes 3, 4 ja 6 järgmiste standardite 
kohta kehtestatud nõuded:

Or. en

Selgitus

eCall-süsteemi väljaarendamise keerukuse tõttu on oluline konsulteerida asjaomaste 
sidusrühmadega.

Muudatusettepanek 93
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) EN 15722 „Intelligentsed 
transpordisüsteemid – eSafety –
automaatse hädaabikõne kaudu edastatav 
miinimumteave”;

Or. en

Selgitus

Seoses artikli 7 punkti d väljajätmisega tuleks samuti lisada täiendav viide miinimumteabe 
EN-standardile.

Muudatusettepanek 94
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – lõik 2 – punkt c b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) EN 16102 „Intelligentsed 
transpordisüsteemid – kolmanda isiku 
osutatav eCall-teenus – käitamisnõuded”.

Or. en

Selgitus

Artikli 5 lõikes 2 kirjeldatud kolmanda isiku osutatavate eCall-teenuste kasutamise 
toetamiseks tuleks ka standardi EN 16102 jaoks välja töötada delegeeritud õigusakt.

Muudatusettepanek 95
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) mis tahes täiendavad eCall-süsteemiga 
seotud Euroopa standardid või ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjad.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolev punkt tekitaks ebakindlust eCall-süsteemide arendamise ja katsetamise kirjelduste 
osas. Kui standard, sh viide konkreetsele versioonile ei ole käesoleva määruse vastuvõtmise 
hetkeks teada, ei tohiks selle kohaldamist nõuda.

Muudatusettepanek 96
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Käesoleva määruse sätteid 
kohaldatakse, ilma et see piiraks 
direktiivide 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ 
kohaldamist.
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Or. en

Selgitus

Tegu on horisontaalse sissejuhatava tekstiga. 

Muudatusettepanek 97
Tiziano Motti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas direktiividega 95/46/EÜ ja 
2002/58/EÜ tagavad tootjad, et 
sõidukisisese eCall-süsteemiga varustatud 
sõidukid ei oleks tavaolukorras seoses 
eCall-süsteemiga jälgitavad ja nende suhtes 
ei kohaldataks pidevat seiret.

Kooskõlas direktiividega 95/46/EÜ ja 
2002/58/EÜ tagavad tootjad, et 
sõidukisisese eCall-süsteemiga varustatud 
sõidukid ei oleks tavaolukorras seoses 
eCall-süsteemiga jälgitavad ja nende suhtes 
ei kohaldataks pidevat seiret. Täiendavate 
ja valikuliste teenustega võib kaasneda 
eCall-süsteemi kaudu teostatav pidev 
seire, kui tarbija on sellega nõus.

Or. it

Muudatusettepanek 98
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendavate teenuste osutamise korral 
võivad sõidukisisese eCall-süsteemiga 
varustatud sõidukid olla jälgitavad, kui 
tarbija on sellega selgesõnaliselt 
nõustunud. Teenuseosutaja suhtes 
kohaldatakse direktiivi 95/46/EÜ sätteid.

Or. it
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Selgitus

Tuleb täpsustada, et tarbijate tellitud täiendavate ja valikuliste teenustega võib kaasneda 
eCall-süsteemi kaudu teostatav pidev jälgimine.

Muudatusettepanek 99
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Sõidukisisese eCall-süsteemi kaudu 
teostatav isikuandmete töötlemine peaks 
toimuma kooskõlas isikuandmete kaitse 
eeskirjadega, mis on sätestatud direktiivis 
95/46/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivis 2002/58/EÜ14a, 
tagamaks eelkõige, et sõidukisisese eCall-
süsteemiga varustatud sõidukid, mis 
tavaolukorras on seotud 
hädaabinumbriga 112, ei oleks jälgitavad 
ja nende suhtes ei kohaldataks pidevat 
seiret ning sõidukisisese eCall-süsteemi 
edastatav teave sisaldaks hädaabikõnede 
asjakohaseks käsitlemiseks nõutavaid 
miinimumandmeid. Seetõttu peab eCall-
süsteem vastama kõige kõrgematele 
andmekaitsestandarditele.
_____________
14aEuroopa 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).

Or. en

Muudatusettepanek 100
Wim van de Camp
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Täiendavate teenuste osutamise 
korral võivad eCall-süsteemiga varustatud 
sõidukid olla jälgitavad, kui kasutaja on 
selleks selgesõnalise nõusoleku andnud. 
Teenuseosutaja suhtes kohaldatakse 
direktiivi 95/46/EÜ sätteid.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku praeguse sõnastuse võimalik ebakindlus seoses täiendavate ja valikuliste 
teenustega, mille kasutamist tarbijad võivad oma sõidukis nõuda, on murettekitav. Sellega 
seoses tuleks ettepaneku artikli 6 lõikes 1 täpsustada, et valikuliste ja täiendavate teenustega 
võib kaasneda eCall-süsteemi kaudu teostatav pidev seire, kui tarbijad on seire teostamisega 
nõus. Sellise täpsustusega tagataks kooskõla artikliga 5 ning sõidukisisese andmeplatvormi 
avamine teistele teenuseosutajatele.

Muudatusettepanek 101
Constance Le Grip

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Välja arvatud juhul, kui sõidukisisese 
süsteemiga sõiduki omanik on 
vabatahtlikult sõlminud lepingu 
täiendavate teenuste kasutamiseks, 
edastatakse andmeid eCall-teenuse kaudu 
ainult artikli 5 lõike 2 kohastes 
hädaolukordades.

Or. fr

Muudatusettepanek 102
Cornelis de Jong
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kõik eCall-süsteemid peavad olema 
varustatud füüsilise sisse- ja 
väljalülitamise nupuga, mille abil 
kasutaja saab süsteemi käsitsi täielikult 
välja lülitada.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sõidukisisese eCall-süsteemi kaudu 
edastatav miinimumteave sisaldab ainult 
hädaabikõnede asjakohaseks käsitlemiseks 
nõutavaid miinimumandmeid.

2. Sõidukisisese eCall-süsteemi kaudu 
edastatav miinimumteave sisaldab ainult 
hädaabikõnede asjakohaseks käsitlemiseks 
nõutavaid miinimumandmeid. Nimetatud 
miinimumteavet võib säilitada üksnes nii 
kaua, kui on vajalik hädaabikõnede 
asjakohaseks käsitlemiseks. 

Or. de

Muudatusettepanek 104
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Isikuandmete töötlemise korral tuleb 
eCall-süsteemi kasutajalt saada eelnev 
aktiivne nõusolek. Nõusolek ei tohiks olla 
üldiste müügitingimuste osa.
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Or. en

Muudatusettepanek 105
Heide Rühle, Toine Manders, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tootjad tagavad, et eCall-süsteemi 
kasutajad saavad sõidukisisese eCall-
süsteemi käsitsi välja lülitada.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tootjad peavad tagama, et eCall-
süsteemi kasutajatel on võimalik tutvuda 
enda kohta säilitatavate andmetega ning 
taotleda igal ajal selliste andmete 
kustutamist.

Or. de

Muudatusettepanek 107
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Käesoleva määruse eesmärgil 
kogutavaid isikuandmeid ei tohi 
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kolmandatele isikutele edastada ilma 
andmesubjekti eelneva aktiivse 
nõusolekuta.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 9 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, milles määratletakse täpsemalt 
lõikes 1 osutatud nõue jälgitavuse ja seire 
puudumise ning eraelu puutumatust 
soodustavate tehnoloogiate kohta ning
samuti lõikes 3 osutatud isikuandmete 
töötlemist ja kasutaja andmeid käsitlevad 
tingimused.

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 9 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, milles määratletakse eCall-
süsteemi toimimise osas täpsemalt lõikes 1 
osutatud nõue jälgitavuse ja seire 
puudumise ning eraelu puutumatust 
soodustavate tehnoloogiate kohta, samuti 
lõikes 3 osutatud isikuandmete töötlemist 
ja kasutaja andmeid käsitlevad tingimused.

Täiendavate teenuste osutamise korral 
kohaldatakse teenuseosutaja suhtes 
direktiivi 95/46/EÜ sätteid.

Or. it

Selgitus

Tuleb täpsustada, et kasutajate eraelu puutumatuse kaitse eesmärgil vastuvõetud delegeeritud 
õigusakte ei kohaldata kasutajate taotletud täiendavate teenuste suhtes, mida hõlmavad 
kehtivad ELi õigusaktid isikuandmete kaitse kohta. Oluline on tagada, et erinevad eeskirjade 
kogumid ei oleks kattuvad, kuna see võib tekitada õiguslikku ebakindlust.

Muudatusettepanek 109
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 9 kohaselt vastu delegeeritud 

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 9 kohaselt vastu delegeeritud 
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õigusakte, milles määratletakse täpsemalt 
lõikes 1 osutatud nõue jälgitavuse ja seire 
puudumise ning eraelu puutumatust 
soodustavate tehnoloogiate kohta ning
samuti lõikes 3 osutatud isikuandmete 
töötlemist ja kasutaja andmeid käsitlevad 
tingimused.

õigusakte, milles määratletakse eCall-
süsteemi toimimise osas täpsemalt lõikes 1 
osutatud nõue jälgitavuse ja seire 
puudumise ning eraelu puutumatust 
soodustavate tehnoloogiate kohta, samuti 
lõikes 3 osutatud isikuandmete töötlemist 
ja kasutaja andmeid käsitlevad tingimused.

Täiendavate teenuste osutamise korral 
kohaldatakse teenuseosutaja suhtes 
direktiivi 95/46/EÜ sätteid.

Or. en

Selgitus

Andmekaitse valdkonnas eksisteerivad paljud erinevad kattuvad õigusaktid võivad tekitada 
õiguslikku ebakindlust kõikide asjaomaste sektorite ja ka tarbijate jaoks. Seetõttu tuleb 
selgitada, et nimetatud konkreetsed delegeeritud õigusaktid ei hõlma tarbijate taotletud 
täiendavaid teenuseid.

Muudatusettepanek 110
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. oktoobrist 2015 annavad 
liikmesriikide ametiasutused seoses 
sõidukisiseste eCall-süsteemidega 
tüübikinnituse ainult sellistele uutele 
sõidukitüüpidele, mis on kooskõlas 
käesoleva määruse ning käesoleva määruse 
alusel vastuvõetud delegeeritud 
õigusaktidega.

Alates artiklis 12 täpsustatud kuupäevast
annavad liikmesriikide ametiasutused 
seoses sõidukisiseste eCall-süsteemidega 
tüübikinnituse ainult sellistele uutele 
sõidukitüüpidele, mis on kooskõlas 
käesoleva määruse ning käesoleva määruse 
alusel vastuvõetud delegeeritud 
õigusaktidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 111
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. oktoobrist 2015 annavad 
liikmesriikide ametiasutused seoses 
sõidukisiseste eCall-süsteemidega 
tüübikinnituse ainult sellistele uutele 
sõidukitüüpidele, mis on kooskõlas 
käesoleva määruse ning käesoleva määruse 
alusel vastuvõetud delegeeritud 
õigusaktidega.

36 kuud pärast käesoleva määrusega 
seotud viimase delegeeritud õigusakti 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas
annavad liikmesriikide ametiasutused 
seoses sõidukisiseste eCall-süsteemidega 
tüübikinnituse ainult sellistele uutele 
sõidukitüüpidele, mis on kooskõlas 
käesoleva määruse ning käesoleva määruse 
alusel vastuvõetud delegeeritud 
õigusaktidega.

Or. en

Selgitus

Enne lõplike eCall-süsteemi kirjelduste kindlaksmääramist on ettevõtetel vaja piisavalt aega 
eCall-süsteemide arendamiseks ja katsetamiseks, samuti peavad nad teadma käesoleva 
määrusega seotud delegeeritud õigusaktidega kehtestatud nõudeid. Lisaks sellele oleks hea, 
kui vajalik infrastruktuur oleks valmis enne seda, kui eCall-süsteeme hakatakse kohustuslikus 
korras paigaldama käesoleva määruse reguleerimisalasse jäävatesse sõidukitesse, või 
valmiks üheaegselt paigaldamisega.

Muudatusettepanek 112
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. oktoobrist 2015 annavad 
liikmesriikide ametiasutused seoses 
sõidukisiseste eCall-süsteemidega
tüübikinnituse ainult sellistele uutele 
sõidukitüüpidele, mis on kooskõlas 
käesoleva määruse ning käesoleva määruse 
alusel vastuvõetud delegeeritud 
õigusaktidega.

Alates 1. oktoobrist 2015 annavad 
liikmesriikide ametiasutused seoses 
sõidukisiseste eCall-süsteemide ning 
koostalitlusvõimeliste, standarditud ja 
avatud juurdepääsuga sõidukisiseste 
süsteemidega tüübikinnituse ainult 
sellistele uutele sõidukitüüpidele, mis on 
kooskõlas käesoleva määruse ning 
käesoleva määruse alusel vastuvõetud 
delegeeritud õigusaktidega, tingimusel et 
1. aprilliks 2014:
a) on jõustunud artikli 5 lõikes 7 osutatud 
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delegeeritud õigusaktid ja standardid ning
b) artikli 5 lõikes 3 osutatud asukoha 
määramise teenused on kasutusele 
võetud.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Olga Sehnalová
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 1. Käesolevat määrust ei kohaldata 
väikeseeriana toodetud sõidukite suhtes.

Or. en

(Ühtluse tagamine volitusega 11 ning lisa punkti 3 alapunktiga b.)

Muudatusettepanek 114
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib vabastada teatavad M1-
ja N1-kategooriatesse kuuluvad sõidukid 
või sõidukiklassid kohustusest paigaldada 
artiklis 4 sätestatud sõidukisisene eCall-
süsteem, kui komisjoni enda poolt või tema 
volituse alusel teostatud tulude-kulude 
analüüsi järel ning kõiki asjaomaseid 
ohutusaspekte arvesse võttes ilmneb, et
kõnealuste süsteemide rakendamine ei 
sobi asjaomase sõiduki või sõidukiklassi 
omadustega.

1. Komisjon võib vabastada teatavad M1-
ja N1-kategooriatesse kuuluvad 
sõidukiklassid kohustusest paigaldada 
artiklis 4 sätestatud sõidukisisene eCall-
süsteem, kui komisjoni enda poolt või tema 
volituse alusel teostatud tulude-kulude 
analüüsi järel ning kõiki asjaomaseid 
ohutusaspekte arvesse võttes ilmneb, et
sõidukisisese eCall-süsteemi 
paigaldamine ei ole liiklusohutuse 
parandamise seisukohast vajalik, kuna
asjaomane sõidukiklass on konstrueeritud 
eeskätt maastikul sõitmiseks või sellel 
puudub asjakohane käivitusmehhanism.
Sellised erandid on arvuliselt piiratud.
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Or. en

Muudatusettepanek 115
Olga Sehnalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta vastavalt 
artiklile 9 vastu delegeeritud õigusakte, 
milles kehtestatakse lõikes 1 osutatud 
erandid. Kõnealused erandid hõlmavad 
eriotstarbelisi sõidukeid ning ilma 
turvapadjata sõidukeid ning nende 
erandite arv on piiratud.

2. Komisjonil on õigus võtta vastavalt 
artiklile 9 vastu delegeeritud õigusakte, 
milles kehtestatakse lõikes 1 osutatud 
erandid. 

Or. en

Muudatusettepanek 116
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 5 lõike 7, artikli 6 lõike 4 ja 
artikli 8 lõike 2 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 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

5. Artikli 5 lõike 7, artikli 6 lõike 4 ja 
artikli 8 lõike 2 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole
kolme kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Or. de
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Muudatusettepanek 117
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) artikli 6 sätete rikkumine.

Or. de

Muudatusettepanek 118
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Aruandlus

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande eCall-süsteemi 
toimimiseks vajaliku 
telekommunikatsiooni- ja häirekeskuse 
infrastruktuuri valmisoleku kohta kõigis 
liikmesriikides. Kui aruandest ilmneb, et 
eCall-süsteemi infrastruktuur ei saa 
kõigis liikmesriikides valmis enne 
kohustuslike eCall-süsteemi 
tüübikinnituse nõuete kehtestamist, esitab 
komisjon käesoleva määruse kohta 
ettepaneku vaadata läbi artiklis 12 
osutatud kohaldamiskuupäev.

Or. en

Selgitus

Oleks hea, kui vajalik infrastruktuur oleks valmis enne seda, kui eCall-süsteeme hakatakse 
kohustuslikus korras paigaldama käesoleva määruse reguleerimisalasse jäävatesse 
sõidukitesse, või valmiks üheaegselt paigaldamisega.
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Muudatusettepanek 119
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 b
Läbivaatamine

Komisjon esitab …* pärast põhjalikku 
sidusrühmadega konsulteerimist ja 
esialgse mõjuhinnangu alusel Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande selle 
kohta, kas on võimalik kehtestada 
koostalitlusvõimelise, standarditud, 
turvalise ja avatud juurdepääsuga 
platvormi tehnilised nõuded, mis võivad 
olla sõidukisisese eCall-süsteemi aluseks 
tulevastele sõidukisisestele rakendustele 
või teenustele ning sõiduki remondi- ja 
hooldustööde teostamiseks, ning lisab 
aruandele vajaduse korral seadusandliku 
ettepaneku.
______________
*Väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: kaks aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates 1. oktoobrist 
2015.

Seda hakatakse kohaldama 36 kuud 
pärast avaldamist ja pärast selle 
delegeeritud õigusaktide avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas.
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Muudatusettepanek 121
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates 1. oktoobrist 
2015.

Seda hakatakse kohaldama 36 kuud 
pärast käesoleva määrusega seotud 
viimase delegeeritud õigusakti avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Enne lõplike eCall-süsteemi kirjelduste kindlaksmääramist on ettevõtetel vaja piisavalt aega 
eCall-süsteemide arendamiseks ja katsetamiseks, samuti peavad nad teadma käesoleva 
määrusega seotud delegeeritud õigusaktidega kehtestatud nõudeid. 

Muudatusettepanek 122
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates 1. oktoobrist
2015.

Seda kohaldatakse alates 1. oktoobrist
2017.

Or. de

Muudatusettepanek 123
Olga Sehnalová
Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 6
Direktiiv 2007/46/EÜ
XI lisa – 1. liide – punkt 71

Komisjoni ettepanek

(6) XI lisa 1. liites lisatakse tabelile järgmine punkt 71:
Jrk-nr Teema Viide 

õigusaktile 
M1 ≤
2 500 (1) kg

M1 >
2 500 (1) kg

M2 M3
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71. eCall-
süsteem

Määrus (EL) 
nr...

A A N/A N/A

Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. en

(Ühtluse tagamine volituse 12 ja artikli 8 kohta tehtud muudatusettepanekutega).


