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LÜHISELGITUS 

Koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-teenuse kasutuselevõtmine kõigi ELi liikmesriikide 

sõidukites on liidu oluline prioriteet ja osa 2011.–2020. aasta liiklusohutuse 

tegevusprogrammist. 2012. aastal hukkus ELi teedel toimunud 1,1 miljonis liiklusõnnetuses 

ligi 28 000 inimest ja vigastatuid oli üle 1,5 miljoni. 

 

Sõidukisisese eCall-süsteemi eesmärk on teavitada hädaabiteenistusi ja kindlustada 

professionaalse ja asjakohaselt varustatud abi kiirem kohalejõudmine raske õnnetuse korral, 

mis annaks umbes kümme minutit ajavõitu.  

 

Praegu on eraviisilise eCall-süsteemiga varustatud ainult umbes 0,7 % sõidukitest ELis; 

mitmed Euroopa autotootjad pakuvad muude teenuste (tehniline abi, dünaamiline 

navigatsioon...) hulgas juba ka seda teenust.  

 

Arvamuse koostaja pooldab ettepanekut võtta vastu otsus koostalitlusvõimelise ELi-ülese 

eCall-süsteemi kasutuselevõtu kohta, mis on kooskõlas ELi 2011.–2020. aasta liiklusohutuse 

tegevusprogrammiga ja Euroopa Parlamendi varasema, 3. juulil 2012. aastal vastu võetud 

resolutsiooniga (P7_TA(2012)0274). 

 

Selleks et liikmesriigid saaksid rajada vastava häirekeskuste infrastruktuuri ja et autotootjad 

saaksid kõikide uute autode puhul sisse viia tehnilised kohandused, mis peaksid olema 

delegeeritud õigusaktidega määratletud 2014. aasta keskpaigaks, tundub sihiks seatud 1. 

oktoober 2015 siiski liiga ambitsioonikas. Seega soovitab arvamuse koostaja selle edasi lükata 

2016. aasta juunisse. 

 

Lisaks teeb arvamuse koostaja ettepaneku kehtestada liikmesriikidele kohustus tagada 

samasugune täpsus ja usaldusväärsus helistaja asukoha tuvastamisel ka mobiilsideterminali 

vahendatud hädaabikõne 112 puhul.  

 

eCall-süsteemi kasutuselevõtt kinnitab, et GNSSi asukohaandmed on lihtsalt kättesaadavad ja 

neid saab tõhusalt mobiilivõrkudes 112 hädaabiteenistustele edastada. Kuigi eCall-süsteemi 

tähtsuses ei ole kahtlustki, tuleks märkida, et eCall-kõned moodustavad vaid umbes 1,7 %1 

kõigist ELis tehtavatest hädaabikõnedest aastas. Komisjoni praegune ettepanek looks seega 

õigustamatu olukorra, mille tagajärjel oleks võimalik pärast liiklusõnnetusi kodanike asukohta 

täpselt tuvastada vaid hädaabinumbri 112 teenuste kaudu.  

See kohustus võimaldaks kodanikel ja hädaabiteenistustel GNSSi asukoha tuvastamise 

tehnoloogiast maksimaalset ühiskondlikku kasu saada, sest hinnanguliselt tehakse tulevikus 

ELis 5,5 miljonit eCall-kõnet aastas, võrreldes hinnangulise 320 miljoni hädaabikõnega. 

Selle muudatuse eesmärk on tagada, et kõik kodanikud, ka need, kelle sõiduk ei ole eCall-

süsteemiga varustatud, saaksid kasu juba laialt kasutusel olevast GNSSi asukoha tuvastamise 

tehnoloogiast.  

                                                 
1 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=2252 
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval transpordi- ja 

turismikomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Komisjoni 26. novembri 2012. aasta 

delegeeritud määruses (EL) nr 305/2013 

(millega täiendatakse Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses 

koostalitlusvõimelise automaatse 

hädaabikõne (eCall) ühtlustatud 

kasutuselevõtuga kogu ELis)21 kehtestati 

spetsifikatsioonid, et uuendada 

häirekeskuste taristut, mis on vajalik eCall-

kõnede nõuetekohaseks vastuvõtmiseks ja 

käsitlemiseks, tagamaks kogu ELi hõlmava 

eCall-teenuse ühilduvust, 

koostalitlusvõimet ja pidevust. 

(3) Komisjoni 26. novembri 2012. aasta 

delegeeritud määruses (EL) nr 305/2013 

(millega täiendatakse Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses 

koostalitlusvõimelise automaatse 

hädaabikõne (eCall) ühtlustatud 

kasutuselevõtuga kogu ELis)21 kehtestati 

spetsifikatsioonid, et uuendada 

häirekeskuste taristut, mis on vajalik eCall-

kõnede nõuetekohaseks vastuvõtmiseks ja 

käsitlemiseks, tagamaks kogu ELi hõlmava 

eCall-teenuse ühilduvust, 

koostalitlusvõimet ja pidevust, ning 

kohustati liikmesriike esitama 

23. oktoobriks 2013 aruande rakendamise 

olukorra kohta, sealhulgas rakendamise 

ajakava kaheks järgnevaks aastaks. 

__________________ __________________ 

21 ELT L 91, 3.4.2013, lk 1. 21 ELT L 91, 3.4.2013, lk 1. 

 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Peaaegu kõik liikmesriigid on 

koostalitlusvõimelise sõidukisisese eCall-

süsteemi teostust käsitlevale vastastikuse 

mõistmise memorandumile alla 
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kirjutanud või sellele toetust avaldanud.  

 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Selleks et tagada teenuse 

koostalitlusvõime ja pidevus kogu ELis 

ning vähendada rakenduskulusid Euroopa 

Liidu jaoks tervikuna, on vaja, et kõik 

liikmesriigid võtavad eCalli prioriteetse 

meetme kasutusele kooskõlas delegeeritud 

määruses (EL) nr 305/2013 sätestatud 

ühiste spetsifikatsioonidega. See ei tohiks 

piirata liikmesriikide õigust võtta 

kasutusele täiendavad tehnilised vahendid 

teiste hädaabikõnede käsitlemiseks. 

(6) Selleks et tagada teenuse täielik 

funktsionaalsus, ühilduvus, 
koostalitlusvõime ja pidevus kogu ELis 

ning vähendada rakenduskulusid Euroopa 

Liidu jaoks tervikuna, on vaja, et kõik 

liikmesriigid võtavad eCalli prioriteetse 

meetme kasutusele kooskõlas delegeeritud 

määruses (EL) nr 305/2013 sätestatud 

ühiste spetsifikatsioonidega. See ei tohiks 

piirata liikmesriikide õigust võtta 

kasutusele täiendavad tehnilised vahendid 

teiste hädaabikõnede käsitlemiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  4 

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-

häirekeskustesse. 

(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-

häirekeskustesse. Seda tehes peaksid 

liikmesriigid tagama, et kõiki kõnesid 

käsitletakse kõige tõhusamal viisil.  
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Mitte kõik liidu kodanikud ei ole 

eCall-teenuse kasutamisega kursis. 

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.  

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 8 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 a) Euroopa Parlament on aastatel 

2007, 2011 ja 2013 palunud korduvalt, 

oma kirjalikus deklaratsioonis 0044/2007, 

oma resolutsioonis P7_TA(2011)0306 ja 

31. mail 2013 esitatud suuliselt vastatavas 

küsimuses, et hädaabikõnede 112 puhul 

nähtaks ette helistaja asukoha täpne ja 

usaldusväärne tuvastamine, kuid seni ei 

ole märkimisväärseid edusamme tehtud. 

 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 8 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 b) Kõik eCall-teenuse osad, mis on 

seotud täpse ja usaldusväärse 

positsioneerimisteabega, sealhulgas 
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GNSSiga seotud mobiilsideterminalid, 

peaksid tagama ühilduvuse Euroopa 

satelliitnavigatsiooni programmide 

EGNOS ja Galileo teenustega ning neid 

ELi programme täiel määral ära 

kasutama, kui need tööle hakkavad. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 8 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 c) Et tagada kõigile kodanikele võrdne 

juurdepääs 112- ja hädaabiteenustele, 

peaks helistaja asukoha tuvastamise 

täpsus ja usaldusväärsus GNSS-

mobiilside terminali tehtud hädaabikõne 

112 ja eCall-kõne puhul olema sama. 

Euroopa ühtset hädaabinumbrit 112 

käsitleva direktiivi 2009/136/EÜ artikli 26 

kohaselt kehtestavad pädevad 

reguleerivad asutused helistaja asukoha 

kohta pakutava teabe täpsuse ja 

usaldusväärsuse kriteeriumid, samas kui 

komisjon võib pärast BERECiga 

konsulteerimist võtta vastu tehnilised 

rakendusmeetmed,  

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võtavad hiljemalt 1. 

oktoobriks 2015 kasutusele eCall-

häirekeskuste taristu, mis on vajalik eCall-

kõnede nõuetekohaseks vastuvõtmiseks ja 

käsitlemiseks, eristades vajaduse korral 

muud abikõned, vastavalt 

spetsifikatsioonidele, mis on sätestatud 

delegeeritud määruses (EL) nr 305/2013, et 

tagada kogu ELi hõlmava eCall-teenuse 

Liikmesriigid võtavad hiljemalt 1. juuniks 

2016 kasutusele eCall-häirekeskuste 

taristu, mis on vajalik eCall-kõnede 

nõuetekohaseks vastuvõtmiseks ja 

käsitlemiseks, eristades vajaduse korral 

muud abikõned, vastavalt 

spetsifikatsioonidele, mis on sätestatud 

delegeeritud määruses (EL) nr 305/2013, et 

tagada kogu ELi hõlmava eCall-teenuse 
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ühilduvus, koostalitlusvõime ja pidevus. 

See ei piira liikmesriikide õigust 

korraldada oma päästeteenuseid 

majanduslikult kõige tõhusamal ja riigi 

jaoks asjakohasel viisil, sealhulgas 

võimalus filtreerida kõnesid, mis ei ole 

hädaabikõned ning mida ei käsitleta eCall-

häirekeskustes, eelkõige käsitsi valitud 

eCall-kõnede puhul. 

ühilduvus, koostalitlusvõime ja pidevus. 

Liikmesriigid tagavad samuti, et helistaja 

asukoha tuvastamise täpsus ja 

usaldusväärsus GNSS-mobiilside 

terminali tehtud hädaabikõne 112 puhul 

on samaväärne eCall-kõne omaga 

kooskõlas andmekaitset käsitleva 

direktiiviga 95/46/EÜ. See ei piira 

liikmesriikide õigust korraldada oma 

päästeteenuseid majanduslikult kõige 

tõhusamal ja riigi jaoks asjakohasel viisil, 

sealhulgas võimalus filtreerida kõnesid, 

mis ei ole hädaabikõned ning mida ei 

käsitleta eCall-häirekeskustes, eelkõige 

käsitsi valitud eCall-kõnede puhul. 

 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 2 a 

 Liikmesriigid tagavad hiljemalt 

1. oktoobriks 2015, et eCall-kõnesid saab 

nende territooriumil teha igalt poolt. 
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