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Muudatusettepanek 22
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

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

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Or. it

Muudatusettepanek 23
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Kõikjal Euroopa Liidus on endiselt 
vaja parandada hädaabinumbri 112 
teenuse toimimist, et hädaolukorras 
toimuks abi andmine kiirelt ja tõhusalt.

Or. lv

Muudatusettepanek 24
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
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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 vabatahtliku 
kasutamise võimaluse pakkumine
muudaks kõnealuse teenuse kättesaadavaks 
kõigile kodanikele ning aitaks seega 
vähendada inimkannatusi ja tervishoiu-
ning muid kulusid.

Or. en

Selgitus

Kuna eCall-süsteemi ei toodeta autotootjate poolt, on ühele tootjale esitatud kohustus lisada 
oma tootele toode teiselt tootjalt sekkumine vabasse turumehhanismi, ettevõtlusvabadusse ja 
ettevõtetevahelistesse suhetesse, samas tekitab kohustus anda vahendid sellise süsteemi 
paigaldamiseks ebasoodsa konkurentsiolukorra.

Muudatusettepanek 25
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) eCall-süsteem kujutab endast olulist 
mehhanismi, millel on palju osapooli ja 
mis tegeleb inimelude ohutusega. Seetõttu 
on oluline, et käesoleva määrusega on 
tagatud vastutuse aspekt, et võimaldada 
kasutajatele täielik usaldus eCall-süsteemi 
vastu ja selle tõrgeteta toimimine.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Evžen Tošenovský



AM\1012279ET.doc 5/23 PE524.771v01-00

ET

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 täielikku ühilduvust
ülemaailmsete satelliitnavigatsiooni
süsteemidega, eriti programmide Galileo ja 
EGNOS raames loodud süsteemidega
pärast nende täielikult toimima 
hakkamist, 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, 24.07.2008, lk 1. 8 ELT L 196, 24.7.2008, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Mario Pirillo

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 uute sõiduautode 
ja väikeste tarbesõidukite suhtes
(kategooriad M1 ja N1), millel on juba 
olemas asjaomane käivitusmehhanism.
Komisjon peaks aga hindama 
kohustusliku sõidukisisese eCall-süsteemi 
kohustusliku laiendamise võimalust 
käesoleva määrusega hõlmamata 
sõidukikategooriatele.
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Or. it

Muudatusettepanek 28
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 võimalus peaks 
esialgselt kehtima ainult uute sõiduautode 
ja väikeste tarbesõidukite suhtes
(kategooriad M1 ja N1), millel on juba 
olemas asjaomane käivitusmehhanism.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Françoise Grossetête

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 kohustuslik varustamine ei 
tohiks piirata kõigi sidusrühmade õigust 
pakkuda täiendavaid hädaabiteenuseid, 
mis oleksid hädaabinumbril 112 põhineva 
sõidukisisese eCall-süsteemiga paralleelsed 
või toetuksid sellele. Kõnealused 
täiendavad teenused ei tohiks siiski 
autojuhi tähelepanu liigselt häirida.

Or. fr
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Muudatusettepanek 30
Jean-Pierre Audy

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 kohustuslik varustamine ei 
tohiks piirata kõigi sidusrühmade (nagu 
näiteks autotootjad ja sõltumatud 
ettevõtjad) õigust pakkuda eratarnijate 
poolt pakutavaid täiendavaid hädaabi-
ja/või lisaväärtusteenuseid, mis oleksid 
hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese 
eCall-süsteemiga paralleelsed või toetuksid 
sellele. Kõnealused täiendavad teenused
peaksid siiski olema kinnitatud 
liiklusohutuse eest vastutava asutuse 
tunnustatud pädeva asutuse poolt, selleks 
et autojuhi tähelepanu mitte liigselt häirida, 
ning neid teenuseid tuleks tarbijatele 
pakkuda vabatahtlikkuse alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 

(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 
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autojuhi tähelepanu liigselt häirida. autojuhi tähelepanu liigselt häirida.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Françoise Grossetête

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 juurdepääs 
sõidukisisesele eCall-süsteemile parandus-
ja hooldustöödeks vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele.

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Ivo Belet

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

(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



AM\1012279ET.doc 9/23 PE524.771v01-00

ET

sõidukisisesele eCall-süsteemile ning 
süsteemi aluseks peaks olema 
koostalitlusvõimeline ja avatud 
juurdepääsuga platvorm võimalikele 
tulevastele sõidukisisestele rakendustele 
või teenustele.

sõidukisisestele eCall-süsteemi kõikidele 
elementidele ning süsteemi aluseks peaks 
olema koostalitlusvõimeline, 
standardiseeritud ja avatud juurdepääsuga 
platvorm võimalikele tulevastele 
sõidukisisestele rakendustele või 
teenustele.

Selleks, et kohandada viisi, mil toimub 
juurdepääs sõiduki parandus- ja 
hooldustööde alasele teabele tehnilise 
arendamise eesmärgil, on tungiv vajadus 
jõuda kokkuleppele sõidukisisese tehnilise 
süsteemi nõudmiste osas ja ajakohastada 
sellele vastavalt ELi õigusakte. 

Or. en

Muudatusettepanek 34
Mario Pirillo

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 kõigi sidusrühmadega peetavate 
konsultatsioonide alusel viivitamatult 
hindama avatud juurdepääsuga platvormi 
edendamise ja tagamise kõiki võimalusi 
ning esitama vajadusel selleks 
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seadusandliku ettepaneku.

Or. it

Muudatusettepanek 35
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. it

Muudatusettepanek 36
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Tüübikinnitussüsteemi ühtsuse 
säilitamiseks tuleks käesoleva määruse
kohaldamisel heaks kiita ainult täielikult 
katsetuse läbinud sõidukisisesed eCall-
süsteemid.

(10) Tüübikinnitussüsteemi ühtsuse 
säilitamiseks tuleks käesoleva määruse 
kohaldamisel heaks kiita ainult täielikult 
katsetuse läbinud ja avatud lähtekoodil 
põhinevad sõidukisisesed eCall-süsteemid.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 38
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Sõidukitootjatele ja teenuste 
pakkujatele tuleks anda käesoleva määruse 
tehniliste nõuetega kohanemiseks piisavalt 
aega, et tagada eCall-süsteemi täielik 
toimimisvõime kõikjal liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Françoise Grossetête

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 aega vähemalt 36 kuud 
pärast käesoleva määruse ning 
delegeeritud õigusaktide Euroopa Liidu 
Teatajas avaldamise kuupäeva.

Or. fr
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Muudatusettepanek 40
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 on võimalik
vastavalt käesolevale määrusele ja 
käesoleva määruse alusel vastuvõetud 
delegeeritud õigusaktidele varustada
sõidukisisese eCall-süsteemiga kui tarbijad 
selle kasuks otsustavad.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Mario Pirillo

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. it

Muudatusettepanek 42
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tugeva ja konkurentsivõimelise 
autotööstuse tagamiseks kogu Euroopa 
Liidus tuleks märkida, et autodele 
elektrooniliste lisaelementide 
paigaldamine peaks toimuma nii, et 
sellega ei kaasneks sõidukitele 
kohustuslikke tehnilisi erirakendusi, ja 
nii, et see ei suurendaks avaliku sektori 
jaoks konkurentsiõigusest lähtuvate 
uurimiste kulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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, mille puhul kasutajad on 
otsustanud sõidukisisese eCall-süsteemi 
paigaldamise kasuks, toodetakse selliselt, 
et liidu territooriumil aset leidva raske 
liiklusõnnetuse korral on tagatud eCall-
kõne automaatne ühendumine Euroopa 
ühtse hädaabinumbriga 112.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2
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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 sõidukid, 
millele on paigaldatud sõidukisisene 
eCall-süsteem, toodetakse selliselt, et 
eCall-kõne ühendumine Euroopa ühtse 
hädaabinumbriga 112 oleks tagatud ka 
manuaalselt.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Ivo Belet

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 12 kuud pärast
esmase talitlusvõime saavutamist 
ühilduvad sõidukisisese süsteemi andurid 
satelliitnavigatsiooni programmide 
osutatud teenustega, sealhulgas 
programmide Galileo ja EGNOS raames 
loodud süsteemidega.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Evžen Tošenovský

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

Or. en

Muudatusettepanek 47
Mario Pirillo

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. it

Muudatusettepanek 48
Paul Rübig

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 osad
on kõigile sõltumatutele ettevõtjatele tasuta 
ja ilma diskrimineerimata
juurdepääsetavad vähemalt remondi- ja 
hooldustööde teostamiseks ja võimalike 
tulevaste sõidukisiseste rakenduste või 
teenuste jaoks ette nähtud, 
koostalitlusvõimelise, standarditud ja 
avatud platvormil põhinevate täiendavate 
teenuste arendamiseks ja 
kasutuselevõtmiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 49
Ivo Belet
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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 osad
on kõigile sõltumatutele ettevõtjatele tasuta 
ja ilma diskrimineerimata
juurdepääsetavad vähemalt sõiduki
remondi- ja hooldustööde teostamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Konrad Szymański

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 osad
on kõigile sõltumatutele ettevõtjatele tasuta 
ja ilma diskrimineerimata
juurdepääsetavad vähemalt sõiduki
remondi- ja hooldustööde teostamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Mario Pirillo

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.
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Or. it

Muudatusettepanek 52
Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Sõiduki remondi- ja hooldustööde 
teostamiseks ja tulevaste sõidukisiseste 
rakenduste või teenuste väljatöötamiseks 
lepivad tootjad ja sõltumatud ettevõtjad 
Euroopa Komisjoni järelvalve all 2017. 
aasta jaanuariks kokku tehnilistes 
nõuetes koostalitlusvõimelisele, 
standarditud, turvalisele, avatud 
juurdepääsuga platvormile, millel 
sõidukisisene eCall-süsteem põhinema 
hakkab.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Konrad Szymański

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
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Muudatusettepanek 54
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Nende õigusaktide vastuvõtmisega 
loob komisjon tehnilised eeltingimused 
koostalitlusvõimelisele, standarditud, 
turvalisele avatud juurdepääsuga 
platvormile. See peab diskrimineerimata 
tagama kõigile turuosalistele juurdepääsu 
remondi- ja hooldustööde teostamisele.

Or. de

Muudatusettepanek 55
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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.

Süsteemi kasutusele võtmine peab olema 
vastavuses olemasolevate andmekaitse 
eeskirjadega, mis kehtivad Euroopa Liidu 
territooriumi elanikele, eelkõige seoses
süsteemis kasutatavate seadmete 
jälitusvõimega. Seesuguseid seadmeid 
tohiks autosse paigaldada ainult 
autotootja, lähtudes lõpptarbija 
vajadustest.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Or. en

Selgitus

Toodud üle sama artikli esimesest lõigust.

Muudatusettepanek 57
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Sõidukisisesesse süsteemi salvestatud 
andmeid säilitatakse kuni 
kriminaalvastutuse tähtaja aegumiseni 
siseriiklikul tasandil.

Or. ro

Muudatusettepanek 58
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Süsteemi peab olema võimalik 
lähtestada ning salvestatud andmeid 
sõiduki omaniku vahetuse korral 
kustutada.



PE524.771v01-00 20/23 AM\1012279ET.doc

ET

Or. ro

Muudatusettepanek 59
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjaolu, et sõidukisisene eCall-süsteem
on vaikimisi aktiveeritud olekus;

(b) asjaolu, et sõidukisisene eCall-süsteem
ei ole vaikimisi aktiveeritud ja kuidas seda 
teha;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) andmesubjekti õiguste teostamist 
käsitlevaid tingimusi;

(h) andmesubjekti õiguste teostamist 
käsitlevaid tingimusi, sealhulgas 
kaebustega tegeleva sõltumatu 
kontaktpunkti pakkumist;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. oktoobrist 2015 annavad 
liikmesriikide ametiasutused seoses 

Alates 1. oktoobrist 2017 annavad 
liikmesriikide ametiasutused seoses 
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sõidukisiseste eCall-süsteemidega 
tüübikinnituse ainult sellistele uutele 
sõidukitüüpidele, mis on kooskõlas 
käesoleva määruse ning käesoleva määruse 
alusel vastuvõetud delegeeritud 
õigusaktidega.

sõidukisiseste eCall-süsteemidega 
tüübikinnituse ainult sellistele uutele 
sõidukitüüpidele, mis on kooskõlas 
käesoleva määruse ning käesoleva määruse
alusel vastuvõetud delegeeritud 
õigusaktidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 62
Françoise Grossetête

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 63
Amelia Andersdotter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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 

1. Komisjon võib vabastada teatavad M1-
ja N1-kategooriatesse kuuluvad sõidukid 
või sõidukiklassid kohustusest omada 
võimalust artiklis 4 sätestatud
sõidukisisese eCall-süsteemi 
paigaldamiseks, kui komisjoni enda poolt 
või tema volituse alusel teostatud tulude-
kulude analüüsi järel ning kõiki 
asjaomaseid ohutusaspekte arvesse võttes 
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asjaomase sõiduki või sõidukiklassi 
omadustega.

ilmneb, et kõnealuste süsteemide 
rakendamine ei sobi asjaomase sõiduki või 
sõidukiklassi omadustega.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 5 lõikes 7, artikli 6 lõikes 4 ja 
artikli 8 lõikes 2 osutatud volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates […] 
[Väljaannete Talitus lisab jõustumise täpse 
kuupäeva].

2. Artikli 5 lõikes 7, artikli 6 lõikes 4 ja 
artikli 8 lõikes 2 osutatud volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile seitsmeks aastaks alates […] 
[Väljaannete Talitus lisab jõustumise täpse 
kuupäeva]. Komisjon esitab delegeeritud 
volituste kohta aruande hiljemalt üheksa 
kuud enne seitsmeaastase perioodi lõppu. 
Volituste delegeerimist pikendatakse 
vaikimisi sama pikaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab 
pikendamise suhtes vastuväite, tehes seda 
hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.

Or. ro

Muudatusettepanek 65
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates 1. oktoobrist 
2015.

Seda kohaldatakse alates vähemalt 36 kuu 
möödudes käesoleva määruse ja selle 
delegeeritud õigusaktide Euroopa Liidu 
Teatajas avaldamise kuupäevast, 
tingimusel et kõik liikmesriigid on nõutud 
toimiva infrastruktuuri loonud.
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Or. fr

Muudatusettepanek 66
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates 1. oktoobrist
2015.

Seda kohaldatakse alates 1. oktoobrist
2017.

Or. fr


