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RÖVID INDOKOLÁS

Az e-segélyhívó az e-biztonsági alkalmazások körébe tartozik, amelynek célja legfőképp a 
közúti balesetek következményeinek enyhítése. Az e-segélyhívót úgy tervezték meg, hogy 
súlyos baleset esetén automatikusan segélyhívást kezdeményezzen. A baleset azonnali 
bejelentése és a hely pontos meghatározása csökkenti a hatékony segítségnyújtáshoz 
szükséges időt, mivel a segélyszolgálatok gyorsabban kiérnek a baleset helyszínére.

Az előadó úgy véli, hogy az e-segélyhívó főbb előnyei a következők: a baleset helyének 
könnyebb és gyorsabb azonosítása, a forgalom elterelése érdekében hozott intézkedések 
gyorsabb elfogadása (így csökkentve a balesetek által okozott torlódásokat, és megelőzve a 
másodlagos baleseteket), gyorsan beérkező és pontos információ (így megelőzve, hogy a 
balesetben érintettek súlyos egészségkárosodást szenvedjenek), alapvető műszaki adatok 
továbbítása (amely lehetővé teszi a segélyszolgálatok számára, hogy előre felkészülhessenek a 
beavatkozásra) és kölcsönösen átjárható, összeegyeztethető üzenet (amely elhárítja a 
járműben lévők és a KBVP-operátor közötti nyelvi akadályokat, ami kiemelt fontosságú az 
európai többnyelvű környezetben).

Az előadó üdvözli az egész Unióra kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó rendszer 
kiépítéséről szóló határozatra irányuló javaslatot, valamint annak az egész Unióra kiterjedő, 
összehangolt és egységes e-segélyhívó rendszer kiépítésére, illetve a szolgáltatás kölcsönös 
átjárhatóságának és folyamatosságának Európa-szerte való biztosítására irányuló célkitűzését. 
Ez összhangban áll az Európai Parlament azon, számos alkalommal kifejtett véleményével, 
hogy támogatja az e-segélyhívó rendszer bevezetését, ideértve annak kötelező kiépítését is. 
„Az e-segélyhívó: új 112-es szolgáltatás a polgárok számára” című, 2012 júliusában nagy 
többséggel elfogadott állásfoglalásában az Európai Parlament sajnálatának adott hangot az 
e-segélyhívó rendszer bevezetése területén tapasztalható késedelem és az előrehaladás hiánya 
miatt, valamint sürgette a Bizottságot, hogy javasoljon szabályozási intézkedéseket a további 
késlekedések elkerülése végett.

A javaslat arra kötelezi a tagállamokat, hogy 2015. október 1-jéig építsék ki területükön az 
e-segélyhívások megfelelő fogadásához és kezeléséhez szükséges közbiztonsági válaszpontok 
infrastruktúráját. Az előadó úgy véli, hogy ennek az időpontnak a késleltetése rossz 
benyomást tehet az érdekeltekre, valamint zavart és további késedelmeket okozhat ennek az 
életmentő technológiának a bevezetésében.

A KBVP-infrastruktúra fejlesztését a tagállamoknak azon a módon kell elvégezniük, amely 
nemzeti/helyi architektúrájukhoz a leginkább illeszkedik, figyelembe véve az egyes 
tagállamokra jellemző sajátos problémákat és körülményeket. Valamennyi tagállamnak 
képesnek kell lennie arra, hogy sürgősségi segélyszolgálataikat a legköltséghatékonyabb és a 
saját igényeiknek a leginkább megfelelő módon szervezzék meg, ideértve a nem vészhelyzeti 
hívások kiszűrésének lehetőségét is. Az előadó üdvözli azt a tényt, hogy a tagállamok 
szabadon eldönthetik, hogy a hívások kiszűrésére külön központot fognak-e bevezetni, vagy 
ugyanazon közbiztonsági válaszpontokon fogják fogadni őket, mint amelyek a 112-es e-
segélyhívásokat kezelik, vagy bármilyen más megoldást alkalmaznak, valamint hogy a 
tagállamok szabad kezet kapnak az e-segélyhívások fogadási módjának megtervezésénél.

Az e-segélyhívót egy közszolgáltatású segélyhívó szolgáltatásnak tervezték. Ezért az előadó 
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úgy véli, hogy az e-segélyhívónak ingyenesnek kell lennie, és Európa valamennyi 
úthasználójának javát kell szolgálnia.

Az előadó meg van győződve arról, hogy az e-segélyhívó rendszerrel, annak előnyeivel, 
használatával és funkcióival kapcsolatos tudatosságnövelő kampányokat mind a Bizottságnak, 
mind a tagállamoknak támogatniuk kell annak érdekében, hogy a nagyközönség jobban 
megérthesse az e-segélyhívó rendszert, valamint hogy elmagyarázhassák, hogy egy ilyenfajta 
segélyszolgálat hasznos a társadalom számára. A célzott kampányokon keresztül közvetített 
gyakorlati információ a szolgáltatás félreértésének vagy helytelen használatának kockázatát is 
csökkenti. 

A javaslatban meghatározott tagállami kötelezettségeken felül azonban az e-segélyhívó nem 
tud megfelelően működni más érdekeltek – kiváltképp a gépjárműgyártók és a mobilhálózat-
üzemeltetők – bevonása nélkül. Az előadó ezért felszólítja az érdekelteket és a tagállamok 
képviselőit, hogy szorosan működjenek együtt annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az 
e-segélyhívó szolgáltatás bevezetését, valamint hogy annak előnyeiből minden uniós 
állampolgár részesülhessen.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS HATÁROZATA

az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen 
átjárható e-segélyhívó szolgáltatás 
kiépítéséről

a 112-es szolgáltatásra épülő, az EU 
egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-
segélyhívó szolgáltatás kiépítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

Or. en

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az e-segélyhívó szolgáltatás nyújtását 
a Bizottság és a tagállamok által szervezett 
tudatosságnövelő kampányoknak kell 
kísérniük, amelyek elmagyarázzák a 
polgároknak az új rendszer előnyeit és 
funkcióit. A kampány célja a felhasználók 
tájékoztatása arról, hogy hogyan kell 
helyesen használni a rendszert és így 
kiküszöbölni a nem sürgősségi hívásokat.

Or. en

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
az e-segélyhívó szolgáltatás ingyenes 
legyen az e-segélyhívó felhasználói 
számára.

Or. en

Indokolás

Az e-segélyhívó egy közszolgáltatású segélyszolgálat, és használatának ingyenesnek kell 
lennie.


