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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva (például: „ABCD”). A szövegváltoztatást 
a helyettesítendő szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új 
szöveg félkövér dőlt szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási 
követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0316 – C7-0174/2013 – 2013/0165(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0316),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0174/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. szeptember 19-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 
véleményére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási 
követelményekről és a 
2007/46/EK irányelv módosításáról

a 112-es szolgáltatáson alapuló fedélzeti 
e-segélyhívó rendszer kiépítésével 
összefüggő típus-jóváhagyási 
követelményekről és a 
2007/46/EK irányelv módosításáról

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

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közúti közlekedés biztonsága terén 
2003 óta a kiemelt uniós prioritások 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 egy sor 
kezdeményezés elindítására került sor, de 
ezek eddig még nem idéztek elő kellő 
előrelépést.

Or. en
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Módosítás 3

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 az új 
személygépjárművekre és a könnyű 
haszongépjárművekre (M1 és N1 
kategória) vonatkozik majd, amelyek 
esetében már létezik a szükséges aktiváló 
mechanizmus. A Bizottságnak egy 
jogalkotási javaslat előterjesztése 
érdekében tovább kell vizsgálnia a 
fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
alkalmazására vonatkozó követelmény 
közeljövőbeli kiterjesztésének lehetőségét, 
hogy más járműkategóriákra, például 
nehéz tehergépjárművekre, autóbuszokra 
és motorkerékpárokra is kiterjedjen.

Or. en

Indokolás

A bizottsági hatásvizsgálat alapján – bár további vizsgálatra van szükség – a fedélzeti e-
segélyhívó rendszer kötelező beszerelése a közeljövőben kiterjeszthető a motorkerékpárokra. 
A tehergépkocsiknak és az autóbuszoknak szintén előnyös lenne az e-segélyhívó szolgáltatás 
európai megvalósítása.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A 112-es egységes európai segélyhívó 
számon („112-es segélyhívó szám”) 
alapuló, az Unió egészére kiterjedő, 
kölcsönösen átjárható e-segélyhívó 
közszolgáltatás párhuzamosan létezhet az 
e-segélyhívó magánszolgáltatásokkal 
(harmadik fél szolgáltatása által 
támogatott e-segélyhívó rendszerekkel), 
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feltéve hogy a fogyasztóknak nyújtott 
szolgáltatás folyamatosságának 
biztosításához szükséges intézkedéseket 
elfogadják. A 112-es segélyhívó számon 
alapuló, e-segélyhívó közszolgáltatás 
folyamatosságának valamennyi 
tagállamban, a jármű teljes élettartama 
során történő biztosítása és annak 
garantálása érdekében, hogy a 112-es 
segélyhívó számon alapuló e-segélyhívó 
közszolgáltatás mindig automatikusan 
rendelkezésre álljon, minden járművet fel 
kell szerelni a 112-es segélyhívó számon 
alapuló, e-segélyhívó közszolgáltatással, 
függetlenül attól, hogy a jármű vásárlója 
magánmegoldást választ-e vagy sem.

Or. en

Indokolás

A harmadik fél szolgáltatása által támogatott e-segélyhívó rendszerek párhuzamosan 
létezhetnek a 112-es segélyhívó számon alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszerrel, feltéve 
hogy a 112-es segélyhívó számon alapuló e-segélyhívó rendszer legalább biztonsági 
lehetőségként mindig rendelkezésre áll.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A fogyasztók számára reális 
áttekintést kell nyújtani a fedélzeti e-
segélyhívó rendszerről és a 
magánszolgáltatású 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 
alkalmazásainak beszerzése esetén 
várható szintjéről és a vonatkozó 
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költségekről.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók számára világos tájékoztatást kell nyújtani a fedélzeti e-segélyhívó rendszer és a 
harmadik fél szolgáltatása keretében biztosított e-segélyhívó rendszer közötti különbségekről, 
a magánrendszerek funkcióiról, arról a lehetőségről, hogy bármikor áttérhetnek az EU 
egészére kiterjedő e-segélyhívó szolgáltatásra, valamint a harmadik fél szolgáltatók által 
elvégzett adatfeldolgozásról.

Módosítás 6

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. A
kiegészítő szolgáltatásokat azonban úgy 
kell megtervezni, hogy ne vonják el 
fokozottan a járművezető figyelmét és 
megfeleljenek a védelemre, biztonságra, 
az adatvédelemre és a magánélet 
védelmére vonatkozó egyértelmű 
szabványoknak. Az említett 
szolgáltatásoknak mindig választhatónak 
kell lenniük a fogyasztók számára.

Or. en

Módosítás 7

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, és egy olyan 
kölcsönösen átjárható és nyílt hozzáférésű 
platformon kell alapulnia, 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 való konzultációk 
alapján haladéktalanul meg kell 
vizsgálnia minden lehetőséget egy nyílt 
hozzáférésű platform támogatására és 
biztosítására, és adott esetben e célból 
jogalkotási javaslatot kell benyújtania.

Or. en

Indokolás

E szakaszban a nyílt hozzáférésű platform biztosítása további késedelemhez vezethet a 112-es 
hívószámú vészhelyzeti e-segélyhívó rendszer annak érdekében történő működőképessé 
tételében, hogy Unió-szerte kibontakozzanak az előnyei az úthasználók számára. Ugyanakkor 
a Bizottságnak még koncentráltabb munkát kell végeznie a hozzáadott értéket képviselő 
szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek további előnyöket teremthetnek a fogyasztók 
számára. Főleg azt kell pontosítani, hogy a magánszolgáltatású e-segélyhívó rendszert 
biztosító vagy a hozzáadott értéket képviselő szolgáltatásokat nyújtó harmadik felek milyen 
feltételek mellett férhetnek hozzá a fedélzeti rendszerben tárolt adatokhoz.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A kiegészítő fedélzeti alkalmazások 
vagy szolgáltatások bevezetése nem 
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késleltetheti e rendelet hatálybalépést vagy 
alkalmazását.

Or. en

Indokolás

Az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítése 
fontos előrelépés a közúti közlekedésbiztonság terén, ennélfogva nem szenvedhet további 
késedelmet.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Biztonsági vonatkozású 
rendszerként az e-segélyhívó a lehető 
legmagasabb szintű megbízhatóságot 
igényli. Biztosítani kell ezért a 
minimálisan előírt adatok és a hangátvitel 
pontosságát és a minőséget, és a fedélzeti 
e-segélyhívó rendszer hosszú 
élettartamának és tartósságának 
garantálása érdekében egységes vizsgálati 
rendszert kell kidolgozni. Ez a .../..../EU 
rendelettel1* összhangban elvégzett 
időszakos műszaki vizsgálatok körébe 
tartozik.  A vizsgálatra vonatkozó részletes 
rendelkezéseket a rendelet vonatkozó 
mellékletének kell tartalmaznia.
__________________
1 A gépjárművek és pótkocsijaik időszakos 
műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
-i .../.../EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (HL L ...). 
*HL: Kérem, illessze be a 
2012/0184(COD) dokumentum számát, 
időpontját és kihirdetési hivatkozását.

Or. en
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Indokolás

A fedélzeti e-segélyhívó rendszerrel felszerelt járművek több évig intenzíven működtethetők 
anélkül, hogy súlyos autóbalesetben megsérülnének, így előfordulhat, hogy a 112-es 
hívószámú e-segélyhívót ezen idő alatt egyáltalán nem aktiválják. Ahhoz, hogy az e-segélyhívó 
rendszer bármikor automatikusan kezdeményezhessen 112-es segélyhívást, a rendszer 
vizsgálatát időszakosan el kell végezni annak érdekében, hogy működése a jármű teljes 
élettartama alatt biztosított legyen.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A 2007/46/EK irányelv szerint a kis 
sorozatban gyártott járművek mentesülnek 
az utasok frontális ütközés és oldalirányú 
ütközés esetén való védelmére vonatkozó 
követelmények alól. Ezért ezekre a 
járművekre vonatkozóan nem kell előírni, 
hogy eleget tegyenek az e-segélyhívóval 
összefüggő követelményeknek.

(11) A 2007/46/EK irányelv szerint a kis 
sorozatban gyártott járművek mentesülnek 
az utasok frontális ütközés és oldalirányú 
ütközés esetén való védelmére vonatkozó 
követelmények alól. Ezért ezekre a 
járművekre vonatkozóan nem kell előírni, 
hogy eleget tegyenek az e-segélyhívóval 
összefüggő, e rendeletben meghatározott
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 11

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezt a rendelet 2015. október 1-jétől kell alkalmazni és a gyártóknak e napig alkalmazkodniuk 
kell a műszaki követelményekhez.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásában a 
2007/46/EK irányelv 3. cikkében és a 
305/201312/EU felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet12 2. cikkében foglalt 
fogalommeghatározásokon kívül az alábbi 
fogalommeghatározások alkalmazandók:

E rendelet alkalmazásában a 
2007/46/EK irányelv 3. cikkében foglalt 
fogalommeghatározásokon kívül az alábbi 
fogalommeghatározások alkalmazandók:

__________________
12 HL L 91., 2013.4.3., 1. o.

Or. en

Indokolás

A Bizottság 305/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletére való hivatkozás gyakorlatilag 
azt jelentené, hogy a Bizottság az ebben a javaslatban szereplő fogalommeghatározásokat a 
felhatalmazáson alapuló rendeletben foglalt vonatkozó fogalommeghatározás módosításával 
módosíthatja. Mivel az e cikkben foglalt fogalommeghatározások a rendelet alapvető 
fontosságú elemeinek minősülnek, a jelentésük meghatározására vonatkozó hatáskör nem 
ruházható át a Bizottságra.

Módosítás 13

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 segélyhívó rendszer, amely a 
fedélzeti berendezésből, valamint az e-
segélyhíváshoz szükséges adattovábbítás 
indítására, kezelésére szolgáló 
eszközökből áll, amely nyilvános, mobil, 
vezeték nélküli hírközlési hálózatok 
segítségével minimálisan előírt szabványos 
adatokat továbbít, és a 112-es segélyhívó 
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számon alapuló hangátviteli csatornát hoz 
létre a járműben tartózkodók és egy 
közbiztonsági válaszpont között;

Or. en

Indokolás

Az e-segélyhívónak az EU egészére kiterjedő, nyilvános segélyhívó rendszernek kell lennie.

Módosítás 14

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.

törölve

Or. en

Indokolás

A két fogalommeghatározás e cikkben javasoltak szerinti összekapcsolása rendkívül zavaró, 
mivel a kifejezések hasonlónak tűnnek vagy legalábbis egymással összefüggőnek, de a 
fogalommeghatározások átfedik egymást és egyáltalán nincsenek összhangban, eltérő 
terminológiát alkalmaznak.  A zavar elkerülése érdekében a második fogalommeghatározást 
törölni kell, és csak az elsőt kell alkalmazni a szöveg egészében.

Módosítás 15

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

2a. „e-segélyhívás”: egy járműből a 112-
es segélyhívó számra érkező segélyhívás, 
amelyet a fedélzeti e-segélyhívó 
rendszeren keresztül indítanak;

Or. en

Indokolás

E rendelet alkalmazásában ez a fogalommeghatározás alapvető fontosságú elem, ennélfogva 
magának a javaslatnak a szövegében kell meghatározni.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. „közbiztonsági válaszpont” (KBVP) : 
konkrét helyszín, ahol a beérkező 
segélyhívások első fogadása egy tagállam 
hatósága vagy az érintett tagállam által 
elismert magánszervezet felelőssége 
mellett történik;

Or. en

Indokolás

E rendelet alkalmazásában ez a fogalommeghatározás alapvető fontosságú elem, ennélfogva 
magának a javaslatnak a szövegében kell meghatározni.

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. „minimálisan előírt adatok” : az 
EN 15722 szabványban (Közúti szállítási 
és közlekedési telematika – E-biztonság –
Az e-segélyhívó rendszer által küldött 
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minimálisan előírt adatok) meghatározott, 
az e-segélyhívási KBVP-hez továbbított 
információk;

Or. en

Indokolás

E rendelet alkalmazásában ez a fogalommeghatározás alapvető fontosságú elem, ennélfogva 
magának a javaslatnak a szövegében kell meghatározni.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2d. „járművön belüli eszközök” : olyan 
berendezések a járművön belül, amelyek 
hozzáféréssel rendelkeznek vagy 
hozzáférést biztosítanak a járművel 
kapcsolatos azon adatokhoz, amelyek 
szükségesek az e-segélyhívási tranzakciók 
nyilvános, mobil, vezeték nélküli 
távközlési hálózaton keresztül történő 
lebonyolításához;

Or. en

Indokolás

E rendelet alkalmazásában ez a fogalommeghatározás alapvető fontosságú elem, ennélfogva 
magának a javaslatnak a szövegében kell meghatározni.

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2e. „nyilvános mobil, vezeték nélküli 
távközlési hálózat” : olyan, vezeték nélküli 
távközlési hálózat, amely – a 2002/21/EK1

és a 2002/22/EK2 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel összhangban –



PR\1006297HU.doc 17/28 PE521.605v01-00

HU

nyilvánosan elérhető;
__________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. 
március 7-i 2002/21/EK irányelve 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. 
március 7-i 2002/22/EK irányelve 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.).

Or. en

Indokolás

E rendelet alkalmazásában ez a fogalommeghatározás alapvető fontosságú elem, ennélfogva 
magának a javaslatnak a szövegében kell meghatározni.

Módosítás 20

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 fel van szerelve 
beépített fedélzeti e-segélyhívó rendszerrel.

Or. en

Indokolás

Noha az e-segélyhívó funkció biztosítása bizonyos mértékig nomád megoldások (például 
mobiltelefon) alkalmazásával is elérhető, a típusjóváhagyást újonnan megszerző járművekre 
vonatkozó kötelező bevezetésnek beépített fedélzeti berendezésen kell alapulnia, mivel e 
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nomád eszközök eltávolíthatók, illetve feledékenységből elmaradhat aktiválásuk.

Módosítás 21

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, a járművön 
belüli egy vagy több érzékelő és/vagy 
processzor aktiválásával érzékelt súlyos 
baleset esetén a rendszer automatikusan e-
segélyhívást kezdeményezzen a 112-es 
segélyhívó számra.

Or. en

Indokolás

Mivel a gyártók e feltétlenül döntő fontosságú kötelezettségének meghatározása a súlyos 
baleset pontatlan kifejezéséhez kapcsolódik, közelebbről meg kell határozni, hogy súlyos 
baleset akkor fordul elő, amikor a járművön belül legalább egy érzékelő és/vagy processzor a 
balesetet ilyennek érzékeli és bekapcsol.

Módosítás 22

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 segélyhívó számra manuálisan is 
lehessen e-segélyhívást kezdeményezni.

Or. en

Indokolás

Valamennyi új járműtípust fel kell szerelni fedélzeti e-segélyhívó rendszerrel.
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Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első és második albekezdés nem érinti 
a járműtulajdonos azon jogát, hogy a 
fedélzeti e-segélyhívó rendszeren kívül egy 
másik, a járműbe épített vészhelyzeti 
segélyhívó rendszert használjon, amely 
hasonló szolgáltatást nyújt. Ebben az 
esetben ennek a másik segélyhívó 
rendszernek meg kell felelnie az 
EN 16102 „Intelligens közlekedési 
rendszer – E-biztonság – Harmadik felek 
szolgáltatásai által támogatott e-
segélyhívás – Működési követelmények” 
szabványnak, és a gyártók és a 
szolgáltatók igazolják, hogy a fedélzeti 
rendszer tartalmaz egy kapcsoló 
mechanizmust, amely biztosítja, hogy 
egyszerre csak egy rendszer aktív, és hogy 
az e-segélyhívó rendszer automatikusan 
bekapcsol abban az esetben, ha a másik 
segélyhívó rendszer nem működik.

Or. en

Indokolás

A harmadik fél szolgáltatása által támogatott e-segélyhívó rendszerek párhuzamosan 
létezhetnek a 112-es segélyhívó számon alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszerrel, feltéve 
hogy a 112-es segélyhívó számon alapuló e-segélyhívó rendszer legalább biztonsági 
lehetőségként mindig rendelkezésre áll.

Módosítás 24

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 e-segélyhívó rendszerekben 
található vevők kompatibilisek legyenek a 
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navigációs rendszerek, köztük a Galileo- és 
az EGNOS-rendszer nyújtotta 
helymeghatározási szolgáltatásokkal.

műholdas navigációs rendszerek, köztük a 
Galileo- és az EGNOS-rendszer nyújtotta 
helymeghatározási szolgáltatásokkal.

Or. en

Indokolás

A „fedélzeti rendszer” fogalommeghatározás törlésével kapcsolatos módosítás.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A típusjóváhagyás céljára csak azokat a 
fedélzeti e-segélyhívó rendszereket szabad 
elfogadni, amelyeken vizsgálatot lehet 
végezni.

(4) A típusjóváhagyás céljára csak azokat a 
beépített fedélzeti e-segélyhívó 
rendszereket szabad elfogadni, amelyeken 
vizsgálatot lehet végezni.

Or. en

Indokolás

Noha az e-segélyhívó funkció biztosítása bizonyos mértékig nomád megoldások (például 
mobiltelefon) alkalmazásával is elérhető, a típusjóváhagyást újonnan megszerző járművekre 
vonatkozó kötelező bevezetésnek beépített fedélzeti berendezésen kell alapulnia, mivel e 
nomád eszközök eltávolíthatók, illetve feledékenységből elmaradhat aktiválásuk.

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A gyártók igazolják, hogy az önteszt 
során vagy azt követően érzékelt olyan 
kritikus rendszerhiba esetén, amely az e-
segélyhívás végrehajtására való képesség 
hiányához vezetne, a jármű utasai 
figyelmeztetést kapnak.

Or. en
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Módosítás 27

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. en

Indokolás

A könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás 
tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk 
elérhetőségéről szóló 715/2007/EK rendeletben meghatározott, a gyártóknak a járműjavítási 
és -karbantartási információk elérhetőségére vonatkozó kötelezettségével való összehangolás.

Módosítás 28

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 alkalmazott részletes 
műszaki követelmények és vizsgálatok 
vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A 2007/46/EK irányelv módosításairól már rendelkezik e javaslat 11. cikke. Elfogadását 
követően e rendelet és a rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
külön rendeletet alkotnak az ezen irányelvben előírt EK-típus-jóváhagyási eljárás 
összefüggésében.
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

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 
követelmények és vizsgálatok a (2), a (3), a 
(4) és a (6) bekezdésben megállapított 
követelményeken, valamint adott esetben a 
következő szabványokon alapulnak:

Or. en

Indokolás

A (2) bekezdés rendkívül fontos, az e-segélyhívó működéséhez kapcsolódó követelményt 
határoz meg, amelyet figyelembe kell venni a részletes műszaki követelmények és vizsgálatok 
megállapításakor.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az adatok fedélzeti rendszerben való 
megőrzésének időtartama;

f) az adatok fedélzeti e-segélyhívó
rendszerben való megőrzésének 
időtartama;

Or. en

Indokolás

A „fedélzeti rendszer” fogalommeghatározás törlésével kapcsolatos módosítás.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – i pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. minden szükséges további információ a 
személyes adatoknak e-segélyhívó 
magánszolgáltatással és/vagy egyéb 
hozzáadott értéket képviselő 
szolgáltatásokkal összefüggésben történő 
feldolgozásáról.

i. minden szükséges további információ a 
személyes adatoknak e-segélyhívó 
magánszolgáltatással és/vagy egyéb 
hozzáadott értéket képviselő 
szolgáltatásokkal összefüggésben történő 
feldolgozásáról, külön figyelemmel arra, 
hogy különbségek lehetnek a fedélzeti e-
segélyhívó rendszeren és a 
magánszolgáltatású e-segélyhívó 
rendszereken vagy egyéb, hozzáadott 
értéket képviselő szolgáltatásokon 
keresztül elvégzett adatfeldolgozás között, 
különös tekintettel a jármű folyamatos 
nyomon követésére.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók számára további világos információkat kell nyújtani a harmadik fél szolgáltatók 
által végrehajtott adatfeldolgozásról.

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A gyártók a járművel együtt átadott 
műszaki dokumentáció részeként 
megadják a (3) bekezdésben 
maghatározott információkat.

Or. en

Indokolás

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információk fogyasztókkal való közlésének 
módját is tisztázni kell.
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Módosítás 33

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.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A Bizottság által gyűjtött adatok szerint 2012-ben az európai közutakon több mint egymillió 
közúti balesetben hozzávetőleg 28 000 ember vesztette életét, 1,5 millióan pedig megsérültek. 
A halálozások és sérülések már önmagukban is tragikus veszteséget jelentenek, de emellett 
évente mintegy 130 milliárd euróra tehető gazdasági terhet rónak a társadalomra. 

Az Unió szilárdan elkötelezett a közúti balesetek számának csökkentése, valamint 
következményeik mérséklése iránt. Amikor az Unió egész területén kiépül és működik és 
minden egyes járművezető számára rendelkezésre áll, az e-segélyhívó jelentősen hozzá fog 
járulni e célkitűzések eléréséhez. Az e-segélyhívó rendszer fő előnye a közúti balesetek miatt 
bekövetkező halálesetek számának csökkentése és a közúti balesetek által okozott sérülések 
súlyosságának enyhítése annak köszönhetően, hogy a készenléti szolgálatok gyorsabban 
érhetnek a baleset helyszínére.

Miután már hosszú ideig az e-segélyhívó rendszer bevezetésének legjelentősebb támogatói 
közé tartozott, az Európai Parlament 2012. július 12-én nagy többséggel elfogadta a Belső 
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságnak és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságnak „az 
e-segélyhívó szolgáltatásról: egy új 112-es szolgáltatás a polgárok számára” című együttes 
jelentését, és az előadó örömére szolgált, hogy Dieter-Lebrecht Kochhal együtt a jelentés 
előadója lehetett. Sajnálatát kifejezve az e-segélyhívás önkéntes bevezetése területén 
tapasztalható késedelem és az előrehaladás hiánya miatt, a jelentés felhívta a figyelmet arra, 
hogy a Bizottság hatásvizsgálata szerint kizárólag az e-segélyhívás jogalkotási intézkedés 
révén történő kötelező bevezetésével lehet minden tekintetben kedvező hatást elérni. A 
Parlament ezenkívül felkérte a Bizottságot, hogy a 2007/46/EK irányelv keretében terjesszen 
elő javaslatot annak biztosítása érdekében, hogy 2015-ig valamennyi tagállamban valamennyi 
újonnan típusjóváhagyással ellátott autóban kötelezően bevezessék a közszolgáltatásként 
működő, a 112-n alapuló e-segélyhívó rendszert.

Az előadó ezért üdvözli a járművek fedélzeti e-segélyhívó rendszerrel való felszerelésére 
vonatkozó követelmény bevezetésére irányuló bizottsági javaslatot, amelyet az EU egészére 
kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó kiépítéséről szóló javaslattal együtt terjesztettek 
elő. Elfogadása esetén ez a két javaslat kiegészíti az e-segélyhívóra vonatkozó 
keretszabályozást annak biztosítása érdekében, hogy 2015 októberétől a személygépkocsik és 
a könnyűgépjárművek minden új modellje fel legyen szerelve a 112-es hívószámú e-
segélyhívóval és létrejöjjön a szükséges infrastruktúra az e-segélyhívások segélyhívási 
központokban történő megfelelő fogadásához és kezeléséhez. Ez fogja biztosítani az EU 
egészére kiterjedő e-segélyhívó szolgáltatás kompatibilitását, kölcsönös átjárhatóságát és 
folyamatosságát. 

Az előadó úgy gondolja, hogy mindkét javaslat igen nagy mértékben összhangban van azzal, 
amit a Parlament kért, és javasolja az alapvető elemek jóváhagyását. Ezáltal és a bizottsági 
javaslatok gyors megvizsgálásával a Parlament továbbra is vezető szerepet töltene be az e-
segélyhívás bevezetésének támogatói körében, ennélfogva kivenné a részét abból, hogy az e-
segélyhívás az elfogadott 2015-ös határidőre megvalósuljon.
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Ami a fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási 
követelményekről szóló javaslatot illeti, amely e jelentés tárgyát képezi, az előadó különösen 
támogatja a bizottsági javaslatot és az általa elérni kívánt célokat. Vannak azonban olyan 
konkrét szempontok, amelyek esetében az előadó szerint tovább lehetne erősíteni vagy 
pontosítani a javaslatot annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi érintett fél számára 
előnyöket hozzon. 

Kiegészítő vészhelyzeti és/vagy hozzáadott értéket képviselő szolgáltatások (nyílt 
hozzáférésű platform)

Az EU egészére kiterjedő e-segélyhívó közszolgáltatás rendszerének kiépítésével a jövőbeni 
járműveket alapszintű fedélzeti telematikai platformmal látják el, amely különböző műszaki 
megoldásokat kapcsol össze (vezeték nélküli kommunikációt pontos helymeghatározással és a 
járműirányító és -érzékelő rendszerekhez való csatlakozással), és számos fedélzeti alkalmazás 
vagy szolgáltatás alapjául szolgálhat majd. 

A fogyasztók számára a szabad választás, a tisztességes verseny biztosítása, valamint az 
innováció ösztönzése és a versenyképesség fellendítése érdekében az előadó úgy gondolja, 
hogy a fedélzeti e-segélyhívó szolgáltatásnak nyitottnak kell lennie a lehetséges jövőbeni 
fedélzeti alkalmazások és szolgáltatások számára. Ezenkívül azonban az előadó úgy véli, 
hogy a hangsúlyt elsősorban a biztonsági szempontokra kell helyezni. Gondoskodni kell arról, 
hogy egyetlen kiegészítő fedélzeti alkalmazás vagy szolgáltatás bevezetése se késleltesse a 
112-es hívószámú vészhelyzeti e-segélyhívó rendszer bevezetését. Ugyanakkor a Bizottságot 
ösztönözni kell arra, hogy még koncentráltabb munkát végezzen a hozzáadott értéket 
képviselő szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek további előnyöket teremthetnek a 
fogyasztók és az ipar számára egyaránt, különösen a személyes adatok védelme tekintetében.

Magánszolgáltatású segélyhívó rendszerek (harmadik fél által támogatott e-segélyhívó 
rendszerek)

Európában először a 90-es évek végén vezették be a magánszolgáltatású segélyhívó 
rendszereket, manapság pedig ezeket különböző autógyártók és szolgáltatók kínálják. Jelenleg 
azonban az Unióban a járműveknek csupán 0,7%-a van felszerelve magánszolgáltatású 
segélyhívó rendszerrel, és számuk alig növekszik. Ezen túlmenően e magánrendszerek nem 
biztosítják az EU egészére kiterjedő kölcsönös átjárhatóságot vagy folyamatosságot. 
Általában a felsőkategóriás járművekre korlátozódnak, és azokban az országokban kínálják 
őket, ahol üzleti szempontból egyértelműen jövedelmezőek lehetnek.

Az előadó úgy gondolja, hogy a kiegészítő alkalmazások vagy szolgáltatások nyújtásához 
hasonlóan a 112-es segélyhívó számon alapuló, az EU egészére kiterjedő e-segélyhívó 
közszolgáltatás párhuzamosan létezhet a magánszolgáltatású segélyhívó rendszerekkel, 
amennyiben elfogadják a fogyasztóknak nyújtandó szolgáltatás folyamatosságának 
biztosításához szükséges intézkedéseket, és megteszik a személyes adatok védelméhez 
elengedhetetlen intézkedéseket.

Az e-segélyhívó szolgáltatásnak a valamennyi európai autós javát szolgáló díjmentes, 
közszolgáltatású segélyhívó szolgáltatásnak kell lennie, függetlenül attól, hogy kinek milyen 
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márkájú járműve van. Valamennyi járművet fel kell szerelni a 112-es hívószámon alapuló 
fedélzeti e-segélyhívó rendszerrel, amelynek – legalábbis biztonsági lehetőségként – mindig 
elérhetőnek kell lennie. Ezenkívül a fogyasztók számára világos tájékoztatást kell nyújtani a 
fedélzeti e-segélyhívó rendszer és a harmadik fél által támogatott segélyhívó rendszerek 
közötti különbségekről, és rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel, hogy bármikor áttérjenek 
az EU egészére kiterjedő e-segélyhívó szolgáltatásra. 

Egyéb pontosítások

A fent ismertetett szempontokon túlmenően az előadó fontosnak tartja, hogy a javaslat 
szövegében végig biztosítani kell, hogy a fedélzeti e-segélyhívó rendszer kötelező bevezetése 
beépített fedélzeti berendezésen alapuljon, ne pedig nomád eszközökön (például 
mobiltelefonokon), mivel ezek eltávolíthatók, illetve feledékenységből elmaradhat 
aktiválásuk. 

Támogatni kell továbbá a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a járművek fedélzeti e-
segélyhívó rendszerrel való kötelező felszerelését az első szakaszban csak azon 
járműkategóriákban vezessék be, amelyekben már létezik a szükséges aktiváló mechanizmus. 
A Bizottságot mindazonáltal arra kell ösztönözni, hogy a már folyamatban lévő munka 
alapján tegyen előrelépést és nyújtson be javaslatokat az e-segélyhívó szolgáltatás 
motorkerékpárokra, valamint tehergépjárművekre és autóbuszokra való, minél előbbi 
kiterjesztésére.

Az előadó ezenkívül úgy gondolja, hogy időszakosan el kell végezni az e-segélyhívó rendszer 
vizsgálatát annak érdekében, hogy működése a jármű teljes élettartama alatt biztosított legyen. 
Mivel ez a szempont túlmutat a típus-jóváhagyási jogszabályokon, és a jelenlegi javaslatban 
nem lehet kötelezettségeket bevezetni, a társjogalkotókat arra kell ösztönözni, hogy az 
időszakos műszaki vizsgálatról szóló 2009/40/EK irányelv felülvizsgálata során ne 
feledkezzenek meg az e-segélyhívó rendszerről.

Végezetül a jogalkotási aktus pontosságának biztosítása érdekében az előadó módosításokat 
javasol az aktus alkalmazásában használt fogalommeghatározások, valamint azon 
felhatalmazások tekintetében, amelyeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását 
illetően a Bizottságra kell ruházni.
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MELLÉKLET – AZ ÉRINTETT FELEK HOZZÁJÁRULÁSAINAK LISTÁJA

Felelősségi nyilatkozat

Az érintett felek alábbi listáját az előadó kinevezésének kezdetétől a jelentéstervezet 2013. 
októberi benyújtási határidejéig tartó időszak alatt állította össze megbeszélések, levelezések 
és állásfoglalások alapján.

Meg kell jegyezni, hogy a lista nem teljes, mivel igen nehéz felsorolni a jelentés elkészítését 
segítő összes közvetett hozzájárulást és tanácsadói munkát. Arra is fel kell hívni a figyelmet, 
hogy e jelentéstervezet csak a kezdő szakaszát képviseli annak a parlamenti munkának, 
amelynek keretében megbeszélések és jogalkotói munka révén jutunk el a jogszabály 
végleges elfogadásához. Az érintett felek a későbbi szakaszokban is kifejthetik véleményüket, 
ezért az itt található felsorolás nem is lehet teljes.

Mindazonáltal az érintett felek e lenyomatát az előadó azért teszi közzé, hogy nyilvánosan is 
bemutassa a jelentéstervezetében fellelhető gondolatok eredetét.

Az érintett felek listája

 ACEA – Európai Gépjárműgyártók Szövetsége
 AFCAR – Alliance for the Freedom of Car Repair (Szövetség az autójavítás 

szabadságáért)
 BMW
 BOSCH
 CLEPA – az európai autóipari beszállítókat képviselő szervezet
 EENA
 ERTICO
 ETSC – Európai Közlekedésbiztonsági Ügynökség
 Európai GNSS Ügynökség
 FIA – Fédération Internationale de l’Automobile (Nemzetközi Autósszövetség)
 FIGIEFA – International Federation of Automotive Aftermarket Distributors (Autóipari 

Alkatrész- és Tartozékforgalmazók Nemzetközi Szövetsége)
 GDV – Német Biztosítási Szövetség
 Hyundai
 IMA – Inter Mutuelles Assistance
 Insurance Europe
 JAMA
 PSA
 SNSA – Syndicat National des Sociétés d’Assistance
 Toyota Motor Europe
 VDA – Német Gépjárműipari Szövetség

Végezetül, az előadó több éve foglalkozik a témával, többek között a 2012. évi saját 
kezdeményezésű jelentés társelőadójaként. A jelentéssel kapcsolatos munka megkezdése előtt 
az érintett felek hozzájárulásaiért az előadó irodájával kell felvenni a kapcsolatot.


