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Módosítás 34
Patricia van der Kammen

Rendeletre irányuló javaslat
-

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. nl

Indokolás

A fedélzeti e-segélyhívó rendszer használata nem lehet kötelező, csak a fogyasztók által 
önkéntesen választható.

Módosítás 35
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
-

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Módosítás 36
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közúti közlekedésbiztonság további 
javítása érdekében az „e-segélyhívó: nem 
várhat tovább a rendszer kiépítése”6 című 

(3) A közúti közlekedésbiztonság további 
javítása érdekében az „e-segélyhívó: nem 
várhat tovább a rendszer kiépítése”6 című 
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közlemény új intézkedéseket javasol, hogy 
felgyorsítsa a fedélzeti segélyhívó 
elterjesztését az Unióban. A javasolt 
intézkedések egyike kötelezővé tenné a 
fedélzeti e-segélyhívó rendszerek 
beépítését minden új gépjárműbe, a 
2007/46/EK irányelv II. mellékletében 
meghatározott M1 és N1 jármű-
kategóriával kezdve.

közlemény új intézkedéseket javasol, hogy 
felgyorsítsa a fedélzeti segélyhívó 
elterjesztését az Unióban.

__________________ __________________
6 COM (2009) 434 végleges. 6 COM (2009)0434 végleges.

Or. en

Módosítás 37
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 2012. július 3-án az Európai 
Parlament jóváhagyta a „Jelentés az e-
segélyhívó szolgáltatásról: egy új 112-es 
szolgáltatás a polgárok számára”7 című 
beszámolót, amelyben sürgeti a 
Bizottságot, hogy a 2007/46/EK irányelv 
keretében terjesszen elő javaslatot annak 
érdekében, hogy 2015-ig kötelezően 
bevezessék a közszolgáltatásként működő, 
a 112-n alapuló e-segélyhívó rendszert.

törölve

__________________
7 2012/2056(INI).

Or. en

Módosítás 38
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az uniós e-segélyhívó szolgáltatás 
bevezetése várhatóan csökkenteni fogja az 
Unióban a közúti halálesetek számát, 
illetve kevesebb súlyos sérültje lesz a 
közúti baleseteknek. Az e-segélyhívó 
rendszer kötelező bevezetése mindenki 
számára elérhetővé tenné a szolgáltatást, és 
így hozzájárulna az emberi szenvedés, 
valamint az egészségügyi és egyéb 
költségek csökkentéséhez.

(5) Az uniós e-segélyhívó szolgáltatás 
bevezetése várhatóan csökkenteni fogja az 
Unióban a közúti halálesetek számát, 
illetve kevesebb súlyos sérültje lesz a 
közúti baleseteknek. Az e-segélyhívó 
rendszer választható bevezetése mindenki 
számára elérhetővé tenné a szolgáltatást, és 
így hozzájárulna az emberi szenvedés, 
valamint az egészségügyi és egyéb 
költségek csökkentéséhez.

Or. en

Módosítás 39
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az uniós e-segélyhívó szolgáltatás 
bevezetése várhatóan csökkenteni fogja az 
Unióban a közúti halálesetek számát, 
illetve kevesebb súlyos sérültje lesz a 
közúti baleseteknek. Az e-segélyhívó 
rendszer kötelező bevezetése mindenki 
számára elérhetővé tenné a szolgáltatást, és 
így hozzájárulna az emberi szenvedés, 
valamint az egészségügyi és egyéb 
költségek csökkentéséhez.

(5) Az uniós e-segélyhívó szolgáltatás 
bevezetése várhatóan csökkenteni fogja az 
Unióban a közúti halálesetek számát, 
illetve kevesebb súlyos sérültje lesz a 
közúti baleseteknek. Az e-segélyhívó 
rendszer kötelező bevezetése, valamint az 
e-segélyhívások továbbításának és az e-
segélyhívások fogadására szolgáló KBVP-
knek a kötelező és összehangolt 
infrastrukturális fejlesztése mindenki 
számára elérhetővé tenné a szolgáltatást, és 
így hozzájárulna az emberi szenvedés, 
valamint az egészségügyi és egyéb 
költségek csökkentéséhez.

Or. en

Indokolás

A fedélzeti rendszerek kötelezővé tételének előfeltétele, hogy a távközlési szolgáltatók minden 
uniós és EGT-országban kötelesek legyenek kompatibilis mobilhálózat-üzemeltetőt és KBVP-
infrastruktúrát biztosítani.
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Módosítás 40
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az uniós e-segélyhívó szolgáltatás 
bevezetése várhatóan csökkenteni fogja az 
Unióban a közúti halálesetek számát, 
illetve kevesebb súlyos sérültje lesz a 
közúti baleseteknek. Az e-segélyhívó 
rendszer kötelező bevezetése mindenki 
számára elérhetővé tenné a szolgáltatást, és 
így hozzájárulna az emberi szenvedés, 
valamint az egészségügyi és egyéb 
költségek csökkentéséhez.

(5) Az uniós e-segélyhívó szolgáltatás 
bevezetése várhatóan csökkenteni fogja az 
Unióban a közúti halálesetek számát, 
illetve kevesebb súlyos sérültje lesz a 
közúti baleseteknek. Az e-segélyhívó 
rendszer kötelező bevezetése, valamint az 
e-segélyhívások továbbítását biztosító 
távközlési szolgáltatók és az e-
segélyhívások fogadására szolgáló KBVP-
k kötelező fejlesztése mindenki számára 
elérhetővé tenné a szolgáltatást, és így 
hozzájárulna az emberi szenvedés, 
valamint az egészségügyi és egyéb 
költségek csökkentéséhez.

Or. en

Indokolás

A fedélzeti rendszerek kötelezővé tételének előfeltétele, hogy az EU egész területén kötelező 
legyen kompatibilis mobilhálózat-üzemeltetőt és KBVP-infrastruktúrát biztosítani.

Módosítás 41
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A pontos és megbízható 
helymeghatározási információk biztosítása 
nélkülözhetetlen eleme a fedélzeti e-
segélyhívó rendszer hatékony 
működésének. Ezért helyénvaló előírni, 
hogy a rendszer kompatibilis legyen a 

(6) A pontos és megbízható 
helymeghatározási információk biztosítása 
nélkülözhetetlen eleme a fedélzeti e-
segélyhívó rendszer hatékony 
működésének. Ezért helyénvaló előírni, 
hogy a rendszer kompatibilis legyen az e 
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műholdas navigációs programok, többek 
között az európai műholdas navigációs 
programok (EGNOS és Galileo) 
végrehajtásának folytatásáról szóló, 2008. 
július 9-i 683/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben8 meghatározott 
Galileo- és EGNOS-programok alapján 
létrehozott rendszerek által nyújtott 
szolgáltatásokkal.

rendelet hatályba lépésekor rendelkezésre 
álló műholdas navigációs programok, 
többek között az európai műholdas 
navigációs programok (EGNOS és Galileo)
végrehajtásának folytatásáról szóló, 2008. 
július 9-i 683/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben8 meghatározott 
Galileo- és EGNOS-programok alapján 
létrehozott rendszerek által nyújtott 
szolgáltatásokkal, továbbá e rendszerek 
tekintetében ésszerű határidőt kell szabni
a bevezetésre.

__________________ __________________
8 HL L 196., 2008.7.24., 1. o. 8 HL L 196., 2008.7.24., 1. o.

Or. en

Indokolás

Ha az ipar arra kényszerül, hogy még az előtt biztosítsa a Galileo kompatibilitását, hogy azt 
egyáltalán üzembe helyezték volna, illetve annak kompatibilitását teljes körűen értékelték 
volna az e-segélyhívó rendszerekkel kapcsolatban, fennáll a veszélye, hogy az e-segélyhívó 
rendszereket piacra kerülésük után módosítani kell majd, ami jelentős költséget róhat a 
gyártókra. Miután a Galileo megkezdi működését, és megtörténik az értékelése, megfelelő 
bevezetési időszak biztosításával és csak az új járműtípusokra vonatkozóan lesz előírható a 
kompatibilitás.

Módosítás 42
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A pontos és megbízható 
helymeghatározási információk biztosítása 
nélkülözhetetlen eleme a fedélzeti e-
segélyhívó rendszer hatékony 
működésének. Ezért helyénvaló előírni, 
hogy a rendszer kompatibilis legyen a 
műholdas navigációs programok, többek 
között az európai műholdas navigációs 
programok (EGNOS és Galileo) 
végrehajtásának folytatásáról szóló, 2008. 

(6) A pontos és megbízható 
helymeghatározási információk biztosítása 
nélkülözhetetlen eleme a fedélzeti e-
segélyhívó rendszer hatékony 
működésének. Ezért helyénvaló előírni, 
hogy a rendszer kompatibilis legyen a 
műholdas navigációs programok, többek 
között az európai műholdas navigációs 
programok (EGNOS és Galileo) 
végrehajtásának folytatásáról szóló, 2008. 
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július 9-i 683/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben8 meghatározott 
Galileo- és EGNOS-programok alapján 
létrehozott rendszerek által nyújtott 
szolgáltatásokkal.

július 9-i 683/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben8 meghatározott 
Galileo- és EGNOS-programok alapján 
létrehozott rendszerek által nyújtott 
szolgáltatásokkal, amennyiben e 
szolgáltatások működnek.

__________________ __________________
8 HL L 196., 2008.7.24., 1. o. 8 HL L 196., 2008.7.24., 1. o.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatások még nem működnek.

Módosítás 43
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A pontos és megbízható 
helymeghatározási információk biztosítása 
nélkülözhetetlen eleme a fedélzeti e-
segélyhívó rendszer hatékony 
működésének. Ezért helyénvaló előírni, 
hogy a rendszer kompatibilis legyen a 
műholdas navigációs programok, többek 
között az európai műholdas navigációs 
programok (EGNOS és Galileo) 
végrehajtásának folytatásáról szóló, 
2008. július 9-i 683/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben8

meghatározott Galileo- és EGNOS-
programok alapján létrehozott rendszerek 
által nyújtott szolgáltatásokkal.

(6) A pontos és megbízható 
helymeghatározási információk biztosítása 
nélkülözhetetlen eleme a fedélzeti e-
segélyhívó rendszer hatékony 
működésének. Ezért helyénvaló előírni, 
hogy a rendszer kompatibilis legyen a 
működő műholdas navigációs programok, 
például az európai műholdas navigációs 
programok (EGNOS és Galileo) 
végrehajtásának folytatásáról szóló, 2008. 
július 9-i 683/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben8 meghatározott 
Galileo- és EGNOS-programok alapján 
létrehozott rendszerek által nyújtott 
szolgáltatásokkal.

__________________ __________________
8 HL L 196., 2008.7.24., 1. o. 8 HL L 196., 2008.7.24., 1. o.

Or. fr
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Módosítás 44
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A pontos és megbízható 
helymeghatározási információk biztosítása 
nélkülözhetetlen eleme a fedélzeti e-
segélyhívó rendszer hatékony 
működésének. Ezért helyénvaló előírni, 
hogy a rendszer kompatibilis legyen a 
műholdas navigációs programok, többek 
között az európai műholdas navigációs 
programok (EGNOS és Galileo) 
végrehajtásának folytatásáról szóló, 2008. 
július 9-i 683/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben8 meghatározott 
Galileo- és EGNOS-programok alapján 
létrehozott rendszerek által nyújtott 
szolgáltatásokkal.

(6) A pontos és megbízható 
helymeghatározási információk 
vészhelyzetben történő biztosítása 
nélkülözhetetlen eleme a fedélzeti e-
segélyhívó rendszer hatékony 
működésének. Ezért helyénvaló előírni, 
hogy a rendszer kompatibilis legyen a 
műholdas navigációs programok, többek 
között az európai műholdas navigációs 
programok (EGNOS és Galileo) 
végrehajtásának folytatásáról szóló, 2008. 
július 9-i 683/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben8 meghatározott 
Galileo- és EGNOS-programok alapján 
létrehozott rendszerek által nyújtott 
szolgáltatásokkal.

__________________ __________________
8 HL L 196., 2008.7.24., 1. o. 8 HL L 196., 2008.7.24., 1. o.

Or. de

Módosítás 45
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
kötelező beszerelése először csak az új 
személygépjárművekre és a könnyű 
haszongépjárművekre (M1 és N1 
kategória) vonatkozik majd, amelyek 
esetében már létezik a szükséges aktiváló 
mechanizmus.

törölve
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Or. en

Módosítás 46
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
kötelező beszerelése először csak az új 
személygépjárművekre és a könnyű 
haszongépjárművekre (M1 és N1 
kategória) vonatkozik majd, amelyek 
esetében már létezik a szükséges aktiváló 
mechanizmus.

(7) A fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
kötelező beszerelése csak az új 
személygépjárművekre és a könnyű 
haszongépjárművekre (M1 és N1 
kategória) vonatkozik majd, amelyek 
esetében már létezik a szükséges aktiváló 
mechanizmus. Csak azután lehet fontolóra 
venni a rendszerrel kötelezően 
felszerelendő járművek körének bővítését, 
miután megállapítást nyert, hogy a 
fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
megfelelően működik.

Or. pl

Módosítás 47
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
kötelező beszerelése először csak az új
személygépjárművekre és a könnyű 
haszongépjárművekre (M1 és N1 
kategória) vonatkozik majd, amelyek 
esetében már létezik a szükséges aktiváló 
mechanizmus.

(7) A fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
kötelező beszerelése először csak a
személygépjárművek és a könnyű 
haszongépjárművek új típusaira (M1 és 
N1 kategória) vonatkozik majd, amelyek 
esetében már létezik a szükséges aktiváló 
mechanizmus.

Or. en
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Indokolás

E rendelet célja csak az új járműtípusok szabályozása.

Módosítás 48
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
kötelező beszerelése először csak az új 
személygépjárművekre és a könnyű 
haszongépjárművekre (M1 és N1 
kategória) vonatkozik majd, amelyek 
esetében már létezik a szükséges aktiváló 
mechanizmus.

(7) A fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
kötelező beszerelése először csak a
személygépjárművek és a könnyű 
haszongépjárművek új típusaira (M1 és 
N1 kategória) vonatkozik majd, amelyek 
esetében már létezik a szükséges aktiváló 
mechanizmus.

Or. en

Indokolás

A rendelet csak az új járműtípusokra vonatkozik.

Módosítás 49
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
kötelező beszerelésétől függetlenül 
valamennyi érdekelt félnek – mint például 
az autógyártóknak és a független 
szolgáltatóknak – jogában áll, 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 

(8) A fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
választható beszerelésétől függetlenül 
valamennyi érdekelt félnek – mint például 
az autógyártóknak és a független 
szolgáltatóknak – jogában áll, 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 
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fokozottan a járművezető figyelmét. fokozottan a járművezető figyelmét.

Or. en

Módosítás 50
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
kötelező beszerelésétől függetlenül 
valamennyi érdekelt félnek – mint például 
az autógyártóknak és a független 
szolgáltatóknak – jogában áll, 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.

(8) A fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
kötelező beszerelésétől függetlenül 
valamennyi érdekelt félnek – mint például 
az autógyártóknak és a független 
szolgáltatóknak – jogában áll, 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, és 
minden biztonsági, védelmi és adatvédelmi 
rendelkezésnek megfeleljenek. E
kiegészítő szolgáltatásoknak a fogyasztó 
számára választhatónak és bármikor 
kikapcsolhatónak kell lenniük.

Or. de

Módosítás 51
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A fogyasztók szabad választása és a 
tisztességes verseny, valamint az 
innováció ösztönzése és az Unió 
információs technológiai ágazata által a 

(9) A 112-es fedélzeti e-segélyhívó 
rendszer egy általános érdekű 
közszolgáltatás, és ezért annak 
ingyenesnek, azaz díjmentesnek kell 
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globális piacokon elért versenyképesség 
ösztönzése érdekében a fedélzeti e-
segélyhívó rendszernek ingyenesnek kell 
lennie, a független szolgáltatók hátrányos 
megkülönböztetése nélkül, és egy olyan 
kölcsönösen átjárható és nyílt hozzáférésű 
platformon kell alapulnia, amely alkalmas 
a lehetséges jövőbeli fedélzeti 
alkalmazások és szolgáltatások 
nyújtására.

lennie. A 112-es segélyhívó rendszer 
költségei nem háríthatók tovább a 
fogyasztókra.

Or. de

Módosítás 52
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A fogyasztók szabad választása és a 
tisztességes verseny, valamint az innováció 
ösztönzése és az Unió információs 
technológiai ágazata által a globális 
piacokon elért versenyképesség ösztönzése 
érdekében a fedélzeti e-segélyhívó 
rendszernek ingyenesnek kell lennie, a 
független szolgáltatók hátrányos 
megkülönböztetése nélkül, és egy olyan 
kölcsönösen átjárható és nyílt hozzáférésű 
platformon kell alapulnia, amely alkalmas 
a lehetséges jövőbeli fedélzeti 
alkalmazások és szolgáltatások 
nyújtására.

(9) A fogyasztók szabad választása és a 
tisztességes verseny, valamint az innováció 
ösztönzése és az Unió információs 
technológiai ágazata által a globális 
piacokon elért versenyképesség ösztönzése 
érdekében a fedélzeti e-segélyhívó 
rendszernek – legalább javítási és 
karbantartási célokra – ingyenesnek kell 
lennie, a független szolgáltatók hátrányos 
megkülönböztetése nélkül.

Or. fr

Módosítás 53
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A fogyasztók szabad választása és a 
tisztességes verseny, valamint az innováció 
ösztönzése és az Unió információs 
technológiai ágazata által a globális 
piacokon elért versenyképesség ösztönzése 
érdekében a fedélzeti e-segélyhívó 
rendszernek ingyenesnek kell lennie, a 
független szolgáltatók hátrányos 
megkülönböztetése nélkül, és egy olyan 
kölcsönösen átjárható és nyílt hozzáférésű 
platformon kell alapulnia, amely alkalmas 
a lehetséges jövőbeli fedélzeti 
alkalmazások és szolgáltatások 
nyújtására.

(9) A fogyasztók szabad választása és a 
tisztességes verseny, valamint az innováció 
ösztönzése és az Unió információs 
technológiai ágazata által a globális 
piacokon elért versenyképesség ösztönzése 
érdekében a fedélzeti e-segélyhívó 
rendszernek ingyenesnek kell lennie, a 
független szolgáltatók hátrányos 
megkülönböztetése nélkül.

Or. fr

Módosítás 54
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A fogyasztók szabad választása és a 
tisztességes verseny, valamint az innováció 
ösztönzése és az Unió információs 
technológiai ágazata által a globális 
piacokon elért versenyképesség ösztönzése 
érdekében a fedélzeti e-segélyhívó
rendszernek ingyenesnek kell lennie, a 
független szolgáltatók hátrányos 
megkülönböztetése nélkül, és egy olyan 
kölcsönösen átjárható és nyílt hozzáférésű 
platformon kell alapulnia, amely alkalmas 
a lehetséges jövőbeli fedélzeti 
alkalmazások és szolgáltatások nyújtására.

(9) A fogyasztók szabad választása és a 
tisztességes verseny, valamint az innováció 
ösztönzése és az Unió információs 
technológiai ágazata által a globális 
piacokon elért versenyképesség ösztönzése 
érdekében a fedélzeti rendszernek 
ingyenesnek kell lennie, a független 
szolgáltatók hátrányos megkülönböztetése 
nélkül, és egy olyan kölcsönösen átjárható, 
szabványos és nyílt hozzáférésű 
platformon kell alapulnia, amely alkalmas 
a lehetséges jövőbeli fedélzeti 
alkalmazások és szolgáltatások nyújtására.

Or. it
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Indokolás

A fogyasztók szabad választásának és a tisztességes verseny biztosítása érdekében a harmadik 
fél szolgáltatóknak a korlátozott funkciójú e-segélyhívó mellett a teljes fedélzeti rendszerhez is 
hozzá kell férniük. Emellett a kölcsönösen átjárható és nyílt hozzáférésű platformot 
szabványosítani is kell. Szabványosítás nélkül a kiegészítő vagy opcionális szolgáltatásokat 
nyújtó független szolgáltatóknak minden egyes gyártóhoz és járműhez alkalmazkodniuk 
kellene.

Módosítás 55
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A fogyasztók szabad választása és a 
tisztességes verseny, valamint az innováció 
ösztönzése és az Unió információs 
technológiai ágazata által a globális 
piacokon elért versenyképesség ösztönzése 
érdekében a fedélzeti e-segélyhívó 
rendszernek ingyenesnek kell lennie, a 
független szolgáltatók hátrányos 
megkülönböztetése nélkül, és egy olyan 
kölcsönösen átjárható és nyílt hozzáférésű 
platformon kell alapulnia, amely alkalmas 
a lehetséges jövőbeli fedélzeti 
alkalmazások és szolgáltatások nyújtására.

(9) A fogyasztók szabad választása és a 
tisztességes verseny, valamint az innováció 
ösztönzése és az Unió információs 
technológiai ágazata által a globális 
piacokon elért versenyképesség ösztönzése 
érdekében a fedélzeti e-segélyhívó 
rendszernek ingyenesnek kell lennie, a 
független szolgáltatók hátrányos 
megkülönböztetése nélkül, és egy olyan 
kölcsönösen átjárható, szabványosított és 
nyílt hozzáférésű platformon kell alapulnia, 
amely alkalmas a lehetséges jövőbeli 
fedélzeti alkalmazások és szolgáltatások 
nyújtására.

Or. en

Indokolás

In order to ensure free consumer choice and fair competition, third party providers need 
access not only to the limited eCall function but to the in-vehicle system as a whole. In 
addition, in order for third party providers to have access to the open-platform as well as to 
ensure fair competition, the interoperable and open-access platform must be standardised. 
Without standardisation, independent operators wishing to provide additional and optional 
services would have to adapt to each manufacturer and to each vehicle. This would not be 
economically viable for third party providers and would considerably restrict consumers’ 
choice.
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Módosítás 56
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A fogyasztók szabad választása és a 
tisztességes verseny, valamint az innováció 
ösztönzése és az Unió információs 
technológiai ágazata által a globális 
piacokon elért versenyképesség ösztönzése 
érdekében a fedélzeti e-segélyhívó 
rendszernek ingyenesnek kell lennie, a 
független szolgáltatók hátrányos 
megkülönböztetése nélkül, és egy olyan 
kölcsönösen átjárható és nyílt hozzáférésű 
platformon kell alapulnia, amely alkalmas
a lehetséges jövőbeli fedélzeti 
alkalmazások és szolgáltatások nyújtására.

(9) A fogyasztók szabad választása és a 
tisztességes verseny, valamint az innováció 
ösztönzése és az Unió információs 
technológiai ágazata által a globális 
piacokon elért versenyképesség ösztönzése 
érdekében a fedélzeti e-segélyhívó 
rendszernek ingyenesnek kell lennie, a 
független szolgáltatók hátrányos 
megkülönböztetése nélkül, és egy olyan 
kölcsönösen átjárható és nyílt hozzáférésű 
platformon kell alapulnia, amely 
figyelembe veszi a lehetséges jövőbeli 
fedélzeti alkalmazások és szolgáltatások 
nyújtására alkalmas meglévő fedélzeti 
rendszereket.

Or. pl

Módosítás 57
Olga Sehnalová

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A különleges rendeltetésű 
járműveknek meg kell felelniük az e-
segélyhívóval összefüggő, e rendeletben 
előírt követelményeknek, hacsak a 
típusjóváhagyó hatóságok eseti alapon 
úgy nem ítélik meg, hogy a jármű 
különleges rendeltetése miatt nem képes 
eleget tenni az említett követelményeknek.

törölve

Or. en
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Módosítás 58
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A 29. cikk alapján létrehozott 
adatvédelmi munkacsoport által tett és a 
2006. szeptember 26-án elfogadott, az e-
segélyhívó kezdeményezés adatvédelmi és 
a magánélet védelmével kapcsolatos 
vetületeivel foglalkozó 
munkadokumentumban9 olvasható 
ajánlások szerint a személyes adatok 
fedélzeti e-segélyhívó rendszerben történő 
feldolgozásának meg kell felelnie a 
személyes adatok védelmére a személyes 
adatok feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló, 1995. október 
24-i 95/46/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben10 és az elektronikus 
hírközlési ágazatban a személyes adatok 
kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet 
védelméről szóló, 2002. július 12-i 
2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben („Elektronikus hírközlési 
adatvédelmi irányelv”)11 előírt 
szabályoknak, különösen annak garantálása 
érdekében, hogy a 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 
fedélzeti e-segélyhívó rendszer által 
elküldött minimálisan előírt adatok csak a 
vészhívások megfelelő kezeléséhez 
szükséges legalapvetőbb információkat 
tartalmazzák.

(13) A 29. cikk alapján létrehozott 
adatvédelmi munkacsoport által tett és a 
2006. szeptember 26-án elfogadott, az e-
segélyhívó kezdeményezés adatvédelmi és 
a magánélet védelmével kapcsolatos 
vetületeivel foglalkozó 
munkadokumentumban9 olvasható 
ajánlások szerint a személyes adatok 
fedélzeti e-segélyhívó rendszerben történő 
feldolgozásának meg kell felelnie a 
személyes adatok védelmére az Alapjogi 
Charta9a 8. cikkében, a személyes adatok 
feldolgozása vonatkozásában az egyének 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben10 és az elektronikus hírközlési 
ágazatban a személyes adatok kezeléséről, 
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 
szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
(„Elektronikus hírközlési adatvédelmi 
irányelv”)11 előírt szabályoknak, különösen 
annak garantálása érdekében, hogy a 
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 fedélzeti e-segélyhívó rendszer által 
elküldött minimálisan előírt adatok csak a 
vészhívások megfelelő kezeléséhez 
szükséges legalapvetőbb információkat 
tartalmazzák.

__________________ __________________
9 1609/06/EN – WP 125. 9 1609/06/EN – WP 125.

9a HL C 364., 2000.12.18., 1. o.
10 HL L 281., 1995.11.23., 31. o. 10 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
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11 HL L 201., 2002.7.31., 37. o. 11 HL L 201., 2002.7.31., 37. o.

Or. de

Módosítás 59
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A fedélzeti e-segélyhívó rendszerre 
vonatkozó közös műszaki követelmények 
alkalmazásának biztosítása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a vonatkozó szabványok 
alkalmazására, a vizsgálatokra, a 
személyes adatok és a magánélet 
védelmére, valamint egyes M1 és N1
kategóriájú járművek vagy járműosztályok 
mentességére vonatkozó részletes 
szabályok tekintetében. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munka 
során megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során egyidejűleg, időben és megfelelő 
módon továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

(15) A fedélzeti e-segélyhívó rendszerre 
vonatkozó közös műszaki követelmények 
alkalmazásának biztosítása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el a vonatkozó szabványok 
alkalmazására, a vizsgálatokra, a 
személyes adatok és a magánélet beépített 
adatvédelem útján történő védelmére, 
valamint egyes M1 és N1 kategóriájú 
járművek vagy járműosztályok 
mentességére vonatkozó részletes 
szabályok tekintetében. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munka 
során megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is. 
Helyénvaló konzultálni különösen az 
európai adatvédelmi biztossal és a 
fogyasztóvédelmi szervezetekkel. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során egyidejűleg, időben és megfelelő 
módon továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

Or. de

Módosítás 60
Robert Rochefort
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Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A járműgyártóknak elegendő időt
kell biztosítani arra, hogy 
alkalmazkodjanak az e rendeletben 
meghatározott műszaki követelményekhez.

(16) A járműgyártók számára e 
rendeletnek és a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusainak az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában történő kihirdetésétől 
számított 36 hónapot kell biztosítani arra, 
hogy alkalmazkodjanak az e rendeletben 
meghatározott műszaki követelményekhez.

Or. fr

Módosítás 61
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A járműgyártóknak elegendő időt kell 
biztosítani arra, hogy alkalmazkodjanak az 
e rendeletben meghatározott műszaki 
követelményekhez.

(16) A járműgyártóknak elegendő időt kell 
biztosítani arra, hogy alkalmazkodjanak az 
e rendeletben és felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusaiban meghatározott műszaki 
követelményekhez.

Or. en

Indokolás

A gyártóknak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előírásaihoz való alkalmazkodásra is 
elegendő időt kell biztosítani.

Módosítás 62
Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A járműgyártóknak elegendő időt kell 
biztosítani arra, hogy alkalmazkodjanak az 
e rendeletben meghatározott műszaki 
követelményekhez.

(16) A járműgyártóknak elegendő időt kell 
biztosítani arra, hogy alkalmazkodjanak az 
e rendeletben meghatározott műszaki 
követelményekhez, beleértve azt is, hogy 
elvégezzék az e-segélyhívó rendszer 
megbízhatóságának biztosításához 
szükséges vizsgálatokat és próbákat. Ez 
nem érinti a rendelet alkalmazása
tekintetében megállapított időkeretet. Ha
azonban a végrehajtással kapcsolatban 
felmerült problémák miatt a 12. cikk (2) 
bekezdésében megjelölt időpontig 
lehetetlennek tűnik az e-segélyhívó 
rendszer működésének megkezdéséhez 
szükséges feltételek megteremtése, a 
Bizottság fontolóra veszi e határidő 
meghosszabbítására irányuló javaslat 
lehetőségét.

Or. fr

Módosítás 63
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A Bizottság 2015. január 1-jéig 
jelentést nyújt be arra vonatkozóan, 
milyen mértékben készültek fel a 
tagállamok távközlési és KBVP-
infrastruktúrái az e-segélyhívó rendszer 
bevezetésére. Ez a jelentés részletes 
összefoglalót tartalmaz a tagállamok által 
annak érdekében hozandó 
intézkedésekről, hogy a 12. cikkben 
meghatározott időpontban készen álljanak 
az e-segélyhívások fogadására.

Or. en
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Módosítás 64
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet megállapítja a járművek 
fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
tekintetében való EK-típusjóváhagyására 
vonatkozó műszaki követelményeket.

Ez a rendelet megállapítja a járművek 
fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
tekintetében való opcionális EK-
típusjóváhagyására vonatkozó műszaki 
követelményeket.

Or. en

Módosítás 65
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet megállapítja a járművek 
fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
tekintetében való EK-típusjóváhagyására 
vonatkozó műszaki követelményeket.

Ez a rendelet megállapítja a járművek 
fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
tekintetében való EK-típusjóváhagyására, a 
kölcsönös átjárhatóságra, valamint a 
fedélzeti rendszer szabványosított és nyílt 
hozzáférésére vonatkozó műszaki 
követelményeket.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek a kölcsönös átjárhatóságra és a fedélzeti rendszer szabványosított és nyílt 
hozzáférésére is ki kell terjednie.

Módosítás 66
Malcolm Harbour
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „fedélzeti e-segélyhívó rendszer”: olyan,
vagy a járműbe épített érzékelők révén 
automatikusan, vagy manuálisan 
bekapcsolódó rendszer, amely mobil, 
vezeték nélküli hírközlési hálózatok 
segítségével minimálisan előírt szabványos 
adatokat továbbít, és a 112-es segélyhívó 
számon alapuló hangátviteli csatornát hoz 
létre a járműben tartózkodók és egy 
közbiztonsági válaszpont között;

1. „fedélzeti e-segélyhívó rendszer”: olyan,
vagy a járműbe épített érzékelők révén 
automatikusan, vagy manuálisan 
bekapcsolódó fedélzeti berendezésből álló
rendszer, amely mobil, vezeték nélküli 
hírközlési hálózatok segítségével jeleket 
bocsát ki, hogy ezáltal minimálisan előírt 
szabványos adatokat továbbítson, és a 112-
es segélyhívószámon vagy valamely e-
segélyhívó magánszolgáltatáson alapuló 
hangátviteli csatornát hozzon létre a 
járműben tartózkodók és egy közbiztonsági 
válaszpont között, amennyiben létezik és 
elérhető ilyen vezeték nélküli hírközlési 
hálózati infrastruktúra;

Or. en

Indokolás

A fedélzeti rendszerre vonatkozó követelményeket a jelek és/vagy adatok kibocsátásának 
ellenőrzésére kell korlátozni, nem pedig a kapcsolat tényleges létrejöttére. Ezenfelül az e-
segélyhívó magánszolgáltatások meglétét továbbra is biztosítani kell, nemcsak a nyilvános e-
segélyhívó rendszer kiegészítéseként, hanem annak alternatívájaként is (lásd az 5. cikket). A 
szövegezés további változtatásainak célja az ismétlődések elkerülése, valamint a 
meghatározások és a hivatkozott CEN szabványok közötti összhang javítása.

Módosítás 67
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „fedélzeti e-segélyhívó rendszer”: olyan, 
vagy a járműbe épített érzékelők révén 
automatikusan, vagy manuálisan 
bekapcsolódó rendszer, amely mobil, 
vezeték nélküli hírközlési hálózatok 
segítségével minimálisan előírt szabványos 

1. „fedélzeti e-segélyhívó rendszer”: olyan, 
vagy a járműbe épített érzékelők révén 
automatikusan, vagy manuálisan 
bekapcsolódó rendszer, amely mobil, 
vezeték nélküli hírközlési hálózatok 
segítségével minimálisan előírt szabványos 
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adatokat továbbít, és a 112-es segélyhívó 
számon alapuló hangátviteli csatornát hoz 
létre a járműben tartózkodók és egy
közbiztonsági válaszpont között;

adatokat továbbít, és a 112-es 
segélyhívószámon alapuló hangátviteli 
csatornát hoz létre a járműben tartózkodók 
és a legközelebbi közbiztonsági válaszpont 
között;

Or. pl

Módosítás 68
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „fedélzeti rendszer”: a fedélzeti 
berendezés, valamint az e-segélyhíváshoz 
szükséges adattovábbítás indítására, 
kezelésére és nyilvános, mobil, vezeték 
nélküli távközlési hálózaton keresztül 
történő lebonyolítására szolgáló eszköz 
együttesen, amely a nyilvános, mobil, 
vezeték nélküli távközlési hálózaton 
keresztül kapcsolatot teremt a jármű és az 
e-segélyhívó szolgáltatást megvalósító 
eszköz között.

2. „fedélzeti berendezés”: a járműben lévő 
berendezés, amely hozzáférést biztosít 
vagy hozzáféréssel rendelkezik a 
minimálisan előírt adatok szempontjából 
szükséges fedélzeti adatokhoz, valamint a 
nyilvános, mobil, vezeték nélküli 
távközlési hálózaton keresztül kapcsolatot 
teremt a jármű és az e-segélyhívó 
szolgáltatást megvalósító eszköz között.

Or. en

Indokolás

A beépített rendszerre vonatkozó követelményeket a jelek és/vagy adatok kibocsátásának 
ellenőrzésére kell korlátozni, nem pedig a kapcsolat tényleges létrejöttére. Ezenfelül az e-
segélyhívó magánszolgáltatások meglétét továbbra is biztosítani kell, nemcsak az állami e-
segélyhívó rendszer kiegészítéseként, hanem annak alternatívájaként is (lásd az 5. cikket). A 
szövegezés további változtatásainak célja az ismétlődések elkerülése, valamint a 
meghatározások és a hivatkozott CEN szabványok közötti összhang javítása.

Módosítás 69
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „fedélzeti rendszer”: a fedélzeti 
berendezés, valamint az e-segélyhíváshoz 
szükséges adattovábbítás indítására, 
kezelésére és nyilvános, mobil, vezeték 
nélküli távközlési hálózaton keresztül 
történő lebonyolítására szolgáló eszköz 
együttesen, amely a nyilvános, mobil, 
vezeték nélküli távközlési hálózaton 
keresztül kapcsolatot teremt a jármű és az 
e-segélyhívó szolgáltatást megvalósító 
eszköz között.

2. „fedélzeti rendszer”: a fedélzeti 
berendezés, valamint az e-segélyhíváshoz 
szükséges adattovábbítás indítására, 
kezelésére és nyilvános, mobil, vezeték 
nélküli távközlési hálózaton keresztül 
történő lebonyolítására szolgáló eszköz 
együttesen, amely a nyilvános, mobil, 
vezeték nélküli távközlési hálózaton 
keresztül kapcsolatot teremt a jármű és az 
e-segélyhívó szolgáltatást vagy más 
szolgáltatásokat megvalósító eszköz 
között.

Or. en

Módosítás 70
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „harmadik fél által nyújtott 
szolgáltatás által támogatott e-
segélyhívás”: olyan, az EN 16102 
szabványnak megfelelő sürgősségi 
segélyhívó rendszer, amely adatokat 
továbbít valamely szolgáltatást nyújtó 
harmadik félnek, valamint mobil, vezeték 
nélküli távközlési hálózaton keresztül 
beszédhívást kezdeményez vele. Súlyos 
baleset esetén a szolgáltatást nyújtó 
harmadik fél beszédkapcsolatot hoz létre a 
legalkalmasabb közbiztonsági 
válaszponttal (KBVP), és továbbítja 
részére az esettel kapcsolatos valamennyi 
lényeges információt, ideértve az EN 
15722 szabványban (Intelligens 
közlekedési rendszer – E-biztonság – Az e-
segélyhívó rendszer által küldött 
minimálisan előírt adatok) meghatározott 
információkat is.
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Or. en

Indokolás

A harmadik fél által nyújtott szolgáltatás keretében történő e-segélyhívást lehetővé kell tenni.

Módosítás 71
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „harmadik fél által nyújtott 
szolgáltatás által támogatott e-
segélyhívás”: olyan, az EN 16102 
szabványon alapuló sürgősségi segélyhívó 
rendszer, amely adatokat továbbít 
valamely szolgáltatást nyújtó harmadik 
félnek, valamint mobil, vezeték nélküli 
távközlési hálózaton keresztül 
beszédhívást kezdeményez vele. A fedélzeti 
e-segélyhívó rendszer elindítása esetén a 
szolgáltatást nyújtó harmadik fél 
beszédkapcsolatot hoz létre a 
legalkalmasabb közbiztonsági 
válaszponttal (KBVP), és továbbítja 
részére az esettel kapcsolatos valamennyi 
lényeges információt, ideértve az EN 
15722 szabványban (Intelligens 
közlekedési rendszer – E-biztonság – Az e-
segélyhívó rendszer által küldött 
minimálisan előírt adatok) meghatározott 
információkat is.

Or. en

Indokolás

A harmadik fél által nyújtott szolgáltatás keretében történő e-segélyhívást is engedélyezni kell, 
és meg kell határozni e rendeletben.

Módosítás 72
Cornelis de Jong
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártók igazolják, hogy a 2. cikkben 
említett valamennyi új járműtípus e 
rendeletnek és valamennyi, e rendelet 
alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusnak megfelelően fel van szerelve
fedélzeti e-segélyhívó rendszerrel.

A gyártók igazolják, hogy a 2. cikkben 
említett valamennyi új járműtípus e 
rendeletnek és valamennyi, e rendelet 
alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusnak megfelelően felszerelhető
fedélzeti e-segélyhívó rendszerrel.

Or. en

Módosítás 73
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártók igazolják, hogy valamennyi új
járműtípusukat úgy alakítják ki, hogy az 
Unió területén bekövetkező súlyos baleset 
esetén a rendszer automatikusan e-
segélyhívást kezdeményezzen a 112-es 
egységes európai segélyhívó számra.

A gyártók igazolják, hogy az új 
járműtípusokat úgy alakítják ki, hogy az 
Unió területén bekövetkező súlyos baleset 
esetén a rendszer automatikusan e-
segélyhívást kezdeményezzen a 112-es 
egységes európai segélyhívószámra vagy 
valamely e-segélyhívó magánszolgáltatás 
számára. A harmadik fél által nyújtott e-
segélyhívás választható szolgáltatásként 
beszereltethető, amelynek ebben az
esetben eleget kell tennie az e rendeletben 
foglalt általános követelményeknek. 
Amennyiben a gyártó harmadik fél által 
nyújtott e-segélyhívást kínál, a jármű 
használója az általa előnyben részesített 
rendszert választhatja.

Or. en

Indokolás

E rendelet célja az új járműtípusok szabályozása, és nem kellene kizárnia, hogy az e-
segélyhívó magánszolgáltatások a nyilvános e-segélyhívó szolgáltatás melletti alternatívaként 
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továbbra is működjenek, ha eleget tesznek a teljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeknek. Ezzel a módosítással azt is javasoljuk, hogy ez a rendelet a 
harmadik felek által nyújtott e-segélyhívó szolgáltatásokra is kiterjedjen.

Módosítás 74
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártók igazolják, hogy valamennyi új 
járműtípusukat úgy alakítják ki, hogy az 
Unió területén bekövetkező súlyos baleset 
esetén a rendszer automatikusan e-
segélyhívást kezdeményezzen a 112-es 
egységes európai segélyhívó számra.

A gyártók igazolják, hogy valamennyi új 
járműtípusukat úgy alakítják ki, hogy az 
Unió területén bekövetkező súlyos baleset 
esetén a rendszer automatikusan e-
segélyhívást kezdeményezzen a 112-es 
egységes európai segélyhívószámra. A 
harmadik fél által nyújtott e-
segélyhívásnak választható 
szolgáltatásnak kell lennie és eleget kell 
tennie e rendelet általános 
követelményeinek. Amennyiben a gyártó 
harmadik fél által nyújtott e-segélyhívást 
kínál, a fogyasztónak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy az általa előnyben 
részesített rendszert választhassa.

Or. en

Módosítás 75
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártók igazolják, hogy valamennyi új
járműtípusukat úgy alakítják ki, hogy az 
Unió területén bekövetkező súlyos baleset 
esetén a rendszer automatikusan e-
segélyhívást kezdeményezzen a 112-es 
egységes európai segélyhívó számra.

A gyártók igazolják, hogy valamennyi új, 
fedélzeti e-segélyhívó rendszerrel felszerelt 
járműtípusukat úgy alakítják ki, hogy az 
Unió területén bekövetkező súlyos baleset 
esetén a rendszer automatikusan e-
segélyhívást kezdeményezzen a 112-es 
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egységes európai segélyhívószámra.

Or. en

Módosítás 76
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártók igazolják, hogy az új járműveket
úgy alakítják ki, hogy a 112-es egységes 
európai segélyhívó számra manuálisan is 
lehessen e-segélyhívást kezdeményezni.

A gyártók igazolják, hogy az új 
járműtípusokat úgy alakítják ki, hogy a 
112-es egységes európai 
segélyhívószámra, vagy többek között 
harmadik fél által nyújtott szolgáltatás 
keretében valamely e-segélyhívó 
magánszolgáltatás számára manuálisan is 
lehessen e-segélyhívást kezdeményezni. A 
gyártók igazolják, hogy az új 
járműtípusokat úgy alakítják ki, hogy 
amennyiben a harmadik fél által nyújtott 
szolgáltatáson alapuló e-segélyhívás nem 
működik, a 112-es segélyhívószámon 
alapuló e-segélyhívás automatikusan 
bekapcsoljon.

Or. en

Indokolás

E rendelet célja az új járműtípusok szabályozása, és nem kellene kizárnia, hogy az e-
segélyhívó magánszolgáltatások a nyilvános e-segélyhívó szolgáltatás melletti alternatívaként 
továbbra is működjenek, ha eleget tesznek a teljesítményre vonatkozó minimális 
követelményeknek. Ezzel a módosítással azt is javasoljuk, hogy ez a rendelet a harmadik felek 
által nyújtott e-segélyhívó szolgáltatásokra is kiterjedjen, valamint megfelelő biztosítékot 
kínáljon a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásban bekövetkező hiba esetére.

Módosítás 77
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártók igazolják, hogy az új járműveket
úgy alakítják ki, hogy a 112-es egységes 
európai segélyhívó számra manuálisan is 
lehessen e-segélyhívást kezdeményezni.

A gyártók igazolják, hogy az új 
járműtípusokat úgy alakítják ki, hogy a 
112-es egységes európai segélyhívószámra 
manuálisan is lehessen e-segélyhívást 
kezdeményezni. A gyártók igazolják, hogy 
az új járműtípusokat úgy alakítják ki, 
hogy amennyiben a harmadik fél által 
nyújtott szolgáltatáson alapuló e-
segélyhívás valamilyen ok miatt nem 
működik, a 112-es segélyhívószámon 
alapuló e-segélyhívás automatikusan 
bekapcsoljon.

Or. en

Indokolás

A harmadik fél által nyújtott e-segélyhívást lehetővé kell tenni, a rendelet pedig csak az új 
járműtípusokra vonatkozik.

Módosítás 78
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártók igazolják, hogy az új járműveket 
úgy alakítják ki, hogy a 112-es egységes 
európai segélyhívó számra manuálisan is 
lehessen e-segélyhívást kezdeményezni.

A gyártók igazolják, hogy ezeket az új 
járműveket úgy alakítják ki, hogy a 112-es 
egységes európai segélyhívószámra
manuálisan is lehessen e-segélyhívást 
kezdeményezni.

Or. en

Módosítás 79
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A gyártók biztosítják, hogy az e-
segélyhívó szolgáltatások használata 
során a járművezetőnek elegendő idő áll 
rendelkezésére ahhoz, hogy törölje az e-
segélyhívást.

Or. en

Indokolás

A hatásvizsgálat megállapításai szerint még mindig túl sok a véletlen, téves e-segélyhívás. 
Ennek megelőzése érdekében a gyártóknak biztosítaniuk kell az e-segélyhívás késleltetett 
bekapcsolását, hogy a járművezető idejében törölhesse az e-segélyhívást. Ezzel idő és pénz 
takarítható meg a segélyhívó szolgálatok számára, amelyet így a valóban sürgős esetekre 
fordíthatnak.

Módosítás 80
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A gyártók biztosítják az e-
segélyhívások mobiltelefon-rendszereken 
keresztüli lebonyolításának lehetőségét.

Or. en

Módosítás 81
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyártók gondoskodnak arról, hogy a 
fedélzeti rendszerekben található vevők 
kompatibilisek legyenek a műholdas 

(3) A gyártók gondoskodnak arról, hogy a 
fedélzeti rendszerekben található vevők 
kompatibilisek legyenek a meglévő, az e 
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navigációs rendszerek, köztük a Galileo- és 
az EGNOS-rendszer nyújtotta 
helymeghatározási szolgáltatásokkal.

rendelet hatálybalépésekor már működő
műholdas navigációs rendszerek, például a 
GPS- és a Galileo/EGNOS-rendszer 
nyújtotta helymeghatározási 
szolgáltatásokkal.

Or. en

Indokolás

Ha az ipar arra kényszerül, hogy még az előtt biztosítsa a Galileo kompatibilitását, hogy azt 
egyáltalán üzembe helyezték volna, illetve annak kompatibilitását teljes körűen értékelték 
volna az e-segélyhívó rendszerekkel kapcsolatban, fennáll a veszélye, hogy az e-segélyhívó 
rendszereket piacra kerülésük után módosítani kell majd, ami jelentős költséget róhat a
gyártókra. Miután a Galileo megkezdi működését, és megtörténik az értékelése, megfelelő 
bevezetési időszak biztosításával és csak az új járműtípusokra vonatkozóan lesz előírható a 
kompatibilitás.

Módosítás 82
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyártók gondoskodnak arról, hogy a 
fedélzeti rendszerekben található vevők 
kompatibilisek legyenek a műholdas 
navigációs rendszerek, köztük a Galileo- és 
az EGNOS-rendszer nyújtotta 
helymeghatározási szolgáltatásokkal.

(3) A gyártók gondoskodnak arról, hogy a 
fedélzeti rendszerekben található vevők 
kompatibilisek legyenek a műholdas 
navigációs rendszerek, például a Galileo-
és az EGNOS-rendszer nyújtotta, működő
helymeghatározási szolgáltatásokkal.

Or. fr

Módosítás 83
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A fedélzeti e-segélyhívó rendszer törölve
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valamennyi független gazdasági szereplő 
számára ingyenesen és megkülönböztetés 
nélkül hozzáférhető kell, hogy legyen 
legalább javítási és karbantartási célokra.

Or. en

Indokolás

Ez a követelmény már a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 
6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK 
rendeletben, nevezetesen a 3. cikk 14. pontjában, valamint a 6. és 7. cikkben megállapított,
járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozó rendelkezésekben 
is megjelenik, mivel azok nem korlátozódnak a kibocsátáshoz kapcsolódó rendszerekre, 
hanem valamennyi járműjavítási és -karbantartási információhoz való hozzáférésre 
kiterjednek. A 715/2007/EK rendelet 7. cikke ezenkívül lehetővé teszi, hogy a járműjavítási és 
-karbantartási információkhoz való hozzáférésért díjat lehessen felszámítani.

Módosítás 84
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A fedélzeti rendszer valamennyi 
független gazdasági szereplő számára 
ingyenesen és megkülönböztetés nélkül 
hozzáférhető kell, hogy legyen legalább 
javítási és karbantartási célokra.

(6) A szabványosított, kölcsönösen 
átjárható rendszeren alapuló fedélzeti 
rendszer – beleértve a kiegészítő vagy 
választható fedélzeti alkalmazásokat vagy 
szolgáltatásokat is – valamennyi független 
gazdasági szereplő számára ingyenesen és 
megkülönböztetés nélkül hozzáférhető kell, 
hogy legyen.

Or. it

Indokolás

A hozzáférhetőség nem korlátozódhat csupán a fedélzeti e-segélyhívó rendszer funkcióira, 
sem pedig a javítási és karbantartási célokra. Ez csökkentené a harmadik fél szolgáltatók 
hozzáférését, következésképpen pedig megfosztaná a fogyasztókat attól a lehetőségtől, hogy 
további kiegészítő szolgáltatásokhoz férjenek hozzá.
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Módosítás 85
Tiziano Motti

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
valamennyi független gazdasági szereplő 
számára ingyenesen és megkülönböztetés 
nélkül hozzáférhető kell, hogy legyen 
legalább javítási és karbantartási célokra.

(6) A fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
valamennyi független gazdasági szereplő 
számára ingyenesen és megkülönböztetés 
nélkül hozzáférhető kell, hogy legyen a 
kiegészítő és választható szolgáltatások
iránti fogyasztói kereslet alapján.

Or. it

Módosítás 86
Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
valamennyi független gazdasági szereplő 
számára ingyenesen és megkülönböztetés 
nélkül hozzáférhető kell, hogy legyen 
legalább javítási és karbantartási célokra.

(6) A fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
minden eleme valamennyi független 
gazdasági szereplő számára ingyenesen és 
megkülönböztetés nélkül hozzáférhető kell, 
hogy legyen legalább járműjavítási és -
karbantartási célokra.

Or. en

Indokolás

Az 5. cikk (6) bekezdését módosítani kell annak tisztázása érdekében, hogy a hozzáférés a 
fedélzeti e-segélyhívó rendszer minden járműjavítási és -karbantartási célokat szolgáló 
elemére kiterjed, és nem csupán magának az „e-segélyhívó doboznak” a javítására 
korlátozódik.

Módosítás 87
Constance Le Grip
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
valamennyi független gazdasági szereplő 
számára ingyenesen és megkülönböztetés 
nélkül hozzáférhető kell, hogy legyen 
legalább javítási és karbantartási célokra.

(6) A fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
valamennyi független gazdasági szereplő 
számára ingyenesen és megkülönböztetés 
nélkül hozzáférhető kell, hogy legyen 
javítási és karbantartási célokra.

Or. fr

Módosítás 88
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) E rendelet elfogadását követően a 
Bizottság hozzákezd egy olyan 
kölcsönösen átjárható, szabványosított, 
biztonságos és nyílt hozzáférésű platform 
műszaki követelményeinek 
kidolgozásához, amely a fedélzeti e-
segélyhívó rendszerek alapjául szolgálhat 
mind járműjavítási és -karbantartási 
célokból, mind jövőbeni fedélzeti 
alkalmazások és szolgáltatások céljából.

Or. en

Indokolás

Recital 9 stresses that the eCall in-vehicle system should be based on an interoperable and 
open-access platform for possible future in-vehicle applications or services. Consequently, 
this concept should be mirrored in the corresponding Article 5(6). Moreover, to ensure real 
practical implementation, the in-vehicle system must be standardised in the future. In order to 
address the concerns that the interoperable platform could delay the implementation of eCall 
by 2015, the article clarifies that the Commission’s work on defining the technical 
requirements of the open platform will only start after the adoption of this Regulation and will 
not in any way impact on the swift introduction of eCall. It also provides a clear commitment 
for the Commission, in order to ensure an immediate start of the work and to avoid further 
distortions of competition and limitations of consumers’ freedom of choice.
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Módosítás 89
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A fogyasztóknak joguk van a 
választható és kiegészítő szolgáltatásokat 
nyújtó harmadik fél kiválasztásához, 
valamint a szolgáltatóváltáshoz. A 
gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy a 
fogyasztók ismerik és gyakorolni tudják e 
jogukat.

Or. it

Indokolás

A járműgyártóknak lehetővé kell tenniük a fogyasztók számára a harmadik fél szolgáltatók 
kiválasztását és a szolgáltatóváltást, valamint e lehetőségről megfelelő tájékoztatást kell 
nyújtaniuk a számukra.

Módosítás 90
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
9. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
fedélzeti e-segélyhívó rendszerek 
típusjóváhagyásához alkalmazott részletes 
műszaki követelmények és vizsgálatok, 
valamint a 2007/46/EK irányelv ennek 
megfelelő módosítása vonatkozásában.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
9. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
fedélzeti e-segélyhívó rendszerek 
típusjóváhagyásához, valamint a harmadik 
fél által nyújtott kiegészítő és választható 
szolgáltatások kölcsönösen átjárható, 
szabványosított és nyílt hozzáférésű 
fedélzeti platformjához alkalmazott 
részletes műszaki követelmények és 
vizsgálatok, valamint a 2007/46/EK 
irányelv ennek megfelelő módosítása 
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vonatkozásában.

Or. it

Indokolás

A nyílt hozzáférésű fedélzeti platform biztosítása érdekében lehetővé kell tenni, hogy a 
harmadik fél által nyújtott kiegészítő és választható szolgáltatásokat be lehessen építeni a 
fedélzeti e-segélyhívó platformjába.

Módosítás 91
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
9. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
fedélzeti e-segélyhívó rendszerek 
típusjóváhagyásához alkalmazott részletes 
műszaki követelmények és vizsgálatok, 
valamint a 2007/46/EK irányelv ennek 
megfelelő módosítása vonatkozásában.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
9. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
fedélzeti e-segélyhívó rendszerek 
típusjóváhagyásához, valamint a harmadik 
fél által nyújtott választható és kiegészítő 
szolgáltatások kölcsönösen átjárható, 
szabványosított és nyílt hozzáférésű 
fedélzeti platformjához alkalmazott 
részletes műszaki követelmények és 
vizsgálatok, valamint a 2007/46/EK 
irányelv ennek megfelelő módosítása 
vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

In order to achieve an open in-vehicle platform, necessary measures would need to be 
introduced to ensure that third party providers’ additional and optional services can be 
integrated into the open in-vehicle eCall platform such as (but not limited to) the 
identification of functional requirements and the definition and establishment of a 
standardisation process for an open-system architecture and open in-vehicle specifications. 
Developments in technology are giving rise to various services and new products for 
insurance clients. Should insurers, as third party providers, be foreclosed from the in-vehicle 
system, consumers would be deprived of the possibility to choose from a range of services and 
providers.
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Módosítás 92
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett műszaki 
követelmények és vizsgálatok a (3), a (4) 
és a (6) bekezdésben megállapított 
követelményeken, valamint adott esetben a 
következő szabványokon alapulnak:

Az első albekezdésben említett műszaki 
követelményeket és vizsgálatokat az 
érintett érdekelt felekkel folytatott 
konzultációt követően kell elfogadni, és 
azok a (3), a (4) és a (6) bekezdésben 
megállapított követelményeken, valamint 
adott esetben a következő szabványokon 
alapulnak:

Or. en

Indokolás

Az e-segélyhívó rendszer bevezetését övező kérdések összetettsége miatt fontos az érintett 
érdekelt felekkel konzultációt folytatni.

Módosítás 93
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) EN 15722 „Intelligens közlekedési 
rendszerek – E-biztonság – Az e-
segélyhívó rendszer által küldött 
minimálisan előírt adatok”;

Or. en

Indokolás

A (7) bekezdés d) pontjának törlése mellett a minimálisan előírt adatok EN szabványára is 
hivatkozni kell.
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Módosítás 94
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) EN 16102 „Intelligens közlekedési 
rendszerek – A harmadik fél által 
támogatott e-segélyhívó rendszer 
működésére vonatkozó követelmények”;

Or. en

Indokolás

Az 5. cikk (2) bekezdése szerinti „harmadik fél által támogatott” szolgáltatás alkalmazásának
támogatása érdekében az EN 16102 szabvány tekintetében is szükség van felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusra.

Módosítás 95
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az e-segélyhívó rendszerekre vonatkozó 
minden további európai szabvány vagy 
ENSZ-EGB-előírás.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez bizonytalanságot szülne azon specifikációkkal kapcsolatban, amelyek szerint az e-
segélyhívó rendszereket fejlesztik és vizsgálják. Amennyiben egy – konkrét verzióra vonatkozó 
hivatkozást tartalmazó – szabvány nem ismert e rendelet elfogadásának időpontjában, az nem 
írható elő.

Módosítás 96
Heide Rühle
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) E rendelet rendelkezéseit a 95/46/EK 
és a 2002/58/EK irányelv sérelme nélkül 
kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Horizontális bevezető szöveg.

Módosítás 97
Tiziano Motti

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártók a 95/46/EK irányelvnek és a 
2002/58/EK irányelvnek megfelelően 
biztosítják, hogy a fedélzeti e-segélyhívó 
rendszerrel felszerelt járművek az e-
segélyhívóval összefüggő rendes működési 
állapotukban ne legyenek 
visszakövethetők, és folyamatos nyomon 
követésük ne legyen lehetséges.

A gyártók a 95/46/EK irányelvnek és a 
2002/58/EK irányelvnek megfelelően 
biztosítják, hogy a fedélzeti e-segélyhívó 
rendszerrel felszerelt járművek az e-
segélyhívóval összefüggő rendes működési 
állapotukban ne legyenek 
visszakövethetők, és folyamatos nyomon 
követésük ne legyen lehetséges. A 
fogyasztó hozzájárulásának függvényében 
lehetőség nyílik a kiegészítő és választható 
szolgáltatások e-segélyhívó rendszeren 
keresztüli folyamatos nyomon követésére.

Or. it

Módosítás 98
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kiegészítő szolgáltatások nyújtása esetén 
a fedélzeti e-segélyhívó rendszerrel 
felszerelt járművek nyomon követése csak 
abban az esetben lehetséges, ha a 
felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A szolgáltatóra a 95/46/EK irányelv 
rendelkezései vonatkoznak.

Or. it

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy lehetőség van a fogyasztó által szabadon választott kiegészítő 
és választható szolgáltatások e-segélyhívó rendszeren keresztüli folyamatos nyomon
követésére.

Módosítás 99
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A személyes adatok fedélzeti e-
segélyhívó rendszeren keresztüli 
bármilyen feldolgozásának meg kell 
felelnie a személyes adatok védelmére 
vonatkozó, a 95/46/EK és a 2002/58/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben14a meghatározott 
szabályoknak, különösen annak 
garantálása érdekében, hogy a fedélzeti e-
segélyhívó rendszerrel felszerelt járművek 
a 112-es e-segélyhívóval összefüggő 
rendes működési állapotukban ne 
legyenek folyamatosan nyomon 
követhetőek, és a fedélzeti e-segélyhívó 
rendszer által elküldött minimálisan előírt 
adatok csak a vészhívások megfelelő 
kezeléséhez szükséges legalapvetőbb 
információkat tartalmazzák. Az e-
segélyhívó rendszernek ezért eleget kell 
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tennie a lehető legmagasabb szintű 
adatvédelmi szempontoknak.
_____________
14aAz Európai Parlament és a Tanács 
2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az 
elektronikus hírközlési ágazatban a 
személyes adatok feldolgozásáról és a 
magánélet védelméről (Elektronikus 
hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 
201., 2002.7.31., 37. o.).

Or. en

Módosítás 100
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Kiegészítő szolgáltatások nyújtása 
esetén a fedélzeti e-segélyhívó rendszerrel 
felszerelt járművek nyomon követése csak 
abban az esetben lehetséges, ha a 
felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul. 
A szolgáltatóra a 95/46/EK irányelv 
vonatkozik.

Or. en

Indokolás

A javaslatnak a fogyasztók által a járművekbe beszereltethető kiegészítő és választható 
szolgáltatásokra vonatkozó jelenlegi szövegezése bizonytalanságot okozhat, ami aggasztó. 
Ezzel összefüggésben a javaslat 6. cikkének (1) bekezdésében tisztázni kell, hogy a választható 
és kiegészítő szolgáltatások az e-segélyhívó rendszeren keresztüli folyamatos nyomon 
követésre támaszkodhatnak, amennyiben a fogyasztók hozzájárultak e nyomon követéshez. Ez 
a pontosítás biztosítaná az 5. cikkel való összhangot és a fedélzeti adatplatform más 
szolgáltatók előtti megnyitását.

Módosítás 101
Constance Le Grip
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az e-segélyhívó rendszerrel felszerelt 
jármű tulajdonosa által szabadon 
alkalmazott kiegészítő szolgáltatások 
esetétől eltekintve az e-segélyhívó rendszer 
kizárólag az 5. cikk (2) bekezdésében 
említett veszélyhelyzetekben továbbít 
adatokat.

Or. fr

Módosítás 102
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Minden e-segélyhívó rendszert fizikai 
ki-be kapcsolóval kell felszerelni, amely 
lehetővé teszi a felhasználónak, hogy 
manuálisan teljesen kikapcsolja a 
rendszert.

Or. en

Módosítás 103
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A fedélzeti e-segélyhívó rendszer által 
elküldött minimálisan előírt adatok csak a 
vészhívások megfelelő kezeléséhez 
szükséges legalapvetőbb információkat 

(2) A fedélzeti e-segélyhívó rendszer által 
elküldött minimálisan előírt adatok csak a 
vészhívások megfelelő kezeléséhez 
szükséges legalapvetőbb információkat 
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tartalmazzák. tartalmazzák. Ezek a minimálisan előírt 
adatok csak a vészhívások megfelelő 
kezeléséhez szükséges ideig tárolhatók.

Or. de

Módosítás 104
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A személyes adatok feldolgozásához 
az e-segélyhívó rendszer felhasználójának 
előzetes aktív hozzájárulása szükséges. Ez 
a hozzájárulás nem képezheti az 
adásvételre vonatkozó általános szerződési 
feltételek részét.

Or. en

Módosítás 105
Heide Rühle, Toine Manders, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A gyártók biztosítják, hogy az e-
segélyhívó felhasználói manuálisan 
kikapcsolhatják a fedélzeti e-segélyhívó 
rendszert.

Or. en

Módosítás 106
Josef Weidenholzer
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy 
az e-segélyhívó felhasználói betekintést 
nyerjenek a rájuk vonatkozóan tárolt 
adatokba, és bármikor töröltethessék 
ezeket az adatokat.

Or. de

Módosítás 107
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az e rendelet céljából gyűjtött 
személyes adatok az érintett előzetes aktív 
hozzájárulása nélkül harmadik felek 
számára nem továbbíthatók.

Or. en

Módosítás 108
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 9. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek még pontosabban 
meghatározzák az (1) bekezdésben 
említett, a visszakövethetőségre és a 
nyomon követésre vonatkozó követelményt 
és a magánélet védelmét erősítő 

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 9. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek még pontosabban 
meghatározzák az (1) bekezdésben az e-
segélyhívó funkcióval összefüggésben 
említett, a visszakövethetőségre és a 
nyomon követésre vonatkozó követelményt 
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technológiákat, valamint a (3) bekezdésben 
említett, a személyes adatok 
feldolgozásának és a felhasználók 
tájékoztatásának módozatait.

és a magánélet védelmét erősítő 
technológiákat, valamint a (3) bekezdésben 
az e-segélyhívó funkcióval összefüggésben 
említett, a személyes adatok 
feldolgozásának és a felhasználók 
tájékoztatásának módozatait.

Kiegészítő szolgáltatások nyújtása esetén 
a szolgáltatóra a 95/46/EK irányelv 
rendelkezései vonatkoznak.

Or. it

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy felhasználó magánéletének védelme céljából elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok nem alkalmazandók a felhasználó által kért kiegészítő 
szolgáltatásokra, amelyekre a személyes adatok védelméről szóló hatályos uniós jogszabályok 
vonatkoznak. Fontos biztosítani a különböző szabályozások közötti átfedések elkerülését, 
mivel az aláássa a jogbiztonságot.

Módosítás 109
Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 9. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek még pontosabban 
meghatározzák az (1) bekezdésben 
említett, a visszakövethetőségre és a 
nyomon követésre vonatkozó követelményt 
és a magánélet védelmét erősítő 
technológiákat, valamint a (3) bekezdésben 
említett, a személyes adatok 
feldolgozásának és a felhasználók 
tájékoztatásának módozatait.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 9. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek még pontosabban 
meghatározzák az (1) bekezdésben az e-
segélyhívó funkcióval összefüggésben 
említett, a visszakövethetőségre és a 
nyomon követésre vonatkozó követelményt 
és a magánélet védelmét erősítő 
technológiákat, valamint a (3) bekezdésben 
az e-segélyhívó funkcióval összefüggésben 
említett, személyes adatok feldolgozásának 
és a felhasználók tájékoztatásának 
módozatait.

Kiegészítő szolgáltatások nyújtása esetén 
a szolgáltatóra a 95/46/EK irányelv 
vonatkozik.
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Or. en

Indokolás

Az adatvédelem területére vonatkozó számos különféle, egymást átfedő jogszabály 
valószínűleg jogbizonytalansághoz vezet valamennyi érintett ágazat és a fogyasztók számára 
egyaránt. Ezért egyértelművé kell tenni, hogy ezek a konkrét felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok nem vonatkoznak a fogyasztók által igényelt kiegészítő szolgáltatásokra.

Módosítás 110
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2015. október 1-jétől a nemzeti hatóságok 
csak olyan új járműtípusoknak adnak EK-
típusjóváhagyást a fedélzeti e-segélyhívó 
rendszerük tekintetében, amelyek eleget 
tesznek e rendeletnek és az e rendelet 
alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusoknak. 

A 12. cikkben meghatározott időponttól a 
nemzeti hatóságok csak olyan új 
járműtípusoknak adnak EK-
típusjóváhagyást a fedélzeti e-segélyhívó 
rendszerük tekintetében, amelyek eleget 
tesznek e rendeletnek és az e rendelet 
alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusoknak.

Or. fr

Módosítás 111
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2015. október 1-jétől a nemzeti hatóságok 
csak olyan új járműtípusoknak adnak EK-
típusjóváhagyást a fedélzeti e-segélyhívó 
rendszerük tekintetében, amelyek eleget 
tesznek e rendeletnek és az e rendelet 
alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusoknak.

36 hónappal az e rendelethez kapcsolódó 
utolsó felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
Hivatalos Lapban történő közzétételét 
követően a nemzeti hatóságok csak olyan 
új járműtípusoknak adnak EK-
típusjóváhagyást a fedélzeti e-segélyhívó 
rendszerük tekintetében, amelyek eleget 
tesznek e rendeletnek és az e rendelet 
alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló 
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jogi aktusoknak.

Or. en

Indokolás

Az e-segélyhívás végleges specifikációinak meghatározása előtt az iparnak elegendő idővel 
kell rendelkeznie az e-segélyhívó rendszerek fejlesztéséhez és vizsgálatához, valamint 
ismernie kell az e rendelethez kapcsolódó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott követelményeket is. Ezenkívül az is célszerű lenne, hogy az e-segélyhívó 
rendszerek e rendelet hatálya alá tartozó járművekbe történő kötelező beszerelése előtt vagy 
azzal egy időben rendelkezésre álljon a szükséges infrastruktúra.

Módosítás 112
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2015. október 1-jétől a nemzeti hatóságok 
csak olyan új járműtípusoknak adnak EK-
típusjóváhagyást a fedélzeti e-segélyhívó 
rendszerük tekintetében, amelyek eleget 
tesznek e rendeletnek és az e rendelet 
alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusoknak.

2015. október 1-jétől a nemzeti hatóságok 
csak olyan új járműtípusoknak adnak EK-
típusjóváhagyást a fedélzeti e-segélyhívó 
rendszerük, valamint a fedélzeti rendszer 
kölcsönös átjárhatósága, szabványos és 
nyílt hozzáférhetősége tekintetében, 
amelyek eleget tesznek e rendeletnek és az 
e rendelet alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak, 
amennyiben 2014. április 1-jéig:
a) az 5. cikk (7) bekezdésében említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és 
szabványok hatályba léptek; és
b) az 5. cikk (3) bekezdésében említett 
helymeghatározási szolgáltatások kezdeti 
műveleti képessége készen áll.

Or. en

Módosítás 113
Olga Sehnalová
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Ez a rendelet nem vonatkozik a kis 
sorozatban gyártott járművekre.

Or. en

(Összhangban a (11) preambulumbekezdéssel és a melléklet 3. b) pontjával.)

Módosítás 114
Olga Sehnalová

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság mentességet adhat egyes 
M1 és N1 kategóriájú járművekre vagy
járműosztályokra a fedélzeti e-segélyhívó 
rendszerek beépítésének 4. cikkben 
meghatározott kötelezettsége alól, 
amennyiben egy, a Bizottság által végzett 
vagy megbízásba adott költség-haszon 
elemzés szerint – valamennyi vonatkozó 
biztonsági szempontot figyelembe véve –
az ilyen rendszerek alkalmazása az érintett 
járműben vagy járműosztályban nem 
helyénvaló.

(1) A Bizottság mentességet adhat egyes 
M1 és N1 kategóriájú járműosztályokra a 
fedélzeti e-segélyhívó rendszer
beépítésének 4. cikkben meghatározott 
kötelezettsége alól, amennyiben egy, a 
Bizottság által végzett vagy megbízásba 
adott költség-haszon elemzés szerint –
valamennyi vonatkozó biztonsági 
szempontot figyelembe véve – a fedélzeti 
e-segélyhívó rendszer beépítése nem 
bizonyul elengedhetetlennek a közúti 
biztonság további javításához, mivel az 
érintett járműosztályt elsősorban nem 
közúti használatra tervezték, vagy nem 
rendelkezik megfelelő aktiváló 
mechanizmussal. Ezen mentességek 
száma korlátozott.

Or. en

Módosítás 115
Olga Sehnalová

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 9. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek meghatározzák az (1) 
bekezdésben említett mentességeket. A 
szóban forgó mentességek a különleges 
rendeltetésű járművekre és a légzsák 
nélküli járművekre vonatkoznak, és 
számuk korlátozott.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 9. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek meghatározzák az (1) 
bekezdésben említett mentességeket. 

Or. en

Módosítás 116
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az 5. cikk (7) bekezdése, a 6. cikk (4) 
bekezdése és a 8. cikk (2) bekezdése 
alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
értesítést követő kéthónapos időtartam 
leteltéig sem az Európai Parlament, sem a 
Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

(5) Az 5. cikk (7) bekezdése, a 6. cikk (4) 
bekezdése és a 8. cikk (2) bekezdése 
alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
értesítést követő három hónapos időtartam 
leteltéig sem az Európai Parlament, sem a 
Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

Or. de

Módosítás 117
Josef Weidenholzer
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Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a 6. cikkben foglalt rendelkezések 
megsértése.

Or. de

Módosítás 118
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Jelentéstétel

A Bizottság jelentést készít a 
Parlamentnek és a Tanácsnak arra 
vonatkozóan, milyen mértékben készültek 
fel az egyes tagállamok távközlési és 
KBVP-infrastruktúrái az e-segélyhívó 
rendszer bevezetésére. Amennyiben a 
jelentésből egyértelműen az derül ki, hogy 
az e-segélyhívó infrastruktúra nem fog 
minden tagállamban működni a kötelező 
e-segélyhívó rendszerekre vonatkozó 
típus-jóváhagyási követelmények 
bevezetése előtt, a Bizottság indítványozza 
e rendelet arra vonatkozó módosítását, 
hogy felülvizsgálják a 12. cikkben említett
alkalmazási időpontot.

Or. en

Indokolás

Célszerű lenne, hogy az e-segélyhívó rendszerek e rendelet hatálya alá tartozó járművekbe 
történő kötelező beszerelése előtt vagy azzal egy időben rendelkezésre álljon a szükséges 
infrastruktúra.
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Módosítás 119
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
10 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10b. cikk
Felülvizsgálat

Az érdekeltekkel való széleskörű 
konzultációt és egy előzetes 
hatásvizsgálatot követően a Bizottság ...-
ig* jelentést készít a Parlamentnek és a 
Tanácsnak egy olyan kölcsönösen 
átjárható, szabványosított, biztonságos és 
nyílt hozzáférésű platformra vonatkozó 
műszaki követelmények bevezetésének 
megvalósíthatóságáról, amely a fedélzeti 
e-segélyhívó rendszer alapjául szolgálhat 
mind járműjavítási és -karbantartási 
célokból, mind a jövőbeni fedélzeti 
alkalmazások és szolgáltatások céljából, 
és adott esetben ezt jogalkotási javaslattal 
egészíti ki.
______________
* HL: kérjük a dátumok beilleszteni: e 
rendelet hatálybalépését követő két év.

Or. en

Módosítás 120
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ezt a rendeletet 2015. október 1-jétől kell 
alkalmazni.

Ezt a rendeletet annak és az ahhoz 
kapcsolódó felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusoknak az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 36 
hónap elteltével kell alkalmazni.
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Or. fr

Módosítás 121
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet 2015. október 1-jétől kell 
alkalmazni.

Ezt a rendeletet az e rendelethez 
kapcsolódó utolsó felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus Hivatalos Lapban való 
kihirdetését követő 36 hónap elteltével kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Az e-segélyhívás végleges specifikációinak meghatározása előtt az iparnak elegendő idővel 
kell rendelkeznie az e-segélyhívó rendszerek fejlesztéséhez és vizsgálatához, valamint 
ismernie kell az e rendelethez kapcsolódó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
meghatározott követelményeket is.

Módosítás 122
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet 2015. október 1-jétől kell 
alkalmazni.

Ezt a rendeletet 2017. október 1-jétől kell 
alkalmazni.

Or. de

Módosítás 123
Olga Sehnalová

Rendeletre irányuló javaslat
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Melléklet – 6 pont
2007/46/EK irányelv
XI melléklet – 1 függelék – 71 tétel

A Bizottság által javasolt szöveg

a XI. melléklet 1. függelékében a táblázat a következő 71. tétellel egészül ki:
Sorszá
m

Tárgy Jogszabály M1 ≤
2 500 (1) 
kg

M1 >
2 500 (1) kg

M2 M3

71. e-
segélyhív
ó 
rendszer

[…]/EU 
rendelet

A A N/A N/A

Módosítás

törölve

Or. en

Összhangban a (12) preambulumbekezdéshez és a 8. cikkhez fűzött módosításokkal.


