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RÖVID INDOKOLÁS 

Az Európai 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 az Európai 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. 

MÓDOSÍTÁSOK 

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 

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 
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típusjóváhagyást; 

Or. en 

Indokolás 

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

meghatározásakor figyelembe kell venni. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 5 bekezdés 

 

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 

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. A vizsgálat céljára lefoglalt 

mintákat a piacfelügyeleti hatóságoknak 

piaci áron kell kifizetniük vagy a vételár 

vagy a bérleti díj megfizetése révén, attól 

függően, hogy a szóban forgó mintákat 

milyen használatnak kívánják alávetni. 

Or. en 

Indokolás 

A piacfelügyeleti díjat a jóváhagyás időpontjában kell kifizetni. Annak lehetővé tétele, hogy a 

piacfelügyeleti hatóságok ne fizessenek a vizsgálandó mintákért, kétszeres fizetésre 

kényszerítené a gyártót. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A (2) bekezdéssel összhangban ezeket a Ezeket a vizsgálatokat és ellenőrzéseket 
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vizsgálatokat és ellenőrzéseket a gyártók 

vagy a gazdasági szereplők által 

rendelkezésre bocsátott új járműveken is 

lehet elvégezni. 

azokon az új járműveken, rendszereken, 

alkotóelemeken vagy önálló műszaki 

egységeken is el lehet végezni, amelyeket 

piaci áron kell megfizetni vagy a vételár 

vagy a bérleti díj megfizetése révén, attól 

függően, hogy a szóban forgó járműveket, 

rendszereket, alkotóelemeket és önálló 

műszaki egységeket milyen használatnak 

kívánják alávetni. 

Or. en 

Indokolás 

A piacfelügyeleti díjat a jóváhagyás időpontjában kell kifizetni. Annak lehetővé tétele, hogy a 

piacfelügyeleti hatóságok ne fizessenek a vizsgálandó mintákért, kétszeres fizetésre 

kényszerítené a gyártót. 

 

Módosítás  4 

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 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. 

A járművekből, rendszerekből, 

alkotóelemekből és önálló műszaki 

egységekből vizsgálat céljára lefoglalt 

mintákat a piacfelügyeleti hatóságoknak 

piaci áron kell kifizetniük vagy a vételár 

vagy a bérleti díj megfizetése révén, attól 

függően, hogy a szóban forgó mintákat 

milyen használatnak kívánják alávetni. 
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Or. en 

Indokolás 

A piacfelügyeleti díjat a jóváhagyás időpontjában kell kifizetni. Annak lehetővé tétele, hogy a 

piacfelügyeleti hatóságok vagy a Bizottság ne fizessenek a vizsgálandó mintákért, kétszeres 

fizetésre kényszerítené a gyártót. 

 

Módosítás  5 

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 

említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 

megfelelően kell elfogadni. 

(4) A járműgyártóknak rendelkezésre 

kell bocsátaniuk a piacfelügyeleti 

hatóságok és a Bizottság által elvégzendő 

megfelelés-ellenőrzési vizsgálatokhoz 

szükséges adatokat. A Bizottság 

végrehajtási jogi aktusokat fogad el abból a 

célból, hogy meghatározza a rendelkezésre 

bocsátandó adatok körét és a 

rendelkezésre bocsátás 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. 

Or. en 

Indokolás 

Az adatokat az érintett felek rendelkezésére kell bocsátani annak biztosítása érdekében, hogy 

a megfelelő vizsgálatot elvégezhessék. Mindazonáltal fontos megőrizni az adatok bizalmas 

jellegét, és biztosítani kell a szellemi tulajdont. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ha a forgalmazó megítélése szerint (1) Ha a forgalmazó megítélése szerint 
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valamely jármű, rendszer, alkotóelem vagy 

önálló műszaki egység nem felel meg e 

rendelet követelményeinek, addig nem 

forgalmazhatja, veheti nyilvántartásba 

vagy helyezheti forgalomba az érintett 

járművet, rendszert, alkotóelemet vagy 

önálló műszaki egységet, amíg annak 

megfelelősége nem biztosított. 

valamely jármű, rendszer, alkotóelem vagy 

önálló műszaki egység nem felel meg e 

rendelet követelményeinek, arról 

tájékoztatnia kell a gyártót és az érintett 

piacfelügyeleti hatóságot. 

Or. en 

Indokolás 

Fontos, hogy nem megfelelés gyanúja esetén azonnali intézkedésre kerüljön sor. Az ezt 

gyanító forgalmazónak ezért már korai szakaszban tájékoztatnia kell a gyártót és a 

piacfelügyeleti hatóságokat. Mindemellett a forgalmazó feladatkörének arányosnak kell 

lennie, mivel az általa tett lépések a gyártókkal szembeni felelősséget vonhatnak maguk után. 

 

Módosítás  7 

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 

típusjóváhagyások és a piacfelügyeleti 

tevékenységek költségeit. 

Or. en 

Indokolás 

Mivel a megadott típusjóváhagyások mennyisége tagállamonként eltérő, nem tanácsos a 

piacfelügyelet finanszírozását a típusjóváhagyásokhoz kötni, minthogy ez a piacfelügyelet 

alulfinanszírozását eredményezheti. A tagállamok számára ezért lehetővé kell tenni, hogy a 

saját jogrendjük szerinti díjrendszert dolgozzanak ki a szükséges források biztosítása 

érdekében. 

 



 

PA\1098738HU.doc 9/27 PE585.489v01-00 

 HU 

Módosítás  8 

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. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Mivel a megadott típusjóváhagyások mennyisége tagállamonként eltérő, nem tanácsos a 

piacfelügyelet finanszírozását a típusjóváhagyásokhoz kötni, minthogy ez a piacfelügyelet 

alulfinanszírozását eredményezheti. A tagállamok számára ezért lehetővé kell tenni, hogy a 

saját jogrendjük szerinti díjrendszert dolgozzanak ki a szükséges források biztosítása 

érdekében. 

 

Módosítás  9 

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. 

törölve 

__________________  

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–
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96. o.) 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottság tevékenységeihez szükséges forrásoknak az Unió költségvetésében kell 

szerepelniük. 

 

Módosítás  10 

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. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottság tevékenységeihez szükséges forrásoknak az Unió költségvetésében kell 

szerepelniük. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az érvényesség megszűnése Időszakos ellenőrzések és az érvényesség 

megszűnése 

Or. en 
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Indokolás 

A típusjóváhagyások időkorlátjának meghatározása révén a Bizottság valójában a 

járműmodellek életciklusáról dönt. Manapság számos modell hosszabb életciklussal 

rendelkezik, így a fölösleges bürokrácia mellőzésének biztosítására ellenőrzési rendszer 

bevezetése ajánlatos. 

 

Módosítás  12 

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 utolsó ellenőrzést 

követő ötéves időszak elteltével ellenőrizni 

kell. Az ellenőrzést egy, a jóváhagyást 

kiállítótól eltérő típusjóváhagyó 

hatóságnak kell végeznie. A 

típusbizonyítvány ellenőrzésének ki kell 

terjednie annak a jóváhagyó hatóság általi 

ellenőrzésére, hogy a járműtípus megfelel 

a valamennyi adott típusú új járműre az 

adott időpontban alkalmazott szabályozási 

aktusok valamennyi követelményének. 

Or. en 

Indokolás 

A típusjóváhagyások időkorlátjának meghatározása révén a Bizottság valójában a 

járműmodellek életciklusáról dönt. Manapság számos modell hosszabb életciklussal 

rendelkezik, így a fölösleges bürokrácia mellőzésének biztosítására ellenőrzési rendszer 

bevezetése ajánlatos. Emellett a szabályozás Unión belül egységes alkalmazásának 

biztosítása érdekében a típusjóváhagyást a jóváhagyást kiállítótól eltérő típusjóváhagyó 

hatóságnak kell ellenőriznie. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Amennyiben az (1) bekezdésben 

meghatározott ellenőrzést végző hatóság 

bármilyen szabálytalanságot vagy a 

megfelelés hiányát állapítja meg, 

haladéktalanul végrehajtja a megfelelő 

korrekciós intézkedéseket. 

Or. en 

Indokolás 

A típusjóváhagyások időkorlátjának meghatározása révén a Bizottság valójában a 

járműmodellek életciklusáról dönt. Manapság számos modell hosszabb életciklussal 

rendelkezik, így a fölösleges bürokrácia mellőzésének biztosítására ellenőrzési rendszer 

bevezetése ajánlatos. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Egy jármű EU-típusjóváhagyásának 

érvényessége a lejárat dátuma előtt 

megszűnik a következő esetekben: 

(2) Egy jármű EU-típusjóváhagyásának 

érvényessége megszűnik a következő 

esetekben: 

Or. en 

Indokolás 

A típusjóváhagyások időkorlátjának meghatározása révén a Bizottság valójában a 

járműmodellek életciklusáról dönt. Manapság számos modell hosszabb életciklussal 

rendelkezik, így a fölösleges bürokrácia mellőzésének biztosítására ellenőrzési rendszer 

bevezetése ajánlatos. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

33 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Amikor egy jármű, rendszer, 

alkotóelem vagy önálló műszaki egység 

törölve 
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típusa esetében az EU-típusbizonyítvány 

érvényességének megszűnése esedékes, a 

gyártó haladéktalanul értesíti az EU-

típusjóváhagyást megadó jóváhagyó 

hatóságot. 

Or. en 

Indokolás 

A típusjóváhagyások időkorlátjának meghatározása révén a Bizottság valójában a 

járműmodellek életciklusáról dönt. Manapság számos modell hosszabb életciklussal 

rendelkezik, így a fölösleges bürokrácia mellőzésének biztosítására ellenőrzési rendszer 

bevezetése ajánlatos. 

 

Módosítás  16 

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. 

A gyártó által küldött értesítés 

kézhezvételét követően az EU-

típusjóváhagyást megadó vagy ellenőrző 

hatóság haladéktalanul közli a járművek 

forgalmazásával, nyilvántartásba vételével, 

illetve forgalomba helyezésével 

kapcsolatos valamennyi releváns 

információt a többi tagállam jóváhagyó 

hatóságával és a Bizottsággal. 

Or. en 

Indokolás 

A típusjóváhagyások időkorlátjának meghatározása révén a Bizottság valójában a 

járműmodellek életciklusáról dönt. Manapság számos modell hosszabb életciklussal 

rendelkezik, így a fölösleges bürokrácia mellőzésének biztosítására ellenőrzési rendszer 

bevezetése ajánlatos. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A gyártó által kijelölt tagállamok 

jóváhagyó hatóságai a (2) bekezdésben 

említett dokumentumok kézhezvételétől 

számított három hónapon belül döntenek 

arról, hogy elfogadják-e a 

típusjóváhagyást. 

A gyártó által kijelölt tagállamok 

jóváhagyó hatóságai a (2) bekezdésben 

említett dokumentumok kézhezvételétől 

számított 60 napon belül döntenek arról, 

hogy elfogadják-e a típusjóváhagyást. 

Or. en 

Indokolás 

A jelenlegi jogszabály 60 napot állapít meg, és a Bizottság egyetlen érvet sem hozott fel 

amellett, hogy az időkorlátot miért kellene módosítani. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

47 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdés teljes járművekre 

az EU-típusjóváhagyás érvényességének 

megszűnése napját követő 12 hónapon, 

befejezett járművekre pedig 18 hónapon 

keresztül alkalmazandó. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Ez a kérdés csupán egy-egy vagy nagyon kevés jármű esetében merül fel, amelyeknél 

különböző okokból nem került sor regisztrációra, ezért a kifutó sorozatú járművek 

regisztrációjára biztosított időszak korlátozása fölösleges bürokráciát jelentene. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

47 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az e cikknek megfelelően 

forgalmazott, nyilvántartásba vett vagy 

forgalomba helyezett járművek 

törölve 
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megfelelőségi nyilatkozatában szerepelnie 

kell egy külön bejegyzésnek, amely jelzi, 

hogy az adott jármű kifutó sorozatú 

jármű, illetve meghatározza azt a dátumot, 

ameddig a járművek az Unióban 

forgalmazhatók, nyilvántartásba vehetők 

vagy forgalomba helyezhetők. 

Or. en 

Indokolás 

A gyártás időpontjában nem lehet tudni, hogy az adott jármű kifutó sorozatú lesz-e vagy sem. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

51 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amennyiben a Bizottság a nemzeti 

intézkedést indokoltnak ítéli meg, 

valamennyi tagállam megteszi a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy a 

követelményeknek nem megfelelő 

járművet, rendszert, alkotóelemet vagy 

önálló műszaki egységet kivonják a 

piacaikról, és erről tájékoztatják a 

Bizottságot. Ha a Bizottság a nemzeti 

intézkedést indokolatlannak ítéli meg, az 

érintett tagállam az (1) bekezdésben 

említett bizottsági határozattal összhangban 

visszavonja vagy átdolgozza az 

intézkedést. 

(2) Amennyiben a Bizottság a nemzeti 

intézkedést indokoltnak ítéli meg, 

valamennyi tagállam biztosítja, hogy a 

követelményeknek nem megfelelő 

járművet, rendszert, alkotóelemet vagy 

önálló műszaki egységet a piacaikon 

ugyanilyen intézkedésnek vessék alá, és 

erről tájékoztatják a Bizottságot. Ha a 

Bizottság a nemzeti intézkedést 

indokolatlannak ítéli meg, az érintett 

tagállam az (1) bekezdésben említett 

bizottsági határozattal összhangban 

visszavonja vagy átdolgozza az 

intézkedést. 

Or. en 

Indokolás 

Fontos biztosítani, hogy a meghozott intézkedések egységesek legyenek, és mivel a kivonás 

nem az egyedüli lehetőség, ezt egyértelművé kell tenni. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

53 cikk – 1 bekezdés 
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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 hatóságoknak, a piacfelügyeleti 

hatóságoknak vagy a Bizottságnak a 

765/2008/EU rendelet 21. cikkével 

összhangban meg kell hozniuk 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 adott 

jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló 

műszaki egység megfelelőségének 

biztosítására. 

Or. en 

Indokolás 

Nem lehet kétértelmű, hogy meg nem felelés esetén fennáll-e az intézkedési kötelezettség. 

 

Módosítás  22 

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 

(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 
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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. 

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. 

Or. en 

Indokolás 

Nem lehet kétértelmű, hogy meg nem felelés esetén fennáll-e az intézkedési kötelezettség. 

 

Módosítás  23 

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. 

(A magyar változatot nem érinti.)   

Or. en 

Indokolás 

(A magyar változatot nem érinti.) 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

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

Ha a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy 

a gyártó nem teljesítette a jármű OBD-

információi, valamint a járműjavítási és -

karbantartási információk elérhetőségével 

kapcsolatos kötelezettségeit, akkor a 

szóban forgó típusjóváhagyást megadó 

jóváhagyó hatóság megteszi a megfelelő 

lépéseket a helyzet orvoslása érdekében. 

(A magyar változatot nem érinti.) 

Or. en 

Indokolás 

(A magyar változatot nem érinti.) 

 

Módosítás  25 

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 

testületnek kell végeznie. 

Or. en 

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  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

71 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A típusjóváhagyó hatóságot kétévente más 

tagállamok két típusjóváhagyó hatósága 

által végzett szakértői értékelésnek kell 

alávetni. 

A típusjóváhagyó hatóságot ötévente más 

tagállamok két típusjóváhagyó hatósága 

által végzett szakértői értékelésnek kell 

alávetni. 

Or. en 

Indokolás 

A típusjóváhagyó hatóságok mérete eltérő, és fennáll a kockázata, hogy egyes hatóságokra 

fölöslegesen nagy igazgatási teher hárul, amennyiben a más típusjóváhagyó hatóságokra 

vonatkozóan végzendő szakértői értékelések gyakorisága túl magas. Az alacsonyabb 

gyakoriság ellensúlyozására a Bizottságot fel kell hatalmazni szakértői értékelés 

kezdeményezésére, amennyiben azt szükségesnek ítéli meg. 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

71 cikk – 8 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság valamely típusjóváhagyó 

hatóságra vonatkozóan kezdeményezheti a 

szakértői értékelések gyakoriságának 

növelését, amennyiben indokoltan úgy 

véli, hogy az adott típusjóváhagyó hatóság 

esetében további értékelések szükségesek. 

Or. en 

Indokolás 

A típusjóváhagyó hatóságok mérete eltérő, és fennáll a kockázata, hogy egyes hatóságokra 

fölöslegesen nagy igazgatási teher hárul, amennyiben a más típusjóváhagyó hatóságokra 

vonatkozóan végzendő szakértői értékelések gyakorisága túl magas. Az alacsonyabb 

gyakoriság ellensúlyozására a Bizottságot fel kell hatalmazni szakértői értékelés 

kezdeményezésére, amennyiben azt szükségesnek ítéli meg. 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

74 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 
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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: 

Or. en 

Indokolás 

Amennyiben az értékelést valamely nemzeti akkreditációs testület végzi, a műszaki 

szolgálatnak e testület számára igazolnia kell megfelelőségét. 

 

Módosítás  29 

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. 

Or. en 

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. 
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Módosítás  30 

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 

alvállalkozó vagy a leányvállalat 

megfeleljen a 73. és 74. cikkben 

meghatározott követelményeknek, továbbá 

tájékoztatnia kell erről a típusjóváhagyó 

hatóságot. 

(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 

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. 

Or. en 

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  31 

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. 

Or. en 
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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  32 

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 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. 

Or. en 

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  33 

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 

A kérelmező műszaki szolgálat értékelését 

– a helyszíni ellenőrzést is beleértve – 

legalább két másik tagállam műszaki 

szolgálatok értékelésére hatáskörrel 

rendelkező típusjóváhagyó hatóságának 
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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 

dokumentumokhoz. 

képviselőjéből álló közös értékelőcsoport 

végzi a Bizottság képviselőjével együtt és a 

kérelmező műszaki szolgálat székhelye 

szerinti tagállam típusjóváhagyó 

hatóságával – akkreditáció esetén pedig a 

nemzeti akkreditációs testületével – 

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. 

Or. en 

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  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

77 cikk – 11 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A műszaki szolgálatok 

kijelölésének érvényessége legfeljebb öt 

évre szólhat. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A 80. cikk folyamatos nyomon követést ír elő, és legalább 30 havonta értékelést kell végezni. 

Fontos, hogy a tagállamok műszaki szolgálataira és hatóságaira ne rójunk fölösleges 

igazgatási terheket vagy költségeket. 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

80 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A típusjóváhagyó hatóság folyamatosan 

ellenőrzi a műszaki 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. 

A típusjóváhagyó hatóság – akkreditáció 

esetén pedig a nemzeti akkreditációs 

testület – folyamatosan ellenőrzi a műszaki 

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. 

Or. en 

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  36 

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. 

Or. en 

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  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

80 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 
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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. 

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. 

A műszaki szolgálatok haladéktalanul 

értesítik a típusjóváhagyó hatóságot – 

akkreditáció esetén pedig a nemzeti 

akkreditációs testületet – minden olyan, 

különösen a személyzetük, létesítményeik, 

leányvállalataik vagy alvállalkozóik 

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. 

Or. en 

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  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

80 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A műszaki szolgálat bejelentése 

után öt évvel és az azt követő minden 

ötödik évben a műszaki szolgálat 

székhelye szerinti tagállam típusjóváhagyó 

hatósága és a 77. cikk (1)–(4) bekezdése 

szerinti eljárással létrehozott közös 

értékelőcsoport elvégzi annak értékelését, 

hogy a műszaki szolgálat továbbra is 

megfelel-e a 72–76. cikkben, a 84. és 85. 

cikkben és az V. melléklet 2. függelékében 

foglalt követelményeknek. 

törölve 
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Or. en 

Indokolás 

A folyamatos nyomon követési rendszer és az e cikkben előírt rendszeres ellenőrzések 

szükségtelenné teszik az ötéves ciklust, továbbá annak biztosítására, hogy a jogszabály ne 

növelje fölöslegesen a bürokráciát, e bekezdést törölni kell. 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

90 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) E közigazgatási bírságok összegét 

az Európai Unió általános költségvetésének 

bevételeiként kell elszámolni. 

(3) E közigazgatási bírságok összegét 

az Európai Unió általános költségvetésének 

bevételeiként kell elszámolni, és azzal 

csökkenteni kell a tagállamoktól az Unió 

költségvetésébe érkező, a bruttó nemzeti 

jövedelmen (GNI) alapuló hozzájárulás 

összegét.  

Or. en 

Indokolás 

Az uniós költségvetést nem szabad közigazgatási bírságokkal növelni. Ehelyett összegüket le 

kell vonni a tagállamoktól a GNI arányában érkező hozzájárulásokból. 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

91 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

715/2007/EK rendelet 

11 a cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a vonatkozó vizsgálati eljárás 

során meghatározott CO2- és tüzelőanyag-

kibocsátási értékek reprezentatívak a 

valós vezetési feltételek mellett mért 

kibocsátások szempontjából. 

törölve 

Or. en 
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Indokolás 

A típusjóváhagyás szerinti CO2/fc értékek valós vezetési feltételek mellett végzett (RDE) teszt 

szerinti CO2-értékekkel való összehasonlítása igen bonyolult lehet, mivel a közúti RDE-tesztek 

eredményei időről időre eltérhetnek egymástól. Kérem a Bizottságot annak kifejtésére, 

hogyan kerülhetne sor az RDE beépítésére az eljárás hitelességének biztosítása mellett, és ha 

ez nem lehetséges, a javaslatból e rendelkezést törölni kell. 

 


