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RÖVID INDOKOLÁS 

Az Európai Bizottság 2005 óta dolgozik az e-segélyhívóról szóló javaslatokon, és kezdetben 

úgy gondolta, hogy a rendszert csupán önkéntes alapon kellene bevezetni. Ez a megközelítés 

azonban hibásnak bizonyult, tekintettel arra, hogy jelenleg csak a járművek 0,7%-át szerelték 

fel e-segélyhívó rendszerrel. 

 

A Bizottság e helyzet kezelése érdekében most a „szabályozási” megközelítést választja, 

amely az új járművekben kötelezővé tenné az e-segélyhívó rendszert. A rendszer alapját 

egyrészt az fogja képezni, hogy minden járműbe beépítenek egy olyan berendezést, amelyet a 

112-es egységes európai segélyhívó szám tekintetében már típusjóváhagyásban részesítettek, 

másrészt pedig egy olyan keretrendszer, amelyben a távközlési hálózatok és a közbiztonsági 

válaszpontok az e-segélyhívásokat kezelik. E megközelítés révén az e-segélyhívó rendszer 

uniós szintű szolgáltatásként minden európai polgár számára elérhetővé válik. 

 

Kiegészítő vészhelyzeti és/vagy hozzáadott értéket képviselő szolgáltatások (nyílt 

hozzáférésű platform) 

 

Az EU egészére kiterjedő e-segélyhívó közszolgáltatás rendszerének kiépítésével a jövőbeli 

járműveket alapszintű fedélzeti telematikai platformmal látják el, amely különböző műszaki 

megoldásokat kapcsol össze (vezeték nélküli kommunikáció pontos helymeghatározással, 

valamint járműirányító és -érzékelő rendszerekhez való csatlakozás). Az előadó azonban úgy 

véli, hogy a fogyasztóknak nyújtott más szolgáltatásokkal az intelligens közlekedési 

rendszerekről és a telematikai platformokról szóló külön rendeletben kell foglalkozni. A 

típus-jóváhagyási követelményekkel kapcsolatos, e-segélyhívó rendszerről szóló rendelet csak 

a 112-es európai segélyhívó számon elérhető segélyhívó szolgálatokra összpontosít. Egy nyílt 

hozzáférésű platform ezen a ponton való bevezetése a tulajdonjog és a felelősség tekintetében 

jogalkotási űrt, a 112-es segélyhívó számon alapuló e-segélyhívó rendszer üzembe helyezése 

tekintetében pedig további késedelmeket eredményezhet. A Bizottságnak mindazonáltal 

legkésőbb 2014 áprilisáig egy rendeletre irányuló javaslatot kell benyújtania a hozzáadott 

értéket képviselő szolgáltatásokról, amelyek további előnyöket teremthetnek a fogyasztók 

számára. 

 

Magánszolgáltatású segélyhívó rendszerek (harmadik fél által támogatott e-segélyhívó 

rendszerek) 

 

Lehetővé kell tenni, hogy a 112-es segélyhívó számon alapuló e-segélyhívó rendszerrel 

párhuzamosan harmadik fél szolgáltatása által támogatott e-segélyhívó rendszer is működjön, 

ezért a rendeletnek egy ezzel kapcsolatos fogalommeghatározást is tartalmaznia kell. 

Ezenfelül a harmadik fél szolgáltatása által támogatott e-segélyhívó rendszerek csak azzal a 

feltétellel létezhetnek a 112-es segélyhívó számon alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszerrel 

párhuzamosan, ha a 112-es segélyhívó számon alapuló e-segélyhívó rendszer legalább 

másodlagos lehetőségként mindenkor rendelkezésre áll. 

 

Egyéb pontosítások 
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Az e-segélyhívó fedélzeti rendszer részét képező különböző eljárások és elemek pontosítása 

érdekében az előadó úgy döntött, hogy részletesen meghatározza a következőket: a hívás 

maga, a berendezés, az információ továbbítására szolgáló hálózat és a vevőegység. Az eredeti 

fogalommeghatározásokban nem különülnek el egyértelműen ezek a komponensek. 

 

Ami a Galileo és az EGNOS műholdas rendszerekkel való kompatibilitást illeti, az előadó úgy 

véli, hogy a helymeghatározási műholdak teljes körű rendelkezésre állása nélkül nem lehet 

tökéletesen kifejleszteni a helymeghatározási vevőegységet. Ennek megvalósulásáig ezt nem 

lehet kötelezően előírni. 

MÓDOSÍTÁS: 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat: 

 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Továbbra is szükség van arra, hogy 

az Európai Unió egész területén javítsák a 

112-es segélyhívószám működését, hogy 

vészhelyzetekben gyors és hatékony 

segítséget nyújthasson. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az e-segélyhívó rendszer több, az 

emberélet védelmét szolgáló szereplőből 

álló fontos struktúra. Rendkívül fontos 

ezért, hogy a felhasználók teljes körű 

bizalmának és az e-segélyhívó rendszerek 

zavartalan működésének biztosítása 

érdekében e rendelet rendelkezzen a 

felelősség kérdéséről. 
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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 teljes körűen kompatibilis 

legyen a globális műholdas navigációs 

rendszerek, és különösen – amint teljes 

mértékben működőképessé váltak – 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 

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 

mindazonáltal mérlegelnie kell, hogy a 

fedélzeti e-segélyhívó rendszer 

beszerelésére vonatkozó kötelezettséget ki 
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lehet-e terjeszteni a nem az e rendelet 

hatálya alá tartozó más 

járműkategóriákra is. 

 

Módosítás  5 

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 

magánszolgáltató által nyújtott, kiegészítő 

vészhelyzeti szolgáltatásokat kínáljon a 

112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó 

rendszer mellett vagy arra építve. A közúti 

közlekedés biztonságáért felelős 

hatóságok által elismert illetékes 

hatóságnak azonban hitelesítenie kell, 

hogy e kiegészítő szolgáltatások nem 

vonják el fokozottan a járművezető 

figyelmét, továbbá e szolgáltatásoknak a 

fogyasztók által szabadon 

választhatóaknak kell lenniük. 

 

 

Módosítás  6 

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 

(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 hatályos szabályozásban 

meghatározott javítási és karbantartási 

célokra a fedélzeti e-segélyhívó rendszer 

minden elemének hozzáférhetőnek kell 
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kölcsönösen átjárható és nyílt hozzáférésű 

platformon kell alapulnia, amely alkalmas 

a lehetséges jövőbeli fedélzeti 

alkalmazások és szolgáltatások 

nyújtására. 

lennie. 

 A Bizottságnak késedelem nélkül elő kell 

terjesztenie az érdekelt felekkel folytatott 

konzultáción alapuló jogalkotási 

javaslatot a kiegészítő szolgáltatásokról, 

illetve a szabványosított, nyílt hozzáférésű, 

kölcsönösen átjárható telematikai fedélzeti 

platformról, amelyet a lehetséges jövőbeli 

fedélzeti alkalmazásokhoz és 

szolgáltatásokhoz fejleszthetnek ki. 

 A járműjavítási és -karbantartási 

információkhoz való hozzáférési módok 

műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása 

érdekében sürgősen arra kell törekedni, 

hogy megállapodjanak a fedélzeti 

rendszerek műszaki követelményeiről és 

ennek megfelelően frissítsék a meglévő 

európai jogszabályokat. 

 E célból a Bizottságnak rendelkezésre kell 

bocsátania az előírásokat, és frissítenie 

kell a 2010/40/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelvben8a foglalt kiemelt 

intézkedések jegyzékét. További 

pontosítással kell szolgálni arra 

vonatkozóan, hogy a hozzáadott értéket 

képviselő szolgáltatásokat nyújtó 

harmadik felek milyen feltételek mellett 

férhetnek hozzá a fedélzeti rendszerben 

tárolt adatokhoz. 

 _________________ 

 8a Az intelligens közlekedési 

rendszereknek a közúti közlekedés 

területén történő kiépítésére, valamint a 

más közlekedési módokhoz való 

kapcsolódására vonatkozó keretről szóló, 

2010. július 7-i 2010/40/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 207., 

2010.8.6., 1. o.). 
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Módosítás  7 

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  8 

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 és a 

szolgáltatóknak e rendeletnek és az e 

rendelet alapján elfogadott 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak 

az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 

közzétételét követően elegendő időt kell 

biztosítani arra, hogy alkalmazkodjanak az 

e rendeletben meghatározott műszaki 

követelményekhez, tekintettel arra, hogy a 

vizsgálatokkal, a vonatkozó szabványok 

alkalmazásával, valamint a személyes 

adatok és a magánélet védelmével 

kapcsolatos műszaki követelményeket e 

rendelet hatálybalépését követően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

útján fogják meghatározni. 

 

Módosítás  9 

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, 

1. „fedélzeti e-segélyhívó rendszer”: olyan, 

vagy a járműbe épített érzékelők révén 

automatikusan, vagy manuálisan 

bekapcsolódó segélyhívó rendszer, amely 
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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; 

fedélzeti berendezésből, valamint az e-

segélyhíváshoz szükséges adattovábbítás 

indítására, kezelésére és lebonyolítására 

szolgáló eszközökből áll, és amely mobil, 

vezeték nélküli hírközlési hálózatok 

segítségével jeleket sugároz annak 

érdekében, hogy lehetővé tegyék a 
minimálisan előírt szabványos adatok 

továbbítását, valamint egy 112-es 

segélyhívó számon alapuló vagy harmadik 

fél szolgáltatásai által támogatott e-

segélyhívó rendszeren alapuló hangátviteli 

csatornát hozzanak létre a járműben 

tartózkodók és egy közbiztonsági 

válaszpont között; 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 a pont (új) 

 

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; 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2b.) „harmadik fél szolgáltatásai által 

támogatott e-segélyhívó rendszer”: az EN 

16102:2011 szabványnak megfelelő olyan 

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.  
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 Súlyos baleset esetén a szolgáltatást 

nyújtó harmadik fél beszédkapcsolatot hoz 

létre a legalkalmasabb közbiztonsági 

válaszponttal (KBVP), és továbbítja 

részére az esettel kapcsolatos valamennyi 

lényeges információt, ideértve az EN 

15722 szabványban (Intelligens 

közlekedési rendszer – E-biztonság – Az e-

segélyhívó rendszer által küldött 

minimálisan előírt adatok) meghatározott 

információkat is; 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 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; 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 d pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2d.) „minimálisan előírt adatok”: az EN 

15722 szabványban (Közúti szállítási és 

közlekedési telematika – E-biztonság – Az 

e-segélyhívó rendszer által küldött 

minimálisan előírt adatok) meghatározott, 

az e-segélyhívási KBVP-hez továbbított 

adatok; 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 e pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2e.) „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; 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 f pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2f.) „mobil, vezeték nélküli távközlési 

hálózat”: olyan, vezeték nélküli távközlési 

hálózat, amely – a 2002/21/EK12a és a 

2002/22/EK12b európai parlamenti és 

tanácsi irányelvvel összhangban – 

nyilvánosan elérhető; 

 __________________ 

 Az elektronikus hírközlő hálózatok és 

elektronikus hírközlési szolgáltatások 

közös keretszabályozásáról szóló, 2002. 

március 7-i 2002/21/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 

(„keretirányelv”) (HL L 108., 2002.4.24., 

33. o.). 

 Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az 

elektronikus hírközlő hálózatokhoz és 

elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 

2002. március 7-i 2002/22/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (egyetemes 

szolgáltatási irányelv) (HL L 108., 

2002.4.24., 51. o.). 
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Módosítás  16 

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. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Mindez nem sérti a jármű tulajdonosának 

azon jogát, hogy a fedélzeti e-segélyhívó 

rendszeren felül a járműbe épített és 

hasonló szolgáltatást kínáló más 

segélyhívó rendszert vegyen igénybe. 

Ebben az esetben e másik segélyhívó 

rendszernek meg kell felelnie az EN 

16102 „Intelligens szállítási rendszer – E-

biztonság – Harmadik fél által biztosított 

e-segélyhívó – Alkalmazási 

követelmények” elnevezésű szabványnak. 

A gyártóknak igazolniuk kell, hogy a 

fedélzeti rendszer magában foglal egy 

átváltási mechanizmust, amely biztosítja, 

hogy egyidejűleg csak egy rendszer legyen 

aktív, és amennyiben az említett másik 

segélyhívó rendszer nem működik, a 

fedélzeti e-segélyhívó rendszer 

automatikusan a helyébe lépjen. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés 
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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 

fedélzeti rendszerekben található vevők 

kompatibilisek legyenek a működő 

globális műholdas navigációs rendszerek, 

köztük a Galileo- és az EGNOS-rendszer 

nyújtotta helymeghatározási 

szolgáltatásokkal azok működési 

képességének kezdetétől számított 12 

hónap után. 

 

 

 

Módosítás  19 

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. 

 

 

Módosítás  20 

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 

minden eleme valamennyi független 

gazdasági szereplő számára ingyenesen és 

megkülönböztetés nélkül hozzáférhető kell, 

hogy legyen a 715/2007/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben14a 

meghatározott javítási és karbantartási 

célokra, valamint a lehetséges jövőbeli 

fedélzeti alkalmazások és szolgáltatások 

nyújtására szolgáló, kölcsönösen 

átjárható, szabványosított és nyílt 
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hozzáférésű platformon alapuló kiegészítő 

szolgáltatások kidolgozásának és 

végrehajtásának céljára. 

 __________________ 

 A könnyű személygépjárművek és 

haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) 

kibocsátás tekintetében történő 

típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -

karbantartási információk elérhetőségéről 

szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 

(HL L 171., 2007.6.29., 1. o.). 

 

 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Járműjavítási és -karbantartási 

célokból, illetve a jövőbeni fedélzeti 

alkalmazások vagy szolgáltatások 

tekintetében az Európai Bizottság 

felügyelete alatt álló járműgyártók és 

független szolgáltatók 2017-ig 

megállapodnak a beépített e-segélyhívó 

rendszer alapjaként szolgáló, kölcsönösen 

átjárható, szabványosított, biztonságos és 

nyílt hozzáférésű platform műszaki 

követelményeiről. 

 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 6 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6b) E rendelet elfogadását követően a 

Bizottság hozzákezd egy olyan 

kölcsönösen átjárható, szabványosított, 
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biztonságos és nyílt hozzáférésű platform 

műszaki követelményeinek 

kidolgozásához, amely a fedélzeti e-

segélyhívó rendszerek alapjául szolgálhat 

mind járműjavítási és -karbantartási 

célokból, mind jövőbeni fedélzeti 

alkalmazások és szolgáltatások céljából. 

 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 6 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6c) A Bizottság e jogi aktusok 

elfogadásával megteremti a kölcsönösen 

átjárható, szabványosított, biztonságos és 

nyílt platform műszaki feltételeit. Ennek 

során minden piaci szereplő számára 

megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 

kell biztosítani a javítási és -karbantartási 

munkákhoz. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) 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.  

(7) 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.  

Az első albekezdésben említett műszaki 

követelmények és vizsgálatok a (3), a (4) 

és a (6) bekezdésben megállapított 

követelményeken, valamint adott esetben a 

Az első albekezdésben említett műszaki 

követelményeket és vizsgálatokat az 

érintett érdekelt felekkel folytatott 

konzultációt követően kell elfogadni, és 



 

PE522.901v03-00 16/19 AD\1014177HU.doc 

HU 

következő szabványokon alapulnak: azok a (3), a (4) és a (6) bekezdésben 

megállapított követelményeken, valamint 

adott esetben a következő szabványokon 

alapulnak: 

a) EN 16072 „Intelligens közlekedési 

rendszer – E-biztonság – Az összeurópai e-

segélyhívó szolgáltatás működtetésére 

vonatkozó követelmények”;  

a) CEN EN 16072:2011 „Intelligens 

közlekedési rendszer – E-biztonság – Az 

összeurópai e-segélyhívó szolgáltatás 

működtetésére vonatkozó követelmények”;  

b) EN 16062 „Intelligens közlekedési 

rendszer – E-biztonság – Az e-segélyhívóra 

vonatkozó magas szintű alkalmazási 

követelmények (HLAP)”; 

b) CEN EN 16062:2011 „Intelligens 

közlekedési rendszer – E-biztonság – Az e-

segélyhívóra vonatkozó magas szintű 

alkalmazási követelmények (HLAP)”; 

c) EN 16454 „Intelligens közlekedési 

rendszer – E-biztonság – Az e-segélyhívó 

rendszer megfelelőségének végponttól 

végpontig történő vizsgálata”, a fedélzeti e-

segélyhívó rendszer összeurópai e-

segélyhívó rendszernek való megfelelésére 

vonatkozóan; 

c) CEN EN 16454:Verzió „Intelligens 

közlekedési rendszer – E-biztonság – Az e-

segélyhívó rendszer megfelelőségének 

végponttól végpontig történő vizsgálata”, a 

fedélzeti e-segélyhívó rendszer összeurópai 

e-segélyhívó rendszernek való 

megfelelésére vonatkozóan; 

 ca) CEN EN 15722:2011 „Intelligens 

közlekedési rendszer – E-biztonság – Az e-

segélyhívó rendszer által küldött 

minimálisan előírt adatok”; 

 cb) CEN EN 16102:2011 „Intelligens 

közlekedési rendszer – A harmadik fél 

által támogatott e-segélyhívó rendszer 

működésére vonatkozó követelmények”; 

d) az e-segélyhívó rendszerekre vonatkozó 

minden további európai szabvány vagy 

ENSZ-EGB-előírás. 

d) az e-segélyhívó rendszerekre vonatkozó 

minden további európai szabvány vagy 

ENSZ-EGB-előírás. 

 

Módosítás  25 

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 

tartalmazzák. 

(2) A fedélzeti e-segélyhívó rendszer által 

elküldött minimálisan előírt adatok csak az 

EN 15722 szabványban (Közúti szállítási 

és közlekedési telematika – E-biztonság – 

Az e-segélyhívó rendszer által küldött 

minimálisan előírt adatok) meghatározott, 
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az e-segélyhívási KBVP-hez továbbított 
információkat tartalmazzák. 

 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 3 bekezdés – h pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) az adatfeldolgozás által érintettek jogai 

gyakorlásának módozatai; 

h) az adatfeldolgozás által érintettek jogai 

gyakorlásának módozatai, ideértve a 

panaszkezelésre szolgáló független 

kapcsolattartó pontok biztosítását is; 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2015. október 1-jétől a nemzeti hatóságok 

csak olyan új járműtípusoknak adnak EK-

típusjóváhagyást a fedélzeti e-segélyhívó 

rendszerük tekintetében, amelyek eleget 

tesznek e rendeletnek és az e rendelet 

alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusoknak. 

2016. június 1-jétől a nemzeti hatóságok 

csak olyan új járműtípusoknak adnak EK-

típusjóváhagyást a fedélzeti e-segélyhívó 

rendszerük tekintetében, amelyek eleget 

tesznek e rendeletnek és az e rendelet 

alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusoknak. 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 10a. cikk 

 Jelentéstétel 

 A Bizottság legkésőbb 2018. október 1-jéig 

értékeli a fedélzeti e-segélyhívó rendszer 

elterjedtségét és hatását. Ezt az értékelést 

be kell nyújtani az Európai Parlament és 
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a Tanács részére.  

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ezt a rendeletet 2015. október 1-jétől kell 

alkalmazni. 

Ezt a rendeletet 2016. június 1-jétől kell 

alkalmazni. 
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