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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata

A Bizottság 2005 óta dolgozik az e-segélyhívón, és kísérletet tett annak önkéntes alapú 
bevezetésére. Mivel ez az önkéntes alapú megközelítés nem működött – jelenleg a járművek 
mindössze 0,7%-a rendelkezik e-segélyhívó rendszerrel –, a Bizottság olyan jogszabály 
elfogadásába kezdett, amely kötelezővé teszi az új járművekben az e-segélyhívó szolgáltatás 
alkalmazását.

Az Európai Parlament 2012. július 3-án nagy többséggel saját kezdeményezésű jelentést 
fogadott el „Az e-segélyhívó szolgáltatás: egy új 112-es szolgáltatás a polgárok számára” 
címmel. E jelentésben a Parlament úgy vélte, hogy „az e-segélyhívó szolgáltatásnak a 
járműbe beépített és a 112-es segélyhívószámon és a közös páneurópai szabványokon alapuló, 
közszolgáltatású, egységes európai segélyhívó rendszernek kell lennie”.
A jelenleg vizsgált két javaslatban a Bizottság nagy vonalakban követte a Parlament 
jelentését.

A Bizottság a szabályozási megközelítést választotta. Az e-segélyhívó szolgáltatás alapját 
egyrészt az fogja képezni, hogy – bizonyos jármű-kategóriákkal kezdve – minden járműbe 
beépítenek egy olyan berendezést, amelyet a 112-es egységes európai segélyhívószám 
tekintetében már típusjóváhagyásban részesítettek, másrészt pedig egy olyan keretrendszer, 
amelyben a távközlési hálózatok és a KBVP-k az e-segélyhívásokat kezelik. E megközelítés 
mindenki számára elérhetővé tenné Európában az EU egészére kiterjedő e-segélyhívó 
szolgáltatásokat, meggyorsítaná a bevezetést, és teljes körűen kihasználná az e-segélyhívó 
rendszerben rejlő azon lehetőségeket, hogy minél több életet megmentsen, és enyhítse a 
sérülések súlyosságát. A 112-es hívószámhoz szükséges gyári alapfelszerelés felhasználásával 
és annak kiegészítéseként egyéb fedélzeti segélyhívó és/vagy hozzáadott értéket képviselő 
szolgáltatásokat is lehet biztosítani a végfelhasználónak a nagyobb biztonság és gazdasági 
haszon érdekében.

A Bizottság 2011. szeptember 8-án a 112-es egységes európai segélyhívón alapuló, a 
járműből érkező vészhívások továbbítására szolgáló elektronikus hírközlő hálózatokon 
keresztül megvalósuló uniós szintű e-segélyhívó szolgáltatás („e-segélyhívás”) támogatásáról 
szóló ajánlást fogadott el.

A Bizottság annak érdekében, hogy az e-segélyhívóval kapcsolatos stratégiáját teljes 
mértékben végrehajtsa, és az érintett szereplők három csoportja (a mobilhálózat-üzemeltetők, 
az állami sürgősségi segélyszolgálatok és a gépjárműipar) a 112-es egységes európai 
segélyhívószámon alapuló e-segélyhívó szolgáltatást 2015-ig késedelem nélkül és 
összehangoltan megvalósítsa, a következőket javasolja:

a) A tagállamokhoz intézett ajánlás az e-segélyhívások átvitelét biztosító mobilhálózat-
üzemeltetői tevékenységre vonatkozóan (illetékes: A Tartalmak, Technológiák és 
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Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága – elfogadás időpontja: 
2011. szeptember 8.).

b) A gépjármű-típusjóváhagyási szabályozás keretében olyan rendeletre irányuló 
javaslat, amely Európában kötelezően előírná az e-segélyhívó fedélzeti beépítését a 
típusjóváhagyást újonnan megszerző, meghatározott kategóriájú járművekbe 
(illetékes: a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság – elfogadás időpontja: 
2013. június13.).

c) Az intelligens közlekedési rendszerekről szóló 2010/40/EU irányelv keretén belül a 
KBVP-infrastruktúrának az e-segélyhívások megfelelő fogadásához és kezeléséhez 
szükséges eszközökkel való felszerelésére vonatkozó előírásokról szóló, 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet. Ezt a szükséges infrastruktúra kiépítéséről 
szóló javaslat követte (illetékes: a Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság –
elfogadás időpontja: 2013. június 13.).

Az utóbb említett, 2013. június 13-án közzétett javaslatok a következők:

1. az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás kiépítéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat;

2. a fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási 
követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre irányuló javaslat.

Rendeletre irányuló javaslat

A javaslat azzal igazítja ki a gépjármű-típusjóváhagyásról szóló rendeletet, hogy az új típusú 
személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek gyártása tekintetében előírja annak 
biztosítását, hogy súlyos baleset esetén automatikusan segélyhívás (e-segélyhívás)
kezdeményezésére kerüljön sor a 112-es hívószámra. Segélyhívás (e-segélyhívás) 
kezdeményezése a 112-es számra manuálisan is lehetséges kell, hogy legyen.

A szolgáltatás által kezelt információk jellege miatt a Bizottságnak a magánélet és a 
személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokról is rendelkeznie kell.

A rendelet 2015. október 1-jétől alkalmazandó.

Az előadó véleménye

Az előadó egyetért a Bizottsággal abban, hogy a rendelet hatályát az N1 és M1 kategóriájú új 
járműtípusokra kell korlátozni. Az előadó annak alaposabb megvizsgálására kéri a 
Bizottságot, hogy ki kell-e terjeszteni a rendelet hatályát a kétkerekű gépjárművekre, a nehéz 
tehergépjárművekre és az autóbuszokra. Emellett felszólítja a gyártókat, hogy mielőbb építsék 
be az e-segélyhívó technológiát a 2015. október 1-je után gyártandó meglévő járműtípusokba.

Az előadó támogatja a Bizottságot abban, hogy a rendelet hatályát az e-segélyhívó 
szolgáltatás működésére kell korlátozni. Véleménye szerint a nyílt hozzáférésű platform 
hasznos eszköz, amely az uniós járművezetők hatalmas előnyére válik majd. Azonban további 
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kutatásra van szükség annak érdekében, hogy a nyílt platform megszervezéséhez jól átgondolt 
szabályokat javasoljanak. Az előadó ezért meghagyja a bizottsági javaslatot ebben a 
formában, így a politikai döntéshozók gyorsan lefolytathatják a tárgyalásokat, ami az e-
segélyhívó valamennyi új járműben való gyors alkalmazásához vezet.

Az e-segélyhívás fogalommeghatározása

Az előadó javaslata szerint a javaslatba be kell illeszteni az e-segélyhívás 305/2013/EU 
felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott fogalmát.

Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások
Számos autógyártó már jelenleg is kínál a járművezetők számára magánfél által működtetett 
e-segélyhívó rendszert. Az előadónak nem célja, hogy e szolgáltatások betiltásával hátrányos 
helyzetbe hozza e gyártókat. A harmadik fél által nyújtott szolgáltatásoknak továbbra is van 
létjogosultságuk. Azon járművezetők számára, akik egy ilyen rendszer járművükben való 
alkalmazása mellett döntenek, továbbra is választási lehetőséget kell biztosítani. 
Egyértelművé kell tenni ugyanakkor, hogy az alapvető rendszert a 112-es hívószámú e-
segélyhívó jelenti. Ennek mindenki számára elérhető, nyilvános rendszernek kell lennie, és 
azt 2015. október 1-jétől valamennyi új gépjárműben biztosítani kell. Emellett egyértelművé 
kell tenni az ügyfelek számára, hogy a 112-es hívószámú e-segélyhívó rendszer használatával 
ellentétben a harmadik fél által kínált szolgáltatások alkalmazásával lehetővé válhat a 
gépjármű nyomon követése.

A magánélet védelme

Az előadó rendkívül fontosnak tartja a járművezetők magánéletének tiszteletben tartását és az 
adatokkal való visszaélés megakadályozását. Ezért támogatja a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy az e-segélyhívó rendszer „alvó” rendszer legyen, ami lehetetlenné teszi a 
gépjármű nyomon követését. Az előadó ugyanakkor figyelmeztetni kívánja a polgárokat arra, 
hogy amennyiben úgy döntenek, hogy kiegészítő jelleggel harmadik fél által nyújtott 
szolgáltatást vesznek igénybe, a rendelet már nem biztosítja a magánélet védelmét.

Időszakos műszaki ellenőrzések

A fedélzeti e-segélyhívó rendszer időszakos műszaki vizsgálatainak a gépjárművek és 
pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá kell tartozniuk.

MÓDOSÍTÁS:

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

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
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.

(3) A közúti közlekedésbiztonság további 
javítása érdekében az „E-segélyhívó: nem 
várhat tovább a rendszer kiépítése” című
közlemény6 új intézkedéseket javasol a 
fedélzeti segélyhívó szolgáltatás 
kiépítésére az Unióban, figyelembe véve a
technológiasemlegesség elvét. 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.

__________________ __________________
6 COM(2009)0434 6 COM(2009)0434

Módosítás 2

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, a segélyhívó 
szolgálatok megfelelő gyorsaságának 
köszönhetően az áldozatok megmentése 
során.  Az e-segélyhívó rendszer kötelező 
bevezetése mindenki számára elérhetővé 
tenné a szolgáltatást, és így hozzájárulna az 
emberi szenvedés, valamint az 
egészségügyi költségek, illetve a balesetek 
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nyomán kialakuló forgalmi torlódásokkal
és az út menti segélyhívó telefonok 
üzembe helyezésével kapcsolatos költségek 
csökkentéséhez.

Módosítás 3

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 az 
operatív 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.

Módosítás 4

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 

(7) A 112-es hívószámú fedélzeti e-
segélyhívó rendszer kötelező beszerelése 
először csak az új típusú
személygépjárművekre és a könnyű 
haszongépjárművekre (M1 és N1 
kategória) vonatkozik majd, amelyek 
esetében már létezik a szükséges aktiváló 
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mechanizmus. mechanizmus. A 2015 októbere után 
gyártandó meglévő járműtípusokat 
mielőbb fel kell szerelni a 112-es 
hívószámú fedélzeti e-segélyhívó 
rendszerrel. A Bizottságnak egy 
jogalkotási javaslat benyújtása érdekében 
további kutatást és hatásvizsgálatot kell 
végeznie más járműkategóriák, például 
nehéz tehergépjárművek, autóbuszok és 
motorkerékpárok, valamint 
mezőgazdasági traktorok 112-es 
hívószámú fedélzeti e-segélyhívó 
rendszerrel való, kellő idejű 
felszerelésének lehetőségéről.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A fogyasztók számára valós 
áttekintést kell nyújtani a 112-es 
hívószámú 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 
költségekről.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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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, harmadik fél által nyújtott
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 
az adatvédelemre vonatkozó hatályos 
jogszabályoknak. Biztosítani kell továbbá, 
hogy a segélyhívó központok hatékony 
munkáját semmilyen körülmények között 
ne hátráltassák a járműgyártók 
párhuzamos segélyhívó szolgálatai.

Módosítás 7

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 112-es hívószámú fedélzeti e-
segélyhívó rendszernek ingyenesnek kell 
lennie, a független szolgáltatók hátrányos 
megkülönböztetése nélkül, és egy olyan 
kölcsönösen átjárható, nyílt hozzáférésű, 
biztonságos és egységes platformon kell 
alapulnia, amely alkalmas a lehetséges 
jövőbeli fedélzeti alkalmazások és 
szolgáltatások nyújtására.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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 
rendelettel8a* összhangban elvégzett 
időszakos műszaki vizsgálatok körébe 
tartozik. A vizsgálatra vonatkozó részletes 
rendelkezéseket a rendelet vonatkozó 
mellékletének kell tartalmaznia.
__________________
8a Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete a gépjárművek és pótkocsijaik 
időszakos műszaki vizsgálatáról és a 
2009/40/EK irányelv (HL L…) hatályon 
kívül helyezéséről.
Megjegyzés a HL részére: Kérem, illessze 
be a 2012/0184(COD) dokumentum 
számát, időpontját és kihirdetési 
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hivatkozását.

Módosítás 10

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 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 közszolgálati válaszpontok 
általi kezeléséhez szükséges legalapvetőbb 
információkat tartalmazzák.

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

10 HL L 281., 1995.11.23., 31. o. 10 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
11 HL L 201., 2002.7.31., 37. o. 11 HL L 201., 2002.7.31., 37. o.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
időszakos műszaki vizsgálatának a 
gépjárművek és pótkocsijuk időszakos 
műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatálya alá kell tartoznia.

Módosítás 12

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 meghatározott műszaki 
követelményekhez, például a szükséges 
vizsgálatok adott esetben eltérő feltételek 
melletti elvégzéséhez, a követelményeknek 
megfelelően.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
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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 112-
es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó 
rendszer tekintetében való EK-
típusjóváhagyására vonatkozó műszaki 
követelményeket.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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. „112-es hívószámú fedélzeti e-
segélyhívó rendszer” vagy „nyilvános e-
segélyhívó”: olyan inaktív, a járműbe 
épített érzékelők révén automatikusan, 
vagy manuálisan bekapcsolódó rendszer, 
amely nyilvános 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;

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 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 

2. „beépített fedélzeti készülék”: 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 
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e-segélyhívó szolgáltatást megvalósító 
eszköz között.

e-segélyhívó szolgáltatást megvalósító 
eszköz között.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „e-segélyhívás”: a járművön belülről 
a 112-es hívószámra indított, automatikus 
(a járművön belüli érzékelő által kiváltott) 
vagy manuális segélyhívás, amely 
nyilvános, mobil, vezeték nélküli 
távközlési hálózatokon keresztül 
minimálisan előírt adatokat továbbít és 
hangátviteli összeköttetést létesít a jármű 
és az e-segélyhívási KBVP között;

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk - 1 bekezdés - 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. „harmadik fél által szolgáltatott e-
segélyhívó rendszer” vagy „magán e-
segélyhívó”: az EN 16102:2011 
szabványnak megfelelő olyan, a kocsi 
tulajdonosa és egy szolgáltató szerződésén 
alapuló segélyhívó rendszer, amely 
magában foglalja az adatok szolgáltatást 
nyújtó harmadik félnek történő 
továbbítását, valamint az említett 
szolgáltatást nyújtó harmadik féllel mobil, 
vezeték nélküli távközlési hálózatokon 
keresztül létrejött beszédhívást.
Súlyos baleset esetén a szolgáltatást 
nyújtó harmadik fél beszédkapcsolatot hoz 
létre a legalkalmasabb közbiztonsági 
válaszponttal (KBVP), és továbbítja 
részére az esettel kapcsolatos valamennyi 
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lényeges információt, ideértve az EN 
15722 szabványban (Intelligens 
közlekedési rendszer – E-biztonság – Az e-
segélyhívó rendszer által küldött 
minimálisan előírt adatok) meghatározott 
információkat is;

Indokolás

A „harmadik fél által szolgáltatott e-segélyhívó rendszer” immár több éve fontos 
segítségnyújtási szolgáltatást végez balesetek esetén.  Az összeurópai segélyhívó rendszer (EN 
16072: 2011) mellett standardizálták a harmadik fél által szolgáltatott e-segélyhívó rendszert 
(EN 16102:2011), amely lehetővé teszi a két életmentő rendszer párhuzamos alkalmazását a 
gépjárműben.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk - 1 bekezdés - 2 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés –2 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2d. „fedélzeti eszköz” : olyan állandó 
jelleggel beépített berendezés a járművön 
belül, amely hozzáféréssel rendelkezik az 
e-segélyhívási tranzakciók nyilvános, 
mobil, vezeték nélküli távközlési hálózaton 
keresztül történő lebonyolításához 
szükséges, járművön belüli adatokhoz, 
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illetve ezeket biztosítja;

Módosítás 20

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.

Módosítás 21

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.

Módosítás 22

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 112-
es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó 
rendszeren kívül egy másik, fedélzeti 
vészhelyzeti segélyhívó rendszert 
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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 beépített 
fedélzeti rendszer tartalmaz egy kapcsoló 
mechanizmust, amely biztosítja, hogy 
egyszerre csak egy rendszer aktív, és hogy 
a 112-es hívószámú e-segélyhívó rendszer 
automatikusan bekapcsol abban az 
esetben, ha a másik segélyhívó rendszer 
nem működik.

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Valamennyi autógyártónak 
tájékoztatnia kell ügyfeleit a 112-es 
hívószámú ingyenes és nyilvánosan 
elérhető e-segélyhívó rendszerről.

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

(3) A gyártók gondoskodnak arról, hogy a
beépített fedélzeti készülékben található 
vevők kompatibilisek legyenek az operatív
műholdas navigációs rendszerek, köztük a 
Galileo- és az EGNOS-rendszer nyújtotta 
helymeghatározási szolgáltatásokkal.
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Módosítás 25

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.

Módosítás 26

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 112-es hívószámú fedélzeti e-
segélyhívó rendszer minden eleme
valamennyi független gazdasági szereplő 
számára ingyenesen és megkülönböztetés 
nélkül hozzáférhető kell, hogy legyen
járműjavítási és -karbantartási célokra.

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) E rendelet elfogadását követően és 
adott esetben az Európai Bizottság 
megkezdi egy járműjavítás és -
karbantartás céljaira szolgáló, 
kölcsönösen átjárható, egységesített, 
biztonságos és nyílt hozzáférésű platform, 
illetve jövőbeni fedélzeti alkalmazások 
vagy szolgáltatások tehcnikai 
követelményeinek kidolgozását. Az e-



AD\1012965HU.doc 19/24 PE521.698v02-00

HU

segélyhívó rendszereket e platform 
szabványaihoz kell igazítani, amint ezek 
hozzáférhetővé válnak.

Indokolás

Ez a rendelet az e-segélyhívó szolgáltatás működésére korlátozódik. A nyílt hozzáférésű 
platform hasznos, és szükséges a kidolgozása, mivel nagy segítséget jelent az uniós 
járművezetők számára, biztosítva számukra a választás szabadságát. Azonban további 
kutatásra van szükség annak érdekében, hogy a nyílt platform megszervezéséhez jól átgondolt 
szabályokat javasoljanak. A Bizottságnak ezért e rendelet elfogadását követően meg kell 
kezdenie egy erre irányuló javaslat kidolgozását.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fedélzeti e-segélyhívó rendszerbe a 
magánélet védelmét erősítő technológiákat 
kell építeni, amelyek a kívánt mértékben 
védik az e-segélyhívó felhasználóit, 
valamint megfelelő biztosítékot jelentenek 
a megfigyelés és a visszaélés 
megelőzésére.

A fedélzeti e-segélyhívó rendszerbe a 
magánélet védelmét erősítő technológiákat 
kell építeni, amelyek a kívánt mértékben 
védik az e-segélyhívó felhasználóit, 
valamint megfelelő biztosítékot jelentenek 
a megfigyelés és a visszaélés 
megelőzésére. Az autógyártóknak 
megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk 
ügyfeleik számára arról, hogy a harmadik 
fél által nyújtott szolgáltatásokból 
fakadóan nyomon követhetik a jármű 
helyzetét, ami hatással lehet a 
magánéletükre.

Módosítás 29

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 közbiztonsági válaszpontokhoz 
érkező, a fedélzeti 112-es hívószámú e-
segélyhívó rendszer által elküldött 
minimálisan előírt adatok csak a
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tartalmazzák. közbiztonsági válaszpontok számára a
vészhívások megfelelő kezeléséhez 
szükséges legalapvetőbb információkat 
tartalmazzák. A minimálisan előírt 
adatokat rendszeresen felül kell vizsgálni 
a választható minimálisan előírt adatok 
kötelező minimálisan előírt adatokká való 
átminősítése, illetve a minimálisan előírt 
adatok hasznos infromációval való 
esetleges bővítése vonatkozásában.

Indokolás

Bizonyos hasznos információk, például az utasok száma jelenleg nem elérhető minden jármű
esetében. Ezt az információt elérhetővé lehetne tenni a típusjóváhagyás szabályozásának 
jövőbeni módosításaira tekintettel. A jelenleg választható adatokat át lehetne sorolni kötelező 
adatokká.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gyártók gondoskodnak arról, hogy az 
e-segélyhívó felhasználói világos és átfogó 
tájékoztatást kapjanak a fedélzeti e-
segélyhívó rendszerben történő 
adatfeldolgozásról és különösen a 
következőkről:

(3) A gyártók gondoskodnak arról, hogy az 
e-segélyhívó felhasználói szabadon 
választhassanak az e-segélyhívás 
szolgáltatói között, és világos és átfogó 
tájékoztatást kapjanak a magán e-
segélyhívó rendszerben történő 
adatfeldolgozásról és különösen a 
következőkről:

Módosítás 31

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 beépített fedélzeti készülékben
való megőrzésének időtartama;
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – i pont

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 112-es 
hívószámú 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.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Article 7a
Időszakos műszaki vizsgálat

(7a) A fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
időszakos műszaki vizsgálatával 
kapcsolatos előírásokat a gépjárművek és 
pótkocsijuk időszakos műszaki 
vizsgálatáról és a 2009/40/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben kell 
szabályozni.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
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8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mentességek Mentességek és utólagos felszerelés.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Article 8a
A 2015 októbere előtt típusjóváhagyáson 
átesett járműveket illetően sor kerülhet 
mobil végberendezéssel rendelkező e-
segélyhívó rendszer utólagos 
felszerelésére, mind nyilvános, mind 
magán e-segélyhívó szolgáltatások 
esetében.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság […]-tól/-től [Publications 
Office, please insert the exact date of 
entry into force] határozatlan időre szóló 
felhatalmazást kap az 5. cikk
(7) bekezdésében, a 6. cikk
(4) bekezdésében és a 8. cikk
(2) bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottság az e rendelet 
hatálybalépését követő ötéves időszakra
szóló felhatalmazást kap az 5. cikk
(7) bekezdésében, a 6. cikk
(4) bekezdésében és a 8. cikk
(2) bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam lejárta előtt jelentést 
készít a felhatalmazásról. Amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Tanács nem 
ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb 
három hónappal az egyes időtartamok 
vége előtt, akkor a felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra.



AD\1012965HU.doc 23/24 PE521.698v02-00

HU

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megállapítják az abban az 
esetben alkalmazandó szankciókra 
vonatkozó szabályokat, ha a gyártók nem 
felelnek meg e rendelet rendelkezéseinek, 
és minden szükséges intézkedést 
megtesznek azok érvényesítése érdekében.
Az előírt szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük. A tagállamok értesítik a 
Bizottságot e rendelkezésekről, és 
haladéktalanul közlik a Bizottsággal az e 
rendelkezéseket érintő minden későbbi 
módosítást is.

(1) A tagállamok megállapítják az abban az 
esetben alkalmazandó szankciókra 
vonatkozó szabályokat, ha a gyártók nem 
felelnek meg e rendelet rendelkezéseinek
és a vonatkozó, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusoknak, és minden szükséges 
intézkedést megtesznek azok érvényesítése 
érdekében. Az előírt szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük, különösen e 
rendelet 6. cikkének megsértése esetén. A 
tagállamok értesítik a Bizottságot e 
rendelkezésekről, és haladéktalanul közlik 
a Bizottsággal az e rendelkezéseket érintő 
minden későbbi módosítást is.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Jelentéstétel

(10a) A Bizottság legkésőbb 
2018. október 1-jéig értékelő jelentést 
készít az Európai Parlament és a Tanács 
számára a fedélzeti e-segélyhívó rendszer 
eredményeiről. A Bizottság megvizsgálja, 
hogy a rendelet hatályát ki kell-e 
terjeszteni más járműtípusokra, például a 
kétkerekű gépjárművekre, a nehéz 
tehergépjárművekre és az autóbuszokra. A 
Bizottság adott esetben jogalkotási 
javaslatot nyújt be.
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