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LÜHISELGITUS

Olles töötanud eCall-süsteemi käsitlevate ettepanekute kallal 2005. aastast saadik, kaalutles 
Euroopa Komisjon algselt süsteemi kasutuselevõttu üksnes vabatahtlikkuse alusel. Selline 
lähenemisviis osutus läbikukkumiseks, võttes arvesse, et praeguseks on eCall-süsteemiga 
varustatud ainult umbes 0,7% sõidukitest.

Selle olukorra muutmiseks on komisjon valinud nüüd „regulatiivse” lähenemisviisi, mis 
muudaks eCall-süsteemi uutes sõidukites kohustuslikuks. Süsteemi aluseks on Euroopa ühtse 
hädaabinumbri 112 tüübikinnituse saanud seadmestiku paigaldamine kõigisse sõidukitesse 
ning eCall-süsteemi kõnede käitlemise raamistik telekommunikatsioonivõrkudes ja 
häirekeskustes. Kõnealune käsitus muudab eCall-süsteemi kättesaadavaks kõigile Euroopa 
kodanikele kogu ELi hõlmava teenusena.

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). Arvamuse koostaja on siiski seisukohal, et muid tarbijatele osutatavaid 
teenuseid tuleb käsitleda intelligentseid transpordisüsteeme ja telemaatikaplatvorme käsitleva 
spetsiaalse määruse raames. eCall-süsteemi määruses, mis käsitleb tüübikinnituse nõudeid, 
tuleks keskenduda ainult numbri 112 Euroopa taristu kaudu osutatavatele hädaabiteenustele. 
Avatud juurdepääsuga platvormi kasutuselevõtt praeguses etapis võib tekitada õigusliku 
vaakumi seoses omandilise kuuluvuse ja vastutusega ning lisaviivitusi numbril 112 põhineva 
hädaabiteenuse eCall-süsteemi käivitamisel. Komisjon peaks siiski esildama hiljemalt 2014. 
aasta aprilliks määruse lisaväärtust andvate teenuste kohta, mis võiksid tarbijatele täiendavat 
kasu tuua.

Hädaabikõne erateenused (kolmanda osapoole eCall-süsteemid)

Kolmanda osapoole eCall-süsteemil tuleks lubada eksisteerida kõrvuti numbril 112 põhineva 
eCall-süsteemiga ning seetõttu tuleks lisada vastav mõiste. Lisaks tuleks kolmanda osapoole 
eCall-süsteemidel lubada eksisteerida kõrvuti numbril 112 põhineva sõidukisisese eCall-
süsteemiga ainult tingimusel, et numbril 112 põhinev avalik eCall-teenus on alati vähemalt 
varuvariandina kättesaadav.

Muud täpsustused

Et selgitada erinevaid protsesse ja osi, millest sõidukisisene eCall-süsteem koosneb, on 
arvamuse koostaja otsustanud täpsustada üksikasjalikumalt järgmisi mõisteid: kõne ise, 
seadmed ning võrk, mille kaudu teavet edastatakse ja selle teabe andur. Algsete mõistete 
puhul ei tehta nende eri komponentide vahel selget vahet.

Mis puudutab ühilduvust programmide Galileo ja EGNOS raames loodud 
satelliidisüsteemidega, on arvamuse koostaja seisukohal, et positsioneerimisanduri 
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väljatöötamist ei ole võimalik lõpule viia, kui positsioneerimissatelliidid ei ole täielikult 
kättesaadavad. Kuni selle saavutamiseni ei tohiks see olla kohustuslik nõue.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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, 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 196, 24.07.2008, lk 1. 8 ELT L 196, 24.7.2008, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 3

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 kohustuslik varustamine
sõidukisisese eCall-süsteemiga ei tohiks 
piirata kõigi sidusrühmade (nagu näiteks 
autotootjad ja sõltumatud ettevõtjad) õigust 
pakkuda täiendavaid kolmanda osapoole 
hädaabiteenuseid, mis oleksid 
hädaabinumbril 112 põhineva sõidukisisese 
eCall-süsteemiga paralleelsed või toetuksid 
sellele. Kõnealused täiendavad
hädaabiteenused ei tohiks siiski autojuhi 
tähelepanu liigselt häirida ning need 
peavad sõltuma tarbija valikust.

Or. en

Muudatusettepanek 4

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 

(9) Tarbijatele vaba valiku ja ausa 
konkurentsi tagamiseks ning innovatsiooni 
julgustamiseks ja maailmaturul ELi 
infotehnoloogia tööstuse konkurentsivõime 
suurendamiseks peaks komisjon esildama 
pärast kõigi sidusrühmadega 
konsulteerimist uue määruse, mis käsitleb 
kõrvalteenuseid ja standarditud 
koostalitlusvõimelist 
telemaatikaplatvormi, mille võiks välja 
töötada võimalike tulevaste sõidukisiseste 
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tulevastele sõidukisisestele rakendustele 
või teenustele.

rakenduste või teenuste jaoks. Selleks 
peaks komisjon esitama enne 2014. aasta 
aprilli spetsifikatsioonid ning 
ajakohastama 7. juuli 2010 aasta 
direktiivis 2010/40/EL (mis käsitleb 
raamistikku intelligentsete 
transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks 
maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste 
transpordiliikidega) esitatud prioriteetsete 
meetmete loetelu. Täiendavalt tuleks 
selgitada tingimusi, mille puhul 
lisaväärtust andvaid teenuseid osutavad 
kolmandad isikud omavad juurdepääsu 
sõidukisiseses süsteemis salvestatud 
andmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 5

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-
süsteemiga varustatud sõidukid, mis 
tavaolukorras on seotud hädaabinumbriga 
112, ei oleks jälgitavad ja nende suhtes ei 

(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 eelkõige, et sõidukisisese eCall-
süsteemi kogutavaid andmeid, mis 
tavaolukorras on seotud hädaabinumbriga 
112, ei kasutata muul otstarbel ning 
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kohaldataks pidevat seiret ning 
sõidukisisese eCall-süsteemi edastatav 
teave sisaldaks hädaabikõnede 
asjakohaseks käsitlemiseks nõutavaid 
miinimumandmeid.

sõidukisisese eCall-süsteemi edastatav 
teave sisaldab hädaabikõnede asjakohaseks 
käsitlemiseks nõutavaid 
miinimumandmeid.

__________________ __________________
9 1609/06/EN – WP 125. 9 1609/06/EN – WP 125.
10 ELT L 281, 23.11.1995, lk 31. 10 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.
11 ELT L 201, 31.07.2002, lk 37. 11 EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37.

Or. en

Muudatusettepanek 6

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 piisavalt aega, võttes 
arvesse, et katsetamist, asjaomaste 
standardite kohaldamist ning 
isikuandmete ja eraelu kaitset puudutavad 
tehnilised nõuded kehtestatakse pärast 
käesoleva määruse jõustumist 
delegeeritud õigusaktide abil.

Or. en

Muudatusettepanek 7

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 saadab traadita mobiilsidevõrkude 
kaudu välja signaale, et võimaldada 
edastada standarditud miinimumteavet ja
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luua hädaabinumbril 112 või kolmanda 
osapoole eCall-teenusel põhinev 
audiokanal sõidukis viibivate isikute ning 
häirekeskuse vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 8

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

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) „kolmanda osapoole eCall-teenus” –
standardile EN 16102:2011 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.
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Or. en

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 d) „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

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 e) „sõidukisisesed seadmed” – sõiduki 
sees olevad seadmed, mis pakuvad või 
omavad juurdepääsu üldkasutatava 
traadita mobiilsidevõrgu kaudu eCall-
toimingu teostamiseks vajalikele 
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sõidukisisestele andmetele;

Or. en

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 f) „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 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste 
ühise reguleeriva raamistiku kohta 
(raamdirektiiv) (EÜT L 108, 24.4.2002, 
lk 33).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/22/EÜ 
universaalteenuse ning kasutajate õiguste 
kohta elektrooniliste sidevõrkude ja 
-teenuste puhul (universaalteenuse 
direktiiv) (EÜT L 108, 24.4.2002, lk 51).

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See ei piira sõidukiomaniku õigust 
kasutada lisaks sõidukisisesele eCall-
süsteemile muud sõidukisse paigaldatud 
hädaabikõne süsteemi, mis pakub 
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samalaadset teenust. Sel juhul peab see 
muu hädaabikõne süsteem olema 
kooskõlas standardiga EN 16102 
„Intelligentsed transpordisüsteemid –
eSafety – kolmanda osapoole eCall-teenus 
– käitamisnõuded”. Tootjad tõendavad, et 
sõidukisisesel süsteemil on 
lülitusmehhanism, mis tagab, et korraga 
on aktiivne vaid üks süsteem, ning et kui 
muu hädaabikõne süsteem ei toimi, 
lülitub automaatselt sisse sõidukisisene 
eCall-süsteem.

Or. en

Muudatusettepanek 15

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

Or. en

Muudatusettepanek 16

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, nagu 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.
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Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. 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.
Käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud
tehniliste nõuete ja katsete aluseks on 
lõigetes 3, 4 ja 6 järgmiste standardite 
kohta kehtestatud nõuded:
a) EN 16072 „Intelligentsed 
transpordisüsteemid – eSafety –
üleeuroopaline eCall-süsteem –
käitamisnõuded”;
b) EN 16062 „Intelligentsed 
transpordisüsteemid – eSafety – eCall-
süsteemi kõrgetasemeliste rakenduste 
nõuded”;
c) EN 16454 „Intelligentsed 
transpordisüsteemid – eSafety – eCall-
süsteemi kui terviku vastavuskatsed”, 
seoses sõidukisisese eCall-süsteemi 
vastavusega üleeuroopalisele eCall-
süsteemile;

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

7. 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.
Käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud
tehnilised nõuded ja katsed võetakse vastu 
pärast asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimist ja nende aluseks on 
lõigetes 3, 4 ja 6 järgmiste standardite 
kohta kehtestatud nõuded:
a) CEN EN 16072:2011 
„Intelligentsed transpordisüsteemid –
eSafety – üleeuroopaline eCall-süsteem –
käitamisnõuded”;
b) CEN EN 16062:2011 
„Intelligentsed transpordisüsteemid –
eSafety – eCall-süsteemi kõrgetasemeliste 
rakenduste nõuded”;
c) CEN EN 16454:Versioon 
„Intelligentsed transpordisüsteemid –
eSafety – eCall-süsteemi kui terviku 
vastavuskatsed”, seoses sõidukisisese 
eCall-süsteemi vastavusega 
üleeuroopalisele eCall-süsteemile;

c a) CEN EN 15722:2011 „Intelligentsed 
transpordisüsteemid – eSafety –
automaatse hädaabikõne kaudu edastatav 
miinimumteave”;
c b) CEN EN 16102:2011 „Intelligentsed 
transpordisüsteemid – eSafety – kolmanda 
osapoole eCall-teenus – käitamisnõuded”.
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Muudatusettepanek 18

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-süsteemi kogutavaid 
andmeid, mis tavaolukorras on seotud 
eCall-teenusega, ei kasutata muul 
otstarbel.

Or. en

Muudatusettepanek 19

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

Or. en

Muudatusettepanek 20

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 

Alates 1. juunist 2016 annavad 
liikmesriikide ametiasutused seoses 
sõidukisiseste eCall-süsteemidega 
tüübikinnituse ainult sellistele uutele 
sõidukitüüpidele, mis on kooskõlas 
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käesoleva määruse ning käesoleva määruse 
alusel vastuvõetud delegeeritud 
õigusaktidega.

käesoleva määruse ning käesoleva määruse 
alusel vastuvõetud delegeeritud 
õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Aruandlus

10 a. Hiljemalt 1. oktoobriks 2018 hindab 
komisjon sõidukisisese eCall-süsteemi 
kasutajate arvu ja mõju. Hinnang 
esitatakse Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. 

Or. en


