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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanek

Komisjon töötab eCall-süsteemi kallal 2005. aastast saadik ja on üritanud selle vabatahtlikku 
kasutuselevõtmist. Kuna see ei õnnestunud – praeguseks on eCall-süsteemiga varustatud 
ainult 0,7% sõidukitest –, alustas komisjon õigusaktide vastuvõtmist, et muuta eCall-teenuse 
kasutamine uutes sõidukites kohustuslikuks.

Euroopa Parlament võttis 3. juulil 2012 suure häälteenamusega vastu algatusraporti 
kodanikele mõeldud uue hädaabikõne teenuse eCall kohta. Selles väljendas parlament 
seisukohta, et eCall peaks olema kogu ELi hõlmav avalik hädaabikõnede süsteem, mis on 
sõidukitesse sisse ehitatud ning tugineb hädaabinumbrile 112 ja ühtsetele üleeuroopalistele 
standarditele.
Nüüdseks esitatud kahes komisjoni ettepanekus järgitakse suures osas parlamendi raporti 
seisukohti.

Komisjon valis n-ö reguleeriva käsituse. eCall-süsteemi aluseks on Euroopa ühtse 
hädaabinumbri 112 tüübikinnituse saanud seadmestiku paigaldamine kõigisse sõidukitesse, 
alustades teatud sõidukitüüpidest, ning eCall-süsteemi kõnede käitlemise raamistik 
telekomivõrgustikes ja häirekeskustes. Kõnealune käsitus teeb eCall-süsteemi kõigile 
Euroopa kodanikele kättesaadavaks kogu ELi hõlmava teenusena, kiirendab selle 
kasutuselevõttu ja realiseerib eCall-süsteemi kogu potentsiaali elude päästmisel ja ränkade 
vigastuste vähendamisel. Hädaabikõnede tehase standardseadmele tuginemine ja sellega 
koostoimimine võib lõpptarbijale pakkuda täiendavaid sõidukisiseseid lisandväärtusega ja/või 
hädaabiteenuseid, mis tagavad veelgi suurema ohutuse ja majandusliku kasu.

Komisjon võttis 8. septembril 2011 vastu soovituse, mis käsitleb ELi-ülese eCall-teenuse 
toetamist sõidukist numbrile 112 valitud hädaabikõnede („eCall-kõned”) edastamiseks 
elektroonilistes sidevõrkudes.

Selleks et viia lõpule eCall-strateegia rakendamine ja tagada hädaabinumbril 112 põhineva 
eCall-teenuse õige- ja samaaegne rakendamine kolme asjaomase sidusrühmade grupi 
(mobiilsideoperaatorid, riiklikud päästeteenistused ja autotööstus) poolt aastaks 2015, esitas 
komisjon järgmised ettepanekud.

a) Soovitus liikmesriikidele, mis käsitleb eCall-kõnede edastamise toetamist 
mobiilsideoperaatorite poolt (vastutaja – kommunikatsioonivõrkude, sisu ja 
tehnoloogia peadirektoraat, vastu võetud 8. septembril 2011).

b) Ettepanek võtta vastu sõiduki tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide kohane määrus, 
millega muudetakse automaatse hädaabikõne süsteemi eCall sõidukisisese osa 
paigaldamine Euroopas kohustuslikuks teatavat liiki uutel tüübikinnitusega sõidukitel 
(vastutaja – ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat, vastu võetud 13. juunil 2013).

c) Intelligentseid transpordisüsteeme käsitleva direktiivi 2010/40/EL raames vastu 
võetud delegeeritud komisjoni määrus häirekeskuste eCall-kõnede nõuetekohaseks 
vastuvõtmiseks ja käitlemiseks vajalikele seadmetele kehtivate nõuete kohta. Sellele 
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järgnes ettepanek vajaliku infrastruktuuri kasutuselevõtu kohta (vastutaja – liikuvuse 
ja transpordi peadirektoraat, vastu võetud 13. juunil 2013).

Viimatinimetatud 13. juunil 2013 avaldatud ettepanekud on järgmised:

1. Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus koostalitlusvõimelise ELi-
ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtu kohta

2. Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb sõidukisisese 
automaatse hädaabikõnede eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud 
tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ

Ettepanek võtta vastu määrus

Ettepanekuga kohaldatakse tüübikinnituse määrust selliselt, et nõuda uut tüüpi sõiduautode ja 
väikeste tarbesõidukite ehitamist viisil, millega tagatakse raske õnnetuse korral automaatne 
hädaabikõne (eCall) hädaabinumbrile 112. Samuti peab olema võimalik valida hädaabikõne 
(eCall) numbrile 112 manuaalselt.

Kõnealuse teenuse kaudu edastatava teabe laadi tõttu esitab komisjon ka eraelu puutumatust 
ja andmekaitset käsitlevad eeskirjad.

Määrust hakatakse kohaldama 1. oktoobrist 2015.

Raportööri seisukoht

Raportöör nõustub komisjoni seisukohaga piirata määruse kohaldamisala uute 
sõidukitüüpidega N1 ja M1. Ta palub, et komisjon täiendavalt uuriks, kas laiendada määruse 
kohaldamisala ka kaherattalistele mootorsõidukitele, raskeveokitele ja bussidele. Lisaks palub 
ta tootjatel paigaldada võimalikult kiiresti eCall-seadmed pärast 1. oktoobrit 2015 
toodetavatele praegustele sõidukitüüpidele.

Raportöör nõustub komisjoniga selles, et määrus peaks käsitlema vaid eCall-teenuse 
toimimist. Ta peab avatud juurdepääsuplatvormi abivahendiks, mis toob ELi autojuhtidele 
määratu suurt kasu. Samas on vaja lisauuringuid, et pakkuda välja põhjalik eeskirjadekogum 
avatud platvormi korraldamiseks. Seetõttu ei hakka ta komisjoni ettepanekut muutma ja 
täiendama. Nii saavad poliitikakujundajad läbirääkimistega kiiresti edasi minna, mille 
tulemuseks on eCall-süsteemi kiire kasutuselevõtmine kõigis uutes sõidukites.

eCall-süsteemi mõiste

Raportöör teeb ettepaneku lisada määrusesse delegeeritud määrusest 305/2013 võetud eCall-
süsteemi mõiste.

Kolmanda osapoole teenused
Mitmed autotootjad pakuvad juba juhtidele erafirmade toodetud eCall-süsteemi. Raportööri 
eesmärk ei ole neid tootjaid nimetatud teenuse keelustamisega karistada. Kolmanda osapoole 
pakutavad teenused võivad jääda. Kui juht tahab oma sõidukisse sellist süsteemi, peab tal see 
võimalus olema. Tuleb aga selgelt näidata, et peamine on hädaabinumbril 112 põhinev eCall-
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süsteem. See peab olema avalik, kõigile kättesaadav süsteem, mis tuleks alates 1. oktoobrist 
2015 paigaldada kõigisse uutesse autodesse. Ka tuleb kliendile selgitada, et erinevalt 
hädaabinumbril 112 põhinevast eCall-süsteemist võib kolmanda osapoole teenus võimaldada 
auto jälgimist.

Eraelu puutumatus

Raportöör peab väga tähtsaks sõidukijuhi eraelu puutumatuse austamist ja andmete 
väärkasutuse vältimist. Seepärast toetab ta komisjoni ettepanekut muuta eCall passiivseks 
süsteemiks, mis teeb auto jälgimise võimatuks. Samas tahab ta aga kodanikke hoiatada, et kui 
nad otsustavad kasutada täiendavat kolmanda osapoole teenust, ei taga käesolev määrus enam 
nende eraelu privaatsust.

Korrapärane tehniline kontroll

Sõidukisisese eCall-süsteemi korrapärane tehniline kontroll peaks kuuluma Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste 
korrapärast tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ, 
kohaldamisalasse.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon 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 

(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) 
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jätkamise kohta8 . rakendamise jätkamise kohta8.
__________________ __________________
8 ELT L 196, 24.7.2008, lk 1. 8 ELT L 196, 24.7.2008, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Pärast 2015. aasta oktoobrit 
toodetud praegused sõidukitüübid tuleks 
võimalikult kiiresti varustada 
sõidukisisese eCall-süsteemiga.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Selliste sõidukite nagu 
kaherattalised mootorsõidukid, bussid ja 
raskeveokid varustamine sõidukisisese 
eCall-süsteemiga peaks esialgu jääma 
käesoleva määruse kohaldamisalast välja. 
Komisjon peaks tegema täiendavaid 
uuringuid ja koostama nende sõidukite 
sobival ajal sõidukisisese eCall-
süsteemiga varustamise mõjude 
hinnangu.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

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 kolmandate osapoolte 
hädaabi- ja/või lisaväärtusteenuseid, mis 
oleksid hädaabinumbril 112 põhineva 
sõidukisisese eCall-süsteemiga paralleelsed 
või toetuksid sellele. Kõnealused 
täiendavad teenused ei tohiks siiski 
autojuhi tähelepanu liigselt häirida.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Sõidukisisese eCall-süsteemi 
korrapärane tehniline kontroll peaks 
kuuluma Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse, milles käsitletakse 
mootorsõidukite ja nende haagiste 
korrapärast tehnoülevaatust ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2009/40/EÜ, reguleerimisalasse.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) „sõidukisse sisseehitatud seade” –
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.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „eCall-kõne” – sõidukist võetav kõne 
hädaabinumbrile 112, mis tehakse kas 
automaatselt sõidukisiseste andurite 
aktiveerimisega või manuaalselt, millega 
edastatakse standardne minimaalne 
andmehulk ning luuakse avaliku traadita 
mobiilsidevõrgustiku kaudu audioside 
sõiduki ja eCall-häirekeskuse vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 8

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 teist sõidukisse paigaldatud 
hädaabikõne süsteemi, mis pakub 
samasugust teenust. Sel juhul peab teine 
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hädaabikõne süsteem olema kooskõlas 
standardiga EN 16102 „Intelligentsed 
transpordisüsteemid – eSafety – kolmanda 
osapoole eCall-teenus – käitamisnõuded”. 
Tootjad peavad näitama, et sõidukisisesel 
süsteemil on lülitusmehhanism, mis tagab 
korraga vaid ühe süsteemi aktiveerimise, 
ning et kui teine hädaabikõne süsteem ei 
toimi, lülitub automaatselt sisse 
sõidukisisene eCall-süsteem.

Or. en

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kõik autotootjad peavad oma kliente 
teavitama hädaabinumbril 112 põhineva 
tasuta ja avalikult kättesaadava eCall-
süsteemi olemasolust.

Or. en

Muudatusettepanek 10

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 sõidukisse 
sisseehitatud seadme andurid ühilduvad 
toimivate satelliitnavigatsiooni 
programmide osutatud teenustega, 
sealhulgas programmide Galileo ja 
EGNOS raames loodud süsteemidega.

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Sõidukisisesele eCall-süsteemile lisatakse 
eraelu puutumatust soodustavaid
tehnoloogiaid, et eCall-süsteemi kasutajatel 
oleks tagatud eraelu puutumatuse kaitse 
soovitud tase ning vajalikud 
kaitsemeetmed, mis takistavad jälgimist ja 
süsteemi kuritarvitamist.

Sõidukisisesele eCall-süsteemile lisatakse 
eraelu puutumatust kaitsvaid
tehnoloogiaid, et eCall-süsteemi kasutajatel 
oleks tagatud eraelu puutumatuse kaitse 
soovitud tase ning vajalikud 
kaitsemeetmed, mis takistavad jälgimist ja 
süsteemi kuritarvitamist. Autotootjad 
peavad oma kliente nõuetekohaselt 
teavitama, et kolmanda osapoole teenuste 
kasutamise korral võidakse nende 
paiknemist jälgida ja see võib mõjutada 
nende eraelu puutumatust.

Or. en

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) andmete sõidukisiseses süsteemis
säilitamise ajalimiiti;

(f) andmete sõidukisse sisseehitatud 
seadmes säilitamise ajalimiiti;

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Korrapärane tehniline kontroll
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7 a. Sõidukisisese eCall-süsteemi 
korrapärase tehnilise kontrolli nõudeid 
reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega, milles käsitletakse 
mootorsõidukite ja nende haagiste 
korrapärast tehnoülevaatust ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2009/40/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 14

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 viieks aastaks alates 
käesoleva määruse jõustumisest.
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse, kui 

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida kohaldatakse, kui 
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tootjad ei täida käesoleva määruse sätteid, 
ning võtavad kõik meetmed nende 
rakendamise tagamiseks. Kehtestatud 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad neist sätetest 
komisjonile ja annavad viivitamata teada 
nende edaspidistest muudatustest.

tootjad ei täida käesoleva määruse sätteid
ja vastavaid delegeeritud õigusakte, ning 
võtavad kõik meetmed nende rakendamise 
tagamiseks. Kehtestatud karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist 
sätetest komisjonile ja annavad viivitamata 
teada nende edaspidistest muudatustest.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Aruandlus

10 a. Komisjon koostab hiljemalt 1. 
oktoobriks 2018 Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitatava sõidukisisese eCall-
süsteemi tulemuste hindamise aruande. 
Komisjon uurib, kas määruse 
kohaldamisala tuleks laiendada teistele 
sõidukiliikidele (nt bussid, raskeveokid ja 
kaherattalised mootorsõidukid). Vajaduse 
korral esitab komisjon seadusandliku 
ettepaneku.

Or. en


