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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 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

az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás kiépítéséről 
szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2013)0315 – C7-0173/2013 – 2013/0166(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0315),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
91. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-
0173/2013),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 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.

Módosítás 1

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 

(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 
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eszközökkel és egyéb intézkedésekkel 
kiszűrhetik az ilyen hívásokat annak 
érdekében, hogy az e-segélyhívási 
közbiztonsági válaszpontok csak igazi 
segélyhívásokat kezeljenek.

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. en

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Annak érdekében, hogy valamennyi 
uniós polgár megbízhatóan hozzáférjen a 
112-es egységes európai 
segélyhívószámhoz és a sürgősségi 
segélyszolgálatokhoz, a tagállamoknak 
egy globális navigációs 
műholdrendszerrel rendelkező 
mobilhírközlési végberendezés révén
fokozniuk kell a 112-es hívószámot 
tárcsázó személyek 
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helymeghatározásának pontosságát és 
megbízhatóságát, ezzel biztosítva, hogy a 
112-es segélyhívásokat az e-
segélyhívásokkal megegyező módon 
kezeljék.

Or. en
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INDOKOLÁS

I. 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 szolgáltatásról: 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 
Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága – elfogadás időpontja: 
2011. szeptember 8.).
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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.

Hogyan működik?
Az e-segélyhívó automatikusan aktiválódik, amint a fedélzeti érzékelők súlyos ütközést 
észlelnek. Aktiválódását követően a rendszer tárcsázza a 112-es európai segélyhívó számot, 
telefonos összeköttetést hoz létre a megfelelő segélyhívó-központtal és részletes adatokat küld 
a balesetről – így a baleset időpontjáról, az ütközést szenvedett jármű pontos helyéről és a 
haladási irányról – a mentőszolgálatok számára. Az e-segélyhívás manuális úton – például 
egy súlyos baleset tanúja által – is kezdeményezhető a gépjárműben található gomb 
megnyomásával.

A Bizottság szerint a 112-es e-segélyhívások a városokban 40%-kal, míg vidéken 50%-kal 
lerövidíthetik a segélyhívás beérkezése és a segítségnyújtás között eltelt időt1 (ami 
percekben kifejezve körülbelül 10 perc előnyt jelent).

A határozatra irányuló javaslat
A határozat címzettjei a tagállamok. E javaslat tárgya az e-segélyhívóval kapcsolatos 
bizottsági stratégiának a közbiztonsági válaszpontok (KBVP) infrastruktúrájára vonatkozó 
része. A stratégia alapját képező szabályozási megközelítés három elemre irányul: ezek a 
fedélzeti rendszerek, a távközlési hálózatok és a már említett KBVP-k. A javaslat 
összhangban áll a 305/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletben megállapított 
előírásokkal. A javaslat a következő jogelveket foglalja magában:

a) A tagállamoknak 2015. október 1-jéig ki kell építeniük a területükön az e-
segélyhívások megfelelő fogadásához és kezeléséhez szükséges közbiztonsági 
válaszpontok infrastruktúráját.

                                               
1 A „STORM” (Stuttgart közlekedési rendszerének regionális igazgatása) című német tanulmány.
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b) A tagállamok legkésőbb 18 hónappal e határozat hatálybalépését követően jelentést 
tesznek a Bizottságnak e határozat végrehajtásának állásáról. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A tagállamokat terhelő költségek nagymértékben függenek a nemzeti KBVP-infrastruktúrák 
jelenlegi megszervezésétől és felszereltségi szintjétől, valamint a KBVP-k számától. Az 
innovatív megoldások természetesen jelentős mértékben csökkenthetik a költségeket.

Az előadó véleménye

A közúti közlekedés biztonsága mindig kiemelten fontos kérdés volt az Európai Parlament 
számára. Az előadó teljes mértékben támogatja a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy 
2015. október 1-jétől valamennyi új járműben kötelezően alkalmazzák az e-segélyhívót. Az 
automatikus hívás révén a sürgősségi segélyszolgálatok gyorsabban beavatkozhatnak, ami az 
európai járművezetők és polgárok számára az áldozatok és a súlyos sérültek számának 
csökkenéséhez vezet. A sérültek életének megmentése és a sérülések súlyosságának 
csökkentése szempontjából minden perc kritikus fontosságú.

Az előadó véleménye szerint ezért e két javaslat kapcsán gyorsan kell eljárni, és felhívja a 
képviselőket e megközelítésének követésére.

Az Unióban jelenleg a járművek mindössze 0,7%-a van felszerelve e-segélyhívó rendszerrel, 
ezért szükség van az e-segélyhívó kötelező bevezetésére. Ennek ingyenes és valamennyi 
járművezető számára elérhető közszolgáltatásnak kell lennie.

A 112-es szolgáltatás már működik, emellett a KBVP-k kiépítésére is sor került és azok 
megfelelően működnek. Ennek köszönhetően a tagállamoknak csak minimális befektetéseket 
kell eszközölniük. A Bizottság által szervezett HeERO kísérleti projekt (harmonizált európai 
e-segélyhívó kísérleti projekt) eredményeként egyes tagállamok (Csehország, Horvátország és 
Románia) készen állnak a 112-es hívószámú e-segélyhívó szolgáltatás alkalmazására. Több 
tagállam megkezdte a kísérleti projekt alkalmazását, ezért sok a folyamatban lévő munka. Az 
előadó véleménye szerint ezért 2015. október 1-je olyan teljesíthető céldátum, ameddig a 
tagállamok meg tudják valósítani infrastruktúrájuk megfelelő fejlesztését.

Mivel a 112-es szolgáltatás még nem ismert eléggé a nyilvánosság körében, a tagállamoknak 
figyelemfelhívó kampányok indításával kell növelniük a 112-es e-segélyhívó ismertségét, 
valamint az e-segélyhívó funkcióit és a benne rejlő lehetőségeket. A különböző tagállamok 
közötti összhang érdekében a Bizottságnak össze kell hangolnia és támogatnia kell a 
tagállamokat e kampány megszervezésében.

A KBVP-k munkájának megkönnyítése érdekében a határozat lehetőséget kínál a tagállamok 
számára a beérkező hívások szűrésére. A manuálisan kezdeményezett hívások így az 
automatikusan indított hívásoktól eltérően kezelhetők. Az előadó egyetért e megközelítéssel, 
de hangsúlyozni kívánja, hogy a tagállamoknak valamennyi hívást hatékonyan kell kezelniük.

Az előadó a határozatot egy preambulumbekezdéssel egészíti ki, amely hangsúlyozza, hogy a 
112-es hívások esetén is szükség van a hívó fél pontos és megbízható helymeghatározására. 
Az e-segélyhívások mellett a „rendes” 112-es hívásokat is megfelelően kell kezelni. Ennek 
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köszönhetően megakadályozható az olyan indokolhatatlan és súlyos következményekkel járó 
helyzetek kialakulása, ahol a közúti közlekedési baleseteket követően csak a 112-es 
szolgáltatások révén kerülhet sor a polgárok pontos helymeghatározására. E 
preambulumbekezdés valamennyi – és nem csupán az e-segélyhívó eszközzel felszerelt 
járművekkel rendelkező – polgár számára biztosítani kívánja a már jelenleg is széles körben 
alkalmazott GNSS helymeghatározó technológiák jelentette előnyöket.


