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LÜHISELGITUS

eCall kuulub eSafety rakenduste hulka, mille eesmärk on eelkõige leevendada 
liiklusõnnetuste tagajärgi. eCall on kavandatud raske liiklusõnnetuse korral hädaabinumbriga 
automaatselt ühenduma. Viivitamata teadaandmine õnnetusest ja täpse asukoha nõuetekohane 
tuvastamine vähendab tõhusa abi andmiseks vajalikku aega hädaabiteenuste kiirema 
saabumise tõttu õnnetuskohale.

Raportöör on arvamusel, et eCalli peamised kasud peituvad õnnetuskoha kiiremas ja 
hõlpsamas tuvastamises, meetmete kiiremas vastuvõtmises liiklusvoo kõrvalejuhtimiseks (mis 
vähendab õnnetustest põhjustatud ummikuid ja väldib teiseseid õnnetusi), õigeaegses ja 
kontrollitud teabes (õnnetuses osalenud liiklejate tõsiste tervisehäirete välistamine), tehniliste 
andmete põhikogumis (mis võimaldab hädaabiteenustel valmistuda sekkumiseks aegsasti) 
ning koostalitluseks sobivas sõnumis (mis kõrvaldab keelebarjääri sõidukis viibivate isikute ja 
häirekeskuse operaatori vahel, mis on Euroopa mitmekeelses keskkonnas oluline).

Raportöö peab tervitatavaks ettepanekut võtta vastu otsus koostalitlusvõimelise ELi-ülese 
eCall-süsteemi kasutuselevõtu kohta ja selle eesmärki, milleks on tagada ELi-ülese eCall-
süsteemi koordineeritud ja sidus kasutuselevõtt ning teenuse koostalitlusvõime ja pidevus 
kogu Euroopas. See kajastab Euroopa Parlamendi arvamust, kes on mitmeid kordi avaldanud 
eCalli kasutuselevõtule toetust, sealhulgas toetust selle kohustuslikule kasutuselevõtule. Oma 
resolutsioonis kodanikele mõeldud uue hädaabikõne teenuse eCall kohta, mis võeti suure 
häälteenamusega vastu 2012. aasta juulis, pidas Euroopa Parlament kahetsusväärseks viivitusi 
ja edu puudumist eCalli vabatahtlikul kasutuselevõtmises ning nõudis tungivalt, et komisjon 
teeks ettepaneku reguleerivate meetmete kohta, mis on vajalikud lisaviivituste vältimiseks.

Ettepanekus on sätestatud, et liikmesriigid peavad kasutusele võtma eCall-häirekeskuste
taristu, mis on vajalik eCall-kõnede nõuetekohaseks vastuvõtmiseks ja käsitlemiseks nende 
territooriumil, hiljemalt 1. oktoobril 2015. Raportöör on arvamusel, et selle kuupäeva 
edasilükkamine võib jätta osalevatele sidusrühmadele negatiivse mulje ning tekitada 
segadusest ja lisaviivitusi kõnealuse elupäästva tehnoloogia rakendamisel.

Liikmesriigid peaksid uuendama häirekeskuste taristut viisil, mis vastab kõige paremini nende 
riiklikule/kohalikule struktuurile, võttes seega arvesse iga liikmesriigi spetsiifilisi asjaolusid ja 
tingimusi. Kõik liikmesriigid peaksid korraldama oma päästeteenuseid majanduslikult kõige 
tõhusamal ja riigi jaoks asjakohasel viisil, sealhulgas võimalus filtreerida kõnesid. Raportöör 
peab tervitatavaks, et liikmesriigid võivad lisada filtreerivad kõnekeskused või saama neid 
samades häirekeskustes, kes võtavad vastu 112 eCalli või muid kombinatsioone, ja et 
liikmesriigid võivad kavandada eCalli vastuvõtmist endale sobival viisil.

eCall on kavandatud toimima avaliku hädaabikõne teenusena. Seepärast on raportöör 
arvamusel, et eCall peaks olema tasuta, millest oleks kasu kõikidel Euroopa teede kasutajatel.

Raportöör on veendunud, et eCall-süsteemi ning selle kasusid, kasutamist ja funktsionaalsust 
puudutavaid teadlikkuse suurendamise kampaaniaid peaksid edendama nii komisjon kui ka 
liikmesriigid, et suurendada avalikkuse arusaama eCallist ning selgitada, et nõudlus sellise 
hädaabiteenuse järele on ühiskonnale kasulik. Praktilise teabe andmine sihipärase kampaania 
teel võiks samuti aidata vähendada riski, et seda teenust väärkasutatakse või saadakse sellest 
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valesti aru. 

Käesolevas ettepanekus kindlaks määratud liikmesriikide kohustusi ületavalt ei saa eCall 
siiski nõuetekohaselt toimida ilma muude sidusrühmade, eelkõige autotööstuse ja 
mobiilsideoperaatorite kaasamiseta. Raportöör kutsub seepärast asjaomaseid sidusrühmi ja 
liikmesriikide esindajaid üles tegema tihedat koostööd, et tagada eCall teenuste ühtlustatud 
kasutuselevõtt ja sellest tulenevad kasud Euroopa kodanikele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU OTSUS

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU OTSUS

koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-
süsteemi kasutuselevõtu kohta

hädaabinumbri 112 teenusel põhineva
koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-
süsteemi kasutuselevõtu kohta

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) eCall teenuse osutamisega peaks 
kaasnema komisjoni ja liikmesriikide 
korraldatud teadlikkuse suurendamise 
kampaania, et selgitada uue süsteemi 
kasusid ja funktsionaalsust kodanikele. 
Kampaaniaga tuleks samuti püüda 
teavitada kasutajaid sellest, kuidas 
kasutada süsteemi nõuetekohaselt ja 



PA\1006303ET.doc 5/5 PE521.607v01-00

ET

vältida valeväljakutseid.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Liikmesriigid tagavad, et eCall-teenuse 
kasutamine on eCalli kasutajatele tasuta.

Or. en

Selgitus

eCall on avalik hädaabiteenus ning selle kasutamise eest ei tohi võtta tasu.


