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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta,
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele. 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb 
sõidukisisese automaatsete hädaabikõnede eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud 
tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ
(COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0316),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0174/2013),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. septembri 2013. aasta arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni ja transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

mis käsitleb sõidukisisese automaatsete 
hädaabikõnede eCall-süsteemi 
kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse 
nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 
2007/46/EÜ

mis käsitleb numbril 112 põhineva
sõidukisisese automaatsete hädaabikõnede 
eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud 
tüübikinnituse nõudeid ning millega 
muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) eCall-teenuse kasutuselevõtmine nii, 
et see oleks kättesaadav kõigis sõidukites 
ja kõigis liikmesriikides, on olnud 
teedeohutuses üks tähtsamaid liidu 
prioriteete alates 2003. aastast. Selle 
eesmärgi saavutamiseks on tehtud 
vabatahtliku kasutuselevõtmise raames 
mitmeid algatusi, kuid piisavat edu ei ole 
veel saavutatud.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
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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 uute sõiduautode 
ja väikeste tarbesõidukite suhtes 
(kategooriad M1 ja N1), millel on juba 
olemas asjaomane käivitusmehhanism. 
Komisjonil tuleks analüüsida täpsemalt 
võimalust laiendada sõidukisisese eCall-
süsteemi rakendamise nõuet lähitulevikus 
ka muudele sõidukikategooriatele, nt 
raskeveokid, bussid ja kaherattalised 
mootorsõidukid, et esitada vastav 
seadusandlik ettepanek. 

Or. en

Selgitus

Komisjoni mõjuhinnangust ilmneb (kuigi veel on vaja teha edasisi uuringuid), et lähitulevikus 
võidakse sõidukisisese eCall-süsteemi paigaldamise nõuet laiendada ka mootorratastele. 
eCall-teenuse Euroopas rakendamisest oleks kasu ka veoautodel ja bussidel.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Avalik koostalitlusvõimeline 
üleliiduline eCall-teenus, mis põhineb 
ühel Euroopa hädaabinumbril 
(„hädaabinumber 112”), ja eCall-
erateenused (kolmanda osapoole eCall-
teenus) võivad eksisteerida kõrvuti, kui 
võetakse vastu meetmed, mida on vaja 
teenuse järjepideva pakkumise tagamiseks 
tarbijale. Numbril 112 põhineva avaliku 
eCall-teenuse järjepidevuse tagamiseks 
sõiduki eluea jooksul kõikides 
liikmesriikides ja tagamaks, et numbril 
112 põhinev avalik eCall-teenus on alati 
automaatselt kättesaadav, tuleks kõik 
sõidukid varustada numbril 112 põhineva 
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avaliku eCall-teenusega olenemata sellest, 
kas sõiduki ostja soovib eralahendust või 
mitte.

Or. en

Selgitus

Kolmanda osapoole eCall-teenused võivad eksisteerida kõrvuti numbril 112 põhineva 
sõidukisisese eCall-süsteemiga eeldusel, et numbril 112 põhinev avalik eCall-teenus on alati 
vähemalt varuvariandina olemas.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Tarbijatele tuleks anda realistlik 
ülevaade sõidukisisesest eCall-süsteemist 
ja ka eCall-erasüsteemist, kui viimane on 
sõidukis olemas, samuti igakülgset ja 
usaldusväärset teavet lisafunktsioonide 
või -teenuste kohta, mis kaasnevad 
pakutavate hädaabikõnede erateenuste või 
sõidukisiseste hädaabikõnede 
erarakendustega, ning kolmanda 
osapoole rakenduste ostmise puhul 
teenuse eeldatava taseme ja sellega seotud 
kulude kohta.

Or. en

Selgitus

Tarbijale tuleks anda selget teavet sõidukisisese eCall-süsteemi ning kolmanda osapoole 
eCall-süsteemi erinevustest, erasüsteemide funktsioonidest, võimalusest minna igal ajal üle 
üleliidulisele eCall-teenusele ja kolmanda isiku poolt teostatavast andmetöötlusest. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
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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 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. Võimalikud
täiendavad teenused ei tohiks siiski 
autojuhi tähelepanu liigselt häirida ja 
peaksid vastama selgetele ohutuse, 
turvalisuse ning andmekaitse ja eraelu 
puutumatuse standarditele. Need teenused 
peaksid jääma tarbijate jaoks alati 
vabatahtlikuks.

Or. en

Muudatusettepanek 7

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 platvorm võimalikele 
tulevastele sõidukisisestele rakendustele 
või teenustele. Kuna selleks on vaja 
tehnilist ja õiguslikku tuge, peaks 
komisjon viivitamatult hindama kõigi 
sidusrühmadega peetavate 
konsultatsioonide kaudu avatud 
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juurdepääsuga platvormi edendamise ja 
tagamise kõiki võimalusi ning esitama 
vajaduse korral selleks seadusandliku 
ettepaneku.

Or. en

Selgitus

Avatud juurdepääsuga platvormi tagamine praeguses etapis võib tekitada lisaviivitusi 
numbril 112 põhineva hädaabiteenuse eCall-süsteemi (millest peaks olema kasu teedel 
liiklejatel kogu liidus) käivitamisel. Komisjon peaks siiski intensiivistama tööd lisaväärtust 
andvate teenuste vallas, mis võiksid tarbijatele täiendavat kasu tuua. Eelkõige tuleb 
konkreetselt selgeks teha, millistel tingimustel eCall-erateenust või lisaväärtusega teenuseid 
osutavad kolmandad isikud omavad juurdepääsu sõidukisiseses süsteemis salvestatud 
andmetele.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Sõidukisiseste lisarakenduste või –
teenuste juurutamine ei tohi lükata edasi 
käesoleva määruse jõustumist ja 
rakendamist.

Or. en

Selgitus

Koostalitlusvõimelise üleliidulise sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmine on 
teedeohutuse jaoks oluline edasiminek ja sellega ei tohi enam viivitada.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) eCall kui ohutusega seotud süsteem 
peab olema võimalikult töökindel. 
Seepärast tuleks tagada miinimumteabe 
ning hääle ülekande täpsus ja kvaliteet 
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ning sõidukisisese eCall-süsteemi 
pikaealisuse ja vastupidavuse tagamiseks 
tuleks töötada välja ühtne kontrollirežiim. 
See kuulub määruse (EL) nr …/…1* 
kohaselt läbiviidava korrapärase tehnilise 
ülevaatuse alla. Üksikasjalikud sätted 
kontrolli kohta tuleks lisada nimetatud 
määruse lisasse.
__________________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu … 
määrus (EL) nr …/… , milles käsitletakse 
mootorsõidukite ja nende haagiste 
korralist tehnoülevaatust ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2009/40/EÜ (ELT L …). 
*Väljaannete talitus: palun sisestada 
dokumendi 2012/0184(COD) number, 
kuupäev ja avaldamisviide.

Or. en

Selgitus

Sõidukisisese eCall-süsteemiga varustatud sõidukit võidakse intensiivselt kasutada aastaid, 
ilma et sõiduk satuks tõsisesse avariisse, mistõttu eCall-süsteemi numbrit 112 ei pruugita 
selle aja jooksul kordagi aktiveerida. Et sõidukisisene eCall-süsteem hakkaks hädaabikõne 
112 tegemiseks automaatselt vajalikul hetkel tööle, tuleks süsteemi korrapäraselt kontrollida, 
et tagada selle toimimine sõiduki kogu eluea jooksul.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Direktiivi 2007/46/EÜ alusel ei 
kohaldata väikeseeriana toodetud sõidukite 
suhtes kohustust, mis käsitleb reisijate 
kaitset laup- ja külgkokkupõrke korral.
Seetõttu ei tuleks kõnealuste väikeseeriana 
toodetud sõidukite suhtes kohaldada ka 
kohustust täita eCall-süsteemi nõudeid.

(11) Direktiivi 2007/46/EÜ alusel ei 
kohaldata väikeseeriana toodetud sõidukite 
suhtes kohustust, mis käsitleb reisijate 
kaitset laup- ja külgkokkupõrke korral.
Seetõttu ei tuleks kõnealuste väikeseeriana 
toodetud sõidukite suhtes kohaldada ka 
kohustust täita käesolevas määruses 
sätestatud eCall-süsteemi nõudeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2015 ja tootjad peavad oma tootmise 
selleks ajaks tehniliste nõuetega vastavusse viima.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse kohaldamisel 
kasutatakse lisaks direktiivi 2007/46/EÜ 
artiklis 3 ja komisjoni delegeeritud 
määruse (EL) nr 305/201312 artiklis 2
sätestatud mõistetele järgmisi mõisteid:

Käesoleva määruse kohaldamisel 
kasutatakse lisaks direktiivi 2007/46/EÜ 
artiklis 3 sätestatud mõistetele järgmisi 
mõisteid:

__________________
12 ELT L 91, 3.4.2013, lk 1.

Or. en

Selgitus

Viide komisjoni delegeeritud määrusele 305/2013 tähendaks tegelikkuses seda, et komisjon 
võib muuta käesolevas ettepanekus toodud mõisteid delegeeritud määruses toodud vastava 
mõiste muutmisega. Kuna käesolevas artiklis toodud mõisteid peetakse määruse olulisteks 
säteteks, ei saa nende tähenduse määratlemist delegeerida komisjonile.
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Muudatusettepanek 13

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” –
hädaabisüsteem, mis koosneb 
sõidukisisestest seadmetest ja vahenditest 
eCall-kõne edastamise algatamiseks, 
juhtimiseks ja teostamiseks ja mis
aktiveeritakse kas automaatselt 
sõidukisiseste andurite kaudu või käsitsi ja 
mis edastab avalike mobiilsidevõrkude 
kaudu standarditud miinimumteabe ja loob 
hädaabinumbril 112 põhineva audiokanali 
sõidukis viibivate isikute ning häirekeskuse 
vahel;

Or. en

Selgitus

eCall peaks olema avalik üleliiduline hädaabikõnede süsteem.

Muudatusettepanek 14

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolevas artiklis toodud kahe mõiste kombineerimine tekitab suurt segadust, sest mõisted 
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tunduvad olevat sarnased või vähemalt seotud, kuid määratlused on osaliselt kattuvad ja 
ühtlustamata ning nendes kasutatakse erinevat terminoloogiat. Segaduse vältimiseks võib 
teise mõiste välja jätta ja kogu tekstis vaid üht mõistet kasutada.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „eCall” – sõidukisisese eCall-
süsteemi kaudu tehtav sõidukisisene 
hädaabikõne numbrile 112; 

Or. en

Selgitus

See mõiste on käesoleva määruse tähenduses oluline säte ja seepärast tuleks seda täpsustada 
ettepaneku enda tekstis.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) „häirekeskus” – füüsiline koht, kus 
ametiasutuse vastutusel või asjaomase 
liikmesriigi poolt tunnustatud 
eraorganisatsiooni vastutusel 
hädaabikõnedele esimesena vastatakse;

Or. en

Selgitus

See mõiste on käesoleva määruse tähenduses oluline säte ja seepärast tuleks seda täpsustada 
ettepaneku enda tekstis.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 2 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 c) „miinimumteave” – teave, mis on 
kindlaks määratud standardiga 
„Maanteetranspordi ja -liikluse 
telemaatika – eSafety – automaatse 
hädaabikõne kaudu edastatav 
miinimumteave” (EN 15722) ja mis 
edastatakse eCall-häirekeskusele;

Or. en

Selgitus

See mõiste on käesoleva määruse tähenduses oluline säte ja seepärast tuleks seda täpsustada 
ettepaneku enda tekstis.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 d) „sõidukisisesed seadmed” – sõidukis 
olevad seadmed, mis pakuvad või omavad 
juurdepääsu sõidukisisestele andmetele, 
mis on vajalikud eCall-kõne 
üldkasutatava traadita mobiilsidevõrgu 
kaudu edastamiseks;

Or. en

Selgitus

See mõiste on käesoleva määruse tähenduses oluline säte ja seepärast tuleks seda täpsustada 
ettepaneku enda tekstis.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 2 e (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 e) „üldkasutatav traadita 
mobiilsidevõrk” – traadita mobiilsidevõrk, 
mis on avalikkusele kättesaadav vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiividele 2002/21/EÜ1 ja 
2002/22/EÜ2;
__________________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. 
märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/21/EÜ 
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).

Or. en

Selgitus

See mõiste on käesoleva määruse tähenduses oluline säte ja seepärast tuleks seda täpsustada 
ettepaneku enda tekstis.

Muudatusettepanek 20

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

Or. en
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Selgitus

Vaatamata sellele, et toimiva automaatse hädaabikõne teenuse pakkumine on teatud määral 
võimalik ka teisaldatavate lahenduste (nagu mobiiltelefonid) kasutamisega, peaks 
tüübikinnitusega uutes sõidukites olema kohustuslik paigaldada integreeritud sõidukisisene 
süsteem, sest teisaldatavaid seadmeid on võimalik eemaldada või need lihtsalt unustatakse 
sisse lülitada.

Muudatusettepanek 21

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, mis tuvastatakse 
sõidukis oleva ühe või mitme anduri ja/või 
protsessori aktiveerumise abil, on tagatud 
eCall-kõne automaatne ühendumine 
Euroopa ühtse hädaabinumbriga 112.

Or. en

Selgitus
Kuna selle kriitilise tähtsusega tootjate kohustuse määratlus on seotud raske liiklusõnnetuse 
ebaselge mõistega, tuleks täpsustada, et raske liiklusõnnetus on toimunud juhul, kui vähemalt 
üks sõiduki andur ja/või protsessor õnnetuse tuvastab ja aktiveerub.

Muudatusettepanek 22

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 hädaabinumbriga 112 oleks 
tagatud ka manuaalselt.

Or. en
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Selgitus

Kõik uued sõidukitüübid varustatakse sõidukisisese eCall-süsteemiga.

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimene ja teine lõik ei piira sõiduki 
omaniku õigust kasutada lisaks 
sõidukisisesele eCall-süsteemile 
sõidukisse paigaldatud muud 
hädaabikõnede süsteemi, mis pakub 
sarnast teenust. Sel juhul peab muu 
hädaabikõnede süsteem vastama 
standardile EN 16102 „Intelligentsed 
transpordisüsteemid – eSafety – kolmanda 
osapoole eCall-teenus – käitamisnõuded” 
ning tootjad ja teenuseosutajad peavad 
tõendama, et sõidukisisesel süsteemil on 
lülitusmehhanism, mis tagab, et korraga 
on aktiveeritud vaid üks süsteem ning et 
kui teine hädaabikõnede süsteem ei toimi, 
lülitub automaatselt sisse sõidukisisene 
eCall-süsteem. 

Or. en

Selgitus

Kolmanda osapoole eCall-süsteemid võivad eksisteerida kõrvuti numbril 112 põhineva 
sõidukisisese eCall-süsteemiga eeldusel, et numbril 112 põhinev avalik eCall-teenus on alati 
vähemalt varuvariandina kättesaadav.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tootjad tagavad, et sõidukisisese
süsteemi andurid ühilduvad 
satelliitnavigatsiooni programmide 

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

osutatud teenustega, sealhulgas 
programmide Galileo ja EGNOS raames 
loodud süsteemidega.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek, mis kajastab mõiste „sõidukisisene süsteem” väljajätmist.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tüübikinnituse saamiseks sobivad ainult 
katsetuse läbivad sõidukisisesed eCall-
süsteemid.

4. Tüübikinnituse saamiseks sobivad ainult 
katsetuse läbivad integreeritud
sõidukisisesed eCall-süsteemid.

Or. en

Selgitus

Vaatamata sellele, et toimiva automaatse hädaabikõne teenuse pakkumine on teatud määral 
võimalik ka teisaldatavate lahenduste (nagu mobiiltelefonid) kasutamisega, peaks 
tüübikinnitusega uutes sõidukites olema kohustuslik paigaldada integreeritud sõidukisisene 
süsteem, sest teisaldatavaid seadmeid on võimalik eemaldada või need lihtsalt unustatakse 
sisse lülitada.

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Tootjad tõendavad, et enesetestimise 
ajal või pärast seda tuvastatud tõsise 
süsteemivea puhul, mille korral eCall-
süsteem ei aktiveeruks, antakse sõidukis 
viibijatele hoiatus. 

Or. en
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Muudatusettepanek 27

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 remondi-
ja hooldustööde teostamiseks.

Or. en

Selgitus

Vastavusse viimine tootjate kohustusega tagada juurdepääs sõiduki remondi- ja hooldustööde 
andmetele on sätestatud määruses (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.

Muudatusettepanek 28

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 
tüübikinnituse üksikasjalikud tehnilised 
nõuded ja katsed.

Or. en

Selgitus

Direktiivi 2007/46/EÜ muudatused sisalduvad juba käesoleva ettepaneku artiklis 11. Kui need 
vastu võetakse, saab käesolevast määrusest koos selle alusel vastu võetud delegeeritud 
õigusaktidega nimetatud direktiivis sätestatud EÜ tüübikinnitusmenetluse kontekstis eraldi 
määrus. 
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Muudatusettepanek 29

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

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 
tehniliste nõuete ja katsete aluseks on 
lõigetes 2, 3, 4 ja 6 järgmiste standardite 
kohta kehtestatud nõuded:

Or. en

Selgitus

Lõikes 2 sätestatakse väga oluline eCall-süsteemi toimimisega seotud nõue, mida tuleks 
üksikasjalike tehniliste nõuete ja katsete sätestamisel arvesse võtta. 

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) andmete sõidukisiseses süsteemis
säilitamise ajalimiiti;

(f) andmete sõidukisiseses eCall-süsteemis
säilitamise ajalimiiti;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek, mis kajastab mõiste „sõidukisisene süsteem” väljajätmist.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) mistahes vajalikku täiendavat teavet 
isikuandmete töötlemise kohta seoses 
privaatse eCall-teenuse ja/või mõne muu 

(i) mistahes vajalikku täiendavat teavet 
isikuandmete töötlemise kohta seoses 
privaatse eCall-teenuse ja/või mõne muu 
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lisaväärtust pakkuva teenuse osutamisega. lisaväärtust pakkuva teenuse osutamisega, 
võttes eriti arvesse asjaolu, et 
sõidukisisese eCall-süsteemi ning eCall-
erasüsteemi või muu lisaväärtust andva 
teenuse vahel võivad andmetöötluses 
esineda erinevused, eelkõige seoses 
sõiduki pideva jälgimisega.

Or. en

Selgitus

Tarbijale tuleks anda selget teavet andmetöötluse kohta, mida teevad kolmandatest isikutest 
teenuseosutajad.

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Tootjad teevad lõikes 3 sätestatud 
teabe teatavaks koos sõidukiga üleantavas 
tehnilises dokumentatsioonis.

Or. en

Selgitus

Vaja on täpsustada, mil viisil antakse tarbijale isikuandmete töötlemist käsitlev teave. 

Muudatusettepanek 33

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 

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

Or. en
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Komisjoni kogutud andmete kohaselt hukkus aastal 2012 Euroopa teedel toimunud rohkem 
kui miljonis liiklusõnnetuses 28 000 inimest ja sai vigastada üle 1,5 miljoni inimese. Lisaks 
tragöödiale, mida põhjustasid kaotatud elud ja vigastused, on liiklusõnnetused koormaks ka 
majandusele – aastas kannab ühiskond selle tõttu 130 miljardi euro suurust kahju. 

EL on otsustanud kindlalt liiklusõnnetuste arvu vähendada ja, kui need ikkagi toimuvad, 
nende tagajärgi leevendada. Nimetatud eesmärkide saavutamisele aitab märgatavalt kaasa see, 
kui eCall-süsteem toimib üle kogu ELi ja on kättesaadav igale sõidukijuhile. Selle süsteemi 
peamine eelis on liiklusõnnetustes hukkunute arvu vähendamine ja neis saadud vigastuste 
raskusastme leevendamine, sest päästeteenistused jõuavad õnnetuspaika kiiremini.

Euroopa Parlament, kes on eCall-süsteemi juurutamist juba kaua aega toetanud, võttis 3. juulil 
2012. aastal suure enamusega vastu siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning transpordi- ja 
turismikomisjoni ühise raporti kodanikele mõeldud uue hädaabikõne teenuse eCall kohta; 
käesoleva raporti autor oli koos Dieter-Lebrecht Kochiga selle raporti kaasraportööriks. Kuna 
eCall-süsteemi vabatahtlik kasutuselevõtmine on seni kahjuks toimunud viivitustega ja 
edutult, võetakse käesolevas raportis arvesse komisjoni mõjuhinnangut, mis näitab, et eCall-
süsteemi kohustuslik sisseviimine õigusloome kaudu on ainus võimalus saavutada positiivseid 
tulemusi. Parlament on palunud komisjonil esitada direktiivi 2007/46/EÜ raamistikus 
ettepanek, et tagada avaliku, hädaabinumbrile 112 tehtavatel kõnedel põhineva eCall-süsteemi 
kohustuslik kasutuselevõtmine 2015. aastaks kõikides uutes tüübikinnitusega autodes ja 
kõikides liikmesriikides.

Raportöör peab seetõttu tervitatavaks sõidukisisese eCall-süsteemi paigaldamise nõude 
kehtestamise ettepanekut, mille komisjon esitas koos üleeuroopalise koostalitlusvõimelise 
automaatse hädaabikõne (eCall) kasutuselevõtmise ettepanekuga. Need kaks õigusakti 
tagavad pärast vastuvõtmist eCall-süsteemi regulatiivse raamistiku terviklikkuse ja 
kindlustavad, et alates 2015. aasta oktoobrist on kõik uued sõiduautode ja kergeveokite 
mudelid varustatud numbril 112 põhineva eCall-süsteemiga ja on loodud vajalik taristu, et 
eCall kõnesid hädaabikõnede vastuvõtukeskustes nõuetekohaselt vastu võtta ja käsitleda. 
Sellega tagatakse üleliidulise aCall-teenuse ühilduvus, koostalitlusvõime ja järjepidevus. 

Raportööri arvates on mõlemad ettepanekud suures osas kooskõlas parlamendi nõudmistega 
ja ta teeb ettepaneku nende põhielemendid heaks kiita. Kui parlament need heaks kiidab ja 
komisjoni ettepanekut kiirelt menetleb, jääks ta eCall-süsteemi juurutamise toetajate hulgas 
juhtpositsioonile, andes sellega oma panuse eCall-süsteemi rakendamisse kokkulepitud 2015. 
aasta tähtajaks.

Raportöör on käesoleva raporti teemaks oleva komisjoni ettepaneku suhtes, mis käsitleb 
sõidukisisese automaatsete hädaabikõnede eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud 
tüübikinnituse nõudeid ja eesmärke, mida selle kaudu soovitakse saavutada, väga toetaval 
seisukohal. Raportöör on aga siiski ka seisukohal, et ettepanekut saaks teatavates aspektides 
parandada või täpsustada, tagamaks, et sellest saaksid kasu kõik asjaomased osapooled.
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Täiendavad hädaabi- ja/või lisaväärtust andvad teenused (avatud juurdepääsuga 
platvorm)

Üleliidulise avaliku eCall-teenuse kasutuselevõtmisega paigaldatakse tulevikus sõidukitesse 
sõidukisisene telemaatika põhiplatvorm, mis seondab tehnilised komponendid (traadita side 
koos täpse asukoha määramise tehnoloogiaga ning ühendus sõiduki juhtimis- ja 
andurisüsteemiga), millel võivad põhineda mitmed sõidukisisesed rakendused ja teenused. 

Raportöör on arvamusel, et tarbijatele vaba valiku ja ausa konkurentsi tagamiseks ning 
innovatsiooni julgustamiseks ja konkurentsivõime suurendamiseks peaks sõidukisisene eCall-
süsteem olema avatud kõigile võimalikele sõidukisisestele tulevikurakendustele ja teenustele.
Samas on raportöör seisukohal, et esmajärjekorras tuleks tähelepanu pöörata 
ohutusaspektidele. Tuleks tagada, et võimalike täiendavate sõidukisiseste rakenduste või 
teenuste juurutamine ei pikendaks numbril 112 põhineva hädaabikõnede eCall-süsteemi 
kasutuselevõtmist. Samal ajal peaks komisjoni innustama, et ta intensiivistaks tööd 
lisaväärtust andvate teenuste vallas, mis võiksid tarbijatele ja tööstusele täiendavat kasu tuua, 
eelkõige isikuandmete kaitse valdkonnas.

Hädaabikõne erateenused (kolmanda osapoole eCall-süsteemid)

Hädaabikõnede erateenused tulid Euroopas esmakordselt kasutusele üheksakümnendate 
aastate lõpus ja praegu pakuvad neid eri autotööstusharud ja teenuseosutajad. Praegu on ELis 
hädaabikõnede erasüsteemidega varustatud siiski ainult umbes 0,7 % sõidukitest ja see arv ei 
suurene eriti. Nendel erasüsteemidel puudub ka üleliiduline koostoimimisvõime ja 
järjepidevus. Tavaliselt on see teenus kättesaadav üksnes kalli hinnaklassiga autodes ja 
riikides, kus selle tasuvus on selgelt põhjendatud.

Raportöör on veendunud, et sarnaselt mis tahes lisarakenduste või -teenuste pakkumisele 
võivad hädaabinumbril 112 põhinev avalik koostalitlusvõimeline üleliiduline eCall-süsteem ja
hädaabikõnede erateenused eksisteerida kõrvuti, kui võetakse vastu meetmed, mida on vaja 
teenuse järjepideva pakkumise tagamiseks tarbijale, ning isikuandmete kaitse meetmed. 

eCall peaks olema tasuta avalik automaatne hädaabikõne teenus, millest saaksid kasu kõik 
Euroopa autojuhid automargist olenemata. Avaliku numbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-
süsteemiga tuleks varustada kõik sõidukid ja see süsteem peaks alati olema vähemalt 
varuvariandina kasutusvalmis. Lisaks tuleks tarbijatele anda selget teavet sõidukisisese eCall-
süsteemi ning kolmanda isiku teenusena pakutavate hädaabisüsteemide erinevustest, ja neil 
peaks olema võimalus minna igal ajal üle üleliidulisele eCall-teenusele. 

Muud täpsustused

Lisaks eespool kirjeldatud aspektidele peab raportöör tähtsaks kogu ettepaneku lõikes tagada, 
et sõidukisisese eCall-süsteemi paigaldamise kohustus näeks ette integreeritud sõidukisisese 
süsteemi paigaldamist, mitte aga teisaldatavaid seadmeid (nt mobiiltelefon), sest neid on 
võimalik eemaldada või need lihtsalt unustatakse sisse lülitada. 

Ka tuleks toetada komisjoni ettepanekut kehtestada sõidukite sõidukisisese eCall-süsteemiga 
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varustamise kohustus esialgu ainult nende sõidukikategooriate suhtes, millel on juba olemas 
asjaomane käivitusmehhanism. Komisjoni peaks siiski innustama juba käsiloleva töö põhjal 
järgmist sammu tegema ja esitama ettepanekuid eCall-teenuse laiendamiseks nii ruttu kui 
võimalik ka mootorratastele, raskeveokitele ja bussidele.

Raportöör on ka veendunud, et eCall-süsteemi tuleks korrapäraselt testida, et tagada selle 
toimimine sõiduki kogu eluea vältel. Kuna see aspekt väljub tüübikinnitust käsitlevate 
õigusaktide raamidest ja käesolevas ettepanekus ei saa mingeid kohustusi sätestada, peaksid 
kaasseadusandjad eCall-süsteemi kasutuselevõtmist meeles pidama siis, kui nad vaatavad läbi 
mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatust käsitleva direktiivi 2009/40/EÜ.

Ja lõpuks, selleks et tagada käesoleva õigusakti selgus, teeb raportöör muudatusettepanekuid 
määruse tähenduses kasutatavate mõistete kohta ja komisjonile delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmiseks antavate volituste kohta.
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LISA – SEISUKOHAD ESITANUD SIDUSRÜHMADE LOETELU

Vastutuse välistamine

Alljärgnev sidusrühmade nimekiri on kogutud kohtumiste, e-kirjade ja arvamusraportite 
alusel alates raportööri ametisse nimetamisest kuni käesoleva raporti projekti lõpptähtajani 
2013. aasta oktoobris.

Tuleb märkida, et käesolev nimekiri ei ole täielik, kuna äärmiselt keeruline on üles lugeda 
kogu kaudset kaastööd ja toetavat tegevust, mis on käesolevat raportit inspireerinud. Samuti 
tuleb märkida, et raporti projekt tähistab Euroopa Parlamendis üksnes seadusandliku töö 
algfaasi, kuid arutelud ja seadusandlik töö jätkuvad kuni käesoleva õigusakti lõpliku 
vastuvõtmiseni. Sidusrühmad annavad oma panuse ka hilisemates faasides; sellest tulenevalt 
võib käesolevat nimekirja käsitleda ebatäielikuna.

Raportöör soovib jätta lobitööst jälje, et näidata avatud viisil, kellelt on käesoleva raporti 
projekti jaoks innustust ja teavet saadud.

Sidusrühmade nimekiri

 ACEA – The European Automobile Manufacturers Association (Euroopa autotootjate 
ühendus)

 AFCAR - Alliance for the Freedom of Car Repair (Autoremondi pakkuja vabalt valimise 
liit)

 BMW
 BOSCH
 CLEPA - European Association of Automotive Suppliers (Euroopa autoosade tarnijate 

assotsiatsioon )
 EENA
 ERTICO
 ETSC - European Transport Safety Council (Euroopa transpordiohutuse nõukogu)
 Euroopa GNSSi Agentuur
 FIA – Federation Internationale de l'Automobile
 FIGIEFA – International Federation of Automotive Aftermarket Distributors 

(Rahvusvaheline mootorsõiduki varuosadega kauplevate hulgimüügiettevõtete liit)
 GDV – Saksamaa kindlustuspakkujate ühendus
 Hyundai
 IMA – Inter Mutuelles Assistance 
 Insurance Europe
 JAMA
 PSA
 SNSA - Syndicat National des Sociétés d’Assistance
 Toyota Motor Europe
 VDA – Saksamaa autotööstuse liit

Raportöör soovib ka märkida, et ta on selle teemaga töötanud mitu aastat, muu hulgas 
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algatusraporti kaasraportöörina aastal 2012. Kui soovite tutvuda sidusrühmade kaastööga, mis 
on esitatud enne käesoleva raporti koostamist, võtke palun ühendust raportööri bürooga.


