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RÖVID INDOKOLÁS

Háttérinformációk

Az általános biztonsági rendelet (661/2009/EK) 17. cikke és a gyalogosok biztonságáról szóló 
rendelet (78/2009/EK) 12. cikke előírja, hogy a Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie a 
biztonsági technológiák területén bekövetkező műszaki fejlődést, és adott esetben az uniós 
jogszabályok naprakésszé tételével további biztonsági szempontokat vezethet be. E 
rendelkezésekkel összhangban a bizottsági javaslat konkrét kiigazításokat tartalmaz 
járműbiztonsági elemekkel kapcsolatos, a típus-jóváhagyási keretrendeletbe ((EU) 2018/858) 
foglalandó műszaki fejlődés tekintetében. A javaslat egyszerűsítési célból hatályon kívül 
helyezi a közúti és a gyalogos közlekedés biztonságára vonatkozó másodlagos jogszabályokat 
(78/2009/EK és 79/2009/EK).

Az előadó álláspontja

Bár az elmúlt évtizedekben jelentősen javult a közúti közlekedés biztonsága, az elmúlt öt 
évben stagnált a halálos kimenetelű közúti balesetek száma, amely 2017-ben 25 300 volt az 
EU baleseti statisztikái szerint. A halálos kimenetelű közúti balesetek főként emberi 
mulasztás miatt következnek be és megelőzhetőek. Az előadó határozottan meg van győződve 
arról, hogy az EU-nak konkrét lépéseket kell tennie a halálos közúti balesetek számának 
további csökkentése érdekében. Az e javaslat által bevezetett új járműbiztonsági elemekben 
nagy potenciál rejlik arra, hogy visszafordítsák ezt a stagnálási tendenciát, mivel ezek az 
elemek az emberi hibák jobb megelőzésére törekednek. A jobb járműszerkezet és például az 
alacsonyabb sebesség csökkentheti a balesetek hatását.

Összességében elmondható, hogy az automatizált vezetés területén elért technológiai fejlődés 
folyamatosan magasabb szintre lép. A Bizottság szerint ezen a piacon exponenciális 
növekedés fog végbe menni, amely az uniós gépjárműipar számára 2025-ig 620 milliárd 
EUR, az uniós elektronikai ágazat számára pedig 180 milliárd EUR várható gazdasági 
haszonnal jár. Az előadó ezért azon a véleményen van, hogy az uniós gépjárműiparnak jövőbe 
tekintőnek kell lennie azáltal, hogy a lehető legnagyobb mértékben megragadja az induló 
vállalkozások, a kkv-k és az ágazat számára a piac által jelenleg és jövőben kínált új üzleti 
lehetőségeket. A javaslatban foglalt fejlett biztonsági jellemzők bizonyosan megteremtenék az 
előfeltételét annak, hogy felkészítsék az uniós gépjárműipart az összekapcsolt és automatizált 
járművezetés kihívásaira. Emellett a fogyasztók számára is segítséget jelenthet ahhoz, hogy 
fokozatosan hozzászokjanak az új elemekhez, ami döntő fontosságú lesz az új technológiával 
kapcsolatos fogyasztói elfogadás és bizalom kialakulása szempontjából.

Az előadó úgy véli, hogy a javaslat előretekintő, de ambiciózus keretet vázol fel, amelynek 
célja az úthasználók és különösen a veszélyeztetett úthasználók védelmének javítása. Az 
előadó figyelembe veszi a Bizottság által különböző érdekelt felekkel folytatott nyílt 
párbeszédet és véleménycserét annak érdekében, hogy a fogyasztókra és az ágazatra egyaránt 
tekintettel lévő, megfelelő és reális intézkedéseket terjesszen elő. 

Ennek alapján az előadó ebben a véleményben a következőket kívánja biztosítani:
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A. a (gépjármű)biztonság biztosítása teljesítményre vonatkozó minimumkövetelmények 
alapján történik, amelyeket függetlenül a járműszegmenstől minden gépjárműre 
alkalmazni kell;

B. a (személyes) adatok bárminemű kezelését az általános adatvédelmi rendelettel ((EU) 
2016/679) összhangban kell végezni. Ezenkívül az előadó pontosabb és konkrétabb 
biztosítékokat kíván biztosítani;

C. a javasolt intézkedések bizonyítottan hatékonyak és költséghatékonyak anélkül, hogy a 
fogyasztók számára lényegesen magasabb árakat eredményeznének;

D. a javasolt biztonsági elemek kiforrottsága garantált, a végrehajtást felelős módon végzik, 
különösen olyan elemek tekintetében, amelyeket nem lehet kikapcsolni, ilyen többek 
között az intelligens sebességszabályozó rendszer (ISA) és a fejlett vészfékező rendszer;

E. a javaslatba be kell illeszteni a gumiabroncsok műszaki követelményeinek kidolgozására 
vonatkozó rendelkezéseket az említett intézkedések kiegészítése céljából annak 
érdekében, hogy javuljon a járműbiztonság a jobb tapadási teljesítmény révén, illetve 
annak érdekében, hogy hozzájáruljon a gumiabroncs zajszintjének és a CO2-kibocsátás 
csökkentéséhez;

F. a gyártóknak a felhasználói kézikönyvben egyértelmű és fogyasztóbarát tájékoztatást kell 
nyújtaniuk annak érdekében, hogy a járművezetők megértsék a gépjárművezetés-támogató 
rendszereket és azok funkcióit;

G. A járművezetők segítése céljából javasolt biztonsági rendszereknek és 
figyelmeztetéseknek minden járművezető – többek között a fogyatékossággal élő 
személyek – számára könnyen érzékelhetőnek kell lenni. Ennek biztosítása céljából a 
biztonsági rendszereket szükség esetén ki kell igazítani;

H. A tagállamok jogérvényesítési célból korrekciós intézkedéseket hoznak annak biztosítása 
érdekében, hogy az új gépjárművek gyártása e rendelettel összhangban történjen.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az elmúlt évtizedek során a 
járműbiztonsági fejlesztések jelentős 
mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy 

(3) Az elmúlt évtizedek során a 
járműbiztonsági fejlesztések jelentős 
mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy 
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összességében csökkent a halálos 
kimenetelű közúti balesetek és a súlyos 
sérülések száma. Az utóbbi időben 
azonban különböző ‒ például strukturális 
és hozzáállásbeli ‒ tényezők miatt lelassult 
ez a csökkenés az Unióban, és az általános 
közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó új 
kezdeményezések nélkül a jelenlegi 
megközelítés biztonsági hatásai a 
továbbiakban várhatóan nem tudják már 
ellensúlyozni a forgalom volumenének 
növekedését. Ezért a járművek biztonsági 
teljesítményét egy integrált közúti 
közlekedésbiztonsági megközelítés 
részeként, a veszélyeztetett úthasználók 
nagyobb védelmének érdekében tovább 
kell javítani.

összességében csökkent a halálos 
kimenetelű közúti balesetek és a súlyos 
sérülések száma. Ugyanakkor a 2017-es 
évben 25 300 személy vesztette életét az 
EU útjain, amely szám alig változott négy 
év alatt. Ezenfelül évente legalább 
135 000 személy szenved súlyos sérülést 
ütközések következtében az EU útjain; Az 
általános közúti közlekedésbiztonságra 
vonatkozó új kezdeményezések nélkül a 
jelenlegi megközelítés biztonsági hatásai a 
továbbiakban nem tudják már 
ellensúlyozni a forgalom volumenének 
növekedését. Ezért a járművek biztonsági 
teljesítményét egy integrált közúti 
közlekedésbiztonsági megközelítés 
részeként, a veszélyeztetett úthasználók és 
valamennyi más úthasználó nagyobb 
védelmének érdekében tovább kell javítani.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A fejlett járműbiztonsági 
rendszerek területén tapasztalható műszaki 
fejlődés új lehetőségeket kínál a balesetek 
számának csökkentésére. A halálos 
kimenetelű balesetek számának 
minimalizálása érdekében be kell vezetni 
néhány új releváns technológiát.

(4) A fejlett járműbiztonsági 
rendszerek területén tapasztalható műszaki 
fejlődés új lehetőségeket kínál a 
halálesetek, sérülések és a közúti 
balesetek számának csökkentésére. A 
halálos kimenetelű balesetek számának 
minimalizálása érdekében be kell vezetni 
néhány új releváns technológiát.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5 a) Az e rendeletben szereplő 
biztonsági rendszereknek bizonyítottan 
hatékonynak és költséghatékonynak kell 
lenniük, és nem vezethetnek lényegesen 
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magasabb fogyasztói árakhoz.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az intelligens sebességszabályozó, 
sávtartást segítő rendszerek, a járművezető 
fáradékonyságának és figyelmének 
nyomon követésére, a figyelmetlenség 
felismerésére szolgáló rendszerek és a 
tolatóradarok jelentősen csökkenthetik a 
balesetek számát. Ráadásul ezek a 
rendszerek olyan technológiákon 
alapulnak, amelyeket az összekapcsolt és 
automatizált járművek bevezetéséhez is 
alkalmazni fognak. Ezért uniós szinten 
meg kell állapítani a járműveknek az 
említett rendszerek tekintetében történő 
típusjóváhagyására, valamint az említett 
rendszerek önálló műszaki egységként 
történő típusjóváhagyására vonatkozó 
harmonizált szabályokat és vizsgálati 
eljárásokat.

(6) A fejlett vészfékező, az intelligens 
sebességszabályozó, sávtartást segítő 
rendszerek, a kanyarodást segítő 
rendszerek, a járművezető 
fáradékonyságának és figyelmének 
nyomon követésére, a figyelmetlenség 
felismerésére szolgáló rendszerek és a 
tolatóradarok jelentősen csökkenthetik a 
balesetek számát. A járművezető 
fáradékonyságának és a figyelem nyomon 
követésére és a figyelmetlenség 
felismerésére szolgáló rendszereknek 
bárminemű arcfelismerés nélkül kell 
működniük. Ráadásul ezek a rendszerek 
olyan technológiákon alapulnak, amelyeket 
az összekapcsolt és automatizált járművek 
bevezetéséhez is alkalmazni fognak. Ezért 
uniós szinten meg kell állapítani a 
járműveknek az említett rendszerek 
tekintetében történő típusjóváhagyására, 
valamint az említett rendszerek önálló 
műszaki egységként történő 
típusjóváhagyására vonatkozó harmonizált 
szabályokat és vizsgálati eljárásokat. 
Biztosítani kell továbbá, hogy e 
rendszerek vizsgálhatók és ezáltal a jármű 
teljes életciklusa során biztonságosan 
üzemeltethetők legyenek.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az esemény- (baleseti) adatrögzítő 
bevezetése, amely egy sor fontos 
járműadatot tárol röviddel a kiváltó 
esemény (leggyakrabban a légzsák 

(7) Az esemény- (baleseti) adatrögzítő 
bevezetése, amely egy sor fontos 
járműadatot tárol röviddel a kiváltó 
esemény (leggyakrabban a légzsák 
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aktiválása) előtt, alatt és után, igen jelentős 
előrelépés abból a szempontból, hogy a 
balesetekkel kapcsolatban pontosabb, 
részletesebb adatok álljanak rendelkezésre. 
Ezért elő kell írni a gépjárművek ilyen 
adatrögzítő készülékkel való felszerelését. 
Azt is követelményként kell megállapítani, 
hogy az adatrögzítő készülékek képesek 
legyenek úgy rögzíteni és tárolni az 
adatokat, hogy a tagállamok fel tudják 
használni azokat a közúti 
közlekedésbiztonsággal kapcsolatos 
elemzések elvégzéséhez és az adott 
intézkedés hatékonyságának értékeléséhez.

aktiválása) előtt, alatt és után, igen jelentős 
előrelépés abból a szempontból, hogy a 
balesetekkel kapcsolatban pontosabb, 
részletesebb adatok álljanak rendelkezésre. 
Ezért elő kell írni a gépjárművek ilyen 
adatrögzítő készülékkel való felszerelését. 
Ezen túlmenően csak a balesetek 
kutatásához használható, anonimizált 
adatok gyűjthetők és tárolhatók. Emellett
az ilyen adatrögzítő készülékeknek 
képesnek kell lenniük úgy rögzíteni és 
tárolni az adatokat, hogy kizárólag a 
tagállamok tudják felhasználni azokat a 
közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos 
elemzések elvégzéséhez és konkrét 
intézkedések hatékonyságának 
értékeléséhez, anélkül, hogy lehetőségük 
lenne a jármű tulajdonosának vagy 
üzembentartójának azonosítására.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7 a) Az e rendeletben meghatározott, 
biztonságra vonatkozó típusjóváhagyási 
követelményeket azoknak a konkrét 
teljesítménykövetelményeknek a fényében 
kell vizsgálni és biztosítani, amelyeknek a 
járműszegmenstől függetlenül valamennyi 
járműnek meg kell felelnie.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A személyes adatok, például az 
esemény- (baleseti) adatrögzítőkben a 
járművezetőre vonatkozóan rögzített 
információk vagy a járművezető 
fáradékonyságának és figyelmének 
nyomon követésére vagy a figyelmetlenség 

(8) A személyes adatok, például az 
esemény- (baleseti) adatrögzítőkben a 
járművezetőre vonatkozóan rögzített 
információk vagy a járművezető 
fáradékonyságának és figyelmének 
nyomon követésére vagy a figyelmetlenség 
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felismerésére szolgáló rendszerekben a 
járművezetőre vonatkozóan rögzített 
információk kezelését az uniós 
adatvédelmi jogszabályoknak, és 
különösen az általános adatvédelmi 
rendeletnek megfelelően kell végezni28. 
Emellett a 112-es hívószámú fedélzeti e-
segélyhívó rendszeren keresztül gyűjtött 
személyes adatok kezelésére külön 
biztosítékok vonatkoznak29.

felismerésére szolgáló rendszerekben a 
járművezetőre vonatkozóan rögzített 
információk kezelését az uniós 
adatvédelmi jogszabályoknak, és 
különösen az általános adatvédelmi 
rendeletnek megfelelően kell végezni28. 
Emellett az esemény- (baleseti) 
adatrögzítőkben és a 112-es hívószámú 
fedélzeti e-segélyhívó rendszeren keresztül 
gyűjtött személyes adatok kezelésére külön 
biztosítékok vonatkoznak29.

__________________ __________________

28 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet), HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.

28 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet), HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2015. 
április 29-i (EU) 2015/758 rendelete a 112-
es egységes európai segélyhívó 
szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-
segélyhívó rendszer kiépítésével 
összefüggő típus-jóváhagyási 
követelményekről és a 2007/46/EK 
irányelv módosításáról, HL L 123., 
2015.5.19., 77. o.

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2015. 
április 29-i (EU) 2015/758 rendelete a 112-
es egységes európai segélyhívó 
szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-
segélyhívó rendszer kiépítésével 
összefüggő típus-jóváhagyási 
követelményekről és a 2007/46/EK 
irányelv módosításáról, HL L 123., 
2015.5.19., 77. o.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az eCall rendszerek 
motorkerékpárokban, 
haszongépjárművekben és buszokban 
történő telepítése elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a balesetek áldozatainak a lehető 
leggyorsabban lehessen professzionális 
orvosi segítséget nyújtani.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Korábban az uniós szabályok 
korlátozták a „moduláris rendszerű” 
járművek teljes hosszát, aminek 
következtében olyan általános elrendezést 
alakítottak ki, hogy a motor felett helyezték 
el vezetőfülkét, hogy minél nagyobb 
legyen a rakodótér. Ennek következtében 
azonban magasra került a vezetőülés és 
nagyobb lett a holttér, romlott a 
tehergépkocsi vezetőfülkéje körüli 
közvetlen láthatóság. Ez a legfőbb oka a 
tehergépkocsival okozott, veszélyeztetett 
úthasználókat érintő baleseteknek. A 
közvetlen látás javításával jelentősen 
csökkenthető lenne a balesetek száma. 
Ezért követelményeket kell bevezetni a 
közvetlen látás javítására vonatkozóan.

(15) Korábban az uniós szabályok 
korlátozták a „moduláris rendszerű” 
járművek teljes hosszát, aminek 
következtében olyan általános elrendezést 
alakítottak ki, hogy a motor felett helyezték 
el vezetőfülkét, hogy minél nagyobb 
legyen a rakodótér. Ennek következtében 
azonban magasra került a vezetőülés és 
nagyobb lett a holttér, romlott a 
tehergépkocsi vezetőfülkéje körüli 
közvetlen láthatóság. Ez a legfőbb oka a 
tehergépkocsival okozott, veszélyeztetett 
úthasználókat érintő baleseteknek. A 
közvetlen kilátás javításával jelentősen 
csökkenthető lenne a balesetek száma. 
Ezért követelményeket kell bevezetni a 
közvetlen kilátás javítására vonatkozóan
annak érdekében, hogy javuljon a 
veszélyeztetett úthasználók közvetlen 
láthatósága a vezetőülésből.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16 a) A Bizottságnak 2019 vége előtt 
javasolnia kell, hogy a meglévő 
teherképkocsikba és autóbuszokba 
utólagosan beszereljék a technológiai 
szempontból legfejlettebb kanyarodást 
segítő rendszereket.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az automatizált és összekapcsolt 
járművek jelentős mértékben 
hozzájárulhatnak a halálos kimenetelű 
közúti balesetek számának csökkentéséhez, 
mivel becslések szerint a közúti balesetek 
90 %-át emberi hiba okozza. Mivel az 
automatizált járművek fokozatosan 
átveszik a járművezetők feladatait, az 
automatizált járműrendszerekre 
vonatkozóan harmonizált szabályokat és 
műszaki követelményeket kell elfogadni 
uniós szinten.

(17) Az automatizált és összekapcsolt 
járművek jelentős mértékben 
hozzájárulhatnak a halálos kimenetelű 
közúti balesetek számának csökkentéséhez, 
mivel becslések szerint a közúti balesetek 
több mint 90%-át emberi hiba vagy emberi 
hiba és a jármű és/vagy az infrastruktúra 
kölcsönhatása okozza. Mivel az 
automatizált járművek fokozatosan 
átveszik a járművezetők feladatait, az 
automatizált járműrendszerekre 
vonatkozóan hatékony és megfelelő
harmonizált szabályokat és műszaki 
követelményeket kell elfogadni uniós 
szinten.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az Uniónak továbbra is támogatnia 
kell a gumiabroncsok zajszintjére, 
gördülési ellenállására és nedves 
tapadására vonatkozó műszaki 
követelményeknek az Egyesült Nemzetek 
szintjén történő fejlesztését, mivel a 117. 
számú ENSZ-előírás már tartalmazza 
ezeket a részletes rendelkezéseket. Az 
Egyesült Nemzetek szintjén folytatni kell a 
gumiabroncsokra vonatkozó 
követelmények műszaki fejlődéshez való 
igazítását, különösen annak biztosítása 
érdekében, hogy a gumiabroncsok 
teljesítményét életciklusuk végén, 
elhasznált állapotban is értékeljék, és azon 
elképzelés támogatása érdekében, hogy a 
gumiabroncsoknak a teljes életciklus során 
meg kell felelniük a követelményeknek, 
hogy ne kelljen idő előtt lecserélni őket. A 
661/2009/EK rendelet gumiabroncs-
teljesítményre vonatkozó jelenlegi 
követelményeit a megfelelő ENSZ-
előírásokkal kell felváltani.

(19) Az Uniónak továbbra is támogatnia 
kell a gumiabroncsok zajszintjére, 
gördülési ellenállására és nedves 
tapadására vonatkozó műszaki 
követelményeknek az Egyesült Nemzetek 
szintjén történő fejlesztését, mivel a 117. 
számú ENSZ-előírás már tartalmazza 
ezeket a részletes rendelkezéseket. Az 
Egyesült Nemzetek szintjén gyorsan és 
nagyratörően folytatni kell a 
gumiabroncsokra vonatkozó 
követelmények műszaki fejlődéshez való 
igazítását, különösen annak biztosítása 
érdekében, hogy a gumiabroncsok 
teljesítményét életciklusuk végén, 
elhasznált állapotban is értékeljék, és azon 
elképzelés támogatása érdekében, hogy a 
gumiabroncsoknak a teljes életciklus során 
meg kell felelniük a követelményeknek, 
hogy ne kelljen idő előtt lecserélni őket. A 
szigorú követelmények teljesítése 
érdekében a 661/2009/EK rendelet 
gumiabroncs-teljesítményre vonatkozó 
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jelenlegi követelményeit figyelemmel kell 
kísérni és értékelni kell, illetve fel kell 
váltani, amennyiben a gumiabroncsok 
teljesítménye javítható az Európai 
Unióban.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25 a) Az e rendeletnek való megfelelés 
biztosítása érdekében az (EU) 2018/858 
rendelet korrekciós intézkedésekre és 
szankciókra vonatkozó rendelkezéseit 
alkalmazni kell erre a rendeletre.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. az újonnan gyártott gumiabroncsok 
biztonsága és környezeti teljesítménye 
tekintetében történő típusjóváhagyása.

3. az újonnan gyártott gumiabroncsok 
biztonsága és a zajcsökkentés, valamint a 
levegőszennyezés terén meglévő 
környezeti teljesítménye tekintetében 
történő típusjóváhagyása.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) „veszélyeztetett úthasználó”: 
kétkerekű járművet használó úthasználó 
vagy nem motorizált úthasználó, például 
kerékpáros vagy gyalogos;

(1) „veszélyeztetett úthasználó”: 
kétkerekű vagy háromkerekű járművet
vagy elektromos meghajtású 
személyszállító eszközt használó úthasználó 
vagy nem motorizált úthasználó, például 
kerékpáros vagy gyalogos;
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Indokolás

Bár a motorkerékpárokat hagyományosan két kerékkel gyártották, ma több motorkerékpár 
háromkerekű, de továbbra is veszélyeztetettek a gépkocsikkal és a tehergépkocsikkal szemben. 
Egyre több ember használ elektromos meghajtású személyszállító eszközt (robogókat, 
egykerekűket stb.) a városi közlekedéshez. Nem kellene kizárni őket a veszélyeztetett 
úthasználók fogalommeghatározásából.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) „vészfékjelzés”: gyorsan villogó 
féklámpajelzés, amely a jármű mögött 
közlekedőknek jelzi, hogy az 
útviszonyokhoz képest nagy fékezőerőt 
fejtenek ki a járműre;

(7) „vészfékjelzés”: gyorsan villogó
féklámpajelzés vagy irányjelzés, amely a 
jármű mögött közlekedőknek jelzi, hogy az 
útviszonyokhoz képest nagy fékezőerőt 
fejtenek ki a járműre;

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „tolatóradar”: elsősorban a tolatás 
közbeni ütközés elkerülésére szolgáló 
kamera vagy monitor, optikai vagy 
érzékelő rendszer, amely tolatáskor jelzi a 
vezető számára, ha emberek vagy tárgyak 
vannak a jármű mögött;

8. „tolatóradar”: elsősorban a tolatás 
közbeni ütközés elkerülésére szolgáló 
rendszer, amely tolatáskor jelzi a vezető 
számára, ha emberek vagy tárgyak vannak 
a jármű mögött;

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „fejlett vészfékező rendszer”: olyan 
rendszer, amely képes automatikusan 
érzékelni az ütközés veszélyét és 
bekapcsolni a jármű fékrendszerét, hogy az 
ütközés elkerülése vagy enyhítése céljából 

10. „fejlett vészfékező rendszer”: olyan 
rendszer, amely képes automatikusan 
érzékelni az ütközés veszélyét és a lehető 
legkésőbbi pillanatban automatikusan 
bekapcsolni a jármű fékrendszerét, hogy az 
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lelassítsa a járművet; ütközés elkerülése vagy enyhítése céljából 
lelassítsa a járművet;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. „sávtartást segítő rendszer”: a 
jármű sávjelzésekhez viszonyított helyzetét 
figyelő rendszer, amely erőt fejt ki a 
kormánykerékre vagy a fékre 
sávelhagyáskor, vagy közvetlenül a 
sávelhagyás előtt, amikor is ütközés 
közvetlen veszélye áll fenn;

11. „sávtartást segítő rendszer”: a 
jármű sávjelzésekhez viszonyított helyzetét 
figyelő rendszer, amely erőt fejt ki a 
kormánykerékre és figyelmeztető jelzést 
ad, vagy erőt fejt ki a fékre 
sávelhagyáskor, vagy közvetlenül a 
sávelhagyás előtt, amikor is ütközés 
közvetlen veszélye áll fenn;

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. „kanyarodást segítő rendszer”: 
technológiailag rendkívül fejlett rendszer, 
amely érzékeli a jármű oldalának 
közvetlen közelében, különösen a 
holtterekben lévő veszélyeztetett 
úthasználókat, és figyelmeztető jelzést ad, 
hogy elkerülje a veszélyeztetett 
úthasználókkal való ütközést.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „esemény- (baleseti) adatrögzítő”: 
olyan rendszer, amely ütközés előtt, 
ütközéskor és azt követően az ütközések 
szempontjából kritikus adatokat és 
információkat rögzíti és tárolja;

13. „esemény- (baleseti) adatrögzítő”: 
olyan rendszer, amely a szükséges 
időtartam tiszteletben tartásával és 
legfeljebb öt másodpercig az ütközés 
megtörténtekor az ütközések 
szempontjából kritikus adatokat és 
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információkat rögzíti és tárolja;

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „elülső védelmi rendszer”: olyan 
önálló szerkezet vagy szerkezetek, mint pl. 
egy gallytörő rács vagy kiegészítő 
lökhárító, amely a gyárilag felszerelt 
lökhárító mellett a jármű külső felületének 
védelmét szolgálja egy másik tárggyal való 
ütközés esetén fellépő károk ellen, a 0,5 
kg-nál kisebb tömegű szerkezetek 
kivételével, amelyek rendeltetése csupán a 
jármű lámpáinak védelme;

14. „elülső védelmi rendszer”: olyan 
önálló szerkezet vagy szerkezetek, mint pl. 
egy gallytörő rács vagy kiegészítő 
lökhárító, amely a gyárilag felszerelt 
lökhárító mellett a jármű külső felületének 
védelmét szolgálja egy másik tárggyal vagy 
állattal való ütközés esetén fellépő károk
vagy sérülések ellen, a 0,5 kg-nál kisebb 
tömegű szerkezetek kivételével, amelyek 
rendeltetése csupán a jármű lámpáinak 
védelme;

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. „automatizált jármű”: olyan 
gépjármű, amelyet arra a célra terveztek és 
gyártottak, hogy hosszabb ideig folyamatos 
emberi felügyelet nélkül, önállóan 
közlekedjen;

21. „automatizált jármű”: olyan 
gépjármű, amelyet arra a célra terveztek és 
gyártottak, hogy hosszabb ideig folyamatos 
emberi felügyelet nélkül, önállóan, a 
közlekedési szabályoknak megfelelően
közlekedjen;

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gyártóknak biztosítaniuk kell, 
hogy a járműveket úgy tervezik, gyártják 
és szerelik össze, hogy azok a lehető 
legkisebb sérülési veszélyt jelentsék az 
utasokra és a veszélyeztetett úthasználókra 

(4) A gyártóknak biztosítaniuk kell, 
hogy a járműveket olyan módon tervezik, 
gyártják és szerelik össze, hogy 
rendeltetésszerű használat mellett a jármű 
utasaira és a veszélyeztetett úthasználókra 
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nézve. nézve a halálos kimenetel vagy a sérülés 
kockázatát megelőzzék, illetve baleset 
esetén minimálisra csökkentsék.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gyalogosok, kerékpárosok, látás és 
kilátás;

b) gyalogosok, kerékpárosok, 
léptetőmotorosok vagy gördeszkázók, 
kilátás és láthatóság;

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az e rendeletben meghatározott, 
biztonságra vonatkozó típusjóváhagyási 
követelményeknek technológiailag 
semlegesnek kell lenniük, és azokat azon 
konkrét teljesítménykövetelmények 
fényében kell vizsgálni és biztosítani, 
amelyeknek a járműszegmenstől 
függetlenül valamennyi járműnek meg 
kell felelnie.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A gyártók a felhasználói 
kézikönyvben egyértelmű és 
fogyasztóbarát tájékoztatást nyújtanak 
annak elősegítése érdekében, hogy a 
járművezetők megértsék a 
gépjárművezetés-támogató rendszereket és 
azok funkcióit.
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gumiabroncsok típusjóváhagyása, 
beleértve a felszerelésükre vonatkozó 
műszaki követelményeket is.

b) gumiabroncsok típusjóváhagyása, 
beleértve a kedvezőtlen körülmények 
között és különböző időjárástól befolyásolt 
útviszonyok mellett végzett tesztelésüket –
a nedves útfelülethez való tapadást is 
beleértve – és a felszerelésükre vonatkozó 
műszaki követelményeket is.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az M1 és N1 kategóriájú 
járművekre szerelt gumiabroncsok 
kopásának nedves úthoz való tapadás 
tekintetében történő típusjóváhagyásának 
uniós szintű bevezetése.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) e-segélyhívó rendszer

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) esemény- (baleseti) adatrögzítő
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A gépjárműveket fejlett vészfékező 
rendszerrel kell felszerelni, amelyet két 
szakaszban kell megtervezni és beépíteni, 
és biztosítania kell a következőket:

a) az első szakaszban a gépjármű előtt 
lévő mozgó járművek és mozdulatlan 
tárgyak felismerése;

b) a második szakaszban a felismerés
kiterjesztése – különösen a holttereket 
érintően – a gépjármű előtt lévő 
veszélyeztetett úthasználókra.

A fejlett vészfékező rendszereknek 
különösen a következő követelményeknek 
kell megfelelniük: 

a) a rendszereket nem lehet kikapcsolni;

b) lehetségesnek kell lennie, hogy a 
rendszerek automatikus aktív 
beavatkozásait a vezető szándékos 
cselekedetei – mint például a gyorsulás –
felülírják;

c) a jármű főkapcsolója által végrehajtott 
minden egyes bekapcsoláskor a 
rendszereknek normál üzemmódban kell 
lennie;

d) a figyelmeztető hangjelzéseket könnyen 
ki lehessen kapcsolni, de kikapcsolásuk 
egyidejűleg nem kapcsolhat ki más 
rendszerfunkciókat, csak a figyelmeztető 
hangjelzéseket.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A gépjárművezetés támogatásában 
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használt biztonsági elemeknek és 
figyelmeztetéseknek minden járművezető 
– többek között az idősek és a 
fogyatékossággal élő személyek – számára 
könnyen érzékelhetőnek kell lenniük.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Az esemény- (baleseti) 
adatrögzítőnek különösen a következő 
követelményeknek kell megfelelnie:

a) az általuk a szükséges időtartam 
tiszteletben tartásával és ütközés 
megtörténtekor legfeljebb öt másodpercig 
rögzített és tárolt adatoknak minimálisan 
tartalmazniuk kell a jármű sebességét, a 
jármű biztonsági rendszerei aktiválásának 
állapotát és fokozatát, továbbá bármely 
más érdemi beviteli paramétert, amely az 
aktív fedélzeti biztonsági és 
balesetmegelőző rendszereket érinti;

b) a berendezéseket ne lehessen 
kikapcsolni;

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk

A magánélet és az adatok védelmére 
vonatkozó szabályok

(1) Ez a rendelet nem érinti az 
(EU) 2016/679 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletet. A személyes adatoknak 
a 6. cikk (4a) bekezdésében említett 
esemény- (baleseti) adatrögzítő révén 
történő bármilyen kezelésének meg kell
felelnie az említett rendeletben a 
személyes adatok védelmére vonatkozóan 
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meghatározott szabályoknak.

(2) Az esemény- (baleseti) adatrögzítő 
által kezelt személyes adatokat kizárólag 
baleseti adatkutatás céljára lehet 
felhasználni. Az eseményre (balesetre) 
vonatkozó adatokat kizárólag a nemzeti 
hatóságok számára szabad szabványos 
interfészen keresztül elérhetővé tenni az 
(EU) 2016/679 rendelettel összhangban , 
az uniós vagy nemzeti jogszabálynak 
megfelelően. Az esemény- (baleseti) 
adatrögzítőben rögzíthető és tárolható 
anonimizált adatoknak tartalmazniuk kell 
a jármű típusát, verzióját és változatát, és 
különösen a járműbe beépített aktív 
biztonsági és balesetelkerülő rendszereket. 
Mindazonáltal nem tartalmazhatják a 
jármű-azonosító szám járművet azonosító 
részének utolsó négy számjegyét, sem más 
olyan információt, amely lehetővé tenné a 
konkrét jármű, a jármű tulajdonosának 
vagy üzembentartójának beazonosítását.

(3) Az e rendelet szerint kezelt személyes 
adatok kizárólag az ezen cikk 
(2) bekezdésében említett balesetiadat-
kutatás elvégzéséhez szükséges ideig 
őrizhetők meg. A szóban forgó adatokat 
maradéktalanul törölni kell, mihelyt azok 
az adott célhoz már nem szükségesek.

(4) A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy 
az esemény- (baleseti) adatrögzítők ne 
legyenek visszakövethetők, és folyamatos 
nyomon követésük se legyen lehetséges.

(5) A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy 
az esemény- (baleseti) adatrögzítő belső 
memóriájából folyamatosan és 
automatikusan törlődjenek az adatok.

(6) Az említett adatok az esemény-
(baleseti) adatrögzítőn kívül semmilyen 
jogalany számára sem lehetnek elérhetőek 
az estleges esemény (baleset) bekövetkezte 
előtt.

(7) A magánélet védelmét erősítő 
technológiákat kell beágyazni az esemény-
(baleseti) adatrögzítőbe annak érdekében, 
hogy a járművezetők számára biztosítsák a 
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megfelelő szintű adatvédelmet és a magas 
szintű informatikai biztonságot, valamint 
a megfigyelés, a távolról történő 
manipulálás és visszaélés, többek között 
kibertámadások, megelőzésére irányuló 
szükséges biztosítékokat.

(8) A gyártóknak a felhasználói 
kézikönyvben világos és átfogó 
tájékoztatást kell nyújtaniuk az esemény-
(baleseti) adatrögzítőn keresztül történő 
adatkezelésről. A tájékoztatásnak a 
következőkből kell állnia:

a) hivatkozás az adatkezelés jogalapjára;

b) az a tény, hogy az esemény- (baleseti) 
adatrögzítő alapértelmezés szerint 
aktiválódik;

c) az esemény- (baleseti) adatrögzítő által 
végzett adatkezelésre vonatkozó 
szabályok;

d) az esemény- (baleseti) adatrögzítő 
adatkezelésnek konkrét célja, amely a 6a. 
cikk (2) bekezdésében említett 
balesetiadat-kutatásra korlátozódik;

e) a gyűjtött és kezelt adatok típusai és 
ezen adatok címzettjei;

f) az adatok megőrzésére vonatkozó 
határidő az esemény- (baleseti) 
adatrögzítőben;

g) tájékoztatás arról, hogy a járműveket 
nem követik nyomon folyamatosan;

h) az érintettek jogainak gyakorlására 
vonatkozó részletes szabályok, valamint a 
hozzáférési kérelmek kezelése tekintetében 
illetékes kapcsolattartó szolgálat.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az M1 és N1 kategóriájú 
járműveket fejlett vészfékező rendszerrel 
kell felszerelni, amelyet úgy kell 

törölve
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megtervezni és gyártani, hogy két 
működési szakasszal rendelkezzen:

a) az első szakasz a gépjármű előtt 
lévő mozgó járművek és mozdulatlan 
tárgyak felismerése;

b) a második szakasz a felismerés 
kiterjesztése a gépjármű előtt lévő 
veszélyeztetett úthasználókra

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az M1 és N1 kategóriájú 
járműveket sávtartást segítő rendszerrel 
kell felszerelni.

(3) Az M1 és N1 kategóriájú 
járműveket sávtartást segítő rendszerrel és 
sávelhagyásra figyelmeztető rendszerrel 
kell felszerelni. .

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A fejlett vészfékező rendszereknek 
és a sávtartást segítő rendszereknek 
különösen a következő követelményeknek 
kell megfelelniük:

(4) A sávtartást segítő rendszereknek 
és a sávelhagyásra figyelmeztető
rendszereknek különösen a következő 
követelményeknek kell megfelelniük:

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a a) lehetségesnek kell lennie, hogy a 
rendszerek automatikus aktív 
beavatkozásait a vezető szándékos 
cselekedetei – mint például a kormányzás 
– felülírják;
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Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az M1 és N1 kategóriájú 
járműveket esemény- (baleseti) 
adatrögzítővel kell felszerelni. Az 
esemény- (baleseti) adatrögzítőnek 
különösen a következő követelményeknek 
kell megfelelnie:

törölve

a) az általuk rögzített és tárolt, az 
ütközést megelőző, ütközéskori, és az azt 
követő adatoknak minimálisan 
tartalmazniuk kell a jármű sebességét, a 
jármű biztonsági rendszerei aktiválásának 
és üzemmódjainak állapotát, és bármely 
más érdemi beviteli paramétert, amely az 
aktív fedélzeti biztonsági és 
balesetmegelőző rendszereket érinti;

b) a berendezéseket ne lehessen 
kikapcsolni;

c) olyan módon kell rögzíteniük és 
tárolniuk az adatokat, hogy azokat ne 
lehessen manipulálni, és – az 
(EU) 2016/679 rendelettel összhangban 
lévő uniós vagy tagállami jogszabály 
alapján – szabványosított interfészen 
keresztül hozzáférhetők legyenek a 
nemzeti hatóságok számára, hogy baleseti 
adatelemzést lehessen elvégezni, és hogy a 
konkrét járműtípus, -változat és -
kialakítás, valamint különösképpen a 
felszerelt aktív biztonsági és 
balesetmegelőző rendszerek 
beazonosíthatók legyenek.

Mindazonáltal, az esemény- (baleseti) 
adatrögzítő által rögzített és tárolt adatok 
nem tartalmazhatják a jármű-azonosító 
szám járművet azonosító részének utolsó 
négy számjegyét, sem más olyan 
információt, amely alkalmas lehet arra, 
hogy beazonosítható legyen a konkrét 
jármű.
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Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú 
járműveket a (7) bekezdés alapján 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokban meghatározott 
követelményeknek megfelelő, 
sávelhagyásra figyelmeztető rendszerrel és 
fejlett vészfékező rendszerrel kell 
felszerelni.

(2) Az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú 
járműveket a (7) bekezdés alapján 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokban meghatározott 
követelményeknek megfelelő, sávtartást 
segítő és sávelhagyásra figyelmeztető 
rendszerrel és fejlett vészfékező 
rendszerrel kell felszerelni.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú 
járműveket fel kell szerelni olyan fejlett 
rendszerrel, amely érzékeli a jármű 
elejénél vagy mellette, a járda felőli 
oldalon, a jármű közvetlen közelben lévő 
veszélyeztetett úthasználókat, és 
figyelmeztető jelzést ad, vagy elkerüli a 
veszélyeztetett úthasználókkal való 
ütközést.

(3) Az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú 
járműveket a (7) bekezdés alapján 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokban meghatározott 
követelményeknek megfelelő, kanyarodást 
segítő rendszerrel kell felszerelni.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e cikk (2) és (3) bekezdésében 
említett rendszerek tekintetében különösen 
a következő követelményeket kell 
teljesíteniük:

(4) Az e cikk (2) bekezdésében említett 
rendszerek tekintetében különösen a 
következő követelményeket kell 
teljesíteniük:

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a a) lehetségesnek kell lennie, hogy a 
rendszerek automatikus aktív 
beavatkozásait a vezető szándékos 
cselekedetei – mint például a kormányzás 
– felülírják;

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A (3) bekezdésben említett 
rendszer nem kapcsolható ki.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az M2, az M3, az N2 és az N3 
kategóriájú járműveket úgy kell 
megtervezni és gyártani, hogy a 
vezetőülésből jobb legyen a közvetlen 
rálátás a veszélyeztetett úthasználókra.

(5) Az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú 
járműveket úgy kell megtervezni és 
gyártani, hogy a vezetőülésből jobb legyen 
a közvetlen rálátás a veszélyeztetett 
úthasználókra. A Bizottságnak egy, a 
közvetlen kilátásra vonatkozó 
követelményekről szóló, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust kell javasolnia, amely 
kiküszöböli a tehergépkocsik elülső és 
vezetőoldali részénél található holtteret, és 
jelentősen csökkenti a tehergépkocsi 
oldalsó részénél található holtteret. E 
követelmények között a tehergépkocsi 
típusától függően fognak különbséget 
tenni.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az olyan, M2 és M3 kategóriájú 
járműveket, amelyek kapacitása a 
járművezetőn kívül meghaladja a 22 utast, 
és álló utasok számára kialakított 
területekkel rendelkeznek, lehetővé téve az 
utasok gyakori mozgását, úgy kell 
megtervezni és gyártani, hogy csökkent 
mozgásképességű személyek, többek 
között kerekesszékesek számára is 
megközelíthetők legyenek.

(6) Az olyan, M2 és M3 kategóriájú 
járműveket, amelyek kapacitása a 
járművezetőn kívül meghaladja a 22 utast, 
és álló utasok számára kialakított 
területekkel rendelkeznek, lehetővé téve az 
utasok gyakori mozgását, úgy kell 
megtervezni és gyártani, hogy csökkent 
mozgásképességű személyek, többek 
között kerekesszékesek és 
fogyatékossággal élők számára is 
megközelíthetők legyenek.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a járművezetőt a jármű vezetésében 
‒ többek között a kormányzásban, 
gyorsításban és fékezésben ‒ helyettesítő 
rendszerek;

a) a járművezetőt a jármű vezetésében 
‒ többek között a kormányzásban, 
gyorsításban és fékezésben ‒ helyettesítő 
és a jelzéssel kapcsolatban történő 
cselekvést helyettesítő rendszerek;

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk

Felülvizsgálat

E rendelet hatálybalépése után 3 évvel, 
majd azt követően háromévente a 
Bizottság jelentést nyújt be az Európai 
Parlament és a Tanács részére, amely 
adott esetben javaslatokat tartalmaz e 
rendelet vagy az egyéb vonatkozó 
jogszabályok további új biztonsági 
intézkedések beillesztése érdekében 
történő módosítására.
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet [Kiadóhivatal, kérjük, 
illessze be a rendelet hatálybalépésétől 
számított 36 hónappal későbbi dátumot]-
tól/től kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet [Kiadóhivatal, kérjük, 
illessze be a rendelet hatálybalépésétől 
számított 24 hónappal későbbi dátumot]-
tól/től kell alkalmazni. A 12. cikkben 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat alkalmazásuk kezdete előtt 
legalább 12 hónappal közzé kell tenni.
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Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – táblázat – 13 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Tárgy ENSZ-előírások
További különös 
műszaki 
követelmények

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Alko
tóele
m

Hátsó aláfutás elleni 
védelem

58 . számú 
ENSZ-előírás

A A A A A A A A A A A A

Módosítás

Tárgy ENSZ-előírások
További különös 
műszaki 
követelmények

(1) M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Alko
tóele
m

Hátsó aláfutás elleni 
védelem

58 . számú 
ENSZ-előírás

Az N2 és N3 
járműkategória 
esetében 56 km/h-ig 
m védeni kell a 
beléjük ütköző 
autókat az 
aláfutástól.

A A A A A A A A A A A A
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Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – táblázat – 36 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Tárgy ENSZ-előírások
További különös 
műszaki 
követelmények

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Alko
tóele
m

A gyalogosok és 
kerékpárosok védelmére 
szolgáló fejlett 
vészfékező rendszer

C C

Módosítás

Tárgy ENSZ-előírások
További különös 
műszaki 
követelmények

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Alko
tóele
m

A gyalogosok és 
kerékpárosok védelmére 
szolgáló fejlett 
vészfékező rendszer

C C C C C C
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Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – táblázat – 38 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Tárgy ENSZ-előírások
További különös 
műszaki 
követelmények

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Alko
tóele
m

Holttérfigyelő rendszer B B B B B

Módosítás

Tárgy ENSZ-előírások
További különös 
műszaki 
követelmények

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Alko
tóele
m

Kanyarodást segítő 
rendszer

B B B B B
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Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – táblázat – 49 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Tárgy ENSZ-előírások
További különös 
műszaki 
követelmények

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Alko
tóele
m

Sávtartás vészhelyzetben B B

Módosítás

Tárgy ENSZ-előírások
További különös 
műszaki 
követelmények

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Alko
tóele
m

Sávtartás vészhelyzetben 
és sávelhagyásra 
figyelmeztetés
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Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – táblázat – 61 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Tárgy ENSZ-előírások
További különös 
műszaki 
követelmények

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Alko
tóele
m

Abroncsnyomás-
ellenőrzés 
nehézgépjárműveknél

B B B B B B

Módosítás

Tárgy ENSZ-előírások
További különös 
műszaki 
követelmények

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Alko
tóele
m

Abroncsnyomás-
ellenőrzés 
nehézgépjárműveknél

B B B B B B B
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Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – táblázat – 72 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Tárgy ENSZ-előírások
További különös 
műszaki 
követelmények

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Alko
tóele
m

Intelligens 
sebességszabályozó 
rendszer

B B B B B B B

Módosítás

Tárgy ENSZ-előírások
További különös 
műszaki 
követelmények
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tóele
m

Intelligens 
sebességszabályozó 
rendszer
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Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – táblázat – 90 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Tárgy ENSZ-előírások
További különös 
műszaki 
követelmények

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Alko
tóele
m

Esemény- (baleseti) 
adatrögzítő

B B5 B5 B B5 B5 B

Módosítás

Tárgy ENSZ-előírások
További különös 
műszaki 
követelmények

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Alko
tóele
m

Esemény- (baleseti) 
adatrögzítő

B B B B B B B
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Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – A táblázathoz fűzött megjegyzések – D pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

D. Az EU-típusjóváhagyás megadása 
megtagadásának dátuma:

D. Az EU-típusjóváhagyás megadása 
megtagadásának dátuma:

[Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be az e 
rendelet alkalmazásának kezdőnapját 48
hónappal követő nap dátumát.]

[Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be az e 
rendelet alkalmazásának kezdőnapját 36
hónappal követő nap dátumát.]

A járművek nyilvántartásba vétele, 
valamint az alkotóelemek és az önálló 
műszaki egységek forgalmazása és üzembe 
helyezése betiltásának dátuma:

A járművek nyilvántartásba vétele, 
valamint az alkotóelemek és az önálló 
műszaki egységek forgalmazása és üzembe 
helyezése betiltásának dátuma:

[Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be az e 
rendelet alkalmazásának kezdőnapját 84
hónappal követő nap dátumát.]

[Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be az e 
rendelet alkalmazásának kezdőnapját 72
hónappal követő nap dátumát.]
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