
 

AD\1110983HU.docx  PE585.489v02-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Európai Parlament 
2014-2019  

 

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
 

2016/0014(COD) 

5.12.2016 

VÉLEMÉNY 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

részéről 

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére 

a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, 

alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és 

piacfelügyeletéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 

javaslatról 

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD)) 

A vélemény előadója: Christofer Fjellner 

 



 

PE585.489v02-00 2/80 AD\1110983HU.docx 

HU 

PA_Legam 



 

AD\1110983HU.docx 3/80 PE585.489v02-00 

 HU 

RÖVID INDOKOLÁS 

A Bizottság 2016. január 27-én tette közzé javaslatát a gépjárművek és pótkocsijaik 

jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, amely kérdést jelenleg a 2007/46/EK irányelv 

szabályozza. 

Az uniós típus-jóváhagyási rendszer átfogó célravezetőségi vizsgálatára 2013-ban került sor, a 

Bizottságnak a CARS2020 cselekvési tervben tett vállalásai részeként. Az eredmények azt 

mutatták, hogy noha a jelenlegi rendszer bizonyos mértékben elérte a politikai célkitűzéseket, 

a Volkswagen szoftvermanipulációs botránya nyomán széles körű bírálat tárgyává vált. Az 

előadó alapvetően fontosnak véli a típus-jóváhagyási rendszer megerősítését különösen 

megfelelő felügyeleti mechanizmusok kidolgozása révén az eljárások a tagállamok között 

összehangolt alkalmazásának biztosítása érdekében. Ezenfelül fontos, hogy a szabályozás 

zökkenőmentesen működjön, és sem a nemzeti közigazgatás, sem az ágazat számára ne 

eredményezze a bürokrácia növelését.  

A jelenlegi rendszer hiányosságának egyik oka a tagállamok közötti eltérés az előírások 

értelmezését és alkalmazásuk szigorúságát tekintve. A nem szükségszerűen rosszhiszemű 

értelmezési eltérések, illetve az irányelvek átültetése jól ismert, visszatérő problémát 

jelentenek, amely aláássa a belső piacot és bizonytalanságot okoz mind az ágazat, mind a 

fogyasztók számára. 

E hiányosságok következménye nem csupán a megfelelés hiánya, hanem az is, hogy 

egyértelmű csalásokra és a jelenlegi jogszabályok megsértésére adnak lehetőséget. Sajnos, 

már több ilyen esetről van tudomásunk. E hiányosságok orvoslása céljából az előadó különös 

figyelmet szentelt az erőteljesebb felügyeleti mechanizmusok végrehajtására és a 

piacfelügyeletre.  

A piacfelügyelet, ami a járművek utólagos, forgalomba hozatalukat követő ellenőrzését jeleni, 

a jelenlegi szabályozás gyenge pontja, és e szempont megerősítése e javaslat egyik központi 

eleme. Szükséges javítás, hogy pontosítást nyert a végrehajtásért felelős hatóságok szerepe és 

hatásköre, illetve a nem megfelelő termékek forgalmazása esetén teendő lépések. Az előadó 

megfelelően figyelembe veszi, hogy a piaci felügyeletet a nemzeti felügyeleti hatóságok látják 

el, ugyanakkor a Bizottságnak is van szerepe.  

Annak érdekében, hogy a szabályozás jobban alkalmazkodjon a tagállamokon belüli, változó 

körülményekhez, az előadó a díjrendszer módosítását javasolja. Mivel néhány tagállam csak 

korlátozott számú típusjóváhagyást végez, a piacfelügyelet finanszírozását nem a 

típusjóváhagyásokhoz kellene kötni, mivel ez a piacfelügyeleten belül súlyos hiányosságok 

veszélyével járna. Az egyenlő versenyfeltételek és az Unión belüli alapos piacfelügyelet 

biztosítása érdekében a tagállamoknak olyan díjszerkezetet kell kidolgozniuk, amely az adott 

tagállam piacfelügyeleti tevékenységeinek finanszírozására vonatkozó körülményeket tükrözi.  

A piacfelügyelet finanszírozására vonatkozóan további pontosítások szerepelnek a 

javaslatban. Mivel a tagállamoknak olyan díjrendszert kell kidolgozniuk, amely fedezi a 

piacfelügyelet költségeit, indokolt, hogy a piacfelügyeleti tevékenységekkel kapcsolatos 

költségeket a piacfelügyeleti hatóságok viseljék. 

A típusjóváhagyások hitelességének tényleges biztosítása érdekében azokat a kiállító 
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hatóságtól eltérő típusjóváhagyó hatóságnak ötévente ellenőriznie kell. Ez hozzájárul majd a 

típusjóváhagyó hatóságok közötti értelmezésbeli eltérések kiküszöböléséhez és biztosítja a 

jogszabály egységes alkalmazását. 

Az előadó javasolja továbbá a jóváhagyó és piacfelügyeleti hatóságok, illetve a Bizottság nem 

megfelelés esetén intézkedések meghozatalára vonatkozó hatáskörének megerősítését. Az 

egyértelmű piacfelügyeleti szabályozás erőteljes szankciókkal párosulva komoly és hiteles 

elrettentő erővel bír az előírások kijátszására vagy megsértésére irányuló jövőbeli 

kísérletekkel szemben. 

A műszaki szolgálatok kulcsfontosságú szerepet játszanak az Unió magas szintű műszaki, 

biztonsági és környezetvédelmi normáinak fenntartása és betartása szempontjából. Az előadó 

egyetért a Bizottsággal abban, hogy a műszaki szolgálatok értékelése és nyomon követése 

elengedhetetlen. Mivel azonban az értékelést és a nyomon követést némely tagállamban 

valamely nemzeti akkreditáló testület végezheti, az előadó biztosítani kívánja ennek jövőbeli 

lehetőségét. A nyomon követés értékelésének egyúttal a műszaki szolgálat gyártótól való 

függetlenségét is biztosítania kell. A költséghatékonyság biztosítása érdekében a műszaki 

szolgálatok számára meg kell engedni az árversenyt, ezért a teljes függetlenítés nem 

javasolható, ehelyett a szilárd értékelésre és nyomon követésre kell helyezni a hangsúlyt. 

Egy másik módszer a szabályozás harmonizált, szigorú értelmezésére a típusjóváhagyó 

hatóságok szakértői értékelési mechanizmusa, amelynek keretében a nemzeti hatóságok 

megosztják egymással információikat és összehangolják értékeléseiket. Ennek során a 

típusjóváhagyó hatóságok az ellenőrzések végrehajtása közben kiküszöbölhetik a közöttük 

lévő hézagokat. Ugyanakkor annak biztosítása érdekében, hogy e szakértői értékelések nem 

váljanak fölösleges teherré és ne emeljék meg a költségeket, e szakértői értékelések 

gyakoriságát az előadó csökkenteni javasolja, kivéve, ha indokolt feltételezni, hogy gyakoribb 

szakértői értékelés szükséges. 

MÓDOSÍTÁS: 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Belső 

Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az 

alábbi módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) E rendeletnek biztosítania kell, 

hogy a nemzeti típusjóváhagyó hatóságok 

az egész Unióban értelmezzék, 

alkalmazzák és végrehajtsák 

követelményeit. A Bizottságot fel kell 
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hatalmazni arra, hogy rendszeres 

ellenőrzések, a kiadott típusjóváhagyások 

véletlenszerű mintáinak újbóli vizsgálata 

és e rendelet harmonizált alkalmazásának 

általános figyelemmel kísérése révén 

felügyelje a nemzeti hatóságok munkáját. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7b) A rendelet célja, hogy megbízható, 

harmonizált és átlátható típusjóváhagyási 

és piacfelügyeleti eljárásokat biztosítson a 

tagállamokban. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A típus-jóváhagyási előírások 

hatékony végrehajtását a 

gyártásmegfelelőségre vonatkozó 

rendelkezések megerősítése révén kell 

biztosítani, amit többek között a 

megfelelőség-ellenőrzési módszerek és az 

érintett termékek folyamatos 

megfelelőségének kötelező és rendszeres 

ellenőrzésével, valamint a típus-

jóváhagyási hatóságok felügyelete alatt az 

egészjárműtípus-jóváhagyáshoz szükséges 

vizsgálatokat végző műszaki szolgálatok 

alkalmasságára, kötelezettségeire és 

teljesítményére vonatkozó követelmények 

megerősítésével lehet elérni. A műszaki 

szolgálatok megfelelő működésének 

biztosítása elengedhetetlen a magas szintű 

biztonság és környezetvédelem eléréséhez, 

valamint ahhoz, hogy a polgárok 

megbízzanak a rendszerben. A 2007/46/EK 

irányelv szerinti, a műszaki szolgálatok 

(9) A típus-jóváhagyási előírások 

hatékony végrehajtását a 

gyártásmegfelelőségre vonatkozó 

rendelkezések megerősítése révén kell 

biztosítani, amit többek között a 

megfelelőség-ellenőrzési módszerek és az 

érintett termékek folyamatos 

megfelelőségének kötelező és rendszeres 

ellenőrzésével, valamint a típus-

jóváhagyási hatóságok felügyelete alatt az 

egészjárműtípus-jóváhagyáshoz szükséges 

vizsgálatokat végző műszaki szolgálatok 

alkalmasságára, kötelezettségeire és 

teljesítményére vonatkozó követelmények 

megerősítésével és harmonizálásával lehet 

elérni. A műszaki szolgálatok megfelelő 

működésének biztosítása elengedhetetlen a 

magas szintű biztonság és 

környezetvédelem eléréséhez, valamint 

ahhoz, hogy a polgárok megbízzanak a 

rendszerben. A 2007/46/EK irányelv 
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kijelölésére vonatkozó kritériumokat 

részletesebben meg kell határozni azok 

következetes végrehajtása érdekében. A 

tagállami műszaki szolgálatok értékelési 

módszerei jellemzően egyre inkább 

különböznek egymástól, ami a szolgálatok 

munkájának fokozódó összetettségére 

vezethető vissza. Ezért olyan eljárási 

kötelezettségeket kell előírni, amelyek 

garantálják a tagállami műszaki 

szolgálatok értékelésére, kijelölésére, 

bejelentésére és nyomon követésére 

szolgáló tagállami gyakorlatok cseréjét és 

nyomon követését. Ezen eljárási 

kötelezettségek révén megszüntethetők a 

műszaki szolgálatok kijelölésére vonatkozó 

kritériumok értelmezése és a kijelölési 

módszerek alkalmazása terén fennálló 

különbségek. 

szerinti, a műszaki szolgálatok kijelölésére 

vonatkozó kritériumokat részletesebben 

meg kell határozni azok valamennyi 

tagállamban való következetes 

végrehajtása érdekében. A tagállami 

műszaki szolgálatok értékelési módszerei 

jellemzően egyre inkább különböznek 

egymástól, ami a szolgálatok munkájának 

fokozódó összetettségére vezethető vissza. 

Ezért olyan eljárási kötelezettségeket kell 

előírni, amelyek garantálják a tagállami 

műszaki szolgálatok értékelésére, 

kijelölésére, bejelentésére és nyomon 

követésére szolgáló tagállami gyakorlatok 

cseréjét és nyomon követését. Ezen eljárási 

kötelezettségek révén megszüntethetők a 

műszaki szolgálatok kijelölésére vonatkozó 

kritériumok értelmezése és a kijelölési 

módszerek alkalmazása terén fennálló 

különbségek. A megfelelő felügyelet és az 

Unió-szerte egyenlő versenyfeltételek 

biztosítása érdekében a kérelmező 

műszaki szolgálat értékelésének magában 

kell foglalnia a tényleges típusjóváhagyási 

vizsgálatok helyszíni értékelésének 

közvetlen megfigyelését. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) E rendelet rendelkezéseket állapít 

meg a tagállamok e rendeletnek való 

megfelelésének ellenőrzése céljából, 

ezáltal segítve a fogyasztók forgalomban 

lévő járművek iránti bizalmának 

fenntartását, valamint biztosítva a 

biztonság és az egészség- és 

környezetvédelem magas színvonalát. A 

végrehajtással kapcsolatos 

információcseréért felelős, tagállamok 

által létrehozott fórum a Bizottság 

támogatásával rendszeres ellenőrzések, a 

kiadott típusjóváhagyások mintájának 

ellenőrzése és vizsgálata és e rendelet 
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egységes, következetes és eredményes 

alkalmazásának ellenőrzése révén 

figyelemmel kíséri a nemzeti hatóságok 

felelősségeit. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Az átláthatóság és a kölcsönös 

bizalom erősítése, valamint a műszaki 

szolgálatok értékelésére, kijelölésére és 

bejelentésére, valamint a kiterjesztési és 

megújítási eljárásokra vonatkozó 

kritériumok további összehangolása és 

továbbfejlesztése érdekében a 

tagállamoknak együtt kell működniük 

egymással és a Bizottsággal. A 

tagállamoknak konzultálniuk kell 

egymással és a Bizottsággal az e rendelet 

végrehajtása vonatkozásában 

általánosságban jelentőséggel bíró 

kérdésekről, valamint tájékoztatniuk kell 

egymást és a Bizottságot értékelési 

ellenőrzőlistájuk mintájáról. 

(12) Az átláthatóság és a kölcsönös 

bizalom erősítése, valamint a műszaki 

szolgálatok értékelésére, kijelölésére és 

bejelentésére, valamint a kiterjesztési és 

megújítási eljárásokra vonatkozó 

kritériumok további összehangolása és 

továbbfejlesztése érdekében a 

tagállamoknak együtt kell működniük 

egymással és a Bizottsággal. A 

tagállamoknak konzultálniuk kell 

egymással és a Bizottsággal az e rendelet 

végrehajtása vonatkozásában 

általánosságban jelentőséggel bíró 

kérdésekről, valamint tájékoztatniuk kell 

egymást és a Bizottságot értékelési 

ellenőrzőlistájuk mintájáról. E rendelet 

online típusjóváhagyási adatbázist hoz 

létre, amely az 1024/2012/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelettel1a 

létrehozott belső piaci információs 

rendszerrel (IMI) együtt hasznos 

elektronikus eszközt biztosíthat az 

igazgatási együttműködés 

megkönnyítéséhez és fokozásához az 

információk megosztásának irányítása 

során, egyszerű és egységes, a nyelvi 

korlátokat leküzdő eljárások alapján. 

 __________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

1024/2012/EU rendelete 

(2012. október 25.) a belső piaci 

információs rendszer keretében történő 

igazgatási együttműködésről és a 

2008/49/EK bizottsági határozat hatályon 

kívül helyezéséről (az IMI-rendelet) 
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(HL L 316., 2012.11.14., 1. o.). 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Amennyiben valamely műszaki 

szolgálat szakmai alkalmassága – a 

tagállamok részéről a követelmények 

egységes alkalmazására és ennek nyomon 

követésére tett intézkedések ellenére – 

kétséges, a Bizottságnak lehetőséget kell 

kapnia az egyedi esetek kivizsgálására. 

(15) Amennyiben valamely műszaki 

szolgálat szakmai alkalmassága – a 

tagállamok részéről a követelmények 

homogén és egységes alkalmazására és 

ennek nyomon követésére tett intézkedések 

ellenére – kétséges, a Bizottságnak 

lehetőséget kell kapnia az egyedi esetek 

kivizsgálására és javaslatokat kell tenni a 

megoldásokra. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Ahhoz, hogy az e rendeletben 

meghatározott követelmények 

teljesüljenek, szilárd végrehajtási 

mechanizmusra van szükség a megfelelés 

biztosítása céljából. A gépjárműipart 

szabályozó jogszabályokban 

meghatározott, a típusjóváhagyásra és a 

gyártásmegfelelőségre vonatkozó 

követelményeknek való megfelelés 

biztosítása továbbra is a típusjóváhagyó 

hatóságok feladata kell, hogy legyen, mivel 

ez a kötelezettség szorosan kapcsolódik a 

típusjóváhagyások kiadásához, és 

teljesítéséhez a típusjóváhagyás 

tartalmának részletes ismerete szükséges. 

Ezért fontos a jóváhagyó hatóságok 

teljesítményét rendszeres szakértői 

értékelés keretében ellenőrizni annak 

érdekében, hogy a típus-jóváhagyási 

követelmények végrehajtása során 

valamennyi jóváhagyó hatóság egységes 

(18) Ahhoz, hogy az e rendeletben 

meghatározott követelmények 

teljesüljenek, szilárd végrehajtási 

mechanizmusra van szükség a megfelelés 

biztosítása céljából. A gépjárműipart 

szabályozó jogszabályokban 

meghatározott, a típusjóváhagyásra és a 

gyártásmegfelelőségre vonatkozó 

követelményeknek való megfelelés 

biztosítása továbbra is a típusjóváhagyó 

hatóságok feladata kell, hogy legyen, mivel 

ez a kötelezettség szorosan kapcsolódik a 

típusjóváhagyások kiadásához, és 

teljesítéséhez a típusjóváhagyás 

tartalmának részletes ismerete szükséges. 

Ezért fontos a jóváhagyó hatóságok 

teljesítményét rendszeres uniós szintű 

felügyeleti ellenőrzések, ezen belül 

független auditok keretében ellenőrizni 

annak érdekében, hogy a típus-jóváhagyási 

követelmények végrehajtása során 
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színvonalon és egységesen szigorúan járjon 

el. Ezenkívül fontos magának a 

típusjóváhagyásnak a helytállóságát is 

ellenőrizni. 

valamennyi jóváhagyó hatóság egységes 

színvonalon és egységesen szigorúan járjon 

el. Ezenkívül fontos magának a 

típusjóváhagyásnak a helytállóságát is 

ellenőrizni. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (20a) Az Unió-szerte homogén 

piacfelügyelet biztosítása érdekében az 

ellenőrzési hatáskört egy uniós szintű 

központi hatóságra kell átruházni annak 

biztosítása érdekében, hogy az új 

típusjóváhagyási és piacfelügyeleti keretet 

maradéktalanul végrehajtsák. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21a) A valamennyi érintett jármű teljes 

élettartamán át tartó, üzemelés közbeni 

megfelelésének független vizsgálata 

érdekében megbízható és kötelező 

kibocsátásvizsgálati módszereket kell 

kidolgozni, olyan közúti közlekedésre való 

alkalmasságra vonatkozó vizsgálati 

követelmények meghatározása céljából, 

amelyek a kipufogógáz-kibocsátás 

közvetlen vizsgálatának és az OBD-

vizsgálatnak a kombinációján alapulnak, 

ideértve az NOx 2014/45/EU irányelv 

szerinti időszakos kibocsátási vizsgálatok 

során történő mérésére és a részecskék 

szintjének mérésére szolgáló vizsgálati 

módszerek, valamint ezek határértékeinek 

megállapítását. Az új távérzékelési 

technológiák felhasználhatók arra, hogy 

segítségükkel azonosítsák a közúton 
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közlekedő, súlyosan szennyező 

járműveket, és a szabályozott kibocsátási 

határértékeknek (PN, NOx, CO és HC) 

való, üzemelés közbeni megfelelés 

vizsgálatát e járművekre összpontosítsák 

az időszakos műszaki ellenőrzések 

jövőbeni végrehajtásának 

legköltséghatékonyabb módjaként. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A jóváhagyási eljárás 

átláthatóságának fokozása, az 

információcsere megkönnyítése és a 

piacfelügyeleti hatóságok, a jóváhagyó 

hatóságok és a Bizottság által végzett 

független ellenőrzések elősegítése 

érdekében a típus-jóváhagyási 

dokumentumokat elektronikus 

formátumban kell elkészíteni és a 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell 

tenni, a kereskedelmi érdekek és a 

személyes adatok védelmével kapcsolatos 

esetek kivételével. 

(22) A jóváhagyási eljárás 

átláthatóságának fokozása, az 

információcsere megkönnyítése és a 

piacfelügyeleti hatóságok, a jóváhagyó 

hatóságok, a Bizottság és harmadik felek 

által végzett független ellenőrzések 

elősegítése érdekében a járművekre és a 

tesztelésre vonatkozó információt 

nyilvánosságra kell hozni az ilyen tesztek 

elvégzése céljából. A vonatkozó 

információkat elektronikus formátumban 

kell elkészíteni és a nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé kell tenni, a kereskedelmi 

érdekek és a személyes adatok védelmével 

kapcsolatos esetek kivételével. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) A nemzeti hatóságoknak az e 

rendeletben előírt részletesebb 

kötelezettségeinek magukban kell 

foglalniuk megfelelő számú forgalomba 

hozott jármű utólagos megfelelőség-

ellenőrzési vizsgálatát és ellenőrzését. Az 

ilyen utólagos megfelelőség-ellenőrzés alá 

vont járműveket megfelelő 

(24) A nemzeti hatóságoknak az e 

rendeletben előírt részletesebb 

kötelezettségeinek magukban kell 

foglalniuk megfelelő számú forgalomba 

hozott jármű utólagos megfelelőség-

ellenőrzési vizsgálatát és ellenőrzését. Az 

ilyen utólagos megfelelőség-ellenőrzés alá 

vont járműveket megfelelő 
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kockázatértékelés alapján kell kiválasztani, 

amelynek figyelembe kell vennie a 

lehetséges meg nem felelés súlyosságát és 

előfordulásának valószínűségét. 

kockázatértékelés alapján kell kiválasztani, 

amelynek figyelembe kell vennie a 

lehetséges meg nem felelés súlyosságát és 

előfordulásának valószínűségét. Ezenfelül 

a kiválasztásnak világos és részletes 

kritériumokon kell alapulnia, és többek 

között magában kell foglalnia valamennyi 

aktuális modell, új motorral vagy 

technológiával szerelt jármű, az igen 

magas vagy alacsony üzemanyag-

fogyasztású járművek és a nagyon nagy 

mennyiségben értékesített járművek 

bizonyos százalékának véletlenszerű 

ellenőrzését, és figyelembe kell vennie a 

megfelelés múltbeli előzményeit, a 

fogyasztók által adott jelzéseket, a 

távérzékelési vizsgálatok eredményeit, 

valamint a független kutató testületek 

által jelzett aggályokat. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) E rendelet céljait nem érintheti, 

hogy bizonyos rendszerek, alkotóelemek, 

önálló műszaki egységek, illetve 

alkatrészek vagy tartozékok azután is 

beépíthetők vagy felszerelhetők, hogy a 

járművet forgalomba hozták, 

nyilvántartásba vették, illetve forgalomba 

helyezték. Ezért megfelelő intézkedéseket 

kell hozni annak érdekében, hogy a 

jóváhagyó hatóság azokat a járműbe 

beépíthető vagy arra felszerelhető 

rendszereket, alkotóelemeket és önálló 

műszaki egységeket, illetve alkatrészeket 

és tartozékokat, amelyek jelentős 

mértékben ronthatják a környezetvédelem 

vagy az üzembiztonság szempontjából 

alapvetően fontos rendszerek működését, 

forgalomba hozataluk, nyilvántartásba 

vételük, illetve forgalomba helyezésük 

előtt ellenőrzésnek vesse alá. 

(27) E rendelet céljait nem érintheti, 

hogy bizonyos rendszerek, alkotóelemek, 

önálló műszaki egységek, illetve 

alkatrészek vagy tartozékok azután is 

beépíthetők vagy felszerelhetők, hogy a 

járművet forgalomba hozták, 

nyilvántartásba vették, illetve forgalomba 

helyezték. Ezért megfelelő intézkedéseket 

kell hozni annak érdekében, hogy a 

jóváhagyó hatóság azokat a járműbe 

beépíthető vagy arra felszerelhető 

rendszereket, alkotóelemeket és önálló 

műszaki egységeket, illetve alkatrészeket 

és tartozékokat, amelyek ronthatják a 

környezetvédelem vagy az üzembiztonság 

szempontjából alapvetően fontos 

rendszerek működését, forgalomba 

hozataluk, nyilvántartásba vételük, illetve 

forgalomba helyezésük előtt ellenőrzésnek 

vesse alá. 
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Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) A gyártás megfelelősége az EU-

típusjóváhagyási rendszer egyik sarokköve, 

ezért a gyártó által a gyártásmegfelelőség 

biztosítására kialakított feltételeket jóvá 

kell hagyatni az illetékes hatósággal vagy 

egy erre kijelölt, kellően hozzáértő 

műszaki szolgálattal, és e feltételeket 

rendszeresen alá kell vetni független 

ellenőrzésnek is. Ezenkívül a jóváhagyó 

hatóságoknak biztosítaniuk kell az érintett 

termékek folyamatos megfelelőségének 

ellenőrzését. 

(29) A gyártás megfelelősége az EU-

típusjóváhagyási rendszer egyik sarokköve, 

ezért a gyártó által a gyártásmegfelelőség 

biztosítására kialakított feltételeket jóvá 

kell hagyatni az illetékes hatósággal vagy 

egy erre kijelölt, kellően hozzáértő 

műszaki szolgálattal, amely nem egyezhet 

meg azzal a műszaki szolgálattal, amely a 

típusjóváhagyás céljából végzett 

vizsgálatot elvégezte, és e feltételeket 

rendszeresen alá kell vetni független 

ellenőrzésnek is. Ezenkívül a jóváhagyó 

hatóságoknak biztosítaniuk kell az érintett 

termékek folyamatos megfelelőségének 

ellenőrzését. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(31) A bejelentett súlyos biztonsági 

kockázatok, valamint közegészséget és a 

környezetet érintő veszélyek értékelését 

nemzeti szinten kell elvégezni, de az 

erőforrások megosztása és az azonosított 

kockázatok és veszélyek mérséklése 

érdekében tett korrekciós intézkedések 

összhangja céljából biztosítani kell az 

uniós szintű koordinációt azokban az 

esetekben, ahol a bejelentett kockázat vagy 

veszély egy tagállam területén túlra 

terjedhet. 

(31) A biztonsági kockázatok, valamint 

közegészséget és a környezetet érintő 

veszélyek értékelését nemzeti szinten kell 

elvégezni, de az erőforrások megosztása és 

az azonosított kockázatok és veszélyek 

megszüntetése érdekében tett korrekciós 

intézkedések összhangja céljából 

biztosítani kell az uniós szintű koordinációt 

azokban az esetekben, ahol a kockázat 

vagy veszély egy tagállam területén túlra 

terjedhet. 
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Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(37) A műszaki fejlődés, így az új 

jármű-diagnosztikai és -karbantartási 

módszerek és eljárások – például a 

járműadatokhoz és -szoftverekhez való 

távoli hozzáférés – megjelenése nem 

hátráltathatja e rendelet célkitűzéseinek 

megvalósítását a független gazdasági 

szereplőknek a javítási és karbantartási 

információkhoz való hozzáférése 

tekintetében. 

(37) A műszaki fejlődés, így az új 

jármű-diagnosztikai és -karbantartási 

módszerek és eljárások – például a 

járműadatokhoz és -szoftverekhez való 

távoli hozzáférés – megjelenésének 

erősítenie kell e rendelet célkitűzéseinek 

megvalósítását a független gazdasági 

szereplőknek a javítási és karbantartási 

információkhoz való hozzáférése 

tekintetében. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

40 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(40) A tagállamoknak szabályokat kell 

megállapítaniuk az e rendelet megsértése 

esetén alkalmazandó szankciókra 

vonatkozóan, és gondoskodniuk kell azok 

végrehajtásáról. E szankcióknak 

hatékonynak, arányosnak és visszatartó 

erejűnek kell lenniük. E rendelkezések 

összehangolt végrehajtásának nyomon 

követése érdekében a tagállamoknak 

évente jelentést kell tenniük a Bizottságnak 

a kiszabott szankciókról. 

(40) A tagállamoknak szabályokat kell 

megállapítaniuk az e rendelet megsértése 

esetén alkalmazandó szankciókra 

vonatkozóan, és gondoskodniuk kell azok 

végrehajtásáról. E szankcióknak 

hatékonynak, arányosnak és visszatartó 

erejűnek kell lenniük. E büntető 

rendelkezések összehangolt 

végrehajtásának nyomon követése 

érdekében a tagállamoknak évente jelentést 

kell tenniük a Bizottságnak a kiszabott 

szankciókról. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a.  E rendelet létrehozza az Európai 

Járműfelügyeleti Ügynökséget (EVSA, a 
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továbbiakban: „az Ügynökség”), és 

megállapítja annak hatáskörét és 

feladatkörét. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A gyártó e rendelet szerinti 

típusjóváhagyást vagy egyedi 

járműjóváhagyást kérhet az alábbi 

járművekre és munkagépekre, amennyiben 

a jármű megfelel a rendeletben 

meghatározott lényegi követelményeknek: 

(3) A gyártó e rendelet szerinti 

típusjóváhagyást vagy egyedi 

járműjóváhagyást kérhet az alábbi 

járművekre és munkagépekre, amennyiben 

a jármű megfelel a rendeletben 

meghatározott követelményeknek: 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. „piacfelügyelet”: a piacfelügyeleti 

hatóságok által annak biztosítása 

érdekében végzett tevékenységek és 

megtett intézkedések, hogy a forgalmazott 

járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy 

önálló műszaki egységek megfeleljenek a 

vonatkozó uniós jogszabályokban 

meghatározott követelményeknek, és ne 

veszélyeztessék az egészséget, biztonságot 

vagy a közérdek védelmének egyéb 

vonatkozásait; 

2. „piacfelügyelet”: a piacfelügyeleti 

hatóságok által annak biztosítása 

érdekében végzett tevékenységek és 

megtett intézkedések, hogy a forgalmazott 

járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy 

önálló műszaki egységek megfeleljenek a 

vonatkozó uniós jogszabályokban 

meghatározott követelményeknek, és ne 

veszélyeztessék az egészséget, biztonságot, 

a környezetet vagy a közérdek védelmének 

egyéb vonatkozásait, beleértve a fogyasztói 

jogokat; 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8a. „kiiktató eszköz”: olyan szerkezeti 

elem, amely érzékeli a hőmérsékletet, a 

jármű sebességét, a motor fordulatszámát, 

az átvitelfokozatot, a szívócső vákuumát 

vagy más paramétereket, és a kapott 

adatok alapján működésbe hozza, 

szabályozza, késlelteti vagy kikapcsolja a 

kibocsátáscsökkentő rendszer bármely 

részét olyan módon, amely csökkenti a 

rendszer hatékonyságát olyan környezeti 

vagy motorhasználati feltételek között, 

amelyek szokásosan előfordulnak az Unió 

területén a jármű normál működése során 

vagy a típusjóváhagyási teszteljárásokon 

kívül; 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 8 b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8b. „kibocsátáscsökkentési 

alapstratégia” („BES”): olyan 

kibocsátáscsökkentési stratégia, amely a 

motor teljes sebesség- és 

terheléstartományában mindenkor kifejti 

hatását, kivéve, ha egy 

kibocsátáscsökkentési segédstratégia 

életbe lép; 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 8 c pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8c. „kibocsátáscsökkentési stratégia” 

(„AES”): olyan kibocsátáscsökkentési 

stratégia, amely valamely konkrét cél 

érdekében és a környezeti és/vagy 

üzemállapotok valamely együttesére 
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válaszként lép működésbe, és kizárólag e 

feltételek fennállásának ideje alatt 

felváltja vagy módosítja a 

kibocsátáscsökkentési alapstratégiát; 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 43 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

43. „kifutó sorozatú jármű”: olyan, 

készleten lévő jármű, amely nem vagy 

tovább nem forgalmazható, vehető 

nyilvántartásba vagy helyezhető 

forgalomba, mivel olyan új műszaki 

követelmények léptek hatályba, amelyekre 

vonatkozóan nem kapott típusjóváhagyást; 

43. „kifutó sorozatú jármű”: olyan, 

készleten lévő vagy még befejezendő 

jármű, amely nem vagy tovább nem 

forgalmazható, vehető nyilvántartásba 

vagy helyezhető forgalomba, mivel olyan 

új műszaki követelmények léptek hatályba, 

amelyekre vonatkozóan nem kapott 

típusjóváhagyást; 

Indokolás 

A járműveket több fázisban is lehet gyártani, amit a kifutó sorozatú járművek 

meghatározásakor figyelembe kell venni. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 44 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 44a. „távérzékelés”: a mozgó jármű 

kipufogógázában jelen lévő szennyező 

anyagok szintjének vizsgálata és mérése 

olyan, szenzorral felszerelt berendezések 

alkalmazásával, amelyeket az út mentén 

helyeztek el olyan teljesítményadatok 

gyűjtése céljából, amelyek a flottából 

származó átlagos kibocsátás nyomon 

követéséhez és a túlzott mértékben 

előforduló szennyező anyagok 

meghatározásához szükségesek; 
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Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a technológiai és szabályozási 

változások figyelembe vétele érdekében a 

88. cikknek megfelelően olyan, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el, melyek a járművekre, 

rendszerekre, alkotóelemekre és önálló 

műszaki egységekre vonatkozó 

követelményeket tartalmazó szabályozási 

aktusokra vonatkozó hivatkozások 

beillesztése, illetve aktualizálása révén 

módosítják a IV. mellékletet. 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a technológiai és szabályozási 

változások figyelembevétele érdekében a 

88. cikknek megfelelően olyan, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el, melyek a járművekre, 

rendszerekre, alkotóelemekre és önálló 

műszaki egységekre vonatkozó 

követelményeket tartalmazó szabályozási 

aktusokra vonatkozó hivatkozások 

beillesztése, illetve aktualizálása révén 

módosítják a IV. mellékletet. 

 Az e rendelet vagy az (EU) 2016/646 

rendelet által meghatározott 

kibocsátáscsökkentési alapstratégiát, 

kibocsátáscsökkentési segédstratégiát 

vagy kiiktató eszközt berendezést 

alkalmazó jármű EU-típusjóváhagyását 

kérelmező gyártóknak a típusjóváhagyó 

hatóság rendelkezésére kell bocsátaniuk 

minden olyan információt – többek között 

műszaki indokolást –, amely a 

típusjóváhagyó hatóság által ésszerűen 

elvárható annak meghatározásához, hogy 

a kibocsátáscsökkentési alapstratégia vagy 

a kibocsátáscsökkentési segédstratégia 

kiiktató eszköz-e, továbbá alkalmazható-e 

eltérés a kiiktató eszközökre vonatkozó, a 

715/2007/EK rendelet 5. cikkének (2) 

bekezdésében meghatározott tilalom 

tekintetében. 

 A gyártók írásban nyilatkoznak a 

típusjóváhagyó hatóságnak, miszerint 

minden információt megadtak a BES-re, 

AES-re vagy kiiktató eszközre 

vonatkozóan, és a járműtípust, amelyre a 

típusjóváhagyást megadják, nem szerelték 

fel az e cikkel és a 692/2008/EK 

rendelettel összhangban tiltott kiiktató 

eszközzel. 
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 A jóváhagyó hatóság csak akkor adhatja 

meg az EU-típusjóváhagyást, ha 

értékelését elvégezte, és megállapította, 

hogy a járműtípus, amelyre a 

típusjúváhagyást megadják, nincsen 

felszerelve tiltott kiiktató eszközzel e cikk 

és a 692/2008/EK rendelet értelmében. 

 A jóváhagyó hatóság, a piacfelügyeleti 

hatóság vagy az Ügynökség értékelése és 

az e cikk követelményeinek való 

megfelelés vagy meg nem felelés 

ellenőrzése céljából meglepetésszerű 

kiegészítő vizsgálatot végezhet az e 

rendeletben meghatározott vizsgálatoktól 

eltérő paraméterekkel. A meglepetésszerű 

kiegészítő vizsgálat paramétereit minden 

alkalommal kizárólag a jóváhagyó 

hatóság, a piacfelügyeleti hatóság vagy az 

Ügynökség határozza meg, és ezek a 

vizsgálati eredmények végleges 

közzétételéig szigorúan bizalmasak és 

ismeretlenek maradnak a gyártó számára. 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4)  A tagállamok a 765/2008/EK 

rendelet III. fejezetének megfelelően 

megszervezik és elvégzik a piacra belépő 

járművek, rendszerek, alkotóelemek és 

önálló műszaki egységek piacfelügyeletét 

és ellenőrzését. 

(4)  A tagállamok a 765/2008/EK 

rendelet III. fejezetének megfelelően 

megszervezik és elvégzik a piacra belépő 

járművek, rendszerek, alkotóelemek és 

önálló műszaki egységek piacfelügyeletét 

és ellenőrzését. A tagállamok dönthetnek 

úgy, hogy az e rendelet 8. cikkében 

meghatározott célok érdekében közös 

piacfelügyeleti tevékenységeket végeznek. 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 5 bekezdés 



 

AD\1110983HU.docx 19/80 PE585.489v02-00 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok meghozzák a 

szükséges intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy a piacfelügyeleti 

hatóságok, amennyiben szükségesnek és 

indokoltnak ítélik, jogosultak legyenek a 

gazdasági szereplő telephelyére belépni, és 

ott a szükséges járművek, rendszerek, 

alkotóelemek és önálló műszaki egységek 

mintáit lefoglalni a megfelelőségi vizsgálat 

céljából. 

(5) A tagállamok meghozzák a 

szükséges intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy a piacfelügyeleti 

hatóságoknak, amennyiben szükségesnek 

és indokoltnak ítélik, lehetőségük legyen a 

gazdasági szereplő telephelyére előzetes 

értesítés nélkül belépni, és ott a szükséges 

járművek, rendszerek, alkotóelemek és 

önálló műszaki egységek mintáit lefoglalni 

a megfelelőségi vizsgálat céljából. A jármű 

tulajdonosa részére az e vizsgálatokkal 

kapcsolatos költségeket meg kell téríteni. 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A tagállamok rendszeresen 

felülvizsgálják és értékelik típus-

jóváhagyási tevékenységeiket. Az ilyen 

felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább 

négyévente el kell végezni, és ezek 

eredményeiről tájékoztatni kell a többi 

tagállamot és a Bizottságot. Az érintett 

tagállamok az eredmények összefoglalását 

a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 

teszik, különösen a megadott 

típusjóváhagyások számát és a megfelelő 

gyártók nevét. 

(6) A tagállamok rendszeresen 

felülvizsgálják és értékelik típus-

jóváhagyási tevékenységeiket és a kiadott 

típusjóváhagyások minőségét. Az ilyen 

felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább 

háromévente el kell végezni, és ezek 

eredményeiről tájékoztatni kell a többi 

tagállamot, a Bizottságot, a 10. cikkben 

létrehozott, a végrehajtásért és 

információcseréért felelős fórumot és – az 

egyes légköri szennyezőanyagok nemzeti 

kibocsátásainak csökkentéséről és a 

2003/35/EK irányelv módosításáról szóló 

(EU) 2016/XXXX irányelv 12. cikkével 

összhangban – a Tiszta levegőt 

Európának fórumot, valamint kérésre 

harmadik feleket. Az érintett tagállamok 

az eredményekről szóló teljes jelentést a 

széles nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé teszik, különösen a 

megadott és elutasított típusjóváhagyások 

számát és a megfelelő gyártók és 

járműtípusok nevét. 
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Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A tagállamok rendszeresen 

felülvizsgálják és értékelik felügyeleti 

tevékenységeiket. Az ilyen 

felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább 

négyévente el kell végezni, és ezek 

eredményeiről tájékoztatni kell a többi 

tagállamot és a Bizottságot. Az érintett 

tagállam az eredmények összefoglalóját a 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi. 

(7) A tagállamok rendszeresen 

felülvizsgálják és értékelik felügyeleti 

tevékenységeiket. Az ilyen 

felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább 

háromévente el kell végezni, és ezek 

eredményeiről tájékoztatni kell a többi 

tagállamot, a Bizottságot és kérés esetén a 

harmadik feleket. Az érintett tagállam az 

eredmények összefoglalóját a nyilvánosság 

számára hozzáférhetővé teszi; ennek 

tartalmaznia kell különösen az e 

rendeletnek meg nem felelő járműveket, 

rendszereket, alkotóelemeket és önálló 

műszaki egységeket, valamint a 

típusjóváhagyások helyességét és a 

megfelelő jóváhagyó hatóságok, gyártók 

és járműtípusok megnevezését. 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A jóváhagyó hatóságok gondoskodnak 

arról, hogy a gyártó által a 

típusjóváhagyási vizsgálathoz biztosított 

jármű teljes mértékben megfeleljen a 

gyártandó és forgalomba hozandó 

járműnek, és hogy a biztosított jármű 

vizsgálata ne vezessen olyan vizsgálati 

eredményekhez, amelyek szisztematikusan 

eltérnek az adott járművek által a 

szokásos használat során ésszerűen 

felmerülő körülmények között nyújtott 

teljesítménytől. 
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Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A jóváhagyó hatóságoknak a 

rendeletben megfogalmazott 

követelményeket egységes és következetes 

módon kell értelmezniük és alkalmazniuk, 

elkerülendő, hogy az Unión belül 

különböző normák legyenek érvényben. 

Ellenőrzési és felügyeleti tevékenységeik 

során együttműködnek a Bizottsággal és a 

10. cikkben létrehozott, a végrehajtásért és 

információcseréért felelős fórummal az e 

rendelet alkalmazását érintő ellenőrzési és 

felügyeleti tevékenységei során, és kérésre 

minden szükséges információt megadnak 

részükre. 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A jóváhagyó hatóságoknak 

függetlenül és pártatlanul kell végezniük a 

feladataikat. Amennyiben a kereskedelmi 

titkok védelméhez szükséges, a jóváhagyó 

hatóságoknak be kell tartaniuk a titoktartás 

követelményeit, az uniós felhasználók 

érdekeinek védelme érdekében figyelembe 

véve a 9. cikk (3) bekezdésében foglalt 

tájékoztatási kötelezettséget is. 

(2) A jóváhagyó hatóságoknak 

függetlenül és pártatlanul kell végezniük a 

feladataikat. Amennyiben a kereskedelmi 

titkok védelméhez szükséges, a jóváhagyó 

hatóságoknak be kell tartaniuk a titoktartás 

követelményeit, kivéve, ha a közzétételhez 

közérdek fűződik, az uniós felhasználók 

érdekeinek védelme érdekében figyelembe 

véve a 9. cikk (3) bekezdésében foglalt 

tájékoztatási kötelezettséget is. 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az egy tagállamon belüli jóváhagyó 

hatóságoknak a feladataik és funkcióik 

szempontjából lényeges információk 

megosztása révén együtt kell működniük 

egymással. 

Az egy tagállamon belüli jóváhagyó 

hatóságok eljárásokat vezetnek be a 

feladataik és funkcióik szempontjából 

lényeges hatékony és eredményes 

koordináció és információmegosztás 

biztosítása érdekében. 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Bizottság végrehajtási jogi 

aktusokat fogadhat el a jóváhagyó 

hatóságok nemzeti szintű kinevezésére, 

felülvizsgálatára és értékelésére vonatkozó 

közös kritériumok meghatározása céljából. 

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. 

cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

kell elfogadni. 

(5) A Bizottság végrehajtási jogi 

aktusokat fogad el a jóváhagyó hatóságok 

nemzeti szintű kijelölésére, 

felülvizsgálatára és értékelésére vonatkozó 

közös kritériumok meghatározása céljából. 

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. 

cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

kell elfogadni. 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A piacfelügyeleti hatóságok 

rendszeresen ellenőrzik, hogy a járművek, 

rendszerek, alkotóelemek és önálló 

műszaki egységek megfelelnek-e e rendelet 

követelményeinek, továbbá rendszeresen 

ellenőrzik a típusjóváhagyások 

helytállóságát. Az ellenőrzéseknek 

megfelelő mértékűnek kell lenniük, és 

dokumentumok ellenőrzésével, valamint 

statisztikailag értékelhető mintákon 

történő, valós vezetési körülmények között 

és laboratóriumban végzett vizsgálatokkal 

kell elvégezni őket. Ennek során a 

(1) A piacfelügyeleti hatóságok 

rendszeresen ellenőrzik, hogy a járművek, 

rendszerek, alkotóelemek és önálló 

műszaki egységek megfelelnek-e e rendelet 

követelményeinek, továbbá rendszeresen 

ellenőrzik a típusjóváhagyások 

helytállóságát. Az ellenőrzéseknek 

megfelelő mértékűeknek kell lenniük, és 

dokumentumok ellenőrzésével, valamint 

statisztikailag értékelhető, az adott 

tagállamban lévő járművek száma 

szempontjából reprezentatív mintákon 

történő, valós vezetési körülmények között 
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piacfelügyeleti hatóságok figyelembe 

veszik a kialakult kockázatértékelési 

elveket, a panaszokat és az egyéb 

információkat. 

és laboratóriumban végzett vizsgálatokkal 

kell elvégezni őket. Ennek során a 

piacfelügyeleti hatóságok figyelembe 

veszik a kialakult tudományos 

kockázatértékelési elveket és eljárásokat, 

ideértve a panaszokat, a járműmodellek és 

alkatrészeik népszerűségét, a harmadik 

felek által végzett vizsgálatok eredményeit, 

az igen magas vagy igen alacsony 

üzemanyag-fogyasztású modelleket, az új 

motorok vagy technológiák első 

alkalmazását, az időszakos műszaki 

vizsgálatok alapján készített jelentéseket, a 

távérzékelés segítségével végzett 

mintavételi programokat és az egyéb 

információkat. A piacfelügyeleti 

hatóságoknak a megalapozott panaszokat 

ki kell vizsgálniuk. 

 A járművek kibocsátásának hitelesítése 

céljából a piacfelügyeleti hatóságok 

alkalmazhatnak távérzékelési technológiát 

annak érdekében, hogy az segítsen 

meghatározni a nagy mennyiségű 

szennyezést kibocsátó járműmodelleket a 

további vizsgálatok céljaira. Ennek során 

a hatóságok együttműködnek egymással, 

illetve tevékenységeiket a 2014/45/EU 

irányelv értelmében az időszakos műszaki 

vizsgálatokért felelős hatóságokkal 

összehangoltan végzik. 

 Ha e cikk követelményeinek végrehajtása 

céljából műszaki szolgálatokat jelölnek ki, 

a piacfelügyeleti hatóságok gondoskodnak 

arról, hogy egy attól eltérő műszaki 

szolgálat kerüljön megbízásra, mint 

amelyik az eredeti típusjóváhagyás 

céljából végzett vizsgálatot végezte. 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tevékenységeik elvégzéséhez 

szükségesnek tartott mértékben a 

(2) (2) A tevékenységeik elvégzéséhez 

szükségesnek tartott mértékben a 
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piacfelügyeleti hatóságok előírják a 

gazdasági szereplők számára a 

dokumentációk és információk 

rendelkezésre bocsátását. 

piacfelügyeleti hatóságok előírják a 

gazdasági szereplők számára a 

dokumentációk és információk, ezen belül 

műszaki specifikációk rendelkezésre 

bocsátását. Ez magában foglalhatja a 

vonatkozó szoftverekhez, 

algoritmusokhoz, motorvezérlő 

egységekhez és adott esetben más, 

szükséges műszaki specifikációhoz való 

hozzáférést. 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A piacfelügyeleti hatóságok megfelelő 

intézkedéseket hoznak annak érdekében, 

hogy a területükön lévő felhasználókat 

megfelelő időben figyelmeztetni tudják 

bármely járművel, rendszerrel, 

alkotóelemmel vagy önálló műszaki 

egységgel kapcsolatos veszélyről a 

sérülések és más károk megelőzése vagy 

kockázatuk csökkentése céljából. 

A piacfelügyeleti hatóságok megfelelő 

intézkedéseket hoznak annak érdekében, 

hogy a felhasználókat megfelelő időben 

figyelmeztetni tudják bármely járművel, 

rendszerrel, alkotóelemmel vagy önálló 

műszaki egységgel kapcsolatos veszélyről 

a sérülések és más károk megelőzése vagy 

kockázatuk csökkentése céljából. Ezeket az 

információkat világos és közérthető 

nyelven elérhetővé kell tenni az 

interneten. 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Amennyiben egy tagállam 

piacfelügyeleti hatóságai úgy döntenek, 

hogy a 49. cikk (5) bekezdésével 

összhangban egy járművet, rendszert, 

alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet 

kivonnak a piacról, értesíteniük kell az 

érintett gazdasági szereplőt és adott 

esetben az érintett jóváhagyó hatóságot. 

(5) Amennyiben egy tagállam 

piacfelügyeleti hatóságai úgy döntenek, 

hogy a 49. cikk (5) bekezdésével 

összhangban egy járművet, rendszert, 

alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet 

kivonnak a piacról, értesíteniük kell az 

érintett gazdasági szereplőt és az érintett 

jóváhagyó hatóságot. 
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Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A piacfelügyeleti hatóságok 

függetlenül és pártatlanul végzik 

feladataikat. Amennyiben a kereskedelmi 

titkok védelméhez szükséges, a 

piacfelügyeleti hatóságoknak be kell 

tartaniuk a titoktartás követelményeit, az 

európai uniós felhasználók érdekeinek 

védelméhez szükséges lehető legnagyobb 

mértékben figyelembe véve a 9. cikk (3) 

bekezdésében foglalt tájékoztatási 

kötelezettséget is. 

(6) A piacfelügyeleti hatóságok 

függetlenül és pártatlanul végzik 

feladataikat. Amennyiben a kereskedelmi 

titkok védelméhez szükséges, a jóváhagyó 

hatóságoknak be kell tartaniuk a titoktartás 

követelményeit, kivéve, ha a közzétételhez 

közérdek fűződik, az uniós felhasználók 

érdekeinek védelme érdekében figyelembe 

véve a 9. cikk (3) bekezdésében foglalt 

tájékoztatási kötelezettséget is. 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A tagállamok rendszeresen 

felülvizsgálják és értékelik felügyeleti 

tevékenységeiket. Az ilyen 

felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább 

négyévente el kell végezni, és ezek 

eredményeiről tájékoztatni kell a többi 

tagállamot és a Bizottságot. Az érintett 

tagállam az eredmények összefoglalóját a 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi. 

(7) A tagállamok rendszeresen 

felülvizsgálják és értékelik felügyeleti 

tevékenységeiket. Az ilyen 

felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább 

háromévente el kell végezni, és ezek 

eredményeiről tájékoztatni kell a többi 

tagállamot, a Bizottságot, a 10. cikkben 

létrehozott, a végrehajtásért és 

információcseréért felelős fórumot és 

kérésre harmadik feleket. Az érintett 

tagállam az eredmények összefoglalóját a 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi, 

megjelölve különösen az olyan járművek, 

rendszerek, alkotóelemek vagy önálló 

műszaki egységek számát és azon 

modellek nevét, amelyek nem feleltek meg 

e rendeletnek, a megfelelő gyártó nevével 

együtt. 

 A piacfelügyeleti hatóságok legalább 

kétévente összefoglaló jelentést tesznek 

nyilvánosan elérhetővé piacfelügyeleti 

tevékenységeik hatóköréről, 
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nagyságrendjéről és eredményeiről. 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 9 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Amennyiben egy tagállamban több 

hatóság felelős a piacfelügyeletért és a 

külső határellenőrzésekért, e 

hatóságoknak együtt kell működniük 

egymással a feladataik és funkcióik 

elvégzése szempontjából lényeges 

információk megosztása révén. 

(9) Amennyiben valamely tagállamban 

több hatóság felelős a piacfelügyeletért és a 

külső határokon történő ellenőrzésekért, e 

hatóságoknak olyan eljárásokat kell életbe 

léptetniük, amelyek elősegítik a hatékony 

és eredményes koordinációt és a szerepük 

és funkciójuk szempontjából lényeges 

információk megosztását. 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 10 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A Bizottság végrehajtási aktusokat 

fogadhat el abból a célból, hogy 

meghatározza az (1) bekezdésben említett 

mintákon végzett megfelelőség-ellenőrzési 

vizsgálatok mértékét, hatókörét és 

gyakoriságát. Ezeket a végrehajtási jogi 

aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében 

említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 

megfelelően kell elfogadni. 

(10) A Bizottság a 88. cikkel 

összhangban az e rendeletet kiegészítő, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogad el abból a célból, hogy meghatározza 

az (1) bekezdésben említett mintákon 

végzett megfelelőség-ellenőrzési 

vizsgálatok mértékét, hatókörét és 

gyakoriságát, valamint a járművek 

vizsgálatra való kiválasztásának 

kritériumait. 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság által végzett megfelelőség-

ellenőrzés és a végrehajtás koordinációja a 
Az Európai Járműfelügyeleti Ügynökség 
által végzett megfelelőség-ellenőrzés és a 
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tagállamokkal végrehajtás koordinációja a tagállamokkal 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A már forgalomba hozott járműveken, 

rendszereken, alkotóelemeken és önálló 

műszaki egységeken a Bizottság megfelelő 

mértékű vizsgálatokat és ellenőrzéseket 

szervez és végez, vagy elrendeli ezek 

elvégzését, annak érdekében, hogy 

ellenőrizze, az érintett járművek, 

rendszerek, alkotóelemek és önálló 

műszaki egységek megfelelnek-e a 

típusjóváhagyásnak és a vonatkozó 

jogszabályoknak, valamint hogy biztosítsa 

a típusjóváhagyások helytállóságát. 

A már forgalomba hozott járműveken, 

rendszereken, alkotóelemeken és önálló 

műszaki egységeken az Európai 

Járműfelügyeleti Ügynökség (ESVA, a 

továbbiakban: „az Ügynökség”) megfelelő 

mértékű vizsgálatokat és ellenőrzéseket 

szervez és végez, vagy elrendeli ezek 

elvégzését, annak érdekében, hogy 

ellenőrizze, az érintett járművek, 

rendszerek, alkotóelemek és önálló 

műszaki egységek megfelelnek-e a 

típusjóváhagyásnak és a vonatkozó 

jogszabályoknak, valamint hogy biztosítsa 

a típusjóváhagyások helytállóságát. 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 M és N kategóriájú járművek esetében az 

Ügynökség évente az uniós piacon 

forgalomba hozott új modellek 20%-ának 

szúrópróbaszerű piacfelügyeleti 

ellenőrzését végzi el annak megállapítása 

érdekében, hogy a szóban forgó járművek 

megfelelnek-e az uniós biztonsági és 

környezetvédelmi előírásoknak. A 

járművek kiválasztása során az 

Ügynökség figyelembe veszi a kialakult 

kockázatértékelési elveket, a panaszokat, 

ezen belül a harmadik felek által végzett 

vizsgálatokat, a piacon lévő új 

technológiákat, az időszakos műszaki 

vizsgálatok alapján készített jelentéseket 

és az egyéb információkat. A 
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megalapozott panaszokat az Ügynökség 

kivizsgálja. 

 Ha az e bekezdésben meghatározott 

vizsgálatok elvégzése céljából műszaki 

szolgálatot jelölnek ki, az Ügynökség 

gondoskodik arról, hogy egy attól eltérő 

műszaki szolgálat kerüljön megbízásra, 

mint amelyik az eredeti 

típusjóváhagyással kapcsolatos vizsgálatot 

végzi. 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A (2) bekezdéssel összhangban ezeket a 

vizsgálatokat és ellenőrzéseket a gyártók 

vagy a gazdasági szereplők által 

rendelkezésre bocsátott új járműveken is 

lehet elvégezni. 

Ezeket a vizsgálatokat és ellenőrzéseket a 

következők tekintetében kell elvégezni: 

 – a gyártók vagy a gazdasági szereplők 

által rendelkezésre bocsátott új járművek, 

rendszerek, alkotóelemek és önálló 

műszaki egységek, összhangban az alábbi 

(2) bekezdéssel; 

 – a nyilvántartásba vett járművek, a 

forgalmi engedély jogosultjának 

beleegyezésével. 

 A jármű tulajdonosa részére az e 

vizsgálatokkal kapcsolatos költségeket 

meg kell téríteni. 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A forgalmi engedély jogosultjának 

beleegyezése esetén a vizsgálatokat és 

ellenőrzéseket  

törölve 
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nyilvántartásba vett járműveken is el lehet 

végezni. 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A típusjóváhagyás birtokában lévő 

gyártóknak vagy a gazdasági szereplőknek 

kérésre a Bizottság rendelkezésére kell 

bocsátaniuk a Bizottság által kiválasztott, 

statisztikailag értékelhető számú, 

sorozatgyártású járművet, rendszert, 

alkotóelemet és önálló műszaki egységet, 

amely megfelel az adott típusjóváhagyás 

alapján forgalomba hozható járműveknek, 

rendszereknek, alkotóelemeknek vagy 

önálló műszaki egységeknek. E 

járműveket, rendszereket, alkotóelemeket 

és önálló műszaki egységeket a Bizottság 

által kért időpontban, helyen és időtartamra 

kell a Bizottság rendelkezésére bocsátani. 

(2) A típusjóváhagyás birtokában lévő 

gyártóknak vagy a gazdasági szereplőknek 

kérésre az Ügynökség rendelkezésére kell 

bocsátaniuk az Ügynökség által 

kiválasztott, statisztikailag értékelhető 

számú, sorozatgyártású járművet, 

rendszert, alkotóelemet és önálló műszaki 

egységet, amely teljes mértékben megfelel 

az adott típusjóváhagyás alapján 

forgalomba hozható járműveknek, 

rendszereknek, alkotóelemeknek vagy 

önálló műszaki egységeknek. E 

járműveket, rendszereket, alkotóelemeket 

és önálló műszaki egységeket az 

Ügynökség által kért időpontban, helyen és 

időtartamra kell rendelkezésére bocsátani. 

A jármű tulajdonosa részére az e 

vizsgálatokkal kapcsolatos költségeket 

meg kell téríteni. 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Annak érdekében, hogy a Bizottság el 

tudja végezni az (1) és (2) bekezdésben 

említett vizsgálatokat, a tagállamoknak 

minden olyan adatot a Bizottság 

rendelkezésére kell bocsátaniuk, amelyek 

kapcsolódnak a megfelelőség-ellenőrzés 

alá vont járművek, rendszerek, 

alkotóelemek és önálló műszaki egységek 

típusjóváhagyásához. Ezen adatoknak 

legalább a 26. cikk (1) bekezdése szerinti 

Annak érdekében, hogy az Ügynökség el 

tudja végezni az (1), (1a) és (2) 

bekezdésben említett vizsgálatokat, a 

tagállamoknak minden olyan adatot az 

Ügynökség rendelkezésére kell 

bocsátaniuk, amelyek kapcsolódnak a 

megfelelőség-ellenőrzés alá vont járművek, 

rendszerek, alkotóelemek és önálló 

műszaki egységek típusjóváhagyásához. 

Ezen adatoknak legalább a 26. cikk (1) 
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típusbizonyítványban és annak 

mellékleteiben szereplő információkat kell 

tartalmazniuk. 

bekezdése szerinti típusbizonyítványban és 

annak mellékleteiben szereplő 

információkat kell tartalmazniuk. 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok minden szükséges segítséget 

megadnak és minden dokumentumot és 

más technikai támogatást biztosítanak, 

amelyet a Bizottság szakértői kérnek 

ahhoz, hogy el tudják végezni a 

vizsgálatokat és ellenőrzéseket. 

 A tagállamok biztosítják, hogy a Bizottság 

szakértői minden telephelyre és azok 

minden részére bejussanak, továbbá 

hozzáférjenek minden olyan 

információhoz, ezen belül a számítógépes 

rendszerekhez és szoftverekhez, amelyek 

feladataik ellátása szempontjából 

lényegesek. 

 

Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A járműgyártóknak nyilvánosságra 

kell hozniuk a megfelelés-ellenőrzési 

vizsgálatokhoz szükséges, harmadik 

felektől származó adatokat. A Bizottság 

végrehajtási jogi aktusokat fogad el abból a 

célból, hogy meghatározza a 

nyilvánosságra hozandó adatok körét és a 

nyilvánosságra hozatal feltételeit, 

figyelembe véve a kereskedelmi titkoknak 

és a személyes adatoknak az uniós és 

nemzeti jogszabályoknak megfelelő 

védelmét. Ezeket a végrehajtási jogi 

aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében 

(4) A járműgyártóknak nyilvánosságra 

kell hozniuk a megfelelés-ellenőrzési 

vizsgálatokhoz szükséges, harmadik 

felektől származó adatokat. Ezen 

adatoknak különösen azon paramétereket 

és beállításokat kell tartalmazniuk, 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy 

pontosan megismételjék azokat a 

vizsgálati feltételeket, amelyeket a 

típusjóváhagyási tesztelés során 

alkalmaztak. A Bizottság végrehajtási jogi 

aktusokat fogad el abból a célból, hogy 

meghatározza a nyilvánosságra hozandó 
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említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 

megfelelően kell elfogadni. 

adatok körét és a nyilvánosságra hozatal 

feltételeit, figyelembe véve a kereskedelmi 

titkoknak és a személyes adatoknak az 

uniós és nemzeti jogszabályoknak 

megfelelő védelmét. Ezeket a végrehajtási 

jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében 

említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 

megfelelően kell elfogadni. 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha a Bizottság azt állapítja meg, hogy a 

vizsgált vagy ellenőrzött járművek nem 

felelnek meg az e rendelet a IV. 

mellékletben felsorolt bármely 

szabályozási aktus szerinti típus-

jóváhagyási követelményeknek, vagy hogy 

a típusjóváhagyást nem helytálló adatok 

alapján adták meg, a Bizottság az 54. cikk 

(8) bekezdésével összhangban 

haladéktalanul felszólítja az érintett 

gazdasági szereplőt, hogy hozza meg az 

összes megfelelő korrekciós intézkedést 

annak érdekében, hogy a járművek 

megfeleljenek az említett 

követelményeknek, vagy korlátozó 

intézkedéseket hoz, vagyis a megállapított 

meg nem felelés súlyosságától függően 

arra kötelezi a gazdasági szereplőt, hogy 

vagy vonja ki az érintett járműveket a 

piacról, vagy ésszerű időn belül hívja 

vissza őket. 

Ha a Bizottság azt állapítja meg, hogy a 

vizsgált vagy ellenőrzött járművek, 

alkotóelemek és önálló műszaki egységek 
nem felelnek meg az e rendelet a IV. 

mellékletben felsorolt bármely 

szabályozási aktus szerinti típus-

jóváhagyási követelményeknek, vagy hogy 

a típusjóváhagyást nem helytálló adatok 

alapján adták meg, a Bizottság az 54. cikk 

(8) bekezdésével összhangban 

haladéktalanul felszólítja az érintett 

gazdasági szereplőt, hogy hozza meg az 

összes megfelelő korrekciós intézkedést 

annak érdekében, hogy a járművek, 

alkotóelemek és önálló műszaki egységek 
megfeleljenek az említett 

követelményeknek, vagy korlátozó 

intézkedéseket hoz, vagyis a megállapított 

meg nem felelés súlyosságától függően 

arra kötelezi a gazdasági szereplőt, hogy 

vagy vonja ki az érintett járműveket, 

alkotóelemeket és önálló műszaki 

egységeket a piacról, vagy ésszerű időn 

belül hívja vissza őket. 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság által a megfelelőségvizsgálat 

alapján hozott bármilyen korrekciós 

intézkedés Unió-szerte alkalmazandó, és 

azt a nemzeti hatóságok harmonizált és 

egységes módon hajtják végre. Ilyen 

Unió-szerte alkalmazandó korrekciós 

intézkedés lehet például a fogyasztók 

egységes kárpótlása, ha az eredeti 

járművek teljesítménye a korrekciós 

intézkedést követően módosult, vagy a 

pénzügyi kárpótlás külső negatív hatások 

esetén (a levegőminőség, közegészségügy 

stb. tekintetében). 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság valamennyi, általa végzett 

megfelelőség-ellenőrzési vizsgálatot 

követően jelentést tesz közzé a 

megállapításairól. 

Az Ügynökség valamennyi, általa végzett 

megfelelőség-ellenőrzési vizsgálatot 

követően éves jelentést tesz közzé a 

megállapításairól. A jelentéseknek a 

nyilvánosság számára hozzáférhetőnek 

kell lenniük, beleértve az elvégzett 

vizsgálatok eredményeire és az olyan 

járművekre, rendszerekre, alkotóelemekre 

vagy önálló műszaki egységekre 

vonatkozó információkat, amelyek nem 

felelnek meg e rendeletnek, a vonatkozó 

gyártók nevével együtt. 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 5 bekezdés – 3 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok a megfelelőség-ellenőrzési 

tesztelésből származó jelentésben 

megfogalmazott ajánlások tükrében 
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megfelelő nyomon követő intézkedést 

hoznak, és a Bizottság kérésére ellenőrzik 

az illetékes hatóságok működését és 

szervezetét, és kivizsgálják az érintett 

tagállamban előforduló jelentős vagy 

ismétlődő problémákat. 

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A tagállamok végrehajtják az 

Ügynökség által e cikkel összhangban 

megfogalmazott ajánlásokat, amennyiben 

azok egy vagy több tagállamnak szólnak. 

Amennyiben valamely tagállam nem tesz 

eleget az Ügynökség valamely 

ajánlásának vagy eltér attól, az érintett 

tagállam tájékoztatja a Bizottságot ennek 

okairól. A Bizottság értékeli a megadott 

indokokat, és amennyiben nem találja 

indokoltnak a hozott intézkedéseket, az 

érintett tagállammal egyeztetve előírja az 

ajánlás végrehajtását vagy alternatív 

intézkedések meghozatalát. 

 Azokban az esetekben, amikor az 

ajánlások vagy a 10. cikk (2) 

bekezdésének c) pontjában említett 

alternatív intézkedések végrehajtásának 

ismétlődő elmulasztása miatt az e 

rendeletnek való megfelelés hiánya áll 

elő, a Bizottságnak felfüggeszti az érintett 

tagállam jóváhagyó hatóságának 

jogosultságát arra, hogy a 21. cikk szerint 

EU-típusbizonyítványokra vonatkozó 

kérelmeket fogadjon be. 

 A Bizottság a jogosultság a második 

albekezdés szerinti felfüggesztése után két 

hónapon belül jelentést nyújt be a 

tagállamoknak a megfelelés hiányával 

kapcsolatos megállapításairól. 

amennyiben az a már forgalomba hozott 

járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy 

önálló műszaki egységek 
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biztonságosságának garantálásához 

szükséges, a Bizottság utasítja a 

típusjóváhagyó hatóságokat, hogy ésszerű 

időn belül függesszék fel az összes 

indokolatlanul kiállított 

típusbizonyítványt. 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 5 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5b) Az Ügynökséget a gyártók által 

fizetett nemzeti díjból kell finanszírozni, 

amelyet a 30. cikk (2a) bekezdésével 

összhangban az Unióban értékesített 

valamennyi új járműre ki kell vetni. 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A végrehajtással kapcsolatos 

információcseréért felelős fórum 

A végrehajtásért és információcseréért 

felelős fórum 

 

Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság létrehozza és vezeti a 

végrehajtással kapcsolatos 
információcseréért felelős fórumot (a 

továbbiakban: a fórum). 

(1) A Bizottság létrehozza és vezeti a 

végrehajtásért és információcseréért 

felelős fórumot (a továbbiakban: „a 

fórum”). A fórum elnöki tisztjét az 

Ügynökség tölti be. 
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Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A fórum tagjait a tagállamok nevezik ki. A fórum tagjait a tagállamok és a Bizottság 

képviselői nevezik ki. Munkájában a 

műszaki szolgálatok képviselői, egyéb 

ellenőrző szervezetek, a biztonság és 

környezetvédelem területén tevékeny civil 

szervezetek, valamint a fogyasztóvédelmi 

szervezetek képviselői megfigyelőkként 

vesznek részt. 

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A fórum tanácsadói feladatokat is ellát, 

többek között előmozdítja a bevált 

gyakorlatokat, elősegíti a végrehajtási 

problémákkal kapcsolatos 

információcserét és a koordinációt, 

munkamódszereket és -eszközöket dolgoz 

ki, kifejleszti az elektronikus 

információcsere eljárását, értékeli az 

összehangolt végrehajtási projekteket, a 

szankciókat és a közös ellenőrzéseket. 

A fórum az alábbi feladatokat látja el: 

 a)  hozzájárul az e rendelet 

eredményes és harmonizált 

végrehajtásának biztosítását célzó bevált 

gyakorlatok előmozdításához, különösen 

ami a kijelölt testületek értékelését, 

kijelölését és ellenőrzését, illetve az e 

rendeletben meghatározott követelmények 

alkalmazását illeti, beleértve az érdekelt 

harmadik felektől bekért igazoló 

dokumentumok vagy más információk 

megfontolását is; 

 b)  támogatja a tagállamok illetékes 

hatóságainak piacfelügyeleti 

tevékenységeit, ideértve a nemzeti 
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piacfelügyeleti tevékenységek regionális 

vagy páneurópai szintű koordinálását; 

 c)  háromévente elvégzi a nemzeti 

típusjóváhagyó hatóságok közös 

ellenőrzését annak ellenőrzése céljából, 

hogy megfelelnek-e e rendelet 

követelményeinek, és függetlenül és 

szigorúan látják-e el feladataikat. Az 

ellenőrzésnek magában kell foglalnia a 

bevezetett nemzeti típusjóváhagyási 

eljárások ellenőrzését, a kiadott 

típusjóváhagyások véletlenszerű 

mintájának ellenőrzését, valamint egy, a 

felülvizsgált hatóság felelősségi területe 

alá tartozó műszaki szolgálatnál tett 

helyszíni látogatást is. Az Ügynökség részt 

vehet az ellenőrzésben, és részvételéről 

kockázatértékelés alapján dönthet; 

 d)  értékeli a piacfelügyeleti 

tevékenységek működésére vonatkozó 

felülvizsgálat eredményeit, és általános 

ajánlásokat fogalmaz meg egy vagy több 

ilyen felülvizsgálat alapján; 

 e)  értékeli a műszaki szolgálatok 

működésének a 80. cikk (3a) bekezdése 

szerinti értékelése és a 80. cikk (4) 

bekezdése szerinti közös értékelése 

eredményeit, és általános ajánlásokat 

fogalmaz meg egy vagy több ilyen 

értékelés alapján; 

 f)  értékeli a végrehajtási 

tevékenységek hatékonyságát, ideértve 

adott esetben a tagállamok által 

alkalmazott javítások, visszahívások vagy 

szankciók következetességét és 

hatékonyságát, amikor egynél több 

tagállamban kerülnek forgalomba a 

követelményeknek nem megfelelő 

járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy 

önálló műszaki egységek, és a Bizottság 

kérésére általános ajánlásokat fogalmaz 

meg egy ilyen értékelés alapján. Ezt az 

értékelést legalább kétévente el kell 

végezni. 
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Módosítás  62 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A fórum által hozott valamennyi 

határozatot, az általa elfogadott 

ajánlásokat közzé kell tenni, ideértve a 

visszahívásokra vonatkozókat is. 

 

Módosítás  63 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A fórum egy tíz független 

ellenőrből és a Bizottság egy 

képviselőjéből álló állandó bizottságot hoz 

létre (a továbbiakban: „állandó 

bizottság”), amely rendszeres auditokat 

hajt végre a nemzeti típusjóváhagyó 

hatóságoknál és piacfelügyeleti 

hatóságoknál az arról való meggyőződés 

céljából, hogy megfelelnek-e e rendelet 

követelményeinek, és független, hatékony 

és eredményes módon látják-e el 

feladataikat. 

 Az ilyen auditokat átlátható módon, 

független ellenőrzés mellett kell 

lefolytatni. 

 Az auditoknak értelemszerűen az 

alábbiakra kell kiterjedniük: 

 a)  a típusjóváhagyási és 

piacfelügyeleti hatóságoknál alkalmazott 

eljárások és protokollok értékelése; 

 b)  a műszaki szolgálatok 

kijelölésének értékelése; 

 c)  helyszíni látogatások és a nemzeti 

hatóságok és a kijelölt műszaki 

szolgálatok személyzetével folytatott 

beszélgetések; 
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 d)  a laboratóriumok, létesítmények, 

mérőműszerek és mintavételi módszerek 

ellenőrzése; 

 e)  a kiadott típusjóváhagyások 

értékelése; 

 f)  a meg nem felelés eseteinek 

megállapításához szükséges egyéb 

tevékenységek. 

 Az ellenőrök szerződést köthetnek 

harmadik féllel az auditok elvégzésében 

való segítségnyújtás céljából. 

 Az ellenőrök és a szerződtetett harmadik 

felek függetlenül és pártatlanul végzik 

feladataikat. Amennyiben a kereskedelmi 

titkok védelméhez szükséges, a 

piacfelügyeleti hatóságoknak be kell 

tartaniuk a titoktartás követelményeit, az 

uniós felhasználók és polgárok 

érdekeinek védelméhez szükséges lehető 

legnagyobb mértékben figyelembe véve a 

9. cikk (3) bekezdésében foglalt 

tájékoztatási kötelezettséget is. 

 A tagállamok minden szükséges segítséget 

megadnak és minden dokumentumot és 

támogatást biztosítanak, amelyet az 

ellenőrök kérnek ahhoz, hogy el tudják 

látni feladataikat. 

 A tagállamok biztosítják, hogy az 

ellenőrök minden telephelyre és azok 

minden részére bejussanak, továbbá 

hozzáférjenek a feladataik ellátása 

szempontjából lényeges valamennyi – 

többek között számítógépes rendszerekben 

és szoftverekben tárolt – információhoz. 

 A fórum a tagállamok és a Bizottság 

rendelkezésére bocsátja az auditok 

eredményeit. 

 A tagállamok és a Bizottság az auditokból 

származó jelentésekben foglalt 

információk és ajánlások tükrében 

megfelelő nyomon követő intézkedéseket 

hoznak. 
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Módosítás  64 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 88. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a fórum összetételének, 

kinevezési eljárásának, részletes 

feladatainak, munkamódszereinek és 

eljárási szabályzatának meghatározása 

céljából. 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 88. cikknek megfelelően az e 

rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fórum 

és az ellenőrök állandó bizottsága 
összetételének, kinevezési eljárásának, 

részletes feladatainak, munkamódszereinek 

és eljárási szabályzatának meghatározása 

céljából. 

 

Módosítás  65 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 10a. cikk 

 Online típusjóváhagyási adatbázis 

 (1)  A Bizottság online 

típusjóváhagyási adatbázist hoz létre és 

tart fenn, amely két különböző felületből 

áll: a nyilvános felületből és a megfelelési 

felületből. 

 (2)  A nyilvános felület az e rendelet 

IX. mellékletében meghatározott 

információkat, a vizsgálati eredményeket, 

a vizsgálati specifikációkat és a 

típusjóváhagyás különböző szakaszaiban 

részt vevő műszaki szolgálatok és 

típusjóváhagyó hatóságok megnevezését 

tartalmazza, a következő követelmények 

tiszteletben tartásával: 

 a)  az információkat ingyenesen kell 

rendelkezésre bocsátani; 

 b)  az információkat felhasználóbarát 

módon kell rendelkezésre bocsátani; 

 c)  az információknak teljes 
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mértékben kereshetőknek kell lenniük, és 

digitális formátumban kell rendelkezésre 

állniuk. 

 (3)  A megfelelési felület a tagállamok, 

a típusjóváhagyó hatóságok, a 

piacfelügyeleti hatóságok és a Bizottság 

számára elérhető, és a (2) bekezdésben 

meghatározott információkat, valamint az 

e rendelet I. és III. mellékletében 

meghatározott információkat tartalmazza, 

a következő követelmények tiszteletben 

tartásával: 

 a)  szigorú biztonsági szabályokat kell 

biztosítani a bizalmas információk 

védelme érdekében; 

 b)  a hozzáférési jogokat a szükséges 

ismeret elvére kell alapozni; 

 c)  biztosítani kell a 765/2008/EK 

rendelet 23. cikke értelmében létrehozott 

piacfelügyeleti információs és 

kommunikációs rendszerhez (ICSMS) 

való kapcsolódást. 

 (4)  A típusjóváhagyó hatóságok az új 

típusjóváhagyások kiadásakor vagy 

visszavonásakor szerepeltetik a 

megfelelési adatbázisban az e rendelet I. 

és III. mellékletében előírt információkat, 

az e rendelet követelményeinek való meg 

nem felelésre vonatkozó információkat, 

valamint a tervbe vett és elvégzett 

mindenfajta korrekciós intézkedéseket. 

 (5)  Az információk adatbázisba való 

bevitelekor a típusjóváhagyó hatóságok 

fenntartják az információkra vonatkozó 

hozzáférési és szerkesztési jogaikat. 

Valamennyi módosítást keltezéssel látják 

el és egyértelműen jelzik. A megfelelési 

felületen szereplő adatokat kizárólag e 

rendelet és az annak alapján elfogadott 

jogi aktusok érvényre juttatásához köthető 

célokra szabad használni, ezen 

információk engedély nélküli 

felhasználása pedig tilos. 

 (6)  Az adatbázist az igazgatási 

terheket minimalizálva, a 

felhasználóbarátság és a 
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költséghatékonyság elvével összhangban 

kell létrehozni. Az online típusjóváhagyási 

adatbázis nem helyettesíti és nem 

módosítja a piacfelügyeleti hatóságok 

feladatkörét. 

 (7)  [E rendelet hatálybalépése után 3 

hónappal] kísérleti projektet kell indítani 

annak tesztelése céljából, hogy az IMI 

alkalmas-e az e cikk szerinti 

információmegosztásra való 

igénybevételre. 

 (8)  A Bizottságot fel kell hatalmazni 

arra, hogy a típusjóváhagyási adatbázis 

létrehozására vonatkozó operatív részletek 

kidolgozásával a 88. cikkel összhangban 

az e rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el. 

 

Módosítás  66 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a)  Az EU-típusjóváhagyás 

kérelmezésekor a gyártó igazolja és 

írásban kijelenti a típusjóváhagyó 

hatóságnak, hogy a járművek, rendszerek, 

alkotóelemek és önálló műszaki egységek 

kialakításának nem része olyan stratégia, 

amely feleslegesen csökkentené a 

teljesítményt a vonatkozó vizsgálati 

eljárások során, amelyeken a járműveket, 

rendszereket, alkotóelemeket és önálló 

műszaki egységeket olyan körülmények 

között üzemeltetik, amelyek a szokásos 

használat során észszerűen 

felmerülhetnek. 

 

Módosítás  67 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A gyártó haladéktalanul, részletesen 

tájékoztatja a jóváhagyást megadó 

jóváhagyó hatóságot a meg nem felelésről 

és a meghozott intézkedésekről. 

A gyártó haladéktalanul, részletesen 

tájékoztatja a jóváhagyást megadó 

jóváhagyó hatóságot és az Ügynökséget a 

meg nem felelésről és a meghozott 

intézkedésekről. 

 

Módosítás  68 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A gyártó valamely nemzeti hatóság 

indokolással ellátott kérésére a jóváhagyó 

hatóságon keresztül, az adott nemzeti 

hatóság rendelkezésére bocsátja a jármű, 

rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki 

egység megfelelőségét igazoló EU-

típusbizonyítvány másolatát vagy az 55. 

cikk (1) bekezdésében említett engedélyt 

az adott nemzeti hatóság által könnyen 

érthető nyelven. 

A gyártó valamely nemzeti hatóság vagy az 

Ügynökség indokolással ellátott kérésére a 

jóváhagyó hatóságon keresztül 

rendelkezésre bocsátja a jármű, rendszer, 

alkotóelem vagy önálló műszaki egység 

megfelelőségét igazoló EU-

típusbizonyítvány másolatát vagy az 55. 

cikk (1) bekezdésében említett engedélyt 

az adott nemzeti hatóság által könnyen 

érthető nyelven. 

 

Módosítás  69 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a jóváhagyó hatóság indokolással 

ellátott kérése nyomán minden olyan 

információt és dokumentációt e hatóság 

rendelkezésére bocsásson, amely a jármű, 

rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki 

egység gyártásmegfelelőségének 

alátámasztásához szükséges; 

b) a jóváhagyó hatóság vagy az 

Ügynökség indokolással ellátott kérése 

nyomán minden olyan információt és 

dokumentációt rendelkezésére bocsásson, 

amely a jármű, rendszer, alkotóelem vagy 

önálló műszaki egység 

gyártásmegfelelőségének alátámasztásához 

szükséges, beleértve kérés esetén a 

típusjóváhagyással kapcsolatos műszaki 

specifikációt és a szoftverekhez és 

algoritmusokhoz való hozzáférést; 

 



 

AD\1110983HU.docx 43/80 PE585.489v02-00 

 HU 

Módosítás  70 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a jóváhagyó vagy piacfelügyeleti 

hatóságok kérésére azokkal 

együttműködjön a megbízása körébe 

tartozó járművek, rendszerek, 

alkotóelemek, önálló műszaki egységek, 

alkatrészek vagy tartozékok jelentette 

súlyos veszélyek megszüntetésére irányuló 

minden intézkedéssel kapcsolatban; 

c) a jóváhagyó vagy piacfelügyeleti 

hatóságok vagy az Ügynökség kérésére 

azokkal együttműködjön a megbízása 

körébe tartozó járművek, rendszerek, 

alkotóelemek, önálló műszaki egységek, 

alkatrészek vagy tartozékok jelentette 

súlyos veszélyek megszüntetésére irányuló 

minden intézkedéssel kapcsolatban; 

 

Módosítás  71 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Az importőr haladéktalanul 

tájékoztatja a gyártót az importált 

járműveket, rendszereket, alkotóelemeket, 

önálló műszaki egységeket, alkatrészeket 

vagy tartozékokat érintő kockázatokra, 

gyanítható váratlan eseményekre és meg 

nem felelési problémákra vonatkozó 

panaszokról és jelentésekről. 

 

Módosítás  72 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az utolsó gyártási szakaszra 

vonatkozó EU-típusjóváhagyás csak azután 

adható meg, ha a jóváhagyó hatóság 

meggyőződött arról, hogy az utolsó 

szakaszban jóváhagyott járműtípus az adott 

időpontban megfelel valamennyi 

alkalmazandó műszaki követelménynek. 

Az ellenőrzés a többlépcsős eljárás során a 

(4) Az utolsó gyártási szakaszra 

vonatkozó EU-típusjóváhagyás csak azután 

adható meg, ha a jóváhagyó hatóság 

meggyőződött arról, hogy az utolsó 

szakaszban jóváhagyott járműtípus az adott 

időpontban megfelel valamennyi 

alkalmazandó műszaki követelménynek. 

Az ellenőrzés a többlépcsős eljárás során a 
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nem teljes járműre megadott EU-

típusjóváhagyások hatálya alá tartozó 

minden követelményre kiterjedő 

dokumentáció-ellenőrzést foglal magában, 

még abban az esetben is, ha azt eltérő 

jármű-kategóriára adták meg. 

nem teljes járműre megadott EU-

típusjóváhagyások hatálya alá tartozó 

minden követelményre kiterjedő 

dokumentáció-ellenőrzést foglal magában, 

még abban az esetben is, ha azt eltérő 

jármű-kategóriára adták meg. A járművet 

az utolsó szakaszban jóváhagyó hatóság 

felel annak biztosításáért, hogy a 

befejezett jármű minden követelménynek 

megfeleljen, és amennyiben szükséges, 

megismétli az eredeti vizsgálatokat annak 

ellenőrzése érdekében, hogy a külön-

külön jóváhagyott rendszerek és 

alkotóelemek teljesítménye a befejezett 

járműbe beépítve még mindig megfelel-e a 

típusjóváhagyásoknak. 

 

Módosítás  73 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A gyártó elérhetővé teszi a 

jóváhagyó hatóság számára a vonatkozó 

külön irányelvekben vagy rendeletekben a 

szükséges vizsgálatok elvégzéséhez előírt 

számú járművet, alkatrészt vagy önálló 

műszaki egységet. 

 

Módosítás  74 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) valamennyi kibocsátással 

kapcsolatos alkotóelem részletes műszaki 

leírása és kalibrálási specifikációi 

(kibocsátáscsökkentési alapstratégia); 

 

Módosítás  75 

Rendeletre irányuló javaslat 
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22 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 bb) valamennyi kiiktató eszköz vagy 

kibocsátáscsökkentési segédstratégia 

felsorolása, beleértve az AES által 

módosított paraméterek leírását és 

azoknak a peremfeltételeknek a leírását, 

amelyek mellett az AES működik, 

valamint annak feltüntetése, a környezeti 

feltételek teljes tartományát figyelembe 

véve, hogy várhatóan mely AES és BES 

lép működésbe, részletes műszaki leírások 

és kalibrációs specifikációk, valamint az 

egyes olyan kiiktató eszközök részletes 

indokolása, amelyek a 

kibocsátáscsökkentési rendszer 

eredményességének csökkenését 

eredményezik, valamint annak 

indokolása, hogy az adott kiiktató eszköz 

miért nem minősül a 715/2007/EK 

rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alapján 

tiltott kiiktató eszköznek; 

 

Módosítás  76 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az adatközlő mappát a Bizottság 

által meghatározott elektronikus 

formátumban kell benyújtani, vagy papír 

alapon is benyújtható. 

(2) Az adatközlő mappát az Bizottság 

által meghatározott elektronikus 

formátumban kell benyújtani. Ez 

kiegészíthető papíralapú mappával is. 

 

Módosítás  77 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A teljes járműre vonatkozó 

típusjóváhagyás kérelem esetén a gyártó 

részletes tájékoztatást ad minden esetleges 
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motorvezérlési segédstratégiáról – a 

technikai magyarázatokat is ideértve –, 

amelyet a vonatkozó uniós jogalkotási 

aktusokban és vizsgálati eljárásokban 

meghatározott feltételek hatályán kívül 

alkalmaznak. 

 

Módosítás  78 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A jóváhagyó hatóságnak és a műszaki 

szolgálatoknak hozzáféréssel kell 

rendelkezniük jármű szoftvereihez és 

algoritmusaihoz. 

A jóváhagyó hatóságnak és a műszaki 

szolgálatoknak hozzáféréssel kell 

rendelkezniük a jármű biztonsággal és 

kibocsátással kapcsolatos szoftvereihez, 

hardvereihez és algoritmusaihoz, valamint 

megfelelő betekintést kell kapniuk az 

érintett szoftverek és hardverek 

rendszerfejlesztési folyamatába, saját 

feladataik figyelembevétele mellett. 

 

Módosítás  79 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A gyártó szabványosított formában 

megküldi a jóváhagyási hatóság és az 

illetékes műszaki szolgálat számára a 

biztonsággal és kibocsátással kapcsolatos 

szoftvernek a típusjóváhagyási kérelem 

időpontjában alkalmazott verzióját. 

Annak érdekében, hogy kimutatható 

legyen a szoftveren a későbbiekben 

végrehajtott bármely jogellenes 

változtatás, a műszaki szolgálat jogosult 

arra, hogy a megfelelő paraméterek 

beállításával megjelölje a szoftvert. 
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Módosítás  80 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A jóváhagyó hatóság – kérését 

megindokolva – további információk 

benyújtását is előírhatja a gyártónak annak 

érdekében, hogy el tudja dönteni, milyen 

vizsgálatok szükségesek, vagy hogy 

megkönnyítse e vizsgálatok elvégzését. 

A jóváhagyó hatóság és az illetékes 

műszaki szolgálat – kérését megindokolva 

– további szükséges információk 

benyújtását is előírhatja a gyártónak annak 

érdekében, hogy el tudja dönteni, milyen 

vizsgálatok szükségesek, vagy hogy 

megkönnyítse e vizsgálatok elvégzését. 

 

Módosítás  81 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Amennyiben a kereskedelmi titkok 

védelméhez szükséges, a jóváhagyó 

hatóság és az illetékes műszaki szolgálat 

betartja a titoktartás követelményeit, 

kivéve, ha az uniós felhasználók 

érdekeinek védelme érdekében a 

közzétételhez közérdek fűződik, 

figyelembe véve a 9. cikk (3) bekezdésében 

foglalt tájékoztatási kötelezettséget is. 

 

Módosítás  82 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a kiiktató eszköz beszerelése 

tekintetében a 715/2007/EK rendelet 5. 

cikkének (2) bekezdésével összhangban 

adott indokolás érvényessége; 
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Módosítás  83 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Amennyiben a jóváhagyó hatóság 

megállapítja, hogy valamely jármű, 

rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki 

egység típusa – annak ellenére, hogy az 

előírt rendelkezéseknek megfelel – 

súlyosan veszélyezteti a biztonságot, vagy 

súlyosan károsíthatja a környezetet vagy a 

közegészséget, elutasítja az EU-

típusjóváhagyás megadását. Ilyen esetben 

azonnal részletes aktát küld a többi 

tagállam jóváhagyó hatóságainak és a 

Bizottságnak, amely tartalmazza a döntése 

indoklását és a megállapításait alátámasztó 

bizonyítékokat. 

(5) Amennyiben a jóváhagyó hatóság 

megállapítja, hogy valamely jármű, 

rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki 

egység típusa – annak ellenére, hogy az 

előírt rendelkezéseknek megfelel – 

veszélyezteti a biztonságot, vagy súlyosan 

károsíthatja a környezetet vagy a 

közegészséget, elutasítja az EU-

típusjóváhagyás megadását. Ilyen esetben 

azonnal részletes aktát küld a többi 

tagállam jóváhagyó hatóságainak és a 

Bizottságnak, amely tartalmazza a döntése 

indoklását és a megállapításait alátámasztó 

bizonyítékokat. 

 

Módosítás  84 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A jóváhagyó hatóság az adatközlő 

mappában szereplő információk alapján 

elutasíthatja a jármű kibocsátáscsökkentő 

rendszerét kiiktató eszköz jóváhagyását. 

 A jóváhagyó hatóság elutasítja az EU-

típusjóváhagyás megadását, amennyiben 

megállapítja, hogy jogellenesen szereltek 

be kiiktató eszközt. 

 

Módosítás  85 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A Bizottság a 88. cikkel 

összhangban az e rendeletet kiegészítő, 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogad el, hogy meghatározza azokat a 

kritériumokat, amelyek alapján a jármű 

kibocsátását csökkentő rendszert kiiktató 

eszközök tilalma alóli, a 715/2007/EK 

rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében 

foglalt valamely kivétel kérelmezését 

elbírálják, valamint azokat a feltételeket, 

amelyek mellett az jóváhagyható vagy 

elutasítható. 

 

Módosítás  86 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A jóváhagyó hatóság háromhavonta 

megküldi a többi tagállam jóváhagyó 

hatóságainak és a Bizottságnak az általa az 

előző időszakban kiadott, módosított, 

elutasított vagy visszavont, rendszerre, 

alkotóelemre vagy önálló műszaki 

egységre vonatkozó EU-típusjóváhagyások 

jegyzékét. A jegyzék a XIV. mellékletben 

meghatározott adatokat tartalmazza. 

(2) A jóváhagyó hatóság háromhavonta 

megküldi a többi tagállam jóváhagyó 

hatóságainak, a Bizottságnak és az 

Ügynökségnek az általa az előző 

időszakban kiadott, módosított, elutasított 

vagy visszavont, rendszerre, alkotóelemre 

vagy önálló műszaki egységre vonatkozó 

EU-típusjóváhagyások jegyzékét. A 

jegyzék a XIV. mellékletben meghatározott 

adatokat tartalmazza. 

 

Módosítás  87 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az e rendeletben és a IV. 

mellékletben felsorolt szabályozási 

aktusokban meghatározott műszaki 

követelményeknek való megfelelést a 

kijelölt műszaki szolgálatok által végzett 

megfelelő vizsgálatok révén kell igazolni a 

IV. mellékletben felsorolt szabályozási 

aktusoknak megfelelően. 

(1) Az e rendeletben és a IV. 

mellékletben felsorolt szabályozási 

aktusokban meghatározott műszaki 

követelményeknek való megfelelést 

kizárólag és teljes mértékben a kijelölt 

műszaki szolgálatok, az érintett nemzeti 

hatóság vagy a Bizottság által végzett 

megfelelő vizsgálatok révén kell igazolni a 

IV. mellékletben felsorolt szabályozási 

aktusoknak megfelelően. 



 

PE585.489v02-00 50/80 AD\1110983HU.docx 

HU 

 

Módosítás  88 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A gyártó a szükséges vizsgálatok 

elvégzéséhez a IV. mellékletben felsorolt 

szabályozási aktusokban előírt számú 

járművet, rendszert, alkotóelemet vagy 

önálló műszaki egységet bocsát a 

jóváhagyó hatóság rendelkezésére. 

(2) A gyártó a szükséges vizsgálatok 

elvégzéséhez a IV. mellékletben felsorolt 

szabályozási aktusokban előírt számú 

járművet, rendszert, alkotóelemet vagy 

önálló műszaki egységet bocsát a műszaki 

szolgálat rendelkezésére. 

 

Módosítás  89 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A szükséges vizsgálatokat olyan 

járművökön, rendszereken, alkotóelemeken 

és önálló műszaki egységeken kell 

elvégezni, amelyek megfelelnek a 

jóváhagyandó típusnak. 

(3) A szükséges vizsgálatokat olyan 

járművökön, rendszereken, alkotóelemeken 

és önálló műszaki egységeken kell 

elvégezni, amelyek szigorúan megfelelnek 

a jóváhagyandó típusnak. 

 

Módosítás  90 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az egész jármű típus-jóváhagyásához 

szükséges tesztek elvégzése esetében a 

hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

teszteléshez kiválasztott járművek nem 

fognak olyan eredményekhez vezetni, 

amelyek szisztematikusan eltérnek attól a 

teljesítménytől, amely a járművekre, 

rendszerekre, alkotóelemekre és külön 

műszaki egységekre akkor jellemző, 

amikor azokat olyan körülmények között 

üzemeltetik, amelyek a szokásos használat 
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során észszerűen felmerülhetnek. 

 

Módosítás  91 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A járműgyártóknak 

nyilvánosságra kell hozniuk a harmadik 

felek által végzendő megfelelés-ellenőrzési 

vizsgálatokhoz szükséges adatokat. A 

Bizottság végrehajtási jogi aktusokat 

fogad el abból a célból, hogy 

meghatározza a nyilvánosságra hozandó 

adatok körét és a nyilvánosságra hozatal 

feltételeit, figyelembe véve a kereskedelmi 

titkoknak és a személyes adatoknak az 

uniós és nemzeti jogszabályoknak 

megfelelő védelmét. Ezeket a végrehajtási 

jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében 

említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 

megfelelően kell elfogadni. 

 

Módosítás  92 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Annak érdekében, hogy ellenőrizze 

a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló 

műszaki egység jóváhagyott típusnak való 

megfelelőségét, az EU-típusjóváhagyást 

megadó jóváhagyó hatóságnak a gyártó 

telephelyén – többek között a 

gyártóüzemében – vett mintákon el kell 

végeznie az EU-típusjóváhagyáshoz előírt 

ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat. 

(4) Annak érdekében, hogy ellenőrizze 

a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló 

műszaki egység jóváhagyott típusnak való 

megfelelőségét, az EU-típusjóváhagyást 

megadó jóváhagyó hatóságnak a gyártó 

telephelyén – többek között a 

gyártóüzemében vagy kereskedésekben – 

véletlenszerűen vett mintákon el kell 

végeznie az EU-típusjóváhagyáshoz előírt 

ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat. E 

vizsgálatokat másik műszaki szolgálatnak 

kell elvégeznie, mint amely a 

típusjóváhagyás céljából az eredeti 

vizsgálatokat elvégezte. 
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Módosítás  93 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Ha a jóváhagyó hatóság, amely az 

EU-típusjóváhagyást megadta, 

megállapítja, hogy a gyártó a járműveket, 

rendszereket, alkotóelemeket vagy önálló 

műszaki egységeket már nem a jóváhagyott 

típusnak megfelelően gyártja, vagy 

megállapítja, hogy a megfelelőségi 

nyilatkozatok már nem felelnek meg a 34. 

és 35. cikknek, és ennek ellenére a gyártás 

folytatódik, megteszi a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

pontosan kövessék a gyártásmegfelelőségi 

eljárást, vagy visszavonja a 

típusjóváhagyást. 

(5) Amennyiben a jóváhagyó hatóság, 

amely az EU-típusjóváhagyást megadta, 

megállapítja, hogy a gyártó a járműveket, 

rendszereket, alkotóelemeket vagy önálló 

műszaki egységeket már nem a jóváhagyott 

típusnak megfelelően gyártja, vagy 

megállapítja, hogy a megfelelőségi 

nyilatkozatok már nem felelnek meg a 34. 

és 35. cikknek, és ennek ellenére a gyártás 

folytatódik, megteszi a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

pontosan kövessék a gyártásmegfelelőségi 

eljárást és azonnal helyreállítsák a 

megfelelést, vagy visszavonja a 

típusjóváhagyást. 

 

Módosítás  94 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok létrehoznak egy 

olyan nemzeti díjrendszert, amely fedezi a 

típusjóváhagyások és a piacfelügyeleti 

tevékenységek, valamint az általuk kijelölt 

műszaki szolgálatok által végzett típus-

jóváhagyási vizsgálatok, valamint 

gyártásmegfelelőségi vizsgálatok és 

ellenőrzések költségeit. 

(1) A tagállamok létrehoznak egy 

olyan nemzeti díjrendszert, amely fedezi a 

típusjóváhagyási és a piacfelügyeleti 

tevékenységek, valamint az általuk kijelölt 

műszaki szolgálatok által végzett típus-

jóváhagyási vizsgálatok, valamint 

gyártásmegfelelőségi vizsgálatok és 

ellenőrzések költségeit. A műszaki 

szolgálatok nem szedhetik be a díjakat 

közvetlenül. 

 A tagállamoknak gondoskodniuk kell 

arról, hogy ne legyen összeférhetetlenség 

a nemzeti típusjóváhagyási vagy 

piacfelügyeleti hatóságok, a műszaki 

szolgálatok és a gyártók között. 
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Módosítás  95 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) E nemzeti szintű díjakat az adott 

tagállamban típusjóváhagyást kérelmező 

gyártókra kell kivetni. A műszaki 

szolgálatok nem szedhetik be a díjakat 

közvetlenül. 

(2) A típusjóváhagyási 

tevékenységekkel kapcsolatos nemzeti 

szintű díjakat az adott tagállamban 

típusjóváhagyást kérelmező gyártókra kell 

kivetni. 

 A beszedett díjakat kizárólag a 

típusjóváhagyási vizsgálatok céljára 

szabad felhasználni. 

 

Módosítás  96 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A piacfelügyeleti tevékenységekkel 

kapcsolatos nemzeti díjakat annak a 

tagállamnak kell kivetnie a gyártóra, 

amelyben az érintett termékeket 

forgalomba hozzák, és összegét értékesített 

járművenként 10 euróban kell 

meghatározni. 

 A beszedett díjakat kizárólag a 

piacfelügyeleti tevékenységek céljára 

szabad felhasználni. 

 A tagállamok a fórum útján évente 

értesítik a többi tagállamot és a 

Bizottságot a beszedett díjak és az ennek 

eredményeképpen elvégzett felügyeleti 

vizsgálatok éves összköltségének 

részleteiről. Az első ilyen értesítésre [a 

rendelet hatálybelépésétől számított egy 

év]-ig kell sort keríteni. 
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Módosítás  97 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3)  A nemzeti díjrendszernek fedeznie 

kell a Bizottság által a 9. cikkel 

összhangban végzett megfelelőség-

ellenőrzési vizsgálatok és ellenőrzések 

költségeit is. A költségvetési rendelet26 21. 

cikkének (4) bekezdésének megfelelően e 

hozzájárulások az Európai Unió általános 

költségvetése szempontjából külső címzett 

bevételnek minősülnek. 

(3)  A piacfelügyeleti tevékenységekre 

vonatkozó nemzeti díjnak fedeznie kell az 

Ügynökség által a 9. cikkel összhangban 

végzett megfelelőség-ellenőrzési 

vizsgálatok és ellenőrzések költségeit is. A 

költségvetési rendelet26 21. cikkének (4) 

bekezdésével összhangban e 

hozzájárulások az Európai Unió általános 

költségvetése szempontjából külső címzett 

bevételnek minősülnek. 

__________________ __________________ 

26 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 

október 25-i 966/2012/EU, Euratom 

rendelete az Unió általános költségvetésére 

alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 

2012.10.26., 1–96. o.) 

26 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 

október 25-i 966/2012/EU, Euratom 

rendelete az Unió általános költségvetésére 

alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 

2012.10.26., 1. o.) 

 

Módosítás  98 

Rendeletre irányuló javaslat 

30 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5)  A Bizottság végrehajtási jogi 

aktusokat fogadhat el annak érdekében, 

hogy meghatározza az (1) bekezdésekben 

említett nemzeti díjakra alkalmazandó, a 

(3) bekezdésben említett kiegészítő díjat. 

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. 

cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

kell elfogadni. 

(5)  A Bizottság végrehajtási jogi 

aktusokat fogadhat el annak érdekében, 

hogy meghatározza a (2a) bekezdésben 

említett, a piacfelügyeleti tevékenységekre 

vonatkozó nemzeti díjakra alkalmazandó, a 

(3) bekezdésben említett kiegészítő díjat. 

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. 

cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

kell elfogadni. 
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Módosítás  99 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A módosítás „felülvizsgálatnak” minősül, 

ha a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy 

az információs csomagban megadott 

adatokban bekövetkezett változás ellenére 

az adott típusú jármű, rendszer, alkotóelem 

vagy önálló műszaki egység továbbra is 

megfelel a típusra vonatkozó 

követelményeknek, és ezért nincs szükség 

az ellenőrzések vagy vizsgálatok 

megismétlésére. 

A módosítás „felülvizsgálatnak” minősül, 

ha a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy 

az információs csomagban megadott 

adatokban bekövetkezett változás ellenére 

az adott jármű, rendszer, alkotóelem vagy 

önálló műszaki egység típusa továbbra is 

megfelel a típusra vonatkozó 

követelményeknek, és ezért nincs szükség 

az ellenőrzések vagy vizsgálatok 

megismétlésére. E felülvizsgálatok 

értékelésekor a jóváhagyó hatóság 

figyelembe veszi a vonatkozó, e rendelet 8. 

cikke szerint végzett piacfelügyeleti 

tevékenységek eredményeit. 

 

Módosítás  100 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) az akár a Bizottság, akár a 

piacfelügyeleti hatóság által végzett 

ellenőrző vizsgálat eredményei valamely 

uniós biztonsági vagy környezetvédelmi 

jogszabálynak való megfelelés hiányát 

mutatják; 

 

Módosítás  101 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az érvényesség megszűnése Időszakos ellenőrzések és az érvényesség 

megszűnése 
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Módosítás  102 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1)  A járművekre, rendszerekre, 

alkotóelemekre és önálló műszaki 

egységekre vonatkozó típusjóváhagyások 

korlátozott időre, 5 évre szólnak, a 

meghosszabbítás lehetősége nélkül. A 

típusbizonyítványon fel kell tüntetni 

annak érvényességi idejét. A 

típusbizonyítvány érvényességének 

megszűnését követően a bizonyítvány a 

gyártó kérelmére megújítható, de 

kizárólag azután, hogy a jóváhagyó 

hatóság ellenőrizte, hogy a jármű, 

rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki 

egység típus megfelel az adott típusú új 

járművekre, rendszerekre, alkotóelemekre 

vagy önálló műszaki egységekre 

vonatkozó szabályozási aktusok 

valamennyi követelményének. 

(1)  A járművekre vonatkozó 

típusjóváhagyásokat az első 

jóváhagyásukat vagy az előző ellenőrzést 

követő négyéves időszak elteltével 

ellenőrizni kell. Az ellenőrzést az 

Ügynökségnek kell elvégeznie egy, a 

jóváhagyást kiállítótól eltérő 

típusjóváhagyó hatóság igénybevételével. 
A típusbizonyítvány ellenőrzése során 

meg kell bizonyosodni arról, hogy a 

járműtípus megfelel-e a valamennyi adott 

típusú új járműre az adott időpontban 

alkalmazott szabályozási aktusok 

valamennyi követelményének. 

 

Módosítás  103 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a)  Amennyiben az Ügynökség 

szabálytalanságot vagy meg nem felelést 

állapít meg, korrekciós intézkedést ír elő 

vagy határozatot hoz a típusjóváhagyás 

érvényességének megszűnéséről. 

 

Módosítás  104 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2)  Egy jármű EU-típusjóváhagyásának (2)  Egy jármű EU-típusjóváhagyásának 
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érvényessége a lejárat dátuma előtt 

megszűnik a következő esetekben: 

érvényessége megszűnik a következő 

esetekben: 

a) a jóváhagyott járműtípus 

vonatkozásában új követelmények válnak 

kötelezővé a járművek forgalmazása, 

nyilvántartásba vétele vagy forgalomba 

helyezése tekintetében, és a 

típusjóváhagyást nem lehet a 32. cikk (2) 

bekezdésének c) pontja szerint 

kiterjeszteni; 

a) a jóváhagyott járműtípus 

vonatkozásában új követelmények válnak 

kötelezővé a járművek forgalmazása, 

nyilvántartásba vétele vagy forgalomba 

helyezése tekintetében, és a 

típusjóváhagyást nem lehet a 32. cikk (2) 

bekezdésének c) pontja szerint 

kiterjeszteni; 

b) a jármű jóváhagyott típusnak 

megfelelően történő gyártását önkéntes 

alapon véglegesen beszüntetik; 

b) b) a jármű jóváhagyott típusnak 

megfelelően történő gyártását véglegesen 

beszüntetik, azaz két éven át egyetlen 

járművet sem gyártottak az érintett 

típusból; 

c) a típusbizonyítvány érvényessége a 

37. cikk (6) bekezdése szerinti korlátozás 

következtében megszűnik; 

c) a típusbizonyítvány érvényessége a 

37. cikk (6) bekezdése szerinti korlátozás 

következtében megszűnik; 

d) a típusjóváhagyást a 29. cikk (5) 

bekezdésével vagy az 53. cikk (1) 

bekezdésével összhangban visszavonják; 

d) a típusjóváhagyást a 29. cikk (5) 

bekezdésével vagy az 53. cikk (1) 

bekezdésével összhangban visszavonják; 

e) megállapítást nyer, hogy a 

típusjóváhagyás hamis nyilatkozatokon 

vagy meghamisított vizsgálati 

eredményeken alapszik, vagy olyan adatok 

visszatartására került sor, amelyek a 

típusjóváhagyás megadásának 

elutasításához vezettek volna. 

e) megállapítást nyer, hogy a 

típusjóváhagyás hamis nyilatkozatokon 

vagy meghamisított vizsgálati 

eredményeken alapszik, vagy olyan adatok 

visszatartására került sor, amelyek a 

típusjóváhagyás megadásának 

elutasításához vezettek volna. 

 ea) a típusjóváhagyás ellenőrzését nem 

a 33. cikk (1) bekezdésével összhangban 

végezték el; 

 

Módosítás  105 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 5 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5)  Amikor egy jármű, rendszer, 

alkotóelem vagy önálló műszaki egység 

típusa esetében az EU-típusbizonyítvány 

érvényességének megszűnése esedékes, a 

gyártó haladéktalanul értesíti az EU-

típusjóváhagyást megadó jóváhagyó 

törölve 
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hatóságot. 

 

Módosítás  106 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A gyártó által küldött értesítés 

kézhezvételét követően az EU-

típusjóváhagyást megadó hatóság 
haladéktalanul közli a járművek 

forgalmazásával, nyilvántartásba vételével, 

illetve forgalomba helyezésével 

kapcsolatos valamennyi releváns 

információt a többi tagállam jóváhagyó 

hatóságával és a Bizottsággal. 

Az EU-típusjóváhagyást megadó 

jóváhagyó hatóság vagy az azt ellenőrző 

Ügynökség adott esetben haladéktalanul 

közli a járművek forgalmazásával, 

nyilvántartásba vételével, illetve 

forgalomba helyezésével kapcsolatos 

valamennyi releváns információt a többi 

tagállam jóváhagyó hatóságaival és a 

Bizottsággal. 

 

Módosítás  107 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza a 

jármű (EU) 2016/646 bizottsági 

rendelettel összhangban végzett valós 

vezetési feltételek melletti kibocsátási 

vizsgálat keretében mért saját megfelelési 

tényezőjét. 

 

Módosítás  108 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 36a. cikk 

 Fogyasztói jogorvoslatok 

 Amennyiben megállapítást nyer, hogy 

valamely, az Unióban eladott alkatrész, 

műszaki egység, rendszer vagy teljes 
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jármű nem felel meg a megfelelőségi 

nyilatkozatnak és a típusjóváhagyás 

követelményeinek, a fogyasztónak 

jogában áll, hogy csere vagy javítás útján 

biztosíttassa a megfelelést, vagy jogosult a 

gyártó általi teljes visszatérítésre, vagy – 

amennyiben a jármű megfelelését 

biztosították, de a jármű üzemeltetési 

költségei és karbantartása a szerződésben 

eredetileg meghirdetettnél költségesebb – 

részleges visszatérítésre. 

 Amennyiben a fogyasztó a javítást vagy a 

cserét választja, a gyártó a javítás 

időtartamára vagy a cseréig ingyenes 

cserejármű használatát biztosítja. 

 

Módosítás  109 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok prioritásként kezelik 

és felgyorsítják a lényegesen kisebb 

környezeti hatást előidéző új és innovatív 

technológiák típusjóváhagyásait. 

 

Módosítás  110 

Rendeletre irányuló javaslat 

37 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az új technológiák vagy 

koncepciók vonatkozásában mentességet 

biztosító EU-típusjóváhagyás megadását a 

Bizottságnak kell engedélyeznie. Az 

engedélyt végrehajtási jogi aktus útján kell 

megadni. Az említett végrehajtási jogi 

aktust a 87. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott vizsgálóbizottsági 

eljárásnak megfelelően kell elfogadni. 

(3) Az új technológiák vagy 

koncepciók vonatkozásában mentességet 

biztosító EU-típusjóváhagyás megadását a 

Bizottságnak kell engedélyeznie. A 

Bizottság prioritásként kezeli és 

felgyorsítja a lényegesen kisebb környezeti 

hatást előidéző új és innovatív 

technológiák EU-típusjóváhagyásait. Az 

engedélyt felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus útján kell megadni. Az említett 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust a 88. 
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cikknek megfelelően kell elfogadni. 

 

Módosítás  111 

Rendeletre irányuló javaslat 

43 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok mentességet 

biztosíthatnak valamely konkrét – adott 

esetben egyedi – jármű számára e rendelet 

egy vagy több rendelkezése vagy a IV. 

mellékletben felsorolt szabályozási aktusok 

lényegi követelményeinek teljesítése alól, 

feltéve, hogy alternatív követelményeket 

támasztanak. 

(1) A tagállamok mentességet 

biztosíthatnak valamely konkrét – adott 

esetben egyedi – jármű számára e rendelet 

egy vagy több rendelkezése vagy a IV. 

mellékletben felsorolt szabályozási aktusok 

követelményeinek teljesítése alól, feltéve, 

hogy alternatív követelményeket 

támasztanak. 

 

Módosítás  112 

Rendeletre irányuló javaslat 

49 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az értékelés során a 

jóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság 

megállapítja, hogy a jármű, rendszer, 

alkotóelem vagy önálló műszaki egység 

nem felel meg az e rendeletben 

megállapított követelményeknek, 

haladéktalanul felszólítja az érintett 

gazdasági szereplőt arra, hogy tegye meg a 

jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló 

műszaki egység említett követelményeknek 

való megfeleléséhez szükséges korrekciós 

intézkedéseket, vagy a veszély jellegétől 

függően hozzon korlátozó intézkedéseket a 

jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló 

műszaki egység piacról történő kivonására 

vagy ésszerű időn belül történő 

visszahívására. 

Amennyiben az értékelés során a 

jóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság 

megállapítja, hogy a jármű, rendszer, 

alkotóelem vagy önálló műszaki egység 

nem felel meg az e rendeletben 

megállapított követelményeknek, 

haladéktalanul felszólítja az érintett 

gazdasági szereplőt arra, hogy tegye meg a 

jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló 

műszaki egység említett követelményeknek 

való megfeleléséhez szükséges korrekciós 

intézkedéseket, vagy a veszély jellegétől 

függően hozzon korlátozó intézkedéseket, 

amelyek a gazdasági szereplőt a jármű, 

rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki 

egység piacról történő azonnali kivonására 

vagy három hónapon belül történő 

visszahívására szólítják fel. 
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Módosítás  113 

Rendeletre irányuló javaslat 

52 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállam mindezen megfelelő korrekciós 

intézkedések gazdasági szereplő általi 

megtételéig megtagadhatja az ilyen 

járművek nyilvántartásba vételét. 

A tagállam mindezen megfelelő korrekciós 

intézkedések gazdasági szereplő általi 

megtételéig megtagadja az ilyen járművek 

nyilvántartásba vételét. 

 

Módosítás  114 

Rendeletre irányuló javaslat 

53 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1)  Ha egy megfelelőségi nyilatkozattal 

rendelkező vagy jóváhagyási jellel ellátott 

jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló 

műszaki egység nem felel meg a 

jóváhagyott típusnak vagy e rendelet 

előírásainak, vagy a jóváhagyást nem 

helytálló adatok alapján kapta meg, a 

jóváhagyó hatóságok, a piacfelügyeleti 

hatóságok vagy a Bizottság a 765/2008/EU 

rendelet 21. cikkével összhangban 

meghozhatják a szükséges korlátozó 

intézkedéseket, a típusjóváhagyásnak az 

EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyási 

hatóság általi visszavonását is beleértve, 

annak érdekében, hogy megtiltsák vagy 

korlátozzák a követelményeknek meg nem 

felelő jármű, rendszer, alkotóelem vagy 

önálló műszaki egység forgalmazását, 

nyilvántartásba vételét vagy forgalomba 

helyezését, amíg az érintett gazdasági 

szereplő meg nem teszi az összes 

megfelelő korrekciós intézkedést a jármű, 

rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki 

egység megfelelőségének biztosítására. 

(1)  Ha egy megfelelőségi nyilatkozattal 

rendelkező vagy jóváhagyási jellel ellátott 

jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló 

műszaki egység nem felel meg a 

jóváhagyott típusnak vagy e rendelet 

előírásainak, vagy a jóváhagyást nem 

helytálló adatok alapján kapta meg, a 

jóváhagyó hatóságok, a piacfelügyeleti 

hatóságok vagy az Ügynökség a 

765/2008/EU rendelet 21. cikkével 

összhangban meghozzák a szükséges 

korlátozó intézkedéseket, a 

típusjóváhagyásnak az EU-

típusjóváhagyást megadó jóváhagyási 

hatóság általi visszavonását is beleértve, 

annak érdekében, hogy megtiltsák vagy 

korlátozzák a követelményeknek meg nem 

felelő jármű, rendszer, alkotóelem vagy 

önálló műszaki egység forgalmazását, 

nyilvántartásba vételét vagy forgalomba 

helyezését, amíg az érintett gazdasági 

szereplő meg nem teszi az összes 

megfelelő korrekciós intézkedést az 

érintett jármű, rendszer, alkotóelem vagy 

önálló műszaki egység megfelelőségének 

biztosítására. 
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Módosítás  115 

Rendeletre irányuló javaslat 

54 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1)  Ha egy jóváhagyó hatóság vagy egy 

piacfelügyeleti hatóság úgy találja, hogy 

egy jármű, rendszer, alkotóelem vagy 

önálló műszaki egység nem felel meg e 

rendeletnek, vagy a típusjóváhagyást nem 

helytálló adatok alapján adták meg, vagy 

egy megfelelőségi nyilatkozattal 

rendelkező vagy jóváhagyási jellel ellátott 

jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló 

műszaki egység nem felel meg a 

jóváhagyott típusnak, akkor az 53. cikk (1) 

bekezdésével összhangban meghozhatja az 

összes megfelelő korlátozó intézkedést. 

(1)  Ha egy jóváhagyó hatóság vagy egy 

piacfelügyeleti hatóság úgy találja, hogy 

egy jármű, rendszer, alkotóelem vagy 

önálló műszaki egység nem felel meg e 

rendeletnek, vagy a típusjóváhagyást nem 

helytálló adatok alapján adták meg, vagy 

egy megfelelőségi nyilatkozattal 

rendelkező vagy jóváhagyási jellel ellátott 

jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló 

műszaki egység nem felel meg a 

jóváhagyott típusnak, akkor az 53. cikk (1) 

bekezdésével összhangban meg kell hoznia 

az összes megfelelő korlátozó intézkedést. 

 

Módosítás  116 

Rendeletre irányuló javaslat 

56 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Abban az esetben, ha egy 

jóváhagyó hatóság nem ért egyet egy 

másik tagállam által kibocsátott 

engedéllyel, ennek indokait a Bizottság 

tudomására hozza. A Bizottság a 

jóváhagyó hatóságokkal folytatott 

konzultációt követően a nézeteltérés 

feloldása érdekében meghozza a megfelelő 

intézkedéseket, beleértve – amennyiben 

szükséges – az engedély visszavonásának 

elrendelését. Ezeket a végrehajtási jogi 

aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében 

említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 

megfelelően kell elfogadni. 

(6) Abban az esetben, ha egy 

jóváhagyó hatóság nem ért egyet egy 

másik tagállam által kibocsátott 

engedéllyel, ennek indokait az Ügynökség 

és a Bizottság tudomására hozza. A 

Bizottság a jóváhagyó hatóságokkal 

folytatott konzultációt követően a 

nézeteltérés feloldása érdekében meghozza 

a megfelelő intézkedéseket, beleértve – 

amennyiben szükséges – az engedély 

visszavonásának elrendelését. Ezeket a 

végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárásnak megfelelően kell elfogadni. 

 

Módosítás  117 

Rendeletre irányuló javaslat 

57 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A jóváhagyó hatóság értékelést végez 

annak felmérésére, hogy a javasolt 

korrekciós intézkedések elegendőek-e és 

időben megfelelők-e, és haladéktalanul 

értesíti a többi tagállam jóváhagyó 

hatóságát és a Bizottságot az elfogadott 

korrekciós intézkedésekről. 

A jóváhagyó hatóság értékelést végez 

annak felmérésére, hogy a javasolt 

korrekciós intézkedések elegendőek-e és 

időben megfelelők-e, és haladéktalanul 

értesíti a többi tagállam jóváhagyó 

hatóságát, az Ügynökséget és a Bizottságot 

az elfogadott korrekciós intézkedésekről, 

valamint nyilvánosan elérhetővé teszi az 

értékelés megállapításait és a javasolt 

korrekciós intézkedéseket tartalmazó teljes 

jelentést. 

 

Módosítás  118 

Rendeletre irányuló javaslat 

69 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A jóváhagyó hatóság a saját 

kezdeményezésére, panasz alapján, vagy 

egy műszaki szolgálat értékelése alapján 

bármikor ellenőrizheti, hogy a gyártó 

teljesíti-e a 65–70. cikk előírásait, valamint 

a XVIII. melléklet 1. függelékében 

meghatározott, a jármű fedélzeti 

diagnosztikai, valamint járműjavítási és -

karbantartási információihoz való 

hozzáférésre vonatkozó bizonyítvány 

feltételeit. 

(1) A jóváhagyó hatóság vagy az 

Ügynökség a saját kezdeményezésére, 

panasz alapján, vagy egy műszaki szolgálat 

értékelése alapján bármikor ellenőrizheti, 

hogy a gyártó teljesíti-e a 65–70. cikk 

előírásait, valamint a XVIII. melléklet 1. 

függelékében meghatározott, a jármű 

fedélzeti diagnosztikai, valamint 

járműjavítási és -karbantartási 

információihoz való hozzáférésre 

vonatkozó bizonyítvány feltételeit. 

 

Módosítás  119 

Rendeletre irányuló javaslat 

71 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok úgy határozhatnak, hogy a 

műszaki szolgálatok és adott esetben azok 

alvállalkozóinak vagy leányvállalatainak 

értékelését és nyomon követését a 

765/2008/EK rendelet szerinti és azzal 

összhangban eljáró nemzeti akkreditáló 
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testületnek kell végeznie. 

 

Módosítás  120 

Rendeletre irányuló javaslat 

71 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A típusjóváhagyó hatóságot olyan 

módon kell létrehozni, szervezetileg 

felépíteni és működtetni, hogy 

objektivitása és pártatlansága biztosított 

legyen, továbbá hogy ne alakulhasson ki 

érdekellentét a típusjóváhagyó hatóság és a 

műszaki szolgálatok között. 

(2) A típusjóváhagyó hatóságot olyan 

módon kell létrehozni, szervezetileg 

felépíteni és működtetni, hogy 

objektivitása és pártatlansága biztosított 

legyen, továbbá hogy ne alakulhasson ki 

érdekellentét a típusjóváhagyó hatóság és a 

műszaki szolgálatok, illetve a gyártók 

között. 

 

Módosítás  121 

Rendeletre irányuló javaslat 

71 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A típusjóváhagyó hatóság elegendő 

számú felkészült alkalmazottal rendelkezik 

feladatai megfelelő ellátásához. 

(6) A típusjóváhagyó hatóság elegendő 

felkészült alkalmazottal és erőforrással 

rendelkezik az e rendeletben 

meghatározott feladatainak megfelelő 

ellátásához. 

 

Módosítás  122 

Rendeletre irányuló javaslat 

71 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A típusjóváhagyó hatóságot kétévente más 

tagállamok két típusjóváhagyó hatósága 

által végzett szakértői értékelésnek kell 

alávetni. 

A típusjóváhagyó hatóságot a fórum 

ellenőreinek bizottsága a 10. cikkel 

összhangban háromévente ellenőrzi 

annak biztosítása érdekében, hogy 

megfeleljen e rendelet követelményeinek, 

és hogy feladatait függetlenül és 

szigorúan lássa el. 
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 A fórum valamely típusjóváhagyó 

hatóságra vonatkozóan kezdeményezheti 

az auditok gyakoriságának növelését, 

amennyiben indokoltan úgy véli, hogy az 

adott típusjóváhagyó hatóság esetében 

további értékelések szükségesek. 

 

Módosítás  123 

Rendeletre irányuló javaslat 

71 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok elkészítik és benyújtják a 

Bizottságnak a szakértői értékelésre 
vonatkozó éves tervet, amely biztosítja az 

értékelő és az értékelt típusjóváhagyó 

hatóságok megfelelő rotációját. 

A fórum ellenőreinek állandó bizottsága 

elkészíti az auditokra vonatkozó éves 

tervet, amely biztosítja a típusjóváhagyó 

hatóságok megfelelő rotációját. 

 

Módosítás  124 

Rendeletre irányuló javaslat 

71 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A szakértői értékelésnek magában kell 

foglalnia egy, az értékelt hatóság 

felelősségi területe alá tartozó műszaki 

szolgálatnál tett helyszíni látogatást is. A 

Bizottság részt vehet az értékelésben, és 

részvételéről kockázatértékelés alapján 

dönthet. 

Az auditnak magában kell foglalnia a 

típusjóváhagyási eljárások és az e 

rendeletben foglalt előírások megfelelő 

végrehajtásának ellenőrzését, egy, a 

kiállított típusjóváhagyások véletlenszerű 

mintáján végzett ellenőrzést, valamint az 

értékelt hatóság illetékességébe tartozó egy 

vagy több műszaki szolgálatnál tett 

helyszíni látogatást is. Az Ügynökség részt 

vehet az auditban, és részvételéről 

kockázatértékelés alapján dönthet. 

 

Módosítás  125 

Rendeletre irányuló javaslat 

71 cikk – 8 bekezdés – 3 a albekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ha az audit során megállapítást nyer, 

hogy a hatóság megsértette e rendelet 

bármely követelményét, vagy hogy a 

járművek, rendszerek, alkotóelemek és 

önálló műszaki egységek nem felelnek 

meg az általa kiadott 

típusjóváhagyásoknak, a hatóság azonnal 

megtesz minden szükséges lépést, hogy 

biztosítsa eljárásainak megfelelőségét. A 

tagállamok dönthetnek úgy, hogy saját 

területükön nem ismerik el az érintett 

hatóság által a járművek, rendszerek, 

alkotóelemek és önálló műszaki egységek 

számára kiadott típusjóváhagyásokat, 

amíg azok el nem érik az e rendelet 

követelményeinek való teljes körű 

megfelelést. 

 

Módosítás  126 

Rendeletre irányuló javaslat 

71 cikk – 9 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9)  A szakértői értékelés eredményét 

meg kell küldeni az összes tagállamnak és 

a Bizottságnak, az eredményekről pedig 

összefoglalót kell készíteni és azt 

nyilvánosságra kell hozni. A 10. cikkel 

létrehozott fórum keretében az 

eredményekről szóló, a Bizottság által 

készített értékelés alapján az összefoglalót 

meg kell tárgyalni és ajánlásokat kell 

megfogalmazni. 

(9)  Az auditok eredményét meg kell 

küldeni az összes tagállamnak és a 

Bizottságnak, az eredményekről pedig 

összefoglalót kell készíteni és azt 

nyilvánosságra kell hozni. A 10. cikkel 

létrehozott fórum keretében az 

eredményekről szóló, a Bizottság által 

készített értékelés alapján az összefoglalót 

meg kell tárgyalni és ajánlásokat kell 

megfogalmazni. 

 

Módosítás  127 

Rendeletre irányuló javaslat 

71 cikk – 10 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10)  A tagállamok tájékoztatják a (10)  A tagállamok tájékoztatják az 
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Bizottságot és a többi tagállamot arról, 

hogyan jártak el a szakértői értékelési 

jelentésben megfogalmazott ajánlásokkal 

kapcsolatban. 

Ügynökséget, a Bizottságot és a többi 

tagállamot arról, hogyan jártak el az 

auditjelentésben foglalt ajánlásokkal 

kapcsolatban. 

 

Módosítás  128 

Rendeletre irányuló javaslat 

72 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállam jóváhagyó hatóságot is 

kijelölhet műszaki szolgálatként az (1) 

bekezdésben említett tevékenységi 

kategóriák közül egy vagy több 

tekintetében. Ha egy jóváhagyó hatóságot 

jelölnek ki műszaki szolgálatként, és a 

jóváhagyó hatóságot a tagállam 

finanszírozza, vagy a tagállam igazgatási 

és pénzügyi ellenőrzése alá tartozik, a 72–

85. cikket, valamint az V. melléklet 1. és 2. 

függelékét kell alkalmazni. 

törölve 

Indokolás 

Ellentmondás áll fenn a COM-javaslat 71. cikkének (4) bekezdésével, amely szerint a 

„típusjóváhagyó hatóság nem végezhet olyan tevékenységeket, amelyeket a műszaki 

szolgálatok végeznek”. A típusjóváhagyó hatóságok a függetlenség védelme és az 

összeférhetetlenségek, valamint a minőségi és biztonsági színvonalat érintő lehetséges károk 

elkerülése érdekében nem működhetnek műszaki szolgálatként. 

 

Módosítás  129 

Rendeletre irányuló javaslat 

72 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A műszaki szolgálatot az adott 

tagállam nemzeti joga szerint alapítják 

meg, és jogi személyiséggel kell 

rendelkeznie, kivéve a gyártónak a 76. 

cikk szerinti, akkreditált belső műszaki 

szolgálatát. 

(3) A műszaki szolgálatot az adott 

tagállam nemzeti joga szerint alapítják 

meg, és jogi személyiséggel kell 

rendelkeznie. 
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Módosítás  130 

Rendeletre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A műszaki szolgálatnak 

alkalmasnak kell lennie valamennyi 

tevékenység elvégzésére, amelyre a 72. 

cikk (1) bekezdése értelmében kijelölését 

kéri. Bizonyítania kell a típusjóváhagyó 

hatóság számára, hogy teljesíti az összes 

alábbi követelményt: 

(1) A műszaki szolgálatnak 

alkalmasnak kell lennie valamennyi 

tevékenység elvégzésére, amelyre a 72. 

cikk (1) bekezdése értelmében kijelölését 

kéri. Bizonyítania kell a típusjóváhagyó 

hatóság – akkreditáció esetén pedig a 

nemzeti akkreditációs testület – számára, 

hogy teljesíti az összes alábbi 

követelményt: 

 

Módosítás  131 

Rendeletre irányuló javaslat 

75 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A kijelölő típusjóváhagyó hatóság 

beleegyezésével a műszaki szolgálatok 

alvállalkozásba adhatnak egyes olyan 

tevékenységi kategóriákat, amelyekre a 72. 

cikk (1) bekezdésével összhangban 

kijelölték őket, vagy ezeket a 

tevékenységeket leányvállalataikkal is 

elvégeztethetik. 

(1) A kijelölő típusjóváhagyó hatóság – 

akkreditáció esetén pedig a nemzeti 

akkreditációs testület – beleegyezésével a 

műszaki szolgálatok alvállalkozásba 

adhatnak egyes olyan tevékenységi 

kategóriákat, amelyekre a 72. cikk (1) 

bekezdésével összhangban kijelölték őket, 

vagy ezeket a tevékenységeket 

leányvállalataikkal is elvégeztethetik. 

 

Módosítás  132 

Rendeletre irányuló javaslat 

75 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a műszaki szolgálat 

bizonyos, a kijelölés tárgyát képező 

tevékenységi kategóriákkal kapcsolatos 

feladatokat alvállalkozásba ad, vagy 

leányvállalatot vesz igénybe ezen feladatok 

elvégzéséhez, biztosítania kell, hogy az 

(2) Amennyiben a műszaki szolgálat 

bizonyos, a kijelölés tárgyát képező 

tevékenységi kategóriákkal kapcsolatos 

feladatokat alvállalkozásba ad, vagy 

leányvállalatot vesz igénybe ezen feladatok 

elvégzéséhez, biztosítania kell, hogy az 
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alvállalkozó vagy a leányvállalat 

megfeleljen a 73. és 74. cikkben 

meghatározott követelményeknek, továbbá 

tájékoztatnia kell erről a típusjóváhagyó 

hatóságot. 

alvállalkozó vagy a leányvállalat 

megfeleljen a 73. és 74. cikkben 

meghatározott követelményeknek, továbbá 

tájékoztatnia kell erről a típusjóváhagyó 

hatóságot, akkreditáció esetén pedig a 

nemzeti akkreditációs testületet. 

 

Módosítás  133 

Rendeletre irányuló javaslat 

75 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A műszaki szolgálatok a 

típusjóváhagyó hatóság számára elérhetővé 

teszik az alvállalkozók vagy a 

leányvállalatok képesítésének és az általuk 

elvégzett feladatoknak az értékelésére 

vonatkozó, megfelelő dokumentumokat. 

(4) A műszaki szolgálatok a 

típusjóváhagyó hatóság – akkreditáció 

esetén pedig a nemzeti akkreditációs 

testület – számára elérhetővé teszik az 

alvállalkozók vagy a leányvállalatok 

képesítésének és az általuk elvégzett 

feladatoknak az értékelésére vonatkozó, 

megfelelő dokumentumokat. 

 

Módosítás  134 

Rendeletre irányuló javaslat 

76 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a belső műszaki szolgálatot a 77. 

cikk rendelkezéseinek megfelelően kell 

ellenőrizni; 

 

Módosítás  135 

Rendeletre irányuló javaslat 

76 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A belső műszaki szolgálatot nem 

kell a 78. cikk szerint bejelenteni a 

Bizottságnak, azonban a típusjóváhagyó 

hatóság kérésére a gyártó, amelynek 

részét képezi, vagy a nemzeti akkreditáló 

(3) A belső műszaki szolgálatot a 78. 

cikkel összhangban be kell jelenteni a 

Bizottságnak. 
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testület tájékoztatja az adott hatóságot az 

akkreditálásról. 

 

Módosítás  136 

Rendeletre irányuló javaslat 

77 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A műszaki szolgálat kijelölése előtt a 

típusjóváhagyó hatóságnak értékelnie kell 

a műszaki szolgálatot egy értékelési 

ellenőrzőlista alapján, amely legalább az V. 

melléklet 2. függelékében felsorolt 

követelményeket tartalmazza. Az 

értékelésnek magában kell foglalnia a 

kérelmező műszaki szolgálat vagy adott 

esetben annak leányvállalata vagy 

alvállalkozója telephelyén végzett helyszíni 

ellenőrzést is, függetlenül attól, hogy a 

telephely az Unióban vagy azon kívül 

található-e. 

A műszaki szolgálat kijelölése előtt a 

típusjóváhagyó hatóságnak – akkreditáció 

esetén pedig a nemzeti akkreditációs 

testületnek – értékelnie kell a műszaki 

szolgálatot egy harmonizált értékelési 

ellenőrzőlista alapján, amely legalább az V. 

melléklet 2. függelékében felsorolt 

követelményeket tartalmazza. Az 

értékelésnek magában kell foglalnia a 

kérelmező műszaki szolgálat vagy adott 

esetben annak leányvállalata vagy 

alvállalkozója telephelyén végzett helyszíni 

ellenőrzést is, függetlenül attól, hogy a 

telephely az Unióban vagy azon kívül 

található-e. 

 

Módosítás  137 

Rendeletre irányuló javaslat 

77 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A kérelmező műszaki szolgálat értékelését 

– a helyszíni ellenőrzést is beleértve – 

legalább két másik tagállam 

típusjóváhagyó hatóságának képviselőjéből 

álló közös értékelőcsoport végzi a 

Bizottság képviselőjével együtt és a 

kérelmező műszaki szolgálat székhelye 

szerinti tagállam típusjóváhagyó 

hatóságával összehangoltan. A kérelmező 

műszaki szolgálat székhelye szerinti 

tagállam kijelölő típusjóváhagyó hatósága 

időben hozzáférést biztosít e képviselők 

számára a kérelmező műszaki szolgálat 

értékeléséhez szükséges 

A kérelmező műszaki szolgálat értékelését 

– a helyszíni ellenőrzést és a tényleges 

típusjóváhagyási vizsgálatok helyszíni 

értékelésének közvetlen megfigyelését is 

beleértve – legalább két másik tagállam 

műszaki szolgálatok értékelésére 

hatáskörrel rendelkező típusjóváhagyó 

hatóságának képviselőjéből álló közös 

értékelőcsoport végzi az Ügynökség és a 

Bizottság képviselőjével együtt és a 

kérelmező műszaki szolgálat székhelye 

szerinti tagállam típusjóváhagyó 

hatóságával – akkreditáció esetén pedig a 

nemzeti akkreditációs testületével – 
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dokumentumokhoz. összehangoltan. A kérelmező műszaki 

szolgálat székhelye szerinti tagállam 

kijelölő típusjóváhagyó hatósága – 

akkreditáció esetén pedig a nemzeti 

akkreditációs testülete – időben 

hozzáférést biztosít e képviselők számára a 

kérelmező műszaki szolgálat értékeléséhez 

szükséges dokumentumokhoz. Belső 

műszaki szolgálat esetén a közös 

értékelőcsoportot az Ügynökség 

képviselője vezeti. 

 

Módosítás  138 

Rendeletre irányuló javaslat 

77 cikk – 12 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Annak a jóváhagyó hatóságnak, 

amely műszaki szolgálatként szándékozik 

kijelölést kapni a 72. cikk (2) bekezdése 

szerint, független auditorok által végzett 

értékelés révén, dokumentumokkal kell 

igazolnia az e rendelet követelményeinek 

való megfelelést. Az auditorok nem 

tartozhatnak ugyanezen jóváhagyó 

hatósághoz, és meg kell felelniük az V. 

melléklet 2. függeléke szerinti 

követelményeknek. 

törölve 

Indokolás 

A típusjóváhagyó hatóságok a függetlenség védelme és az összeférhetetlenségek, valamint a 

minőségi és biztonsági színvonalat érintő lehetséges károk elkerülése érdekében nem 

működhetnek műszaki szolgálatként. 

 

Módosítás  139 

Rendeletre irányuló javaslat 

80 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A típusjóváhagyó hatóság folyamatosan 

ellenőrzi a műszaki szolgálatokat annak 

érdekében, hogy a 72–76. cikkben, a 84. és 

A típusjóváhagyó hatóság – akkreditáció 

esetén pedig a nemzeti akkreditációs 

testület – folyamatosan ellenőrzi a műszaki 
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85. cikkben és az V. melléklet 2. 

függelékében foglalt követelményeknek 

való megfelelés biztosítva legyen. 

szolgálatokat annak érdekében, hogy a 72–

76. cikkben, a 84. és 85. cikkben és az V. 

melléklet 2. függelékében foglalt 

követelményeknek való megfelelés 

biztosítva legyen. 

Indokolás 

A gyakorlatban néhány tagállamban lehetőség van arra, hogy a tagállam úgy határozzon, 

hogy a műszaki szolgálatok értékelését és nyomon követését a 765/2008/EK rendelet szerinti 

és azzal összhangban eljáró nemzeti akkreditáló testületnek kell végeznie. 

 

Módosítás  140 

Rendeletre irányuló javaslat 

80 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A műszaki szolgálatok kérésre 

rendelkezésre bocsátják mindazon 

információkat és dokumentumokat, 

amelyek a típusjóváhagyó hatóság számára 

szükségesek az említett követelményeknek 

való megfelelés ellenőrzéséhez. 

A műszaki szolgálatok kérésre 

rendelkezésre bocsátják mindazon 

információkat és dokumentumokat, 

amelyek a típusjóváhagyó hatóság – 

akkreditáció esetén pedig a nemzeti 

akkreditációs testület – számára 

szükségesek az említett követelményeknek 

való megfelelés ellenőrzéséhez. 

Indokolás 

A gyakorlatban néhány tagállamban lehetőség van arra, hogy a tagállam úgy határozzon, 

hogy a műszaki szolgálatok értékelését és nyomon követését a 765/2008/EK rendelet szerinti 

és azzal összhangban eljáró nemzeti akkreditáló testületnek kell végeznie. 

 

Módosítás  141 

Rendeletre irányuló javaslat 

80 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A műszaki szolgálatok haladéktalanul 

értesítik a típusjóváhagyó hatóságot 

minden olyan, különösen a személyzetük, 

létesítményeik, leányvállalataik vagy 

alvállalkozóik tekintetében bekövetkező 

változásról, amely érintheti a 72–76. 

A műszaki szolgálatok haladéktalanul 

értesítik a típusjóváhagyó hatóságot – 

akkreditáció esetén pedig a nemzeti 

akkreditációs testületet – minden olyan, 

különösen a személyzetük, létesítményeik, 

leányvállalataik vagy alvállalkozóik 
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cikkben, a 84. és 85. cikkben és az V. 

melléklet 2. függelékében foglalt 

követelményeknek való megfelelésüket, 

vagy az azon járművekkel, rendszerekkel, 

alkotóelemekkel és önálló műszaki 

egységekkel kapcsolatos 

megfelelőségértékelési feladataik 

elvégzésére való alkalmasságukat, amelyek 

tekintetében kijelölték őket. 

tekintetében bekövetkező változásról, 

amely érintheti a 72–76. cikkben, a 84. és 

85. cikkben és az V. melléklet 2. 

függelékében foglalt követelményeknek 

való megfelelésüket, vagy az azon 

járművekkel, rendszerekkel, 

alkotóelemekkel és önálló műszaki 

egységekkel kapcsolatos 

megfelelőségértékelési feladataik 

elvégzésére való alkalmasságukat, amelyek 

tekintetében kijelölték őket. 

Indokolás 

A gyakorlatban néhány tagállamban lehetőség van arra, hogy a tagállam úgy határozzon, 

hogy a műszaki szolgálatok értékelését és nyomon követését a 765/2008/EK rendelet szerinti 

és azzal összhangban eljáró nemzeti akkreditáló testületnek kell végeznie. 

 

Módosítás  142 

Rendeletre irányuló javaslat 

89 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok meghatározzák a 

gazdasági szereplők és a műszaki 

szolgálatok által az e rendeletben, 

különösen a 11–19. cikkben, a 72–76. 

cikkben, valamint a 84. és 85. cikkben 

meghatározott kötelezettségeikkel 

kapcsolatban elkövetett jogsértések esetén 

alkalmazandó szankciókra vonatkozó 

szabályokat, és minden szükséges 

intézkedést megtesznek azok végrehajtása 

érdekében. Az előírt szankcióknak 

hatékonyaknak, arányosaknak és 

visszatartó erejűeknek kell lenniük. 

(1) A tagállamok meghatározzák a 

gazdasági szereplők és a műszaki 

szolgálatok által az e rendeletben, 

különösen a 11–19. cikkben, a 72–76. 

cikkben, valamint a 84. és 85. cikkben 

meghatározott kötelezettségeikkel 

kapcsolatban elkövetett jogsértések esetén 

alkalmazandó szankciókra vonatkozó 

szabályokat, és minden szükséges 

intézkedést megtesznek azok végrehajtása 

érdekében. Az előírt szankcióknak 

hatékonyaknak, arányosaknak és 

visszatartó erejűeknek kell lenniük. A 

szankcióknak arányosaknak kell lenniük 

az érintett tagállamok piacán 

nyilvántartásba vett nem megfelelő 

járművek számával vagy az az érintett 

tagállamok piacán forgalomba hozott, 

nem megfelelő rendszerek, alkotóelemek 

vagy önálló műszaki egységek számával. 
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Módosítás  143 

Rendeletre irányuló javaslat 

89 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a típusjóváhagyáshoz használt 

vizsgálati eredmények meghamisítása; 

b) a típusjóváhagyáshoz vagy a 

piacfelügyeleti vizsgálathoz használt 

vizsgálati eredmények meghamisítása; 

 

Módosítás  144 

Rendeletre irányuló javaslat 

89 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) illegális kiiktató eszközök 

használata; 

 

 

Módosítás  145 

Rendeletre irányuló javaslat 

90 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 90a. cikk 

 Online portál az EU-típusjóváhagyásokra 

vonatkozó információmegosztás számára 

 A Bizottság online portált hoz létre az EU-

típusjóváhagyásokra vonatkozó 

információk típusjóváhagyó hatóságok, 

piacfelügyeleti hatóságok, a Bizottság és 

elismert harmadik fél vizsgálók közötti 

megosztása számára. 

 A Bizottság a fórum révén felügyeli a 

portált, különösen a típusjóváhagyás-

adatbázis karbantartását, ideértve a 

rendszeres frissítéseket, a bemeneti 

információk érintett hatóságokkal való 

egyeztetését, valamint az adatbiztonságot 

és a titoktartást. 
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 A típusjóváhagyások esetében az 

adatbázis a I. és III. mellékletben előírt 

információkat tartalmazza. Harmadik 

felek korlátlanul hozzáférhetnek legalább 

a IX. melléklet szerinti megfelelőségi 

nyilatkozatban foglalt információkhoz, 

valamint valamennyi vizsgálati 

eredményhez, fő bemeneti paraméterhez 

(vizsgálati specifikációk) és a 

típusjóváhagyás valamennyi szakaszában 

igénybe vett műszaki szolgáltatások 

adataihoz. 

 Ezek az adatok ingyenesen hozzáférhetők, 

digitális formátumban állnak 

rendelkezésre, és magukban foglalják 

legalább a következőket: 

 – a vizsgált jármű tömege/súlya; 

 – a vizsgált jármű gördülési ellenállása; 

 – vizsgálati hőmérséklet; 

 – aerodinamikai ellenállások; 

 – közúti terhelési együtthatók; 

 – CO2-kibocsátás g CO2/km-ben a 

típusjóváhagyáskor; 

 – a vizsgálat alatt használt kiegészítő 

berendezés (légkondicionáló, audio- és 

médiaberendezés, egyéb kiegészítők); 

 – az abroncsok adatai (modell, gyártó, 

méret és nyomás); 

 – járműspecifikus sebességváltási pontok; 

 – milyen vezetési módban volt a jármű a 

vizsgálat alatt. 

 A típusjóváhagyásért és a 

piacfelügyeletért felelős nemzeti 

hatóságok késedelem nélkül frissítik az 

adatbázist minden alkalommal, amikor új 

típusjóváhagyást adnak ki vagy 

típusjóváhagyást vonnak vissza, valamint 

minden alkalommal, amikor 

megállapítják az e rendeletnek való meg 

nem felelést vagy korrekciós intézkedést 

hoznak. 

 A nemzeti hatóságok és a Bizottság a 

koordináció, a következetesség és a 
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fogyasztóknak és harmadik feleknek 

nyújtott információk pontosságának 

biztosítása érdekében meglévő portálokra 

is támaszkodnak, így a nem élelmiszer 

jellegű termékek uniós riasztási 

rendszerére (RAPEX) és az ICSMS-re. 

 Ez a portál magában foglal egy eszközt, 

amely lehetővé teszi a fogyasztók és más 

harmadik felek számára, hogy bejelentsék 

az elismert harmadik felek vizsgálati 

eredményeit, és hibajelentéseket és egyéb 

panaszokat nyújtsanak be a járművek, 

rendszerek, alkotóelemek és önálló 

műszaki egységek teljesítményére 

vonatkozóan, ideértve a biztonságra, a 

káros környezeti hatásokra és üzemanyag-

fogyasztásra vonatkozó teljesítményt. A 8. 

cikk céljából vizsgálandó járművek 

kiválasztásakor ezt az eszközt figyelembe 

kell venni. 

 A portál legkésőbb 2019. december 31-ig 

működésbe lép. 

 

Módosítás  146 

Rendeletre irányuló javaslat 

91 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5. a 13. cikk (2) bekezdésének e) 

pontját el kell hagyni. 

törölve 

 

Módosítás  147 

Rendeletre irányuló javaslat 

91 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új) 

715/2007/EK rendelet 

14 cikk – 3 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 5a. A 14. cikk (3) bekezdésének 

helyébe a következő szöveg lép: 

„(3) A bizottság folyamatosan „(3) A Bizottság folyamatosan 
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felülvizsgálja az 5. cikk (3) bekezdésében 

említett eljárásokat, vizsgálatokat és 

követelményeket, valamint a kibocsátások 

mérésére használt vizsgálati ciklusokat. Ha 

a felülvizsgálat kimutatja, hogy az 

említettek már nem megfelelők, illetve 

nem tükrözik a valós kibocsátásokat, 

akkor azokat ki kell igazítani oly módon, 

hogy azok a valós közúti vezetés által 

generált kibocsátásokat megfelelően 

tükrözzék. Az e rendelet nem alapvető 

fontosságú elemeinek kiegészítéssel 

történő módosítására irányuló szükséges 

rendelkezéseket, a 15. cikk (3) 

bekezdésében említett, ellenőrzéssel 

történő szabályozási bizottsági eljárásnak 

megfelelően kell elfogadni.” 

felülvizsgálja az 5. cikk (3) bekezdésében 

említett eljárásokat, vizsgálatokat és 

követelményeket, valamint a kibocsátások 

mérésére használt vizsgálati eljárásokat 

annak biztosítása érdekében, hogy 

megfelelőek legyenek, többek között a 

kiiktató eszközök tekintetében, és a 

valóságban tapasztalható tényleges 

kibocsátásokat tükrözzék. A Bizottság az 

5. cikk (3) bekezdésének megfelelően 

valós vezetési feltételek melletti 

kibocsátási vizsgálatot vezet be és hajt 

végre minden járműre és szennyező 

anyagra vonatkozóan a 

kibocsátáscsökkentő rendszerek 

hatékonyságának biztosítása és annak 

lehetővé tétele érdekében, hogy a jármű a 

szokásos élettartama alatt szokásos üzemi 

körülmények között megfeleljen e 

rendeletnek és a végrehajtási 

intézkedéseinek. A NOx-ra vonatkozó, 

2020-tól az Unióban forgalomba hozott 

valamennyi járműre alkalmazandó 

megfelelési tényező nem lehet nagyobb 

1,18-nál. A PN-re vonatkozó, 2020-tól az 

uniós piacon forgalomba hozott 

valamennyi járműre alkalmazandó 

megfelelési tényező 1.” 

 

Módosítás  148 

Rendeletre irányuló javaslat 

91 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

715/2007/EK rendelet 

11a cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a valós vezetési feltételek mellett 

meghatározott tüzelőanyag- és CO2-

kibocsátási értékeket a nyilvánosság 

számára elérhetővé fogják tenni. 

Indokolás 

A valós vezetési feltételek melletti kibocsátás (RDE) megállapítására irányuló, leendő 

vizsgálati eljárás keretében csak a tényleges NOx-kibocsátások megállapítása céljából 

számítják majd ki a CO2-kibocsátást és az üzemanyag-fogyasztást. E módosítás biztosítja, 
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hogy e számadatokat könnyen a nyilvánosság rendelkezésére bocsássák. 

 

Módosítás  149 

Rendeletre irányuló javaslat 

91 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új) 

715/2007/EK rendelet 

14 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6a. A rendelet a következő 14a. cikkel 

egészül ki: 

 „14a. cikk 

 Felülvizsgálat 

 Az Unión belüli levegőminőség javítása és 

a környezeti levegő minőségére vonatkozó 

uniós határértékek betartása, valamint a 

WHO által ajánlott szintek elérése 

érdekében a Bizottság felülvizsgálja az I. 

mellékletben meghatározott kibocsátási 

határértékeket, és adott esetben 2025-ig 

javaslatot terjeszt elő az uniós piacon 

forgalomba hozott valamennyi M1 és N1 

kategóriájú járműre alkalmazandó, új, 

technológiasemleges kibocsátási 

határértékek tekintetében.” 

 

Módosítás  150 

Rendeletre irányuló javaslat 

96 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ez a rendelet nem érvénytelenít 

semmilyen, valamely járműre, illetve 

rendszerre, alkotóelemre vagy önálló 

műszaki egységre [PO: please insert the 

date of application as mentioned in 

Article 98] előtt megadott egészjárműtípus-

jóváhagyást vagy EU-típusjóváhagyást. 

(1) Ez a rendelet nem érvénytelenít 

semmilyen, valamely járműre, illetve 

rendszerre, alkotóelemre vagy önálló 

műszaki egységre 2018. január 1. előtt 

megadott egészjárműtípus-jóváhagyást 

vagy EU-típusjóváhagyást. 
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Módosítás  151 

Rendeletre irányuló javaslat 

96 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) bekezdésben említett 

egészjárműtípus-jóváhagyások 

érvényességének legkésőbb [PO: please 

insert the date, which should be the date 

of application as mentioned in Article 98 

+ 5 years] meg kell szűnnie, és a 

jóváhagyó hatóságok ezeket az 

egészjárműtípus-jóváhagyásokat kizárólag 

az e rendelet 33. cikkének rendelkezéseivel 

összhangban újíthatják meg. 

(3) Az (1) bekezdésben említett 

egészjárműtípus-jóváhagyások 

érvényességének legkésőbb 2023. január 

1-jén meg kell szűnnie, és a jóváhagyó 

hatóságok ezeket az egészjárműtípus-

jóváhagyásokat kizárólag az e rendelet 33. 

cikkének rendelkezéseivel összhangban 

újíthatják meg. 

 

Módosítás  152 

Rendeletre irányuló javaslat 

97 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok 20xx. [PO: please 

insert the year, which should be the year 

of application as mentioned in Article 98 

+ 5 years] december 31-ig tájékoztatják a 

Bizottságot az e rendeletben meghatározott 

típus-jóváhagyási és piacfelügyeleti 

eljárások alkalmazásáról. 

(1) A tagállamok 2023. december 31-ig 

tájékoztatják a Bizottságot az e rendeletben 

meghatározott típus-jóváhagyási és 

piacfelügyeleti eljárások alkalmazásáról. 

 

Módosítás  153 

Rendeletre irányuló javaslat 

98 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A rendeletet 201X. január 1-jétől kell 

alkalmazni. 

A rendeletet 2018. január 1-jétől kell 

alkalmazni. 
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