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Módosítás 4
Laurence J.A.J. Stassen

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2010/40/EU irányelv 6. cikke arra 
kötelezi a Bizottságot, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon előírások 
vonatkozásában, amelyekre a kiemelt 
intézkedések terén az intelligens 
közlekedési rendszerek (ITS-ek) kiépítése 
és gyakorlati használata tekintetében 
érvényesülő kompatibilitás, kölcsönös 
átjárhatóság és folyamatosság biztosítása 
érdekében szükség van.

törölve

Or. nl

Módosítás 5
Ivo Belet

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2010/40/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek az EU egészére 
kiterjedő, kölcsönösen átjárható, 
harmonizált e-segélyhívó szolgáltatások 
tekintetében való kiegészítéséről szóló, 
2012. november 26-i 305/2013/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet21 előírásokat határoz meg a 
közbiztonsági válaszpontok (KBVP-k) 
infrastruktúráját érintő, az e-segélyhívások 
megfelelő fogadásához és kezeléséhez 
szükséges fejlesztések tekintetében, 
biztosítva ezzel az EU egészére kiterjedő 
harmonizált e-segélyhívó szolgáltatások 
kompatibilitását, kölcsönös átjárhatóságát 

(3) A 2010/40/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek az EU egészére 
kiterjedő, kölcsönösen átjárható, 
harmonizált e-segélyhívó szolgáltatások 
tekintetében való kiegészítéséről szóló, 
2012. november 26-i 305/2013/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 
előírásokat határoz meg a közbiztonsági 
válaszpontok (KBVP-k) infrastruktúráját 
érintő, az e-segélyhívások megfelelő 
fogadásához és kezeléséhez szükséges 
fejlesztések tekintetében, biztosítva ezzel 
az EU egészére kiterjedő harmonizált e-
segélyhívó szolgáltatások kompatibilitását, 
kölcsönös átjárhatóságát és 
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és folyamatosságát. folyamatosságát, valamint előírja a 
tagállamok számára, hogy 2013. október 
23-ig tegyenek jelentést a végrehajtás 
állásáról, amely jelentés magában foglalja 
a következő két évre szóló kialakítási 
tervet is;

__________________ __________________
21 HL L 91., 2013.4.3., 1. o. 21 HL L 91., 2013.4.3., 1. o.

Or. en

Módosítás 6
Ivo Belet

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) mivel csaknem minden tagállam 
aláírta vagy támogatta az interoperábilis 
fedélzeti e-segélyhívó európai 
megvalósításáról szóló egyetértési 
nyilatkozatot; 

Or. en

Módosítás 7
Evžen Tošenovský

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Annak érdekében, hogy a szolgáltatás 
kölcsönös átjárhatósága és folyamatossága 
EU-szerte biztosított legyen, és az egész 
EU-ban csökkenjenek a bevezetési 
költségek, valamennyi tagállamnak a 
305/2013/EU felhatalmazáson alapuló 
rendeletben meghatározott közös 
előírásoknak megfelelően kell kiemelt 

(6) Annak érdekében, hogy a szolgáltatás 
teljes működőképessége, kompatibilitása,
kölcsönös átjárhatósága és folyamatossága 
EU-szerte biztosított legyen, és az egész 
EU-ban csökkenjenek a bevezetési 
költségek, valamennyi tagállamnak a 
305/2013/EU felhatalmazáson alapuló 
rendeletben meghatározott közös 
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intézkedésként kiépítenie az e-segélyhívó 
rendszert. Ettől függetlenül a 
tagállamoknak jogukban áll, hogy az egyéb 
segélyhívások kezelésére kiegészítő 
technikai megoldásokat alkalmazzanak.

előírásoknak megfelelően kell kiemelt 
intézkedésként kiépítenie az e-segélyhívó 
rendszert. Ettől függetlenül a 
tagállamoknak jogukban áll, hogy az egyéb 
segélyhívások kezelésére kiegészítő 
technikai megoldásokat alkalmazzanak.

Or. en

Módosítás 8
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amint az már egyéb segélyhívó 
rendszerek kapcsán bebizonyosodott, a 
manuálisan kezdeményezett e-
segélyhívások egy része műszaki jellegű 
segítségkérés is lehet. A tagállamok 
szükség esetén megfelelő technikai 
eszközökkel és egyéb intézkedésekkel 
kiszűrhetik az ilyen hívásokat annak 
érdekében, hogy az e-segélyhívási 
közbiztonsági válaszpontok csak igazi 
segélyhívásokat kezeljenek.

(7) Amint az már egyéb segélyhívó 
rendszerek kapcsán bebizonyosodott, a 
manuálisan kezdeményezett e-
segélyhívások egy része műszaki jellegű 
segítségkérés is lehet. A tagállamok 
szükség esetén megfelelő technikai 
eszközökkel és egyéb intézkedésekkel 
kiszűrhetik az ilyen hívásokat annak 
érdekében, hogy az e-segélyhívási 
közbiztonsági válaszpontok csak igazi 
segélyhívásokat kezeljenek. Ennek során a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell 
valamennyi hívás lehető leghatékonyabb 
kezelését. 

Or. ro

Módosítás 9
Amelia Andersdotter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az egész Európai Unióra kiterjedően 
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erős és versenyképes autóipar biztosítása 
érdekében figyelembe kell venni, hogy az 
autók újabb elektronikus jellemzőit olyan 
módon kell bevezetni, hogy az ne tegyen 
kötelezővé a gépkocsikban egyedi műszaki 
berendezéseket, és ne növelje a 
versenyjogi vizsgálatok miatt a 
közszférára háruló költségeket.

Or. en

Módosítás 10
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Nem minden uniós polgár számára 
ismerős az e-segélyhívó szolgáltatás 
használata. A tagállamoknak a 
Bizottsággal együttműködve 
figyelemfelhívó kampányokat kell 
szervezniük. E kampányoknak a rendszer 
előnyeinek és funkcióinak hangsúlyozása 
mellett tájékoztatniuk kell a polgárokat az 
ingyenes és nyilvánosan elérhető e-
segélyhívó szolgáltatásról. 

Or. ro

Módosítás 11
Evžen Tošenovský

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az e-segélyhívó szolgáltatás pontos és 
megbízható helymeghatározási 
információkkal kapcsolatos valamennyi 
elemének – többek között a GNSS-
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kompatibilis mobil végberendezéseknek –
biztosítaniuk kell a kompatibilitást az 
EGNOS és a Galileo európai műholdas 
navigációs programok által nyújtott 
szolgáltatásokkal, és működésük 
megkezdésétől teljes mértékben 
használniuk kell ezen uniós programokat.

Or. en

Módosítás 12
Laurence J.A.J. Stassen

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az EU egészére kiterjedő e-segélyhívó 
szolgáltatás kompatibilitásának, kölcsönös 
átjárhatóságának és folyamatosságának 
biztosítása érdekében a tagállamok
legkésőbb 2015. október 1-jéig a 
305/2013/EU felhatalmazáson alapuló 
rendeletben meghatározott előírásoknak 
megfelelően kiépítik a területükön a
közbiztonsági válaszpontok 
infrastruktúráját, amelyre az e-
segélyhívások – szükség esetén a nem 
vészhelyzeti hívások kiszűrése után 
történő – megfelelő fogadásához és 
kezeléséhez van szükség. Ez nem érinti a 
tagállamok azon jogát, hogy sürgősségi 
segélyszolgálataikat a 
legköltséghatékonyabb és a saját 
igényeiknek a leginkább megfelelő módon 
szervezzék meg, ideértve azt is, hogy –
különösen a manuálisan kezdeményezett 
e-segélyhívások esetében – kiszűrhessék 
azokat a nem vészhelyzeti hívásokat, 
amelyeket az e-segélyhívási közbiztonsági 
válaszpontok nem tudnak kezelni.

Amennyiben a tagállamok úgy kívánják, 
kiépíthetik az e-segélyhívó szolgáltatáshoz 
szükséges közbiztonsági válaszpontok 
infrastruktúráját.  Hangsúlyozni kell, hogy 
a tagállamoknak a jelenre és a jövőre 
nézve is joguk van ahhoz, hogy sürgősségi 
segélyszolgálataikat az általuk 
legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezzék meg.

Or. nl
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Módosítás 13
Silvia-Adriana Ţicău

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EU egészére kiterjedő e-segélyhívó 
szolgáltatás kompatibilitásának, kölcsönös 
átjárhatóságának és folyamatosságának 
biztosítása érdekében a tagállamok 
legkésőbb 2015. október 1-jéig a 
305/2013/EU felhatalmazáson alapuló 
rendeletben meghatározott előírásoknak 
megfelelően kiépítik a területükön a 
közbiztonsági válaszpontok 
infrastruktúráját, amelyre az e-
segélyhívások – szükség esetén a nem 
vészhelyzeti hívások kiszűrése után történő 
– megfelelő fogadásához és kezeléséhez 
van szükség. Ez nem érinti a tagállamok 
azon jogát, hogy sürgősségi 
segélyszolgálataikat a 
legköltséghatékonyabb és a saját 
igényeiknek a leginkább megfelelő módon 
szervezzék meg, ideértve azt is, hogy –
különösen a manuálisan kezdeményezett e-
segélyhívások esetében – kiszűrhessék 
azokat a nem vészhelyzeti hívásokat, 
amelyeket az e-segélyhívási közbiztonsági 
válaszpontok nem tudnak kezelni.

Az EU egészére kiterjedő e-segélyhívó 
szolgáltatás kompatibilitásának, kölcsönös 
átjárhatóságának és folyamatosságának 
biztosítása érdekében a tagállamok 
legkésőbb 2016. június 1-jéig a 
305/2013/EU felhatalmazáson alapuló 
rendeletben meghatározott előírásoknak 
megfelelően kiépítik a területükön a 
közbiztonsági válaszpontok 
infrastruktúráját, amelyre az e-
segélyhívások – szükség esetén a nem 
vészhelyzeti hívások kiszűrése után történő 
– megfelelő fogadásához és kezeléséhez 
van szükség. Ez nem érinti a tagállamok 
azon jogát, hogy sürgősségi 
segélyszolgálataikat a 
legköltséghatékonyabb és a saját 
igényeiknek a leginkább megfelelő módon 
szervezzék meg, ideértve azt is, hogy –
különösen a manuálisan kezdeményezett e-
segélyhívások esetében – kiszűrhessék 
azokat a nem vészhelyzeti hívásokat, 
amelyeket az e-segélyhívási közbiztonsági 
válaszpontok nem tudnak kezelni.

Or. ro

Módosítás 14
Laurence J.A.J. Stassen

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok legkésőbb 18 hónappal e 
határozat hatálybalépését követően 
jelentést tesznek a Bizottságnak e 
határozat végrehajtásának állásáról. A 
jelentésnek legalább a következőket 

törölve
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magában kell foglalnia: azon illetékes 
hatóságok listáját, amelyek feladata 
értékelni, hogy az e-segélyhívási 
közbiztonsági válaszpontok működése 
megfelel-e a 305/2013/EU 
felhatalmazáson alapuló rendelet 3. 
cikkében felsorolt követelményeknek, az 
e-segélyhívási közbiztonsági válaszpontok 
felsorolását és földrajzi hatókörét, a 
megfelelőségi vizsgálatok leírását, 
valamint az adatok és a magánélet 
védelmét célzó rendelkezések ismertetését.

Or. nl

Módosítás 15
Ivo Belet

Határozatra irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
A tagállamok legkésőbb 2015. október 1-
jéig biztosítják, hogy területük bármely 
részéről e-segélyhívásokat lehessen 
kezdeményezni.

Or. en


