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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

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 (näide: „ABCD”). 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 otsus 
koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtu kohta
(COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0315),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 91, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0173/2013),

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust,

– olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ja tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 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.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kogemused teiste hädaabikõnede 
süsteemidega on näidanud, et käsitsi 
valitud eCall-kõnede hulgas on ka muid 
abikõnesid. Vajaduse korral võivad 
liikmesriigid rakendada kõiki asjakohaseid 
tehnilisi ja korralduslikke meetmeid selliste 
abikõnede filtreerimiseks, et tagada üksnes 
reaalsete hädaabikõnede jõudmine eCall-

(7) Kogemused teiste hädaabikõnede 
süsteemidega on näidanud, et käsitsi 
valitud eCall-kõnede hulgas on ka muid 
abikõnesid. Vajaduse korral võivad 
liikmesriigid rakendada kõiki asjakohaseid 
tehnilisi ja korralduslikke meetmeid selliste 
abikõnede filtreerimiseks, et tagada üksnes 
reaalsete hädaabikõnede jõudmine eCall-
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häirekeskustesse. häirekeskustesse. Seda tehes peaksid 
liikmesriigid tagama, et kõiki kõnesid 
käsitletakse kõige tõhusamal viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Mitte kõik liidu kodanikud ei ole 
eCall-teenuse kasutamisega tuttavad. 
Liikmesriigid peaksid korraldama 
koostöös komisjoniga teadlikkuse 
suurendamise kampaaniaid. Nende 
kampaaniatega tuleks kodanikke 
teavitada sellest, et on olemas tasuta ja
avalikkusele kättesaadav eCall-teenus, 
ning rõhutada, miks see süsteem on 
kasulik ja kuidas seda kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Et tagada kõikidele liidu kodanikele 
usaldusväärne juurdepääs 
üleeuroopalisele hädaabinumbrile 112 ja 
päästeteenistustele, peaksid liikmesriigid 
GNSS-mobiilside terminali abil muutma 
hädaabinumbrile 112 helistava isiku 
asukoha kindlaksmääramist täpsemaks ja 
usaldusväärsemaks, tagamaks, et kõnesid 
numbrile 112 käsitletakse samamoodi 
nagu eCall-kõnesid.
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SELETUSKIRI

I. Komisjoni ettepanek

Komisjon on tegelenud eCall-süsteemi loomisega alates 2005. aastast ja püüdnud seda 
kasutusele võtta vabatahtlikkuse alusel. 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.

3. juulil 2012 võttis Euroopa Parlament suure häälteenamusega vastu algatusraporti 
„Kodanikele mõeldud uus hädaabikõne teenus eCall“. Selles raportis on parlament seisukohal, 
et eCall peaks olema avalik ELi-ülene hädaabikõne süsteem, mis on sõidukisse sisse ehitatud 
ning põhineb hädaabinumbril 112 ja ühtsetel üleeuroopalistel standarditel.

Nüüdseks esitatud kahes komisjoni ettepanekus järgitakse suures osas parlamendi raporti 
seisukohti.

Komisjon valis n-ö reguleeriva lähenemisviisi. 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. See lähenemisviis teeks eCall-süsteemi kõikidele 
Euroopa kodanikele kättesaadavaks kogu ELi hõlmava teenusena, kiirendaks kasutuselevõttu 
ja realiseeriks eCall-süsteemi kogu potentsiaali päästa elusid ning leevendada vigastuste 
tõsidust. Hädaabikõne tehase standardseadmele tuginedes ja sellega koos toimides võib 
lõpptarbijale pakkuda täiendavaid sõidukisiseseid hädaabi- ja/või lisaväärtusega teenuseid, 
mis tagavad veelgi suurema ohutuse ja majandusliku kasu.

8. septembril 2011 võttis komisjon 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 asjaomase kolme sidusrühmade grupi 
(mobiilsideoperaatorid, avalikud päästeteenistused ja autotööstus) poolt aastaks 2015, 
kavatseb komisjon võtta järgmised meetmed.

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

Kuidas see töötab?
eCall käivitub automaatselt, niipea kui sõiduki sensorid tuvastavad tõsise kokkupõrke. Olles 
sisse lülitunud, valib süsteem Euroopa hädaabinumbri 112, loob telefoniühenduse sobiva 
hädaabikõnede keskusega ja saadab päästeteenistusele andmed õnnetuse kohta, sealhulgas 
õnnetuse aeg, avarii teinud sõiduki täpne asukoht ja sõidusuund. eCalli saab käivitada ka 
käsitsi, vajutades sõidukis vastavat nuppu, näiteks võib seda teha raske avarii pealtnägija.

Komisjoni andmetel võib eCall 112 kiirendada päästeteenistuse saabumist linnades 40% 
ja maapiirkondades 50%1 (ajavõit umbes 10 minutit).

Ettepanek võtta vastu otsus
Käesolev otsus on suunatud liikmesriikidele. Käesolev ettepanek on häirekeskuste taristuga 
seotud osa automaatset hädaabikõne süsteemi (eCall) käsitlevast komisjoni strateegiast, mis 
põhineb kolmeosalisel reguleerival lähenemisviisil, milles käsitletakse sõidukisisest süsteemi, 
telekommunikatsioonivõrke ja häirekeskusi. See on kooskõlas spetsifikatsioonidega, mis on 
sätestatud delegeeritud määruses (EL) nr 305/2013 See koosneb järgmistest 
õiguspõhimõtetest:

a) liikmesriigid peavad kasutusele võtma eCall-häirekeskuste taristu, mis on vajalik 
eCall-kõnede nõuetekohaseks vastuvõtmiseks ja käsitlemiseks nende territooriumil, 
hiljemalt 1. oktoobril 2015, ning

b) liikmesriigid esitavad komisjonile aruande käesoleva otsuse rakendamise kohta 
hiljemalt 18 kuud pärast käesoleva otsuse jõustumist. Otsus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Kulud liikmesriigile sõltuvad suuresti olemasolevate riiklike häirekeskuste arvust ja nende 
infrastruktuuri varustatusest ning korraldusest. Innovaatilised lahendused võimaldavad 
muidugi kulusid mõistlikult vähendada.

Raportööri seisukoht

Maanteeohutus on alati olnud Euroopa Parlamendi jaoks oluline teema. Raportöör toetab 
täielikult komisjoni ettepanekut võtta alates 1. oktoobrist 2015 kõikides uutes sõidukites eCall 
kohustuslikus korras kasutusele. Asjaolu, et automaatne kõne võimaldab päästeteenistustel 
                                               
1 Saksa uuring "STORM" (Stuttgart Transport Operation by Regional Management)
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kiiremini reageerida, tähendaks Euroopa kodanikele ja autojuhtidele ohvrite arvu vähenemist 
ja ka vähem raskeid vigastusi. Vigastatute elu päästmiseks ja vigastuste raskuse 
vähendamiseks on oluline iga minut.

Seepärast on raportöör seisukohal, et selles küsimuses tuleks kiiresti edasi liikuda, ning 
kutsub teisi liikmesriike üles seda seisukohta jagama.

Praeguseks on ELis eCall-süsteemiga varustatud ainult umbes 0,7% sõidukitest, mistõttu on 
vaja eCall-teenuse kasutuselevõtt kohustuslikuks muuta. See peab olema tasuta ja avalik 
teenus, kättesaadav kõikidele sõidukijuhtidele.

Hädaabikõne teenus 112 on juba olemas, häirekeskused loodud ja toimivad hästi. Sellest 
tulenevalt on liikmesriikide investeeringud minimaalsed. Komisjoni korraldatud katseprojekti 
HeERO (Harmonised eCall European Pilot) tulemusena on mõned liikmesriigid (Tšehhi 
Vabariik, Horvaatia ja Rumeenia) juba 112 eCall-teenuse rakendamiseks valmis. Paljud 
liikmesriigid on katseprojektiga alustanud, nii et töö käib hoogsalt. Seepärast usub raportöör, 
et 1. oktoober 2015 on liikmesriikidele infrastruktuuri vastavaks ajakohastamiseks mõistlik 
tähtaeg.

Kuna 112 teenus ei ole veel avalikkusele hästi tuntud, oleks mõistlik, kui liikmesriigid 
suurendaksid teadlikkust 112 eCall-teenusest ning eCalli funktsioonidest ja võimalustest, 
korraldades selleks teavituskampaaniaid. Et tagada kooskõla eri liikmesriikide vahel, peaks 
komisjon neid kampaaniate korraldamisel juhendama ja abistama.

Otsus annab liikmesriikidele võimaluse sissetulevaid kõnesid filtreerida, et kergendada 
häirekeskuste tööd. Käsitsi valitud kõnesid võib käsitleda automaatkõnedest eraldi. Raportöör 
on selle lähenemisviisiga nõus, kuid soovib rõhutada, kui oluline on, et liikmesriigid 
käsitleksid kõiki kõnesid tulemuslikult.

Raportöör lisab põhjenduse, soovides rõhutada, et ka 112 kõnede puhul on täpne ja 
usaldusväärne asukoha kindlaksmääramine väga oluline. Lisaks eCall-kõnedele tuleb ka nn 
tavalisi 112 kõnesid korralikult käsitleda, vältimaks niisuguse põhjendamatu olukorra 
tekkimist, kus päästeteenistus määrab täpse asukoha ainult liiklusõnnetuste puhul. 
Põhjendusega soovitakse tagada, et laialt kasutuses olevast GNSSi tehnoloogiast asukoha 
kindlaksmääramiseks saaksid kasu kõik inimesed, mitte ainult need, kelle sõiduk on 
varustatud eCall-süsteemiga.


