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HELYESBÍTÉS

az Európai Parlament álláspontjához,
amely első olvasatban 2008. december 16-án került elfogadásra az alábbi jogszabály 

elfogadására tekintettel:

a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és 
motorok típusjóváhagyásáról, valamint a járművek javítására és karbantartására 

vonatkozó információkhoz való hozzáférésről szóló .../2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

P6_TA(2008)0604

((COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

—————————————————————————————————

Az eljárási szabályzat 204a. cikkének megfelelően az említett álláspont az alábbi 
módon kerül helyesbítésre:

I. Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás:

A következő cikk kerül beillesztésre:

„13. cikk

(1) A Bizottságot a 2007/46/EK irányelv 40. cikkének (1) bekezdésével 
létrehozott „Műszaki Bizottság – Gépjárművek” elnevezésű bizottság 
(TCMV) segíti. 

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének 
rendelkezéseire is figyelemmel.”
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II. Hivatkozások az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra:

1. 3. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép

„(7) „fedélzeti diagnosztikai rendszer” vagy „OBD-rendszer”: olyan, a jármű 
vagy a motor fedélzetén található rendszer, amely képes a működési hibákat 
felismerni és adott esetben riasztórendszer segítségével jelezni, számítógépes 
memóriában tárolt adatok segítségével a hibák valószínűsíthető helyét 
meghatározni és ezeket az adatokat a fedélzeten kívül rendelkezésre 
bocsátani. A Bizottság az OBD-rendszerek terén történő műszaki fejlődés 
követése érdekében módosíthatja ezt a meghatározást. Az e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedést a 
13. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással kell elfogadni;”

2. 4. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság az említett eljárásnak megfelelően meghatározza az e cikk (1) és 
(2) bekezdése végrehajtására vonatkozó konkrét eljárásokat és 
követelményeket. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására, beleértve a kiegészítéssel történő módosítást is, irányuló 
intézkedéseket 13. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.”

3. 5. cikk (4) bekezdését a következőképpen javítjuk:

– a következő szöveget törölve:

„a 2007/46/EK irányelv 39. cikkének (9) bekezdésében említett 
eljárással összhangban”

– a következő albekezdés kerül beillesztésre:

„Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, 
beleértve a kiegészítéssel történő módosítást is, irányuló 
intézkedéseket 13. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.”

4. 6. cikk (2) bekezdését a következőképpen javítjuk:

– az első és második albekezdésekben a következő szöveg törölésre 
kerül:

„a 2007/46/EK irányelv 39. cikkének (9) bekezdésében említett 
eljárással összhangban”

– a következő albekezdés kerül beillesztésre:

„Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, 
beleértve a kiegészítéssel történő módosítást is, irányuló 
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intézkedéseket 13. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.”

5. 12. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

− az első és második albekezdésekből a következő szöveg törlésre kerül: 

„a 2007/46/EK irányelv 39. cikkének (9) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően”

− a következő albekezdés kerül beillesztésre:

„Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, beleértve 
a kiegészítéssel történő módosítást is, irányuló intézkedéseket 13. cikk (2) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárással kell elfogadni.”

6. 12. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság korrelációs együtthatókat állít fel az európai átmeneti ciklus 
(ETC) és az európai állandósult állapotú ciklus (ESC) között a 2005/55/EK 
irányelvben leírtaknak megfelelően, valamint a világszinten harmonizált 
átmeneti menetciklus (WHTC) és a világszinten harmonizált állandósult 
állapotú menetciklus (WHSC) között, és ennek megfelelően kiigazítja a 
határértékeket. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására, beleértve a kiegészítéssel történő módosítást is, irányuló 
intézkedéseket 13. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni.”

7. 12. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A Bizottság folyamatosan felülvizsgálja az 5. cikk (4) bekezdésében említett 
eljárásokat, vizsgálatokat és követelményeket, valamint a kibocsátások 
mérésére használt mérési ciklusokat.

Ha a felülvizsgálat kimutatja, hogy ezek a eljárások, vizsgálatok, 
követelmények és mérési ciklusok már nem megfelelők, illetve nem tükrözik 
a valós kibocsátásokat, akkor azokat ki kell igazítani oly módon, hogy azok 
megfelelően tükrözzék a valós közúti vezetés által generált kibocsátásokat. 
Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására, beleértve a 
kiegészítéssel történő módosítást is, irányuló intézkedéseket 13. cikk (2) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárással kell elfogadni.”
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