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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

(EU) 2015/… RENDELETE

(…)

a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti

e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási

követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,

rendes jogalkotási eljárás keretében2,

                                               
1 HL C 341., 2013.11.21., 47. o.
2 Az Európai Parlament 2014. február 26-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették 

közzé), és a Tanács 2015. március 2-i álláspontja első olvasatban [(HL … )] [ (a Hivatalos 
Lapban még nem tették közzé) ]. Az Európai Parlament …-i álláspontja [(HL … )] [(a 
Hivatalos Lapban még nem tették közzé)].



5130/3/15 REV 3 NP/fk 2
DGG 3A HU

mivel:

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve1 értelmében létrejött a 

gépjárművek átfogó uniós típusjóváhagyási rendszere.

(2) A gépjárművek típusjóváhagyására vonatkozó műszaki előírások uniós szintű 

harmonizálására már számos biztonsági és környezetvédelmi szempontból sor került annak 

érdekében, hogy az Unióban mindenütt garantált legyen a közúti közlekedés magas fokú 

biztonsága.

(3) A közúti közlekedés biztonsága terén 2003 óta a legfontosabb uniós célkitűzések közé 

tartozik egy olyan fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítése, amely minden járműben és 

minden tagállamban rendelkezésre áll. E célkitűzés elérése érdekében a kiépítés önkéntes 

alapon való megközelítésének részeként számos kezdeményezés elindítására került sor, de 

ezek eddig még nem eredményeztek kellő előrelépést.

(4) A közúti közlekedésbiztonság további javítása érdekében a Bizottság az „E-segélyhívó: 

nem várhat tovább a rendszer kiépítése” című, 2009. augusztus 21-i közleményében új 

intézkedéseket javasolt a fedélzeti segélyhívó szolgáltatásnak az Unióban történő 

kiépítésére. Az egyik javasolt intézkedés értelmében a 2007/46/EK irányelv 

II. mellékletében meghatározott M1 és N1 kategóriájú járművektől kezdődően kötelezővé 

válna a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer beépítése minden új 

gépjárműtípusba.

(5) Az Európai Parlament 2012. július 3-én állásfoglalást fogadott el „Az e-segélyhívó 

szolgáltatásról: egy új 112-es szolgáltatás a polgárok számára” címmel, amelyben sürgette 

a Bizottságot, hogy a 2007/46/EK irányelv keretében terjesszen elő javaslatot annak 

érdekében, hogy 2015-ig kötelezően bevezessék a közszolgáltatásként működő, 112-es 

hívószámú e-segélyhívó rendszert.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a 

gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és 
önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv) (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.).
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(6) Továbbra is szükség van arra, hogy az Európai Unió egész területén javítsák a 112-es 

segélyhívószám működését, hogy az vészhelyzetekben gyors és hatékony segítséget 

nyújthasson.

(7) Az uniós e-segélyhívó szolgáltatás bevezetése várhatóan csökkenteni fogja az Unióban a 

közúti halálesetek, illetve a közúti balesetek súlyos sérültjeinek számát a sürgősségi 

segélyszolgálatok korai értesítésének köszönhetően. A 112-es hívószámú fedélzeti e-

segélyhívó rendszer kötelező bevezetése – az e-segélyhívások továbbítására szolgáló 

nyilvános, mobil, vezeték nélküli hírközlési hálózatok és az e-segélyhívások fogadására 

szolgáló közbiztonsági válaszpontok (KBVP-k) kötelező és összehangolt infrastrukturális 

fejlesztésével együtt – mindenki számára elérhetővé tenné a szolgáltatást, és így 

hozzájárulna a halálesetek és súlyos sérülések számának, az egészségügyi vonatkozású 

költségeknek, a balesetek okozta torlódásoknak és egyéb költségeknek a csökkentéséhez.

(8) Az 585/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat1 1. cikke (1) bekezdésének 

értelmében a tagállamok legkésőbb hat hónappal e rendelet alkalmazási időpontját 

megelőzően, de mindenképpen legkésőbb 2017. október 1-jéig kiépítik a területükön az e-

segélyhívások megfelelő fogadásához és kezeléséhez szükséges e-segélyhívási KBVP-k 

infrastruktúráját. Az 585/2014/EU határozat 3. cikke értelmében a tagállamok 2015. 

december 24-ig jelentést tesznek a Bizottságnak e határozat végrehajtásának állásáról. 

Amennyiben a jelentés szerint az e-segélyhívó KBVP-k infrastruktúrája nem fog 2017. 

október 1-jéig működni, a Bizottság megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, 

hogy az e-segélyhívási KBVP-k infrastruktúrája kiépítésre kerüljön.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 585/2014/EU határozata (2014. május 15.) az Európai 

Unió egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás kiépítéséről (HL L 
164., 2014.6.3., 6. o.).
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(9) A Bizottság 2011/750/EU ajánlásának1 4. pontja szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

hogy a mobilhálózatok üzemeltetői 2014. december 31-ig bevezessék az „e-segélyhívás-

megkülönböztető” kezeléséhez szükséges mechanizmust a hálózataikban. Ha az ajánlás 6. 

pontjában említett felülvizsgálat azt állapítja meg, hogy az „e-segélyhívás-

megkülönböztető” bevezetésére nem fog sor kerülni 2016. március 31-ig, akkor a 

Bizottság megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a mobilhálózatok 

üzemeltetői bevezessék az „e-segélyhívás-megkülönböztető” kezeléséhez szükséges 

mechanizmust.

(10) A pontos és megbízható helymeghatározási információk biztosítása nélkülözhetetlen eleme 

a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer hatékony működésének. Ezért 

helyénvaló előírni, hogy a rendszer kompatibilis legyen az 1285/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben2 meghatározott Galileoprogram és az európai 

geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS) elnevezésű program keretében 

nyújtott szolgáltatásokkal. A Galileo-program alapján létrehozott rendszer egy független 

globális műholdas navigációs rendszer, az EGNOS-program alapján létrehozott rendszer 

pedig egy regionális műholdas navigációs rendszer, amely javítja a globális 

helymeghatározó rendszer jeleinek minőségét.

                                               
1 A Bizottság 2011/750/EU ajánlása (2011. szeptember 8.) a 112-es egységes európai 

segélyhívón alapuló, a járműből érkező vészhívások továbbítására szolgáló elektronikus 
hírközlő hálózatokon keresztül megvalósuló uniós szintű e-segélyhívó szolgáltatás („e-
segélyhívás”) támogatásáról (HL L 303., 2011.11.22., 46. o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács 1285/2013/EK rendelete (2013. december 11.) az európai 
műholdas navigációs rendszerek létrehozásáról és üzemeltetéséről, valamint a 876/2002/EK 
tanácsi rendelet és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 1. o.).
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(11) A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer beszerelése először csak az olyan új 

személygépjármű- és könnyűhaszongépjármű-típusok (M1 és N1 kategória) esetében lesz 

kötelező, amelyeknél már létezik a szükséges aktiváló mechanizmus. A Bizottságnak –

adott esetben e célból jogalkotási javaslat benyújtása érdekében – tovább kell vizsgálnia a 

112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer alkalmazására vonatkozó követelmény 

közeljövőbeli kiterjesztésének lehetőségét, hogy az más járműkategóriákra, például nehéz 

tehergépjárművekre, az autóbuszokra, a kétkerekű gépjárművekre és a mezőgazdasági 

traktorokra is vonatkozzék.

(12) A rendszer elterjesztése érdekében elő kell mozdítani a meglévő járműtípusokhoz tartozó, 

2018. március 31. után gyártandó járműveknek a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó 

rendszerrel való felszerelését. A 2018. március 31. előtt típusjóváhagyáson átesett 

járművek esetében sor kerülhet e-segélyhívó rendszer önkéntes alapú, utólagos 

felszerelésére.

(13) A 112-es egységes európai segélyhívó számon alapuló, az Unió egészére kiterjedő, 

kölcsönösen átjárható e-segélyhívó közszolgáltatás és a harmadik fél szolgáltató által 

támogatott e-segélyhívó rendszerek („TPS e-segélyhívó szolgáltatás”) egymással 

párhuzamosan létezhetnek, feltéve, hogy meghozzák a fogyasztóknak nyújtott szolgáltatás 

folyamatosságának biztosításához szükséges intézkedéseket. A 112-es hívószámú e-

segélyhívó közszolgáltatás folyamatosságának minden tagállamban, a jármű teljes 

élettartama során történő biztosítása és annak garantálása érdekében, hogy a 112-es 

hívószámú e-segélyhívó közszolgáltatás mindig automatikusan rendelkezésre álljon, 

minden járművet fel kell szerelni a 112-es hívószámú e-segélyhívó közszolgáltatással, 

függetlenül attól, hogy a jármű tulajdonosa harmadik fél által nyújtott e-segélyhívó 

szolgáltatást választ-e vagy sem.
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(14) A fogyasztók számára valós áttekintést kell nyújtani a 112-es hívószámú fedélzeti e-

segélyhívó rendszerről és a harmadik fél szolgáltató által kezelt e-segélyhívó rendszerről 

(az ilyen rendszerrel felszerelt járművek esetében), valamint átfogó és megbízható 

tájékoztatást kell adni a kínálatban szereplő, magánszolgáltatású fedélzeti segélyhívó vagy 

vészhelyzeti alkalmazásokhoz kapcsolódó bármely további funkcióról vagy szolgáltatásról, 

és a szolgáltatás harmadik fél szolgáltatásainak igénybevétele esetén várható szintjéről és a 

vonatkozó költségekről. A 112-es hívószámú e-segélyhívó szolgáltatás általános érdekű 

közszolgáltatás, ezért minden fogyasztó számára díjmentesen hozzáférhetőnek kell lennie.

(15) A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer kötelező beszerelésétől függetlenül 

valamennyi érdekelt fél – mint például az autógyártók és a független gazdasági szereplők –

számára biztosítani kell azon jogot, hogy kiegészítő vészhelyzeti és/vagy hozzáadott 

értéket jelentő szolgáltatásokat kínáljon a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó 

rendszer mellett vagy arra építve. Ezeket a kiegészítő szolgáltatásokat azonban úgy kell 

megtervezni, hogy ne vonják el fokozottan a járművezető figyelmét, valamint ne 

hátráltassák a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer működését, illetve a 

segélyhívó központok hatékony munkáját. A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó 

rendszereket és a magánszolgáltatású vagy értéktöbbletet jelentő rendszereket úgy kell 

megtervezni, hogy közöttük ne kerülhessen sor személyes adatok cseréjére. Ilyen 

szolgáltatás nyújtása esetén a szolgáltatásoknak meg kell felelniük az alkalmazandó 

biztonsági, védelmi és adatvédelmi jogszabályoknak, és mindig választhatónak kell 

lenniük a fogyasztók számára.
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(16) A fogyasztók szabad választása és a tisztességes verseny biztosításának, az innováció 

ösztönzésének, továbbá annak érdekében, hogy az Unió információs technológiai 

ágazatának versenyképessége nagyobb legyen a globális piacokon, a fedélzeti e-segélyhívó 

rendszereknek egy olyan kölcsönösen átjárható, szabványosított, biztonságos és nyílt 

hozzáférésű platformon kell alapulniuk, amely alkalmas a lehetséges jövőbeli fedélzeti 

alkalmazások és szolgáltatások nyújtására. Mivel ehhez műszaki és jogi támogatásra van 

szükség, a Bizottságnak az összes érintett érdekelt féllel – többek között a járműgyártókkal 

és a független gazdasági szereplőkkel – folytatott konzultációk alapján haladéktalanul meg 

kell vizsgálnia minden lehetőséget egy ilyen nyílt hozzáférésű platform előmozdítására és 

biztosítására, és adott esetben e célból jogalkotási kezdeményezést kell előterjesztenie. 

Ezen túlmenően, a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszernek valamennyi 

független gazdasági szereplő számára ésszerű, névleges összegű díj ellenében és 

megkülönböztetés nélkül hozzáférhetőnek kell lennie javítási és karbantartási célokra, a 

715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1 megfelelően.

(17) A típus-jóváhagyási rendszer integritásának fenntartása érdekében e rendelet 

alkalmazásában csak azokat a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszereket 

szabad elfogadni, amelyeken teljes körű vizsgálatot lehet végezni.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a könnyű 

személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében 
történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről 
(HL L 171., 2007.6.29., 1. o.).
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(18) A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer vészhelyzeti rendszerként a lehető 

legmagasabb szintű megbízhatóságot követeli meg. Biztosítani kell a minimálisan előírt 

adatok és a hangátvitel pontosságát, valamint a minőséget, illetve a 112-es hívószámú 

fedélzeti e-segélyhívó rendszer hosszú élettartamának és tartósságának garantálása 

érdekében egységes vizsgálati rendszert kell kidolgozni. A 2014/45/EU európai parlamenti 

és tanácsi irányelvnek1 megfelelően ezért rendszeresen időszakos műszaki vizsgálatokat 

kell végezni.

(19) A kis sorozatban gyártott járművek és a 2007/46/EK irányelv 24. cikke alapján jóváhagyott 

járművek az említett irányelv értelmében mentesülnek az utasoknak frontális ütközés és 

oldalirányú ütközés esetén való védelmére vonatkozó követelmények alól. Ezért ezeket a 

járműveket mentesíteni kell azon kötelezettség alól, hogy eleget tegyenek az e-

segélyhívóval összefüggő, e rendeletben meghatározott követelményeknek. Ezenkívül 

egyes M1 és N1 kategóriájú járműveket műszaki okokból nem lehet az e-segélyhívást 

aktiváló megfelelő mechanizmussal felszerelni.

(20) A különleges rendeltetésű járműveknek meg kell felelniük az e-segélyhívóval összefüggő, 

e rendeletben meghatározott követelményeknek, amennyiben az alapjármű/nem teljes 

jármű fel van szerelve a szükséges aktiváló mechanizmussal.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/45/EU irányelve (2014. április 3.) a gépjárművek és 

pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 127., 2014.4.29., 51. o.).



5130/3/15 REV 3 NP/fk 9
DGG 3A HU

(21) A személyes adatok 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszeren keresztül történő 

feldolgozásának meg kell felelnie a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben1 és 

a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben2 a személyes adatok védelmére 

vonatkozóan előírt szabályoknak, különösen annak garantálása érdekében, hogy a 112-es 

hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerrel felszerelt járművek a 112-es e-segélyhívóval 

összefüggő rendes működési állapotukban ne legyenek visszakövethetők, folyamatos 

nyomon követésük ne legyen lehetséges, és a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó 

rendszer által elküldött minimálisan előírt adatok tartalmazzák a segélyhívások megfelelő 

kezeléséhez szükséges legalapvetőbb információkat. Ennek figyelembe kell vennie a 

95/46/EK irányelv 29. cikke alapján létrehozott, a személyes adatok kezelése tekintetében 

az egyének védelmével foglalkozó munkacsoport (a továbbiakban: a 29. cikk alapján 

létrehozott adatvédelmi munkacsoport) ajánlásait, amelyek e munkacsoportnak az e-

segélyhívó kezdeményezés adatvédelmi és a magánélet védelmével kapcsolatos 

vetületeivel foglalkozó, 2006. szeptember 26-án elfogadott munkadokumentumában 

találhatók.

(22) A gyártóknak végre kell hajtaniuk az összes ahhoz szükséges intézkedést, hogy 

megfeleljenek az e rendeletben az Európai Unió Alapjogi Chartája3 7. és 8. cikkének 

megfelelően meghatározott, a magánélet tiszteletben tartására és az adatvédelemre 

vonatkozó szabályoknak.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes 

adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus 
hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet 
védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

3 HL C 326., 2012.10.26., 391. o.
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(23) A műszaki követelményeknek való megfelelés részeként a járműgyártóknak a fedélzeti 

rendszerekbe műszaki adatvédelmi megoldásokat kell integrálniuk és meg kell felelniük a 

beépített adatvédelem elvének.

(24) A gyártóknak a járművel együtt átadott műszaki dokumentáció részeként tájékoztatást kell 

nyújtaniuk az egységes európai 112-es segélyhívó számon alapuló, ingyenes és 

nyilvánosan elérhető e-segélyhívó rendszer létezéséről, a jármű tulajdonosának azon 

jogáról, hogy úgy döntsön, hogy a harmadik fél szolgáltató által támogatott e-segélyhívó 

rendszer helyett a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszert használja, valamint a 

112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszeren keresztül végzett adatfeldolgozásról. 

Ezt a tájékoztatást internetről letölthető formában is elérhetővé kell tenni.

(25) A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer által továbbított és a KBVP-k által 

feldolgozott adatok az 585/2014/EU határozatban említett sürgősségi segélyszolgálatok és 

szolgáltató partnerek részére – az említett határozatban foglalt feltételeket betartva – csak 

e-segélyhívással kapcsolatos események esetében továbbíthatók, és az adatokat kizárólag a 

határozat célkitűzéseinek megvalósítása céljából lehet felhasználni. A KBVP-k által a 112-

es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszeren keresztül feldolgozott adatok az érintett 

kifejezett előzetes jóváhagyása nélkül nem továbbíthatók semmilyen más harmadik fél 

számára.

(26) Az európai szabványügyi szervezetek – az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet

(ETSI) és az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) – közös szabványokat dolgoztak ki 

az összeurópai e-segélyhívó szolgáltatás kiépítéséhez, amelyeket e rendelet értelmében 

alkalmazni kell, ami megkönnyíti a fedélzeti e-segélyhívó szolgáltatás technológiai 

fejlődését, biztosítja a szolgáltatás kölcsönös átjárhatóságát és folytonosságát az Unió 

egész területén, és csökkenti a bevezetés költségeit az Unió egésze számára.
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(27) A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerre vonatkozó közös műszaki 

követelmények alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni 

arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 

aktusokat fogadjon el egyes M1 és N1 kategóriájú járműosztályokkal kapcsolatban a 

fedélzeti e-segélyhívó rendszerek beszerelésének kötelezettsége alóli mentességre 

vonatkozóan, a fedélzeti e-segélyhívó rendszerekkel összefüggésben a járművek EK-

típusjóváhagyásához, valamint az ilyen járművek számára tervezett és kialakított 

rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek EK-típusjóváhagyásához szükséges 

részletes műszaki követelmények és vizsgálatok megállapítására vonatkozóan, valamint 

részletes technikai szabályok és vizsgálati eljárások annak céljából történő 

meghatározására vonatkozóan, hogy biztosított legyen egyes, a személyes adatok 

feldolgozásával kapcsolatos szabályok alkalmazása, illetve az, hogy a 112-es hívószámú 

fedélzeti e-segélyhívó rendszer és harmadik felek által szolgáltatott rendszerek között ne 

kerüljön sor személyes adatok cseréjére. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 

munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten és az 

érintett érdekelt felekkel is, és ennek során – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően –

egyeztessen különösen fogyasztóvédelmi szervezetekkel, az európai adatvédelmi biztossal 

és a 29. cikk alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoporttal. A Bizottságnak a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során egyidejűleg, időben 

és megfelelő módon továbbítania kell a megfelelő dokumentumokat az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak.
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(28) E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtásának biztosítása érdekében a 

Bizottságot végrehajtási hatáskörrel kell felruházni a következők tekintetében: a 

visszakövethetőség és a nyomon követés tilalma betartásának ellenőrzésére vonatkozó 

gyakorlati szabályok, a felhasználók tájékoztatásához használandó mintadokumentum, az 

EK-típusjóváhagyást illetően a gyártók által a típus-jóváhagyás céljára beaadandó 

tájékoztató dokumentumok mintájára vonatkozó igazgatási rendelkezések, az EK-

típusbizonyítványok mintája és az EK-típusjóváhagyási jel mintája. E hatáskört a 

182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1 megfelelően kell gyakorolni.

(29) A járműgyártóknak elegendő időt kell biztosítani arra, hogy alkalmazkodjanak az e 

rendeletben meghatározott műszaki követelményekhez.

(30) Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv szerinti EK-típusjóváhagyási eljárással 

összefüggésben elfogadott új, önálló rendelet, ezért az említett irányelv I., III., IV. és XI. 

mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság 

végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
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(31) Mivel e rendelet célját, nevezetesen a belső piacnak az újonnan típusjóváhagyást kapott, 

112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerrel felszerelt járművekre vonatkozó 

közös műszaki követelmények bevezetése révén történő megvalósítását a tagállamok nem 

tudják kielégítően megvalósítani, az intézkedés léptéke miatt azonban e cél az Unió 

szintjén jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló 

szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben 

foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez 

szükséges mértéket.

(32) Az európai adatvédelmi biztossal egyeztetésre került sor a 45/2001/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet1 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban, és az európai adatvédelmi 

biztos 2013. október 29-én nyilvánított véleményt 2,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes 

adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének 
védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

2 HL C 38., 2014.2.8., 2. o.
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1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet megállapítja a járműveknek a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerek 

tekintetében történő EK-típusjóváhagyására, valamint a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó 

rendszereknek, alkatrészeknek és önálló műszaki egységeknek az EK-típusjóváhagyására

vonatkozó általános követelményeket.

2. cikk

Hatály

(1) Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. melléklete A. részének 1.1.1. és 1.2.1. pontjában 

meghatározott M1 és N1 kategóriájú járművekre, valamint az ilyen járművekhez tervezett 

és kialakított, 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerekre, alkatrészekre és 

önálló műszaki egységekre alkalmazandó.

Ez a rendelet nem alkalmazandó a következő járművekre:

a) a kis sorozatban gyártott és a 2007/46/EK irányelv 22. és 23. cikke alapján 

jóváhagyott járművek;

b) a 2007/46/EK irányelv 24. cikke alapján jóváhagyott járművek;

c) azok a (2) bekezdéssel összhangban meghatározott járművek, amelyek műszaki 

okokból nem szerelhetők fel az e-segélyhívást aktiváló megfelelő mechanizmussal.
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(2) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 8. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben a saját maga által vagy a megbízásából elvégzett 

költség-haszon elemzés alapján és valamennyi vonatkozó biztonsági és műszaki szempont 

figyelembevételével meghatározza azon M1 és N1 kategóriájú járműosztályokat, amelyek 

műszaki okokból nem szerelhetők fel az e-segélyhívást aktiváló megfelelő 

mechanizmussal.

Az első ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat …-ig kell elfogadni.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 2007/46/EK irányelv 3. cikkében szereplő fogalommeghatározásokon 

kívül az alábbi fogalommeghatározások alkalmazandók:

1. „112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer”: olyan, vagy a járműbe épített 

érzékelők révén automatikusan, vagy manuálisan bekapcsolódó vészhelyzeti rendszer, 

amely fedélzeti berendezésből, valamint az e-segélyhíváshoz szükséges adattovábbítás 

indítására, kezelésére és lebonyolítására szolgáló eszközökből áll, és amely nyilvános, 

mobil, vezeték nélküli hírközlési hálózatok segítségével minimálisan előírt adatokat 

továbbít, és a 112-es segélyhívó számon alapuló hangátviteli csatornát hoz létre a jármű 

utasai és egy e-segélyhívási közbiztonsági válaszpont (KBVP) között;

2. „e-segélyhívás”: a járművön belülről a 112-es hívószámra indított, automatikus (a 

járművön belüli érzékelő által kiváltott) vagy manuális segélyhívás, amely nyilvános, 

mobil, vezeték nélküli hírközlési hálózatokon keresztül minimálisan előírt adatokat 

továbbít és hangátviteli összeköttetést létesít a jármű és az e-segélyhívási KBVP között;

                                               
 HL: kérjük, illessze be a dátumot: az e rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónapnak 

megfelelő időpont.
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3. „közbiztonsági válaszpont (KBVP)”: konkrét helyszín, ahol a beérkező segélyhívások első 

fogadása egy tagállam hatósága vagy a tagállam által elismert magánszervezet felelőssége 

mellett történik;

4. „a legmegfelelőbb KBVP” az a központ, amelyet az illetékes hatóságok előzetesen 

kijelöltek az egy adott földrajzi területről érkező vagy bizonyos típusú e-segélyhívások 

kezelésére;

5. „e-segélyhívási KBVP”: az a legmegfelelőbb KBVP, amelyet a hatóságok az e-

segélyhívások első fogadására és kezelésére előzetesen kijelöltek;

6. „minimálisan előírt adatok”: az EN 15722:2011 szabványban (Intelligens közlekedési 

rendszerek – e-biztonság – Az e-segélyhívó rendszer által küldött minimálisan előírt 

adatok (MSD)) meghatározott, az e-segélyhívási KBVP-hez továbbított információk;

7. „fedélzeti berendezés”: olyan, állandó jelleggel beépített berendezés a járművön belül, 

amely hozzáféréssel rendelkezik vagy hozzáférést biztosít a járművel kapcsolatos azon 

adatokhoz, amelyek az e-segélyhívási tranzakciók nyilvános, mobil, vezeték nélküli 

hírközlési hálózaton keresztül történő lebonyolításához szükségesek;

8. „e-segélyhívási tranzakció”: mobil, vezeték nélküli kapcsolat megteremtése egy nyilvános, 

mobil, vezeték nélküli hírközlési hálózaton keresztül, a minimálisan előírt adatok 

továbbítása a járműről valamely e-segélyhívási KBVP-be, valamint hangátviteli 

összeköttetés létesítése ugyanezen e-segélyhívási KBVP és a jármű között;
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9. „nyilvános, mobil, vezeték nélküli hírközlési hálózat”: olyan mobil, vezeték nélküli 

hírközlési hálózat, amely – a 2002/21/EK1 és a 2002/22/EK2 európai parlamenti és tanácsi 

irányelvvel összhangban – nyilvánosan igénybe vehető;

10. „harmadik fél szolgáltató által támogatott e-segélyhívás”: a járművön belülről egy 

harmadik fél szolgáltatóhoz indított, automatikus (a járművön belüli érzékelő által 

kiváltott) vagy manuális segélyhívás, amely nyilvános, mobil, vezeték nélküli hírközlési 

hálózatokon keresztül minimálisan előírt adatokat továbbít és hangátviteli összeköttetést 

létesít a jármű és a harmadik fél szolgáltató között;

11. „harmadik fél szolgáltató”: a nemzeti hatóságok által elismert szervezet, amely jogosult 

harmadik fél szolgáltatóhoz irányuló e-segélyhívásokat fogadni, és a minimálisan előírt 

adatokat az e-segélyhívási KBVP-hez továbbítani;

12. „harmadik fél szolgáltató által kezelt fedélzeti e-segélyhívó rendszer”: olyan, vagy a 

járműbe épített érzékelők révén automatikusan, vagy manuálisan bekapcsolódó rendszer, 

amely nyilvános mobil, vezeték nélküli hírközlési hálózatok segítségével minimálisan 

előírt adatokat továbbít, és hangátviteli csatornát hoz létre a jármű és a harmadik fél 

szolgáltató között;

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus 

hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról 
(„Keretirányelv”) (HL L 108., 2002.4.24., 33. o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK irányelve (2002. március 7.) az egyetemes 
szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról („Egyetemes szolgáltatási irányelv”) 
(HL L 108., 2002.4.24., 51. o.).
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4. cikk

A gyártók általános kötelezettségei

A gyártóknak bizonyítaniuk kell, hogy a 2. cikkben említett valamennyi új járműtípus e rendeletnek 

és az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak és végrehajtási jogi 

aktusoknak megfelelően fel van szerelve egy állandó jelleggel beépített, 112-es hívószámú fedélzeti 

e-segélyhívó rendszerrel.

5. cikk

A gyártók különös kötelezettségei

(1) A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy valamennyi új járműtípusukat, valamint az e 

járművekhez tervezett és kialakított, 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszereket, 

alkatrészeket és önálló műszaki egységeket az e rendeletnek és az e rendelet alapján 

elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak és végrehajtási jogi aktusoknak 

megfelelően gyártsák és hagyják jóvá.

(2) A gyártóknak bizonyítaniuk kell, hogy valamennyi új járműtípust úgy alakítanak ki, hogy 

az Unió területén bekövetkező, a járművön belüli egy vagy több érzékelő vagy processzor 

aktiválásával érzékelt súlyos baleset esetén a rendszer automatikusan e-segélyhívást 

kezdeményezzen a 112-es egységes európai segélyhívó számra.

A gyártóknak bizonyítaniuk kell, hogy az új járműtípusokat úgy alakítják ki, hogy a 112-es 

egységes európai segélyhívó számra manuálisan is lehessen e-segélyhívást kezdeményezni.
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A gyártóknak biztosítaniuk kell a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer kézi 

aktiválójának olyan kialakítását, amely kivédi a téves alkalmazást.

(3) A (2) bekezdés nem sérti a járműtulajdonos azon jogát, hogy a 112-es hívószámú fedélzeti 

e-segélyhívó rendszer mellett hasonló szolgáltatást nyújtó, harmadik fél szolgáltató által 

kezelt fedélzeti e-segélyhívó rendszert is alkalmazzon, amennyiben az alábbi feltételek 

teljesülnek:

a) a harmadik fél szolgáltató által kezelt fedélzeti e-segélyhívó rendszernek meg kell 

felelnie az EN 16102:2011 szabványnak (Intelligens közlekedési rendszer – e-

segélyhívó – A harmadik fél által támogatott e-segélyhívó rendszer működésére 

vonatkozó követelmények);

b) a gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy egy időben csak egyetlen rendszer legyen aktív, 

és a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer automatikusan aktiválódjon, 

ha a harmadik fél szolgáltató által kezelt fedélzeti e-segélyhívó rendszer nem 

működik;

c) a járműtulajdonos bármikor dönthet úgy, hogy a harmadik fél szolgáltató által kezelt 

fedélzeti e-segélyhívó rendszer helyett a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó 

rendszert használja;

d) a gyártóknak a felhasználói kézikönyvben tájékoztatást kell nyújtaniuk a c) pontban 

említett jogról.

(4) A gyártóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó 

rendszerekben található vevők kompatibilisek legyenek a Galileo- és az EGNOS-rendszer 

nyújtotta helymeghatározási szolgáltatásokkal. A gyártók emellett dönthetnek az egyéb 

műholdas navigációs rendszerekkel való kompatibilitásról is.
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(5) Az EK-típusjóváhagyás céljára kizárólag azokat a járműbe állandó jelleggel beépített, vagy 

külön típusjóváhagyáson átesett, 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszereket 

szabad elfogadni, amelyeken vizsgálatot lehet végezni.

(6) A gyártóknak bizonyítaniuk kell, hogy olyan kritikus rendszerhiba esetén, amely 

lehetetlenné tenné a 112-es hívószámú e-segélyhívás végrehajtását, a jármű utasai 

figyelmeztetést kapnak.

(7) A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszernek valamennyi független gazdasági 

szereplő számára ésszerű, névleges összegű díj ellenében és megkülönböztetés nélkül 

hozzáférhetőnek kell lennie javítási és karbantartási célokra a 715/2007/EK rendeletnek 

megfelelően.

(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8. cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben megállapítja a járműveknek a 112-es 

hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerek tekintetében történő EK-

típusjóváhagyásához, valamint a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszereknek, 

alkatrészeknek és önálló műszaki egységeknek az EK-típusjóváhagyásához szükséges 

részletes műszaki követelményeket és vizsgálatokat.

Az első albekezdésben említett műszaki követelményeknek és vizsgálatoknak a (2)–

(7) bekezdésben megállapított követelményeken, valamint adott esetben az e-

segélyhíváshoz kapcsolódóan rendelkezésre álló szabványokon kell alapulniuk, az alábbi 

szabványokat is ideértve:

a) EN 16072:2011 „Intelligens közlekedési rendszerek – e-biztonság – Az összeurópai 

e-segélyhívó szolgáltatás működtetésére vonatkozó követelmények”;
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b) EN 16062:2011 „Intelligens közlekedési rendszer – e-biztonság – Az e-segélyhívóra 

vonatkozó magas szintű alkalmazási követelmények (HLAP)”;

c) CEN/TS 16454:2013 „Intelligens közlekedési rendszer – e-biztonság – Az e-

segélyhívó rendszer megfelelőségének végponttól végpontig történő vizsgálata”, a 

112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer összeurópai e-segélyhívó 

rendszernek való megfelelésére vonatkozóan;

d) EN 15722:2011 „Intelligens közlekedési rendszerek – e-biztonság – Az e-segélyhívó 

rendszer által küldött minimálisan előírt adatok (MSD)”;

e) EN 16102:2011 Intelligens közlekedési rendszer – e-segélyhívó – A harmadik fél 

által támogatott e-segélyhívó rendszer működésére vonatkozó követelmények;

f) az e-segélyhívó rendszerekre vonatkozó minden további, az 1025/2012/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben1előírt eljárásoknak megfelelően elfogadott európai 

szabvány vagy az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által elfogadott, 

e-segélyhívó rendszerekre vonatkozó előírások (ENSZ EGB előírások), amelyekhez 

az Unió csatlakozott.

Az első ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat …-ig kell elfogadni.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az európai 

szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, 
a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 
2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK 
tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12. o.).

 HL: kérjük, illessze be a dátumot: az e rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónapnak 
megfelelő időpont.
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(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8. cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben aktualizálja az e cikk (8) bekezdésében 

említett szabványokat, amennyiben új változatot fogadnának el.

6. cikk

A magánélet és az adatok védelmére vonatkozó szabályok

(1) Ez a rendelet nem érinti a 95/46/EK és a 2002/58/EK irányelvet. A személyes adatok 112-

es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszeren keresztül történő feldolgozásának meg kell 

felelnie az említett irányelvekben foglalt, a személyes adatok védelmére vonatkozó 

szabályoknak.

(2) Az e rendelet alapján feldolgozott személyes adatokat kizárólag az 5. cikk (2) 

bekezdésének első albekezdésében említett vészhelyzetek kezelése céljára lehet 

felhasználni.

(3) Az e rendelet alapján feldolgozott személyes adatok kizárólag az 5. cikk (2) bekezdésének 

első albekezdésében említett vészhelyzetek kezeléséhez szükséges ideig őrizhetők meg. A 

szóban forgó adatokat maradéktalanul törölni kell, mihelyt azok az adott célhoz már nem 

szükségesek.

(4) A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó 

rendszerek ne legyenek visszakövethetők, és folyamatos nyomon követésük ne legyen 

lehetséges.

(5) A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer 

belső memóriájából folyamatosan és automatikusan törlődjenek az adatok. A belső 

memóriában csak a jármű utolsó három tartózkodási helyére vonatkozó adatok megőrzése 

engedélyezhető, amennyiben az feltétlenül szükséges a jármű aktuális helyének és annak 

meghatározásához, hogy a vészhelyzet bekövetkezésekor mi volt a jármű haladási iránya.
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(6) Ezekhez az adatokhoz az e-segélyhívás aktiválása előtt a 112-es hívószámú fedélzeti e-

segélyhívó rendszeren kívül semmilyen szervezet nem férhet hozzá.

(7) A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerbe a magánélet védelmét erősítő 

technológiákat kell építeni, amelyek a megfelelő mértékben védik az e-segélyhívó 

felhasználóinak a magánéletét, valamint megfelelő biztosítékot jelentenek a megfigyelés és 

a visszaélés megelőzésére.

(8) A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer által elküldött minimálisan előírt 

adatok csak az EN 15722:2011 szabványban („Intelligens közlekedési rendszerek – E-

biztonság – Az e-segélyhívó rendszer által küldött minimálisan előírt adatok (MSD)”) 

említett minimális információt tartalmazhatják. A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó 

rendszer semmilyen más adatot nem továbbíthat. E minimálisan előírt adatokat olyan 

formában kell tárolni, amely lehetővé teszi a teljes körű és végérvényes törlésüket.

(9) A gyártóknak a felhasználói kézikönyvben világos és átfogó tájékoztatást kell nyújtaniuk a 

112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszeren keresztül történő adatfeldolgozásról. 

A tájékoztatásnak a következőkből kell állnia:

a) hivatkozás a feldolgozás jogalapjára;

b) tájékoztatás arról, hogy a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer 

alapértelmezetten működésbe lép;

c) a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer által végzett adatfeldolgozás 

részletes szabályai;

d) az e-segélyhívó általi adatfeldolgozás konkrét célja, amely az 5. cikk (2) 

bekezdésének első albekezdésében említett vészhelyzetekre korlátozódik;

e) a gyűjtött és feldolgozott adatok típusai és ezen adatok címzettjei;
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f) az adatok 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerben való megőrzésének 

maximális időtartama;

g) tájékoztatás arról, hogy a járműveket nem követik nyomon folyamatosan;

h) az érintettek jogainak gyakorlására vonatkozó részletes szabályok, valamint a 

hozzáférési kérelmek kezelése tekintetében illetékes kapcsolattartó szolgálat;

i) minden szükséges további információ a személyes adatoknak valamely harmadik fél 

szolgáltató által kezelt e-segélyhívással és/vagy egyéb hozzáadott értéket képviselő 

szolgáltatással összefüggésben történő visszakövethetőségéről, nyomon követéséről 

és feldolgozásáról, aminek feltétele a tulajdonos kifejezett beleegyezése és a 

95/46/EK irányelvnek való megfelelés. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy 

különbségek lehetnek a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszeren és a 

harmadik fél szolgáltató által kezelt fedélzeti e-segélyhívó rendszereken vagy egyéb, 

hozzáadott értéket képviselő szolgáltatásokon keresztül elvégzett adatfeldolgozás 

között.

(10) Az adatfeldolgozás céljaival és hozzáadott értékével kapcsolatos félreértések elkerülése 

végett a (9) bekezdésben említett információkat a felhasználói kézikönyvben külön kell 

feltüntetni a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer és a harmadik fél 

szolgáltató által kezelt fedélzeti e-segélyhívó rendszerek vonatkozásában; fontos, hogy a 

felhasználó ezeket az információkat még a rendszer használata előtt megismerhesse.

(11) A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer 

és a harmadik fél szolgáltató által kezelt e-segélyhívó szolgáltatást vagy hozzáadott értéket 

képviselő szolgáltatásokat nyújtó egyéb rendszerek úgy legyenek kialakítva, hogy közöttük 

ne kerülhessen sor személyes adatok cseréjére. Az, hogy egy harmadik fél szolgáltató által 

kezelt e-segélyhívó rendszert vagy egy hozzáadott értéket képviselő szolgáltatást nem 

vesznek igénybe, vagy az, hogy az adatfeldolgozás által érintett személy nem egyezik bele 

személyes adatainak a harmadik fél szolgáltató által kezelt e-segélyhívó rendszer vagy a 

hozzáadott értéket képviselő szolgáltatás céljából történő feldolgozásába, nem járhat 

kedvezőtlen következményekkel a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer 

használatára nézve.
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(12) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 8. cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben megállapítja:

a) a személyes adatok feldolgozására irányulóan a (2) és (3) bekezdésben 

meghatározott szabályok alkalmazására vonatkozó részletes műszaki 

követelményeket és vizsgálati eljárásokat;

b) az annak biztosításához szükséges részletes műszaki követelményeket és vizsgálati 

eljárásokat, hogy a (11) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a 112-es hívószámú 

fedélzeti e-segélyhívó rendszer és a harmadik felek által kezelt rendszerek között ne 

kerülhessen sor személyes adatok cseréjére.

Az első ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat …-ig kell elfogadni.

(13) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza a következőket:

a) a visszakövethetőség és nyomon követés (4), (5) és (6) bekezdésben foglalt tilalma 

betartásának ellenőrzésére vonatkozó gyakorlati szabályokat;

b) a felhasználók (9) bekezdés szerinti tájékoztatásához használandó 

mintadokumentumot.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 10. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Az első ilyen végrehajtási jogi aktusokat …*-ig kell elfogadni.

                                               
 HL: kérjük, illessze be a dátumot: az e rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónapnak 

megfelelő időpont.
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7. cikk

A tagállamok kötelezettségei

A nemzeti hatóságok 2018. március 31-től csak abban az esetben adnak EK-típusjóváhagyást az új 

járműtípusoknak a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer tekintetében, valamint az e 

járművekhez tervezett és kialakított új típusú 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó 

rendszereknek, alkatrészeknek és önálló műszaki egységeknek, ha azok eleget tesznek e rendeletnek 

és az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak és végrehajtási jogi 

aktusoknak.

8. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott 

felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 2. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikk (8) bekezdésében és (9) 

bekezdésében, valamint a 6. cikk (12) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól ...- tól kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést 

készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 

meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok letelte előtt, akkor a 

felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

                                               
 HL: Kérjük illesszék be e rendelet hatálybalépésének dátumát.
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 2. cikk (2) bekezdésében, 

az 5. cikk (8) bekezdésében és (9) bekezdésében, valamint a 6. cikk (12) bekezdésében 

említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban 

meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 

kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A 

határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

érvényességét.

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és 

egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5) A 2. cikk (2) bekezdése, az 5. cikk (8) bekezdése és (9) bekezdése, valamint a 6. cikk 

(12) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép 

hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő 

két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 

illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a 

Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni.. Az Európai 

Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal 

meghosszabbodik.
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9. cikk

Végrehajtási jogi aktusok

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza az igazgatási 

rendelkezéseket a járművek EK-típusjóváhagyására a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó 

rendszer tekintetében, illetve az e járművekhez tervezett és kialakított 112-es hívószámú fedélzeti e-

segélyhívó rendszerek, azok alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek EK-típusjóváhagyására 

az 5. cikk (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően, az alábbiak vonatkozásában:

a) a gyártók által a típus-jóváhagyás céljára beadandó tájékoztató dokumentumok mintái;

b) az EK-típusbizonyítvány mintái;

c) az EK-típusjóváhagyási jel mintája vagy mintái.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 10. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárással összhangban kell elfogadni.

Az első ilyen végrehajtási jogi aktusokat …-ig kell elfogadni.

10. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 2007/46/EK irányelv 40. cikkének (1) bekezdésével létrehozott „Műszaki 

Bizottság – Gépjárművek” elnevezésű bizottság (TCMV) segíti. Ez a bizottság a 

182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

                                               
 HL: kérjük, illessze be a dátumot: az e rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónapnak 

megfelelő időpont.
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(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi 

aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik 

albekezdése alkalmazandó.

11. cikk

Szankciók

(1) A tagállamok megállapítják az abban az esetben alkalmazandó szankciókra vonatkozó 

szabályokat, ha a gyártók megsértik az e rendeletben és az e rendelet alapján elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban és végrehajtási jogi aktusokban foglalt 

rendelkezéseket. A tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell hozniuk a 

szankciók alkalmazásának biztosítása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonynak, 

arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok értesítik a Bizottságot e 

rendelkezésekről, és haladéktalanul közlik a Bizottsággal az e rendelkezéseket érintő 

minden későbbi módosítást is.

(2) Legalább az alábbi, szankciókkal sújtandó jogsértéseket kell nevesíteni:

a) hamis nyilatkozat tétele a jóváhagyási eljárás vagy a visszahívást eredményező 

eljárás során,

b) a típusjóváhagyáshoz használt vizsgálati eredmények meghamisítása;
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c) olyan adatok vagy műszaki leírások visszatartása, amelyek visszahíváshoz vagy a 

típusjóváhagyás megtagadásához vagy visszavonásához vezethetnek;

d) a 6. cikkben foglalt rendelkezések megsértése;

e) az 5. cikk (7) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése.

12. cikk

Jelentéstétel és felülvizsgálat

(1) A Bizottság .2021. március 31-ig értékelő jelentést készít az Európai Parlament és a 

Tanács számára a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer eredményeiről, 

ideértve elterjedtségét is. A Bizottság megvizsgálja, hogy e rendelet hatályát ki kell-e 

terjeszteni más járműtípusokra, például a nehéz tehergépjárművekre, az autóbuszokra, a 

kétkerekű gépjárművekre, illetve a mezőgazdasági traktorokra. A Bizottság szüksége 

esetén e célból jogalkotási javaslatot nyújt be.

(2) Azt követően, hogy széles körű konzultációt folytat valamennyi érintett érdekelttel, és 

hogy egy költség-haszon értékelést tartalmazó tanulmányt készít, a Bizottság értékeli, hogy 

szükség van-e a kölcsönösen átjárható, szabványosított, biztonságos és nyílt hozzáférésű 

platformra vonatkozó követelményekre. Adott esetben és legkésőbb …-ig a Bizottság 

elfogadja az e követelményekre épülő jogalkotási kezdeményezést.

                                               
 HL: Kérjük illessze be a dátumot: két évvel e rendelet hatálybalépését követően.
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13. cikk

A 2007/46/EK irányelv módosítása

A 2007/46/EK irányelv I., III., IV. és XI. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép 

hatályba.

A 2. cikk (2) bekezdését, az 5. cikk (8) bekezdését és (9) bekezdését, a 6. cikk (12) és (13) 

bekezdését, valamint a 8., 9., 10. és 12. cikket ...-tól/től* kell alkalmazni.

A második bekezdésben említett cikkektől eltérő cikkeket 2018. március 31-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ...,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

                                               
* HL: kérjük, illessze be a dátumot: az e rendelet hatálybalépésének dátuma.
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MELLÉKLET

A 2007/46/EK irányelv módosítása

A 2007/46/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. az I. melléklet az alábbi pontokkal egészül ki:

„12.8.e-segélyhívó rendszer

12.8.1. van/nincs (1)

12.8. 2. az eszköz műszaki leírása vagy rajza: ……...”;

2. a III. melléklet I. részének A. szakasza a következő pontokkal egészül ki:

„12.8.e-segélyhívó rendszer

12.8.1. van/nincs (1)”,

3. a IV. melléklet I. része a következőképpen módosul:

a) a táblázat a következő tétellel egészül ki:

Alkalmazandóság
Sorszám Tárgy Szabályozási 

aktus M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

71. e-segélyhívó 
rendszer

(EU) …/... 
rendelet+

X X

;

                                               
+ HL: Kérjük, illessze be e rendelet számát.
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b) az 1. függelék a következőképpen módosul:

i. az 1. táblázat a következő tétellel egészül ki:

Tétel
Tárgy

Szabályozási aktus Konkrét 
kérdések

Alkalmazandóság 
és egyedi 

követelmények

71. e-segélyhívó rendszer (EU) …/... rendelet+ Nem alkalmazandó

;

ii. a 2. táblázat a következő tétellel egészül ki:

Tétel
Tárgy

Szabályozási aktus Konkrét 
kérdések

Alkalmazandóság 
és egyedi 

követelmények

71. e-segélyhívó rendszer (EU) …/... rendelet+ Nem alkalmazandó

;

c) a 2. függelék 4. szakasza („Műszaki előírások�) a következőképpen módosul:

i. az I. rész a következő tétellel egészül ki: Az M1 kategóriába tartozó járművek:

Tétel Hivatkozott 
szabályozási aktus 

Alternatív követelmények

71. (EU) …/... rendelet+

e-segélyhívó rendszer
A rendelet előírásai nem alkalmazandók.

;

                                               
+ HL: Kérjük, illessze be e rendelet számát.
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ii. az II. rész a következő tétellel egészül ki: Az N1 kategóriába tartozó járművek;

Tétel Hivatkozott 
szabályozási aktus 

Alternatív követelmények

71. (EU) …/... rendelet+

e-segélyhívó rendszer
A rendelet előírásai nem alkalmazandók.

;

4. a XI. melléklet a következőképpen módosul:

a) az 1. függelékben a táblázat a következő tétellel egészül ki:

Sorszám
Tárgy Szabályozási aktus 

száma

M1 ≤

2 500 (*) 
kg

M1 >

2 500 (*) 
kg

M2 M3

71. e-segélyhívó 
rendszer

(EU) …/... rendelet+ G G Nem 
alkalmazandó

Nem 
alkalmazandó

;

b) a 2. függelékben a táblázat a következő tétellel egészül ki:

Sorszám
Tárgy Szabá-lyozási 

aktus száma
M
1

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

71. e-segélyhívó 
rendszer

(EU) …/... 
rendelet+

G N/A N/A G N/A N/A N/A N/A N/A N/A

;

                                               
+ HL: Kérjük, illessze be e rendelet számát.
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c) a 3. függelékben a táblázat a következő tétellel egészül ki:

Sorszám
Tárgy Szabályozási 

aktus 
M1

71. e-segélyhívó 
rendszer

(EU)…/... 
rendelet

G

.

d) a 4. függelékben a táblázat a következő tétellel egészül ki:

Sorszám
Tárgy Szabályozási 

aktus száma
M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

71. e-segélyhívó 
rendszer

(EU) …/... 
rendelet+

N/A N/A G N/A N/A N/A N/A N/A N/A

                                               
 HL: Kérjük, illessze be e rendelet számát.
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Tárgy: A Tanács első olvasatbeli álláspontja a 112-es egységes európai 

segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 
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TANÁCSI RENDELET elfogadása céljából
– A Tanács indokolása
– A Tanács által 2015. március 2-án elfogadva
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I. BEVEZETÉS

1. A Bizottság 2013. június 13-án a kapcsolódó határozati javaslattal együtt benyújtotta a 

Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a fenti rendeletjavaslatot. A két javaslat arra irányult, 

hogy az egész Unióban elérhetővé váljon a 112-es hívószámon alapuló e-segélyhívó 

szolgáltatás.

A határozatot1 a Tanács 2014. május 8-án elfogadta.

2. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. szeptember 19-én nyilvánított véleményt.

3. Az európai adatvédelmi biztos 2013. október 29-én nyújtotta be a véleményét a Tanácsnak és 

az Európai Parlamentnek.

4. Az Európai Parlament (az előadó Olga Sehnalová, Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 

(IMCO)) 2014. február 26-án fogadta el az első olvasatban kialakított álláspontját. Olga 

Sehnalovát a 2014. májusi választásokat követően újra kinevezték előadónak.

5. A Tanács 2014. május 26-án általános megközelítést fogadott el (9879/14). Az elnökség 

felhatalmazást kapott az Európai Parlamenttel való tárgyalások megkezdésére.

6. Három alkalommal került sor háromoldalú egyeztető ülésre, 2014. október 8-án, november 

11-én és december 1-jén. A harmadik egyeztető ülésen a társjogalkotók megállapodtak egy 

kompromisszumos szövegben. Ennek megfelelően az Európai Parlament a 2014. december 8-

i levelében arról tájékoztatta a Tanácsot, hogy amennyiben a Tanács a jóváhagyott 

kompromisszumos szöveg alapján elfogadja első olvasatbeli álláspontját, az Európai 

Parlament további módosítások nélkül megszavazza a Tanács által elfogadott szöveget.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 585/2014/EU határozata az Európai 

Unió egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás kiépítéséről (HL L 
164., 2014.6.3., 6. o.). 
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II. CÉL

7. A rendelet a fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási 

követelményeket állapítja meg. Előírja, hogy a személygépkocsik és könnyű 

haszongépjárművek új típusait úgy kell kialakítani, hogy súlyos baleset esetén a rendszer 

automatikusan segélyhívást kezdeményezzen a 112-es számra, illetve a hívás manuálisan is 

kezdeményezhető legyen. A szolgáltatás által nyújtott információ jellegére tekintettel a 

javaslat a magánélet védelmére és az adatvédelemre vonatkozó szabályokat is tartalmaz.

III. A TANÁCS ELSŐ OLVASATBAN ELFOGADOTT ÁLLÁSPONTJÁNAK 

ELEMZÉSE

A. Általános információk

8. A Tanács több módosítást is végzett az eredeti javaslaton. Ezzel párhuzamosan az Európai 

Parlament is megszavazott több olyan módosítást, amelyek alapvetően meglehetősen 

hasonlóak voltak a Tanács által megvitatott módosításokhoz. Rövid időn belül megállapodás 

jött létre a két intézmény között, annak elfogadását csupán a 2014 májusában tartott európai 

parlamenti választások késleltették.

Ennek megfelelően a Tanács első olvasatbeli álláspontja az Európai Parlamenttel létrejött 

megállapodás alapján való részleges újraszövegezéssel módosítja az eredeti bizottsági 

javaslatot.
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B. Kulcsfontosságú szakpolitikai kérdések

9. 112-es hívószámon alapuló e-segélyhívó rendszer

A szöveg egészében – a címben is – pontosítottuk az e-segélyhívó rendszerre való utalásokat, 

egyértelművé téve, hogy a 112-es hívószámon alapuló e-segélyhívó rendszerről van szó.

10. A hatály kiterjesztése a rendszerekre, az alkatrészekre és az önálló műszaki egységekre

A Tanács olyan rendelkezést illesztett a rendeletbe, amely annak hatályát a rendszerekre, az 

alkatrészekre és az önálló műszaki egységekre is kiterjeszti.

11. Mentességek

A Tanács olyan rendelkezést illesztett a rendeletbe, amely pontosítja, hogy a járművek mely 

kategóriái részesülnek mentességben.

12. Új fogalommeghatározások beillesztése

Több olyan fogalommeghatározást is beillesztettünk, amelyek a szövegben használt és a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok jövőbeli elfogadásakor is használandó egyes fogalmakra 

vonatkoznak.

13. „Állandó jelleggel beépített” e-segélyhívó rendszerek

A szöveg immár egyértelműen jelzi, hogy a típusjóváhagyáskor a járműnek állandó jelleggel 

beépített e-segélyhívó rendszerrel kell rendelkeznie.

14. Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások

A Tanács olyan rendelkezéseket illesztett a szövegbe, amelyek lehetővé teszik a 

járműtulajdonosok számára, hogy a 112-es hívószámon alapuló e-segélyhívó rendszer mellett 

harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat vegyenek igénybe, ugyanakkor nem írnak elő 

kötelezettséget erre vonatkozóan.
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15. Kompatibilitás a műholdas navigációs rendszerekkel

A Tanács által módosított szöveg értelmében kötelező biztosítani az e-segélyhívó rendszernek 

a Galileo és az EGNOS műholdas navigációs rendszerekkel való kompatibilitását, ugyanakkor 

a gyártók az egyéb navigációs rendszerekkel való kompatibilitást is biztosíthatják.

16. Hozzáférés a független gazdasági szereplők számára

A módosított szöveg értelmében a 112-es hívószámon alapuló fedélzeti e-segélyhívó 

rendszernek valamennyi független gazdasági szereplő számára ésszerű összegű díj ellenében 

hozzáférhetőnek kell lennie javítási és karbantartási célokra a 715/2007/EK rendeletnek 

megfelelően, amely rendelkezik a járműjavításra és -karbantartásra vonatkozó információkhoz 

való hozzáférésről.

17. A magánélet és az adatok védelmére vonatkozó szabályok

A Tanács úgy módosította az eredeti bizottsági javaslat szövegét, hogy az egyértelműen 

utaljon az alkalmazandó személyesadat-védelmi szabályokra, megállapítva, hogy az e-

segélyhívó rendszerben lévő adatokat kizárólag vészhelyzetek kezelése céljára lehet 

felhasználni, azokat automatikusan törölni kell, nem történhet adatcsere a 112-es hívószámon 

alapuló e-segélyhívó rendszer és harmadik fél rendszere között, továbbá a felhasználói 

kézikönyvben tájékoztatást kell nyújtani a tulajdonos részére a 112-es hívószámon alapuló e-

segélyhívó rendszeren, illetve a harmadik fél rendszerén keresztül történő adatfeldolgozásról.

18. Végrehajtási aktusok

A Tanács egy olyan rendelkezéssel is kiegészítette a szöveget, amelynek értelmében az 

adatvédelem körébe tartozó egyes gyakorlati szabályokat felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok helyett végrehajtási aktusok útján kellene elfogadni. Ennek megfelelően a rendelkező 

rész új rendelkezésekkel egészült ki.

19. A Bizottság felhatalmazása

A tanácsi szöveg értelmében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására 

való felhatalmazása 5 évre szól, amely hallgatólagosan meghosszabbodik, a Bizottságnak 

pedig az ötéves időszak letelte előtt kilenc hónappal jelentést kell készítenie a felhatalmazás 

gyakorlásáról.
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20. Jelentéstétel és felülvizsgálat

Új rendelkezés került a rendeletbe, amelynek alapján a Bizottság 2021-ig értékelő jelentést 

készít az e-segélyhívó rendszer sikerességéről és penetrációs arányáról, valamint 

megvizsgálja, hogy célszerű-e más járműkategóriákat is a rendelet hatálya alá vonni, illetve 

nyílt hozzáférésű platformot létrehozni.

21. Az alkalmazás kezdete

Az alkalmazás kezdőidőpontját az Európai Unió egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-

segélyhívó szolgáltatás kiépítéséről szóló 585/2014/EK határozatban foglaltakhoz igazodva 

határoztuk meg. A tanácsi szöveg szerint az alkalmazás kezdőidőpontja 2018. március 31.

22. A melléklet módosítása

A Tanács módosította a mellékletet, hogy az jobban megfeleljen a cikkekben foglalt 

rendelkezéseknek. 

23. Preambulumbekezdések

A Tanács módosította a preambulumbekezdéseket, hogy azok megfeleljenek a rendelkező 

rész módosított részeinek, illetve hogy ne legyenek aggályosak az Európai Parlament 

számára.
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IV. KONKLÚZIÓ

A Tanács az álláspontjának kialakítása során teljes mértékben figyelembe vette a Bizottság 

javaslatát és az Európai Parlament első olvasat során kialakított álláspontját.

Az Európai Parlament által javasolt módosítások tekintetében a Tanács megállapítja, hogy 

álláspontja a módosítások jelentős részét – elvben, részben vagy teljes egészében – magában 

foglalja.
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1. ELŐZMÉNYEK 

A javaslat Európai Parlament, illetve Tanács számára történő 

megküldésének időpontja (COM(2013) 316 final – 2013/0165 COD 

dokumentum): 

2013. június 13. 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének 

időpontja: 

2013. szeptember 19. 

Az európai adatvédelmi biztos véleményének időpontja: 

Az Európai Parlament véleményének időpontja (első olvasat): 

2013. október 29. 

2014. február 26. 

A Tanács álláspontja elfogadásának időpontja: 2015. március 2. 

2. A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA 

A Bizottság javaslata arra irányul, hogy EK-gépjárműtípus-jóváhagyási rendszer keretében az 

új típusú személygépkocsik és kisteherautók vonatkozásában kötelezővé tegye a fedélzeti e-

segélyhívó rendszer beépítését. A javaslat szerint az említett gépjárműveket úgy kell 

kialakítani, hogy súlyos közúti baleset esetén a rendszer automatikusan segélyhívást (e-

segélyhívást) kezdeményezzen a 112-es számra. Ez jelentős mértékben csökkenteni fogja az 

ilyen balesetek során előforduló sérülések és halálesetek számát. 

3. A TANÁCS ÁLLÁSPONTJÁVAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK 

3.1. Általános észrevételek 

A Bizottság üdvözli a Tanács, valamint a Parlament IMCO bizottsága között a 

kompromisszumos szöveggel kapcsolatban 2014. december 1-jén létrejött politikai 

megállapodást. Az első olvasatban elfogadott tanácsi állásfoglalás és a 2015 áprilisában vagy 

májusában tartandó parlamenti plenáris szavazás nyomán vélhetően sor kerül a szöveg 

elfogadására. A Bizottság megítélése szerint az elért kompromisszum ésszerű és támogatható. 

3.2. Megjegyzések az Európai Parlament által elfogadott módosításokhoz 

3.2.1. Az Európai Parlament által javasolt, a Tanács első olvasatban elfogadott 

álláspontjába teljesen, részben vagy lényegüket tekintve átvett módosítások 

A Tanács első olvasatban elfogadott álláspontja átveszi az Európai Parlament által bevezetett 
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módosítások túlnyomó többségét, különösen a Parlament által előterjesztett új 

preambulumbekezdéseket, a 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszerre történő 

kifejezett utalást, azt az előírást, hogy az e-segélyhívó rendszer állandó jelleggel beépített 

berendezés legyen a járművön belül, valamint hogy kritikus rendszerhiba esetén a jármű 

utasai figyelmeztetést kapjanak. 

A Tanács a magánélet védelme és az adatvédelem területén további követelményeket is 

bevezetett annak érdekében, hogy a személyes adatok ne legyenek felhasználhatók más 

célokra, valamint hogy az adatok szigorúan csak az e-segélyhívó rendszer működéséhez 

szükséges ideig legyenek megőrizhetők. Az európai parlamenti módosítások nagy részének 

beillesztése után a rendelkezések e tekintetben még részletesebbé váltak (ilyen például az 

adatok automatikus és folyamatos eltávolítása, valamint az, hogy a járműből nem történik 

adatküldés az e-segélyhívás kezdeményezése előtt, nincs adatcsere a fedélzeti rendszerek 

között stb.). Ezenkívül az egyes kritériumok értékelése alapján ésszerű kompromisszum 

született mind a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, mind a végrehajtási aktusok koherens 

alkalmazására vonatkozóan. A Bizottság ezt el tudja fogadni. 

Ezen túlmenően a felhatalmazás időtartamát a Tanács a rendelet hatálybalépésétől számított 5 

évre korlátozta, a hallgatólagos meghosszabbítás lehetősége nélkül. A Tanács később 

kompromisszumos megoldásként mégis lehetővé tette a felhatalmazás hallgatólagos 

meghosszabbítását. Jóllehet a Bizottság a határozatlan időre szóló felhatalmazást részesítené 

előnyben, ez a megoldás a csomag részeként elfogadható számára. 

Ami azt illeti, hogy az e-segélyhívó rendszer minden független gazdasági szereplő számára 

hozzáférhető legyen javítási és karbantartási célokra, a Tanács beszúrt egy, a 715/2007/EK 

tanácsi rendelet rendelkezéseire való hivatkozást, valamint a gyártók számára lehetővé tette, 

hogy díjat számítsanak fel, ugyanakkor azonban egyetértett azzal az Európai Parlament által 

javasolt további pontosítással is, amely szerint egy ilyen díjnak ésszerűnek kell lennie, és az 

nem haladhat meg egy meghatározott névértéket. Mivel ez a megoldás nem tér el a független 

gazdasági szereplők hozzáférésére irányadó uniós szabályoktól, a Bizottság azt A csomag 

részeként támogatni tudja. 

A Tanács elfogadta azt az európai parlamenti módosítást, amely felszólítja a Bizottságot, 

hogy egy költség-haszon elemzés és az érdekeltekkel folytatott széles körű konzultáció 

alapján vizsgálja meg egy kölcsönösen átjárható, nyílt hozzáférésű, biztonságos és egységes 

platform kialakítására vonatkozó követelmények szükségességét, valamint hogy e 

követelményekről adott esetben jogalkotási aktusra irányuló kezdeményezést fogadjon el. Ez 

a kérdés eredetileg nem képezte a bizottsági javaslat részét, de a Bizottság azt a csomag 

részeként el tudja fogadni. 

A Tanács azt az európai parlamenti módosítást is elfogadta, amelynek értelmében a 

Bizottságnak meg kell vizsgálnia, milyen lehetőségek vannak arra, hogy a rendelet hatálya 

más járműkategóriákra is kiterjedjen, például a kétkerekű gépjárművekre, a nehéz 

tehergépjárművekre, az autóbuszokra, illetve a mezőgazdasági traktorokra, és adott esetben 

nyújtson be egy erre vonatkozó javaslatot. A Bizottság ezt el tudja fogadni. 

A Bizottság a Tanács és a Parlament által az eredeti szövegváltozaton végzett pontosításokat 

is támogatja. 

3.2.2. Az Európai Parlament által javasolt, a Tanács első olvasatban elfogadott 

álláspontjában nem szereplő módosítások 

Az Európai Parlament azon módosításai, amelyek értelmében a tagállamok kötelesek jelentést 

tenni arról, hogy milyen mértékben készültek el az e-segélyhívó infrastruktúrával, valamint 

amelyek szerint a Bizottságnak megfelelő intézkedéseket kell hoznia annak érdekében, hogy 
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ez az infrastruktúra határidőre kiépüljön, a Tanács meglátása szerint nem voltak megfelelőek 

a rendelet olyan cikkében, amely a típusjóváhagyási követelményekről szól. A Tanács 

mindazonáltal elismerte, létfontosságú, hogy az e-segélyhívások továbbítására szolgáló 

nyilvános, mobil, vezeték nélküli hírközlési hálózatok és az e-segélyhívások fogadására 

szolgáló közbiztonsági válaszpontok (KBVP-k) összehangolt infrastrukturális fejlesztése előre 

megtörténjen, és egy ilyen értelmű szöveggel egészítette ki a preambulumbekezdéseket. A 

Bizottság támogatja ezt az elképzelést. Ugyanezt a megközelítést alkalmazta az Európai 

Parlament azon módosítása vonatkozásában, amely szerint a 112-es hívószámú fedélzeti e-

segélyhívó rendszert időszakos műszaki vizsgálatnak kell alávetni. 

3.3. A Tanács által bevezetett új rendelkezések és a Bizottság álláspontja 

A Tanács egy sor technikai jellegű módosítást vezetett be főképpen annak tisztázására, hogy a 

kis sorozatban gyártott járművek, az egyedileg jóváhagyott járművek, valamint az olyan 

járművek, amelyek műszaki okokból kifolyólag nem szerelhetők fel e-segélyhívó rendszerrel, 

nem tartoznak a rendelet hatálya alá. A Tanács arra is felhatalmazta a Bizottságot, hogy 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a követelmények alól mentesülő járművek 

körének meghatározására. A Bizottság ezt el tudja fogadni. 

A Tanács ezen túlmenően külön rendelkezésekkel egészítette ki a szöveget a harmadik fél 

szolgáltató által kezelt e-segélyhívó szolgáltatások és a 112-es hívószámú e-segélyhívó 

rendszer egymás melletti működésének szabályozása érdekében. Ezek a rendelkezések 

biztosítják, hogy valamennyi jármű kötelezően fel legyen szerelve a 112-es hívószámú e-

segélyhívó rendszerrel, és hogy ez a rendszer automatikusan működésbe lépjen abban az 

esetben, ha a harmadik fél szolgáltató által kezelt e-segélyhívó szolgáltatás nem működne. 

Ezért a Tanács által javasolt megoldást a Bizottság el tudja fogadni. 

A Tanács ezenkívül rendelkezéseket illesztett be a végrehajtási aktusok útján történő 

szabályozással és az ilyen jogi aktusok elfogadására vonatkozó bizottsági eljárással 

kapcsolatban. Mivel e rendelkezések alkalmazási köre meglehetősen korlátozott, valamint 

tekintettel a magánélet védelmére és az adatvédelemre irányadó szabályokkal összefüggésben 

elért kompromisszumra, a Bizottság ezeket a rendelkezéseket is kész elfogadni. Ami a 

bizottsági eljárást illeti, a Bizottság sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács bevezette a 

javaslatba a véleménynyilvánítástól való eltekintésre vonatkozó rendelkezést. A Bizottság 

megítélése szerint egy ilyen rendelkezés kivételt képez a 182/2011 rendelet előírásai alól, 

mindazonáltal a Bizottság a kompromisszum jegyében nem emel kifogást a rendelkezés ellen. 

Végezetül a Tanács hosszabb átfutási időt kért azért, hogy az ágazat meg tudjon felelni az új 

követelményeknek. Noha az Európai Parlament nem módosította az alkalmazásnak a 

bizottsági javaslat szerinti kezdőnapját, az alkalmazás megkezdését kész volt későbbi 

időpontra halasztani, végül pedig elfogadta, hogy a rendeletet 2018. március 31-től lesz 

alkalmazandó. A Bizottság egyetért azzal, hogy elegendő átfutási időre van szükség, valamint 

el tudja fogadni az alkalmazás megkezdésének kompromisszum szerinti időpontját, mivel az 

megfelel az e-segélyhívó infrastruktúra kiépítésére vonatkozóan az 585/2014/EU határozatban 

előírt ütemezésnek. 

4. KÖVETKEZTETÉS 

A Bizottság gyakorlati okok miatt sajnálja, hogy a Tanácsban olyan döntés született, amely a 

Bizottság felhatalmazását öt évre korlátozza. Ezenkívül a végrehajtási aktusok elfogadására 

vonatkozó bizottsági eljárással összefüggésben sajnálatát fejezi ki a véleménynyilvánítástól 

való eltekintésre vonatkozó rendelkezés beillesztése miatt is. Mindezek ellenére a Bizottság 

nem emel kifogást. 
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A Tanács minősített többséggel határozott. 

Összefoglalva, a Bizottság a kompromisszum szellemében támogatja a Tanács által elfogadott 

álláspontot. 
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