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RÖVID INDOKOLÁS

A nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok 
típusjóváhagyásáról, valamint a járművek javítására és karbantartására vonatkozó 
információkhoz való hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslat célja a gépjárművek konstrukciójára vonatkozó harmonizált szabályok meghatározása 
a belső piac működésének biztosítása érdekében, gondoskodva egyúttal a környezet magas 
szintű védelméről a légkörbe történő szennyező kibocsátások ellen. 

Annak érdekében, hogy a javítási és karbantartási szolgáltatások piacán biztosított legyen a 
hatékony versenyhelyzet, valamint hogy a független gazdasági szereplők ne szoruljanak ki a 
piacról, a járműgyártóknak korlátlan és szabványosított hozzáférést kell biztosítaniuk a 
fedélzeti diagnosztikai rendszerre vonatkozó információkhoz és a járműjavítási és -
karbantartási információkhoz a független gazdasági szereplők, mint például a járműjavítók, 
valamint a járműjavító felszerelések, eszközök vagy pótalkatrészek gyártói vagy forgalmazói 
számára.

Az előadó általánosságban véve támogatja a javaslatot, ugyanakkor a járműjavítási 
információkhoz való hozzáférés tekintetében további fejlesztéseket javasol. A nehéz 
tehergépjárművek gyakran több lépcsőben készülnek, ezért a járműjavítási információkhoz 
való hozzáférést ezekben a helyzetekben is biztosítani kell annak garantálása érdekében, hogy 
a független gazdasági szereplők naprakész információhoz juthassanak a jármű valamennyi 
tulajdonságával kapcsolatosan. Az előadó tehát azt javasolja, hogy többlépcsős 
típusjóváhagyás esetén az egyes jóváhagyásokért felelős gyártó legyen felelős az adott lépcső 
javítási információinak biztosításáért is a végtermék gyártója és a független gazdasági 
szereplők számára egyaránt. 

A javítási és karbantartási információkhoz való hozzájutás szabályainak a 
személygépkocsikra vonatkozó Euro 5-ből a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó Euro VI-ba 
történő egyszerű átvitele nem megoldható a benyújtás szabványosított módja miatt. Ezért a 
Bizottság megbízta az Európai Szabványügyi Bizottságot azzal, hogy dolgozza ki a javítási és 
karbantartási információk benyújtásának új módját, amely figyelembe veszi a legújabb 
járműtechnológiákat és alkalmazható a nehéz tehergépjárművek esetében is. Amint az említett 
új módszer elfogadásra kerül, valamennyi javítási és karbantartási információt az új 
formátumnak megfelelően kell benyújtani.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele 
a következő javaslatokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A belső piac működésének javításához 
– különösen az áruk szabad mozgása, a 
letelepedés szabadsága és a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága tekintetében 
– szükséges egyrészről a korlátlan 
hozzáférés a járműjavítási információkhoz,
a műszaki információk szabványosított 
formátumban történő elérése, másrészről a 
járműjavítási és -karbantartási információs 
szolgáltatások piacán folyó valóságos 
verseny. Az ilyen információk nagy 
hányada a fedélzeti diagnosztikai 
rendszerekhez és azoknak a jármű más 
rendszereivel való kölcsönhatásához 
kapcsolódik. Helyénvaló meghatározni
azokat a műszaki specifikációkat, 
amelyeket a gyártók internetes oldalainak 
követniük kell, valamint a kis- és 
középvállalkozások számára elfogadható 
hozzáférést biztosító célzott 
intézkedéseket.

(8) A belső piac működésének javításához 
– különösen az áruk szabad mozgása, a 
letelepedés szabadsága és a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága tekintetében 
– szükséges egyrészről a korlátlan 
hozzáférés a járműjavítási információkhoz 
a műszaki információk megtalálásához 
használható szabványosított formátumban, 
másrészről a járműjavítási és -karbantartási 
információs szolgáltatások piacán folyó 
valóságos verseny. Az ilyen információk 
nagy hányada a fedélzeti diagnosztikai 
rendszerekhez és azoknak a jármű más 
rendszereivel való kölcsönhatásához 
kapcsolódik. Meg kell határozni azokat a 
műszaki specifikációkat, amelyeket a 
gyártók internetes oldalainak követniük 
kell, valamint a kis- és középvállalkozások 
számára elfogadható hozzáférést biztosító 
célzott intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Nem csak helyénvaló, de szükséges is azon műszaki specifikációk meghatározása, amelyeket a 
gyártók internetes oldalainak követniük kell.  

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
(8 a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Legkésőbb …* a Bizottság 
felülvizsgálja az összes járműjavítási és -
karbantartási információhoz korlátlan 
hozzáférést biztosító rendszer működését 
annak meghatározása érdekében, hogy 
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szükséges-e egy típusjóváhagyásról szóló 
felülvizsgált keretjogszabályban 
egybefoglalni a járműjavítási és -
karbantartási információkhoz való 
hozzáférésre vonatkozó rendelkezéseket. 
Ha az említett információhoz való 
hozzáférésre vonatkozó rendelkezéseket 
ily módon egybefoglalják, akkor az e 
rendeletben foglalt megfelelő 
rendelkezéseket hatályon kívül kell 
helyezni, feltéve, hogy a javítási és 
karbantartási információkhoz való 
hozzáférés joga a jelenlegi szinten marad.
___________

* Négy évvel e rendelet hatálybalépésének 
időpontját követően.

Or. en

Indokolás

A javítási és karbantartási információhoz való hozzájutást bele kell foglalni a 
típusjóváhagyásról szóló keretirányelvbe vagy a típusjóváhagyásról szóló egyéb 
keretjogszabályba.  Az ezzel kapcsolatos, személyautókra vonatkozó Euro 5/6 
rendelet(715/2007/EK) tartalmazza ugyanezt a preambulumbekezdést (9.).

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) A Bizottságnak ösztönöznie kell a 
járműjavítási és -karbantartási 
információkhoz való korlátlan és 
szabványosított hozzáférés nemzetközi 
szinten harmonizált 
szabványformátumának kidolgozását.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak sürgetnie kell a javítási információkhoz való hozzáférés nemzetközi szinten 
harmonizált ISO szabványformátumának kidolgozását a gépjárművekre vonatkozó 
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szabályozás nemzetközi harmonizációjának fejlesztése, valamint a még nem harmonizált 
területek bevonása érdekében.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
8 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8c) Elengedhetetlenül fontos egy közös 
európai szabvány kidolgozása a fedélzeti 
diagnosztikai rendszerre vonatkozó 
információk és a járműjavítási és -
karbantartási információk számára. Mivel 
a jelenlegi OASIS formátumot nem lehet 
teljes mértékben a nehéz 
tehergépjárművek fedélzeti diagnosztikai, 
valamint járműjavítási és -karbantartási 
információi tekintetében alkalmazni, az 
Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 
megbízást kapott az ezen információkra 
vonatkozó kibővített szabvány 
kidolgozására. A szabványnak az OASIS 
formátumon kell alapulnia, amelyet a 
nehéz tehergépjárművek sajátos 
igényeihez kell igazítani. Amíg a CEN el 
nem fogadja ezt a szabványt, a nehéz 
tehergépjárművekre vonatkozó fedélzeti 
diagnosztikai, valamint járműjavítási és -
karbantartási információkat könnyen 
elérhető módon kell közzétenni, 
garantálva a megkülönböztetésmentes 
hozzáférést. Az információkat a gyártók 
honlapján kell közzétenni, vagy ha ez az 
információ jellege miatt nem lehetséges, 
más megfelelő formában kell 
hozzáférhetővé tenni. Az SC1-D2 sz. 
OASIS-dokumentumban meghatározott 
műszaki információk körének részletes 
leírását be kell vonni a jelen rendelet 
végrehajtásával járó intézkedések körébe.

Or. en
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Indokolás

Lásd a 6. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás indokolását.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) „fedélzeti diagnosztikai rendszer” vagy 
„OBD-rendszer”: olyan
kibocsátásszabályozó berendezés, amely
számítógépes memóriában tárolt
hibakódok segítségével képes 
meghatározni az működési hiba
valószínűsíthető helyét;

(7)  „fedélzeti diagnosztikai rendszer” vagy 
„OBD-rendszer”: olyan, a jármű vagy a 
motor fedélzetén található rendszer, mely 
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 a 
2007/46/EK irányelv 39. cikkének (9) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban az OBD-rendszerek terén 
történő műszaki fejlődés tükrözése 
érdekében elfogadhat egyéb 
meghatározást;

Or. en

Indokolás

Az OBD-rendszer valójában nem ellenőrzi a kibocsátásokat. Az OBD-rendszer a  kibocsátást 
ellenőrző rendszerek és összetevők teljesítményét ellenőrzi. A javasolt új meghatározás 
összhangban van a WWH-OBD (világszinten harmonizált fedélzeti diagnosztika) 
meghatározásával. 

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A gyártók korlátlan és szabványosított 
hozzáférést biztosítanak a fedélzeti 
diagnosztikai rendszerre vonatkozó 

1. A gyártók korlátlan és szabványosított 
hozzáférést biztosítanak a fedélzeti 
diagnosztikai rendszerre vonatkozó 
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információkhoz és a járműjavítási és -
karbantartási információkhoz a független 
gazdasági szereplők számára.

információkhoz és a járműjavítási és -
karbantartási információkhoz a független 
gazdasági szereplők számára.

Többlépcsős típusjóváhagyás esetén az 
egyes jóváhagyásokért felelős gyártó 
felelős az adott fázissal kapcsolatos 
javítási információk biztosításáért is a 
végtermék gyártója és a független 
gazdasági szereplők számára egyaránt. A 
végtermék gyártója felelős a teljes 
járművel kapcsolatos információk 
biztosításáért a független gazdasági 
szereplők számára.  A hozzáférési idő díját 
csak egyszer lehet beszedni.

A 715/2007/EK rendelet 6. és 7. cikkei 
alkalmazandók.

A 715/2007/EK rendelet 6. és 7. cikkei 
alkalmazandók ennek megfelelően. A 
vonatkozó CEN-szabvány elfogadása után 
a fedélzeti diagnosztikai és a járműjavítási 
és -karbantartási információk számára e 
szabvány szolgál alapul.
A vonatkozó CEN-szabvány elfogadásáig 
a fedélzeti diagnosztikai, valamint 
járműjavítási és -karbantartási 
információkat könnyen elérhető, 
megkülönböztetésmentes módon kell 
közzétenni. Az információkat a gyártók 
honlapján kell közzétenni, vagy ha ez az 
információ jellege miatt nem lehetséges, 
más megfelelő formában kell 
hozzáférhetővé tenni.

Or. en

Indokolás

A nehéz tehergépjárműveket gyakran egyetlen gyártó szereli össze, de számos olyan is akad, 
amelyet több lépcsőben (pl. alváz és motor) gyártanak és értékesítenek. Az értékesítés utáni 
piacnak szüksége van a javítási információkra mind a teljesen összeszerelt, mind pedig a 
részleteiben (motor/alváz) értékesített járművek esetében.

A javítási információkhoz való hozzájutás szabályainak a személygépkocsikra vonatkozó Euro 
5-ből a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó Euro VI-ba történő egyszerű átvitele nem 
megoldható. A szabványosított formátumot ezért a nehéztehergépjármű-ágazat igényeihez kell 
igazítani. 
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság a 2007/46/EK irányelv 39. 
cikkének (9) bekezdésében említett 
eljárással összhangban e cikk (1) 
bekezdésének végrehajtása céljából 
meghatározza és naprakészen tartja azokat 
a technikai specifikációkat, amelyek szerint 
az OBD-, és a járműjavítási és -
karbantartási információkat nyilvánossá 
kell tenni.

2. A Bizottság a 2007/46/EK irányelv 39. 
cikkének (9) bekezdésében említett 
eljárással összhangban e cikk (1) 
bekezdésének végrehajtása céljából 
meghatározza és naprakészen tartja azokat 
a megfelelő technikai specifikációkat, 
amelyek szerint az OBD-, és a 
járműjavítási és -karbantartási 
információkat nyilvánossá kell tenni. A 
Bizottságnak figyelembe kell vennie a 
jelenlegi informatikai technológiákat, a 
közelgő járműgyártási technológiákat, a 
létező ISO-szabványokat, valamint a 
világszintű ISO-szabvány létrejöttének 
lehetőségét.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak az OBD-információkkal és a járműjavítási és -karbantartási információkkal 
kapcsolatos technikai specifikációk meghatározásakor és naprakészen tartásakor fontos 
figyelembe vennie a jelenlegi és a közelgő járműgyártási technológiákat és ISO-szabványokat. 

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság legkésőbb 2009. 
december 31-ig elfogadja a 4. cikk (3) 
bekezdésében, az 5. cikk (4) bekezdésében 
és a 6. cikk (2) bekezdésében említett 
végrehajtási intézkedéseket.

Or. en
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Indokolás

Minden gyártónak kellő bevezetési időre van szüksége az együttdöntési és a komitológiai 
eljárás lezárása és hatálybalépése után. A személygépjárművekre vonatkozó legfrissebb Euro 
5/6 számára a Bizottság számos új intézkedést vezetett be a komitológiai eljárás során, 
amelyek az Euro 5 részeként történő 2009. szeptemberi kötelezővé válásuk előtt aligha 
készülnek el, így a gyártók számára szinte nem is áll rendelkezésre bevezetési idő. Ezt a 
problémát az Euro VI keretében kell kezelni.
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