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INDOKOLÁS 

1. A JAVASLAT HÁTTERE 

• A javaslat okai és céljai 

Az „L kategóriájú járművek” kifejezés a különféle két-, három- és négykerekű 
járművek széles skáláját foglalja magában; ide tartoznak például a két- vagy 
háromkerekű segédmotoros kerékpárok, a két- vagy háromkerekű motorkerékpárok, 
illetve az oldalkocsis motorkerékpárok. Az ebbe a kategóriába tartozó négykerekű 
járművek (más néven négykerekű motorkerékpárok) például a kvadok és a 
mopedautók. 

Az L kategóriába tartozó új járművek típus-jóváhagyási követelményeit jelenleg a 
2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a „keretirányelv”)21 határozza 
meg. A keretirányelvben említett további irányelvek ezenkívül részletes műszaki 
előírásokat fogalmaznak meg az L kategóriájú járművekre. 

A Bizottság számos olyan alapvető problémát azonosított, amelyek az új L kategóriájú 
járművek típusjóváhagyására vonatkozó jelenlegi rendelkezésekhez kapcsolódnak, és 
amelyeket orvosolni kell:  

– a jogi keret összetettsége, 

– a kibocsátások szintje, illetve növekvő részarányuk a közúti szállításból származó 
összkibocsátás egyébként összességében csökkenő mennyiségén belül, 

– a típus-jóváhagyási követelményekkel kapcsolatos funkcionális járműbiztonsági 
szempontok, 

– az új technológiai megoldásokkal felszerelt járművek jogi szabályozásának hiánya, 

– olyan új járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységes értékesítése és 
nyilvántartásba vétele, amelyek nem felelnek meg a jármű funkcionális biztonságára 
és/vagy a környezetvédelemre vonatkozó jelenlegi típus-jóváhagyási 
követelményeknek. 

 

• Meglévő rendelkezések a javaslat által érintett területen 

– a 2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi keretirányelv1 

– a következő irányelvek: 

93/14/EGK2 93/30/EGK3 93/33/EGK4 93/93/EGK5 95/1/EK6  

                                                 
1 HL L 124., 2002.5.9., 1. o. 
2 HL L 121., 1993.5.15., 1. o. 
3 HL L 188., 1993.7.29., 1. o. 
4 HL L 188., 1993.7.29., 32. o. 
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97/24/EK7 2000/7/EK8 2002/51/EK9 2009/62/EK10 2009/67/EK11

 2009/78/EK12 2009/79/EK13 2009/80/EK14 2009/139/EK15 

A típus-jóváhagyási jogszabályok kérdésével a „CARS 21” szakpolitikai kezdeményezés16 
foglalkozik. E kezdeményezés 2005-ben indult a gépjárműipar szabályozási és szakpolitikai 
felülvizsgálatának céljából, és egyúttal azért, hogy tanácsokkal szolgáljon a Bizottság 
jövőbeni politikáját illetően. A CARS 21 létrehozásának egyik oka a gépjárműipari ágazat 
szereplőinek azon aggodalma volt, hogy a jogszabályi előírások következtében az 
autóiparra háruló magas költségek rossz hatással vannak a versenyképességre, és 
szükségtelenül megdrágítják a járműveket. A CARS 21 végleges jelentése17 azt a 
következtetést vonja le, hogy a hatályos jogszabályok többségét ugyan az emberek és a 
környezet védelme érdekében változatlanul kell hagyni, azonban a szabályozási 
keretrendszer racionalizálása és a nemzetközi harmonizációs előírásokra való áttérés 
érdekében egyszerűsíteni kell őket. Ez a szabályozási környezet egyszerűsítését célzó 
stratégia eredményeiről szóló második jelentésben18 már be van ütemezve. Ezzel a 
stratégiával minden lehetséges új kezdeményezésnek összhangban kell lennie.  

Az Európai Unió a levegőminőséggel kapcsolatos európai stratégiának19 megfelelően 
folyamatosan szigorítja a gépjárművekre vonatkozó kibocsátási előírásokat, különösen a 
szénhidrogének, a szénmonoxid, a nitrogénoxidok és a légszennyező részecskék 
tekintetében. Ez az L kategóriájú járművek ezúton javasolt szabályozási keretrendszere 
esetében sem lesz másként. 

A jogi keretrendszer típus-jóváhagyási intézkedései egyben a 2011–2020 közti időszakra 
szóló, közúti biztonsági cselekvési tervnek és az Európai Közúti Biztonsági Chartának20 
(2000–2010) is megfelelnek. Ez utóbbi célja az volt, hogy a halálos kimenetelű közúti 
balesetek számát 2010-re a felére csökkentse. Az L kategóriájú járművek vezetői sajnos a 
legsebezhetőbb úthasználói csoportba tartoznak – valamennyi úthasználó között az őket érő 
halálos balesetek és sérülések aránya a legnagyobb. 

Végezetül e javaslat a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről szóló 
768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat21 számos rendelkezését is átveszi az új 
rendelet végrehajtásának és érvényesítésének javítása érdekében. Az említett rendelkezések 
meghatározzák a gazdasági szereplőknek a szállítói láncban betöltött szerepét és az érintett 
piacfelügyeleti hatóságok feladatait, különösen ami az Európai Unió piacára belépő 

                                                                                                                                                         
5 HL L 311., 1993.12.14., 76. o. 
6 HL L 52., 1995.3.8., 1. o. 
7 HL L 226., 1997.8.18., 1. o. 
8 HL L 106., 2000.5.3., 1. o. 
9 HL L 252., 2002.9.20., 20. o. 
10 HL L 198., 2009.7.30., 20. o. 
11 HL L 222., 2009.8.25., 1. o. 
12 HL L 231., 2009.9.3., 8. o. 
13 HL L 201., 2009.8.1., 29. o. 
14 HL L 202., 2009.8.4., 16. o. 
15 HL L 322., 2009.12.9., 3. o. 
16 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21.htm. 
17 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21finalreport.pdf. 
18 COM(2008) 33 végleges, 2008.1.30., 49. pont, 32. o. 
19 http://ec.europa.eu/environment/archives/cafe/general/keydocs.htm. 
20 http://www.erscharter.eu/. 
21 HL L 218., 2008.8.13., 82. o. 

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21finalreport.pdf
http://ec.europa.eu/environment/archives/cafe/general/keydocs.htm
http://www.erscharter.eu/
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termékek forgalomba hozatalát követő felügyeletet és azok ellenőrzését illeti. Szigorúbbak 
lesznek az azokra a testületekre és szervezetekre vonatkozó előírások is, amelyeket a 
tagállamok a járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek vizsgálatával 
bízhatnak meg. Mindennek az a célja, hogy egyenlő feltételeket teremtsünk, és megelőzzük 
a verseny torzulását, amely akkor következhetne be, ha a harmadik félnek minősülő 
szervezetek a típusjóváhagyásra benyújtott járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló 
műszaki egységek vizsgálatát, felügyeletét és értékelését különböző határértékek és 
teljesítményértékek szerint végeznék. 

 

2. KONZULTÁCIÓ AZ ÉRDEKELTEKKEL; HATÁSVIZSGÁLAT 

• Konzultáció az érdekeltekkel 

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt folytatott, hogy megtudja, miként vélekednek 
az érdekeltek az L kategóriájú járművek jóváhagyására vonatkozó új jogszabályra irányuló 
tervekről. Háttéranyagként konzultációs dokumentumot22 tett közzé; az érdekeltek 
véleményét a jelenlegi jogi keretrendszer helyébe lépő új szabályozásról e dokumentum 
alapján kérte ki.  

A nyilvános konzultáció azokat a csoportokat vette célba, amelyeket az új jogi 
keretrendszerre irányuló javaslat leginkább érintene, azaz a tagállami típusjóváhagyó 
hatóságokat, valamint a gyártókat, beszállítókat és felhasználókat. A dokumentáció angol, 
francia és német nyelven került közzétételre egy külön erre a célra létrehozott weboldalon. 

Az Európai Bizottság valamennyi észrevétel beérkezését visszaigazolta, és közzé is tette 
azokat23. 

 

A konzultáció módja, a legfontosabb célterületek és a válaszadók köre 

A javaslat kidolgozása során az Európai Bizottság számos módon konzultált az érintett 
felekkel: 

A nyilvános konzultáció 2008. december 22-étől 2009. február 27-éig zajlott az 
interneten, és a jogalkotási javaslat esetlegesen ellentmondásos szempontjaira terjedt ki. 
Válasz többek között a tagállamoktól, az L kategóriájú járművek és alkatrészek 
gyártóitól, a közlekedési szervezetektől, a felhasználókat képviselő szervezetektől, 
valamint egyéb civilszervezetektől és magánszemélyektől jött.  

A javaslattervezet elemeit az L kategóriájú járművekkel foglalkozó európai bizottsági 
munkacsoport24 több ülésén megvitatta. 

Ezenkívül számos kétoldalú találkozóra is sor került, amelyek során az érdekeltek 
szabadon kifejezhették véleményüket és észrevételeiket.  

                                                 
22 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/consultation/2_3_wheelers/index.htm. 
23 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/consultation/2_3_wheelers/contributions.htm. 
24 http://circa.europa.eu/Public/irc/enterprise/automotive/library?l=/  

mcwg_motorcycle&vm=detailed&sb=Title. 

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/consultation/2_3_wheelers/index.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/consultation/2_3_wheelers/contributions.htm
http://circa.europa.eu/Public/irc/enterprise/automotive/library?l=/mcwg_motorcycle&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/enterprise/automotive/library?l=/mcwg_motorcycle&vm=detailed&sb=Title
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Az észrevételek és felhasználásuk rövid ismertetése 

Az Európai Bizottság 57 észrevételt kapott az internetes konzultáció során. Az érdekeltek 
számos kérdést felvetettek. A nyilvános konzultáció eredményeit aztán a Bizottság egy 
jelentésben25 foglalta össze, amelyet az L kategóriájú járművekkel foglalkozó európai 
bizottsági munkacsoport 2009. június 29-i ülésén bemutatott és megvitatott. Valamennyi 
érdekeltet felkértek arra, hogy fejtsék ki a jelentéssel kapcsolatos észrevételeiket. 

A jelen javaslatot kísérő hatásvizsgálat beszámol a felvetett kérdésekről, és bemutatja 
figyelembe vételük módját. 

• Hatásvizsgálat 

A javaslat valamennyi fő eleme tekintetében különböző lehetőségeket elemeztünk a 
gazdasági, környezeti, biztonsági és társadalmi szempontokkal kapcsolatos lehetséges 
előnyök és hátrányok mérlegelésével. Az elemzésben mind minőségi, mind mennyiségi 
szempontokat figyelembe vettünk. Következő lépésként összehasonlítottuk a különböző 
lehetőségeket, majd beazonosítottuk és leírtuk, hogy melyik lehetőséget, illetve melyik két 
lehetőség logikus kombinációját részesítjük előnyben. Az új keretrendelet alapját az 
előnyben részesített lehetőségek képezik. 

A jelentéstervezetet a hatásvizsgálati testület tüzetesen megvizsgálta; a testület konstruktív 
javaslatai – amilyen mértékben csak lehetett – bekerültek a végleges jelentésbe. A 
hatásvizsgálati testület jelentésről alkotott véleménye e jogalkotási javaslattal, a végleges 
hatásvizsgálati jelentéssel és a vezetői összefoglalóval együtt kerül közzétételre. 

3. A JAVASLAT JOGI ELEMEI 

• Jogalap 

E javaslat jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 114. cikke. 

• A szubszidiaritás elve 

Az L kategóriájú járművek EU-típusjóváhagyásának bevezetése előtt tagállami szintű 
előírások léteztek. A tagállamok által elfogadott jogszabályok gyakran eltéréseket mutattak, 
és az egyszerre több piacon értékesítő gyártók kénytelenek voltak az egyes tagállamok 
jogszabályaihoz igazítani a gyártást, és valamennyi érintett tagállamban bevizsgáltatni a 
járműveket, rendszereket, alkatrészeket vagy önálló műszaki egységeket, ami igencsak 
időigényesnek és költségesnek bizonyult. Az eltérő nemzeti jogszabályok 
következésképpen hátráltatták a kereskedelmet, és hátrányosan érintették a belső piac 
kialakítását és működését. 

Ezért uniós szintű irányelvek elfogadására volt szükség, különösen abból a célból, hogy 
megoldást találjunk a határoktól függetlenül az egész EU-t érintő aggodalmakra, amelyek a 
biztonság kérdésével és a légszennyeződés káros egészségügyi és környezeti hatásaival 
függenek össze. A helyi városi környezetben fellépő magas kibocsátásszintek ellen ugyan 
fel lehet lépni tagállami intézkedésekkel, a globális kibocsátások azonban nem ismernek 

                                                 
25 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/consultation/2_3_wheelers/results_report.pdf. 

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/consultation/2_3_wheelers/results_report.pdf
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országhatárokat. Ez az egész Európát érintő kérdés az EU egészére kiterjedő, harmonizált 
intézkedéseket igényel. Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 95. cikkén alapuló 
2002/24/EK keretirányelvet22 éppen erre a célra hozták létre, hogy úgy építse ki a belső 
piacot, hogy közben az egészség, a biztonság és a környezet magas szintű védelme is 
biztosított legyen. Ezek a megfontolások mit sem vesztettek érvényükből napjainkban, 
mikor is a belső piac megosztottságának megakadályozása és a védelem magas és Európa-
szerte egyenlő szintjének biztosítása uniós fellépést kíván.  

Az uniós jogszabályok azzal a további előnnyel járnak, hogy az ágazat a harmonizált jogi 
követelmények révén profitálhat a méretgazdaságosságból: például a járműveket, 
rendszereket, alkatrészeket vagy önálló műszaki egységeket egyszerre az egész európai 
piacra elő lehet állítani, ahelyett, hogy minden egyes tagállamban „testre kellene szabni” 
őket a külön nemzeti típusjóváhagyás megszerzése céljából. A jogi keretrendszernek a 
műszaki haladáshoz történő hozzáigazítása egyben egyenlő feltételeket teremt a gyártók 
számára az új technológiák terén. A fogyasztók profitálhatnak abból, hogy a járművek, 
rendszerek, alkatrészek, illetve önálló műszaki egységek olcsóbbak lesznek, sőt, áruk az 
egész EU-ra kiterjedő verseny miatt állandó nyomásnak lesz kitéve. 

Végezetül a piacfelügyeleti intézkedések megerősítése hozzá fog járulni ahhoz, hogy az EU 
piacán járműveket, rendszereket, alkatrészeket vagy önálló műszaki egységeket forgalmazó 
vagy ezek forgalomba helyezéséért felelősséget vállaló gyártóknak ugyanazokat a 
szabályokat kelljen követniük, továbbá ahhoz is, hogy a környezettel és a járműbiztonsággal 
kapcsolatos típus-jóváhagyási követelmények valóban hatékonyak legyenek. 

• Az arányosság elve 

A javaslat megfelel az arányosság elvének, mert a belső piac zavartalan működésének 
biztosítására irányuló célkitűzések teljesítéséhez szükségesnél nagyobb mértékben nem 
avatkozik be, ugyanakkor nagyfokú közbiztonságot és környezetvédelmet garantál. 

• A jogi aktus típusának megválasztása 

A keretrendelet alkalmazása indokoltnak tekinthető, mivel biztosítja a rendelkezések 
betartását, ugyanakkor nem igényli a tagállamok jogrendszerébe történő átültetését. 

A javaslat „kétszintű megközelítést” alkalmaz, amelyet eredetileg az Európai Parlament 
kérésére vezettek be, és a gépjárművek EU-típusjóváhagyására vonatkozó egyéb 
jogszabályokban is alkalmazzák. E koncepció szerint a jogszabályok három lépésben 
jönnek létre:  

– a jogszabály alapvető rendelkezéseit és hatályát az EUMSz. 114. cikke alapján rendes 
jogalkotási eljárással az Európai Parlament és a Tanács határozza meg egy 
rendeletben, 

– az alapvető rendelkezésekhez kapcsolódó műszaki előírásokat három, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban rögzítik (290. cikk), amelyeket komitológiai 
eljárással fogadnak el: 

1) a környezeti és meghajtási teljesítményre vonatkozó követelményekről szóló 
rendelet 
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– elektromágneses összeférhetőség; 

– a kipufogógázokkal, a párolgási kibocsátásokkal, az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásával és a tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos környezeti vizsgálati 
eljárások, 

– legnagyobb tervezési motorfordulatszám, legnagyobb nyomaték és a motor 
legnagyobb hasznos teljesítménye, 

– zajszint. 

2) a funkcionális járműbiztonságra vonatkozó követelményekről és az ezzel 
összefüggő kérdésekről szóló rendelet: 

– hangjelző készülékek; 

– fékezés, beleértve a blokkolásgátló és a kombinált fékrendszereket is, 

– elektromos biztonság, 

– elülső és hátsó védőszerkezetek, 

– üvegezés, szélvédőtörlők és -mosók, valamint jég- és páramentesítő 
berendezések, 

– a kezelőszervek, illetve a visszajelző lámpák és kijelzők jelölése, 

– világító- és fényjelző berendezések beszerelése, 

– hátsó kilátás, 

– a biztonsági öv rögzítési pontjai és biztonsági övek, 

– gumiabroncsok, 

– utasvédelem, beleértve a belső berendezéseket, a fejtámlákat és a járműajtókat 
is, 

– a járműsebesség korlátozása a jármű kialakítása által, 

– a jármű szerkezeti integritása. 

3) a jármű szerkezetére vonatkozó követelményekről szóló rendelet: 

– szakszerűtlen beavatkozás elleni intézkedések, 

– csatlakozóberendezések és rögzítők, 

– a jogosulatlan használat ellen védő eszközök, 

– külső kinyúló részek, 

– tüzelőanyag-tárolás, 
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– rakfelületek, 

– tömeg és méretek; 

– fedélzeti diagnosztika, 

– utaskapaszkodók és lábtámaszok, 

– járműjavítási és -karbantartási információk, 

– a hátsó rendszámtábla felszerelésére szolgáló hely, 

– kitámasztószerkezet, 

– előírt jelzések. 

A közigazgatási rendelkezéseket, mint például az adatlapokra, a típusbizonyítvány 
fogalommeghatározásaira, a megfelelőségi nyilatkozatra és a kapcsolódó 
termékmegfelelőségi követelményekre vonatkozó rendelkezéseket egy végrehajtási aktus 
(291. cikk) határozza meg. 

4. KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK 

Ezen keretrendeletre irányuló javaslatnak a kibocsátási határértékek első két csökkentése (a 
motorkerékpárok esetében Euro 4 és Euro 5, a többi L kategóriájú járművek esetében Euro 
3 és Euro 4 norma) tekintetében nincsenek az Európai Unió költségvetését érintő vonzatai. 
A kibocsátáscsökkentés harmadik lépése a motorkerékpárokra már az Euro 6 normát vezeti 
be, minden egyéb L kategóriájú járműre (segédmotoros kerékpárok, triciklik és négykerekű 
motorkerékpárok) pedig az Euro 5 normát. Ezek a határértékek teljes mértékben 
megegyeznek a személygépjárművekre meghatározott Euro 5 norma kibocsátási 
határértékeivel. A kibocsátások hatásaival kapcsolatban a tervek szerint külön környezeti 
hatástanulmány fogja az Euro 3, 4 és 5 norma rövidtávú környezeti hatásait felmérni, 
valamint azt is, hogy a célba vett Euro 6 norma a megadott időn belül megvalósítható-e. E 
tanulmány a 2016–2017-es időszakban készül el, és finanszírozása a Bizottság 
költségvetéséből történik. 

5. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

A javasolt jogszabály EGT-vonatkozású kérdéseket érint (EGT: Európai Gazdasági Térség), 
ezért hatályát ki kell terjeszteni az EGT-re. 
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2010/0271 (COD) 

Javaslat 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE 

Az Európai Parlament és a Tanács …/2010/EU rendelete a két- vagy háromkerekű 
járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és 

piacfelügyeletéről 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően, 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére26, 

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére27, 

a rendes jogalkotási eljárás keretében, 

mivel: 

(1) A belső piac olyan, belső határok nélküli térség, amelyben biztosítani kell az áruk, a 
személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgását. E célból a motorkerékpárok és 
segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló, 2002. március 18-i 2002/24/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1 e járművek tekintetében átfogó EK-
típusjóváhagyási rendszert vezetett be. Az említett irányelvben foglalt elveknek e 
rendelet, valamint a kapcsolódó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási 
aktusok tekintetében érvényben kell maradniuk. 

(2) Az EU-típusjóváhagyási rendszer célja annak lehetővé tétele, hogy valamennyi 
tagállam meggyőződhessen arról, hogy minden járműtípuson elvégezték az ebben a 
rendeletben, továbbá a kapcsolódó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban és 
végrehajtási aktusokban előírt ellenőrzéseket, és a jármű gyártója megszerezte a 
típusbizonyítványt. A rendszer ezenkívül arra is kötelezi a gyártót, hogy minden 
egyes, a típusjóváhagyásnak megfelelően gyártott járműről megfelelőségi 
nyilatkozatot állítson ki. Az ilyen nyilatkozat által kísért járművet az Unió valamennyi 
országában értékesíteni lehet és nyilvántartásba lehet venni.  

                                                 
26 HL L [...], [...], [...]. o. 
27 HL L [...], [...], [...]. o. 
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(3) E rendelet célja, hogy – a belső piac működését biztosítandó – harmonizált 
szabályokat határozzon meg az L kategóriájú járművek jóváhagyására. Az 
L kategóriájú járművek olyan két-, három vagy négykerekű járművek, mint például a 
motorral meghajtott kétkerekű járművek, a triciklik, a közúti kvadok és a mopedautók. 
A rendelet célkitűzései között szerepel továbbá a jelenlegi jogi keretrendszer 
egyszerűsítése, a közúti szállításból származó összkibocsátás mennyiségén belül a 
kibocsátások részarányának arányosabbá tétele és csökkentése, a biztonság javítása, a 
műszaki fejlődéshez való alkalmazkodás, valamint a piacfelügyeleti szabályok 
szigorítása is.  

(4) A 2002/24/EK irányelv és külön irányelvei több alkalommal lényeges módosításokon 
mentek keresztül. A közérthetőség, ésszerűség és egyszerűsítés érdekében a 
2002/24/EK irányelvet és különálló irányelveit hatályon kívül kell helyezni, és egy 
rendelettel és korlátozott számú, felhatalmazáson alapuló jogi aktussal és végrehajtási 
aktussal kell felváltani. A rendeletnek mint jogi aktusnak köszönhetően a 
rendelkezések közvetlenül alkalmazandók, továbbá gyorsabban és hatékonyabban 
naprakésszé tehetők majd a műszaki fejlődés függvényében.  

(5) Annak érdekében, hogy a típusjóváhagyásra vonatkozó jogszabályok „A 21. század 
versenyképes autóipari szabályozási kerete” című CARS 21-jelentés28 ajánlásaival 
összhangban egyszerűsödjenek, indokolt – a védelem mértékének csökkentése nélkül 
– a külön irányelveket hatályon kívül helyezni. Az említett irányelvekben 
meghatározott követelményeket e rendelet és a kapcsolódó, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok átveszik, és adott esetben felváltják azokat az ENSZ Európai Gazdasági 
Bizottsága (ENSZ-EGB) megfelelő előírásaira való hivatkozásokkal, amelyek az 
Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának megállapodásához 
való csatlakozásáról szóló, 1997. november 27-i 97/836/EK tanácsi határozat 4. cikke 
szerint beépültek az uniós jogba. Ez a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, 
illetve az azokon használható rendszerekre, alkatrészekre, illetve önálló műszaki 
egységekre vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadására, valamint az ezen 
előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeire (1958. 
évi felülvizsgált megállapodás29) is vonatkozik. A típus-jóváhagyási eljárással járó 
közigazgatási terhek csökkentése érdekében lehetővé kell tenni a járműgyártók 
számára, hogy a típusjóváhagyást e rendelet szerint végezzék, adott esetben úgy, hogy 
a jóváhagyást közvetlenül az e rendelet mellékleteiben és a felhatalmazáson alapuló 
külön aktusokban felsorolt, vonatkozó ENSZ-EGB-előírások30 szerint szerzik meg.  

(6) Következésképpen az ENSZ-EGB-előírásokat és módosításaikat, amelyekhez az 
Európai Unió a 97/836/EK határozat alkalmazásában csatlakozik, vagy az EU-
típusjóváhagyási eljárásra vonatkozó követelményekként, vagy a hatályos uniós 
jogszabályok alternatíváiként bele kell foglalni az EU-típusjóváhagyási eljárásba. 
Különösen abban az esetben, hogy az Unió úgy dönt, hogy egy ENSZ-EGB-előírást az 
EU-járműtípusjóváhagyási követelmények részévé kell tenni, és az előírásnak hatályos 
uniós jogszabály helyébe kell lépnie, a Bizottság felhatalmazást kap a rendelet 
szükséges kiigazításai, illetve a szükséges végrehajtási aktusok elfogadására. 

                                                 
28 COM(2007) 22 végleges. 
29 HL L 346., 1997.12.7., 78. o. 
30 http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29pub/wp29pub2002e.pdf. 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29pub/wp29pub2002e.pdf
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(7) E rendelet alapvető környezetvédelemi és funkcionális járműbiztonsági 
követelményeket tartalmaz. E rendelet fő elemei a hatásvizsgálat31 eredményein 
alapulnak. A hatásvizsgálatban különböző lehetőségeket elemeztünk, és számba vettük 
azok lehetséges gazdasági, környezeti, biztonsági és társadalmi előnyeit és hátrányait. 
Az elemzésben mind minőségi, mind mennyiségi szempontokat figyelembe vettünk. A 
különböző lehetőségek összehasonlítását követően kiválasztottuk az előnyben 
részesített lehetőségeket, amelyek e rendelet alapját képezik. 

(8) E rendelet céljait nem érintheti, hogy bizonyos rendszereket, alkatrészeket vagy önálló 
műszaki egységeket azután építenek be, hogy a járműveket értékesítették, 
nyilvántartásba vették, illetve forgalomba helyezték. Ezért megfelelő intézkedéseket 
kell hozni annak érdekében, hogy a jóváhagyó hatóság azokat a járműre szerelhető 
rendszereket, alkatrészeket vagy önálló műszaki egységeket, amelyek jelentős 
mértékben ronthatják a funkcionális biztonság vagy a környezetvédelem 
szempontjából alapvetően fontos rendszerek működését, értékesítésük, nyilvántartásba 
vételük, illetve forgalomba helyezésük előtt ellenőrzésnek vesse alá.  

(9) A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok legnagyobb tervezési sebességéről, 
valamint a motor legnagyobb nyomatékáról és legnagyobb hasznos teljesítményéről 
szóló, 1995. február 2-i 95/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv6 lehetővé tette 
a tagállamoknak, hogy elutasítsák területükön a 74 kW-nál nagyobb hasznos 
teljesítményű járművek első nyilvántartásba vételét, valamint az ezt követő 
nyilvántartásba vételeket. Több olyan tudományos tanulmány is van azonban, amelyek 
nem erősítik meg a biztonság és az abszolút teljesítménykorlátozás között feltételezett 
összefüggést. Ezért és az uniós piac belső kereskedelmi akadályainak eltávolítása 
érdekében nem szabad, hogy ez a lehetőség továbbra is fennmaradjon. Ehelyett más, 
hatékonyabb biztonsági intézkedéseket kell bevezetni a célból, hogy csökkenjen az 
Unióban a halálos kimenetelű közúti balesetek és sérülések nagy száma a kétkerekű 
gépjárműveket vezetők körében. 

(10) E rendelet egy sor különleges biztonsági és környezetvédelmi követelményt határoz 
meg. Fontos rendelkezéseket hozni annak érdekében, hogy ha a jármű komoly 
kockázatot jelent a felhasználókra vagy a környezetre, a gyártó vagy a szállítói láncban 
részt vevő más gazdasági szereplő hatékony védintézkedéseket hozzon, ideértve a 
járművek visszahívását is, a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és 
piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet32 20. cikke értelmében. A jóváhagyó 
hatóságoknak ezért képesnek kell lenniük annak megítélésére, hogy ezen intézkedések 
kielégítők-e vagy sem. 

(11) A típus-jóváhagyási eljárás egyszerűsítésének és felgyorsításának érdekében új 
szabályozási koncepciót vezettek be az EU-járműtípusjóváhagyási jogszabályokban, 
amelyek szerint a jogalkotó a rendes jogalkotási eljárás során csak az alapvető 
szabályokat és elveket határozza meg, a további műszaki részletekkel kapcsolatos 
jogalkotás feladatát pedig a Bizottságra bízza. A lényeges követelmények tekintetében 
e rendelet csak a funkcionális biztonságra és a környezeti teljesítményre vonatkozó 
alapvető rendelkezéseket határozza meg, míg a műszaki előírások meghatározására a 
Bizottságnak ad felhatalmazást. 

                                                 
31 [….add link when published] 
32 HL L 218., 2008.8.13., 30. o. 



HU 12   HU 

(12) A gyártás megfelelőségét szabályozó jogi rendelkezések javításával és a szállítói 
láncban részt vevő gazdasági szereplők feladatainak meghatározásával fejleszteni kell 
a piacfelügyeletet a gépjárműiparban és különösen az L kategóriájú járművek 
ágazatában. Különösen a típus-jóváhagyási és piacfelügyeleti feladatokat ellátó 
tagállami hatóságok szerepét és felelősségét kell tisztázni, és a járművek 
típusjóváhagyását végző műszaki szolgálatok hatáskörével, kötelezettségeivel és 
teljesítményével kapcsolatos követelményeket kell megszilárdítani. A gépjárműiparra 
vonatkozó jogszabályokban foglalt típus-jóváhagyási és gyártásmegfelelőségi 
követelmények teljesítése továbbra is a típusjóváhagyó hatóságok fő feladata marad, 
míg a piacfelügyeleti hatáskörön különböző nemzeti hatóságok osztozhatnak.  

(13) A visszaélések elkerülése érdekében a kis sorozatban gyártott járművekre vonatkozó 
egyszerűsített eljárásokat a nagyon korlátozott számú járművek gyártásának eseteire 
kellene szűkíteni; ezért pontosan meg kell határozni a kis sorozat fogalmát az 
értékesített, nyilvántartásba vett és forgalomba helyezett járművek számának 
tekintetében. 

(14) Annak érdekében, hogy a gyártás megfelelőségének ellenőrzési eljárását rendben 
végrehajtsák, és az megfelelően működjön, az illetékes hatóságnak vagy egy, erre a 
célra kijelölt, megfelelően képesített műszaki szolgálatnak rendszeresen ellenőriznie 
kell a gyártókat. 

(15) A tagállamoknak szabályokat kell meghatározniuk a rendelet rendelkezéseinek 
megsértése esetén alkalmazandó szankciókra, és biztosítaniuk kell e szankciók 
érvényesítését. A szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük. 

(16) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikke szerint a Bizottság 
végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályait és általános elveit rendes jogalkotási eljárás keretében 
elfogadott rendeletekben előre meg kell határozni. Az említett új rendeletek 
elfogadásáig továbbra is a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására 
vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi 
határozat33 alkalmazandó, a tárgytalanná vált, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárás kivételével 

(17) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az EUMSz. 290. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a funkcionális biztonsági és 
környezeti teljesítmény, a vizsgálatok, a javítási és -karbantartási információk 
hozzáférhetősége, valamint a műszaki hatóságok kinevezése és a rájuk bízott konkrét 
feladatok kijelölése tekintetében, hogy általános hatályú rendelkezések által 
kiegészítse, illetve módosítsa a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető fontosságú 
elemeit. A felhatalmazás a IV. mellékletben meghatározott végrehajtási dátumok és a 
VI. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékek módosítására nem terjed ki. 
Az említett dátumok és határértékek módosításait az EUMSz. 114. cikkének megfelelő 
rendes jogalkotási eljárással kell elfogadni. 

(18) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a Szerződés 291. cikkének megfelelően 
végrehajtási aktust fogadjon el annak érdekében, hogy megszabja e rendelet 

                                                 
33 HL L 184., 1999.7.17., 23. o. 
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végrehajtásának egységes feltételeit a következők tekintetében: a típusjóváhagyás 
kérelmezése során megadandó információk, típus-jóváhagyási eljárások, a gyártók 
által elhelyezett kiegészítő táblák mintái, EU-típusbizonyítványok, a kiadott 
típusjóváhagyások jegyzéke, az EU-típusjóváhagyások számozási rendszere, valamint 
a gyártás megfelelőségét biztosítani hivatott eljárások. A fentiek tekintetében egységes 
végrehajtási feltételeket kell meghatározni a tagállamok számára a belső piac 
zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében, azáltal, hogy előmozdítjuk a 
különböző tagállamokban hozott közigazgatási határozatok, különösen a 
típusjóváhagyások kölcsönös elismerését és a járműgyártók által kiadott 
dokumentumok (különösen a megfelelőségi nyilatkozatok) elfogadását. 

(19) Mivel az L kategóriájú járművekre vonatkozó kötelező EU-típusjóváhagyási rendszer 
bevezetése révén teljes mértékben harmonizált belső piacot a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és e célkitűzés az intézkedés léptéke miatt uniós szinten 
jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket fogadhat el a szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az arányosság elvének megfelelően e rendelet nem lépi túl a 
célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket. 

(20) A következő irányelvek hatályukat vesztik: 

– az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 25-i 2009/139/EK 
irányelve a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok előírt 
azonosítási jelzéseiről34, 

– az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/80/EK irányelve 
a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok kezelőszerveinek, 
ellenőrző és visszajelző lámpáinak jelöléséről35, 

– az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/79/EK irányelve 
a motorkerékpárok utasülésének kapaszkodójáról (kodifikált változat)36,  

– az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/78/EK irányelve 
a motorkerékpárok kitámasztószerkezetéről37, 

– az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/67/EK irányelve 
a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok világító- és fényjelző 
berendezéseinek beépítéséről38, 

– az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/62/EK irányelve 
a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok hátsó 
rendszámtáblájának elhelyezéséről39, 

– az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 19-i 2002/51/EK irányelve 
a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok szennyezőanyag-
kibocsátásának csökkentéséről és a 97/24/EK irányelv módosításáról40, 

                                                 
34 HL L 322., 2009.12.9., 3. o. 
35 HL L 202., 2009.8.4., 16. o. 
36 HL L 201., 2009.8.1., 29. o. 
37 HL L 231., 2009.9.3., 8. o. 
38 HL L 222., 2009.8.25., 1. o. 
39 HL L 198., 2009.7.30., 20. o. 
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– az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 18-i 2002/24/EK 
irányelve a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok 
típusjóváhagyásáról és a 92/61/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről41, 

– az Európai Parlament és a Tanács 2000. március 20-i 2000/7/EK 
irányelve a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok 
sebességmérőjéről és a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok 
típusjóváhagyásáról szóló 92/61/EGK tanácsi irányelv módosításáról42,  

– az Európai Parlament és a Tanács 1997. június 17-i 97/24/EK irányelve a 
motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok egyes alkatrészeiről és 
jellemzőiről43, 

– az Európai Parlament és a Tanács 1995. február 2-i 95/1/EK irányelve a 
motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok legnagyobb tervezési 
sebességéről, valamint a motor legnagyobb nyomatékáról és legnagyobb 
hasznos teljesítményéről44, 

– a Tanács 1993. október 29-i 93/93/EGK irányelve a motorkerékpárok és 
segédmotoros kerékpárok tömegéről és méreteiről45, 

– a Tanács 1993. június 14-i 93/33/EGK irányelve a motorkerékpárok és 
segédmotoros kerékpárok illetéktelen használat elleni védelmet biztosító 
berendezéseiről46, 

– a Tanács 1993. június 14-i 93/30/EGK irányelve a motorkerékpárok és 
segédmotoros kerékpárok hangjelző berendezéséről47, 

– a Tanács 1993. április 5-i 93/14/EGK irányelve a motorkerékpárok és 
segédmotoros kerékpárok fékberendezéséről48. 

                                                                                                                                                         
40 HL L 252., 2002.9.20., 20. o. 
41 HL L 124/1., 2002.5.9., 1. o. 
42 HL L 106., 2000.5.3., 1. o. 
43 HL L 226., 1997.8.18., 1. o. 
44 HL L 52., 1995.3.8., 1. o. 
45 HL L 311., 1993.12.14., 76. o. 
46 HL L 188., 1993.7.29., 32. o. 
47 HL L 188., 1993.7.29., 11. o. 
48 HL L 121., 1993.5.15., 1. o. 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/directives/directive-95-1-eec_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/directives/directive-93-93-eec_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/directives/directive-93-33-eec_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/directives/directive-93-30-eec_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/directives/directive-93-14-eec_en.htm
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

I. FEJEZET 
TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

1. cikk 
Tárgy 

1. E rendelet a 2. cikk (1) bekezdésében említett valamennyi új jármű jóváhagyására és 
piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási és műszaki követelményeket határozza 
meg. 

2. A rendelet meghatározza továbbá az e rendelet szerint jóváhagyott járművekhez 
szánt rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek értékesítésére és 
forgalomba helyezésére vonatkozó követelményeket is. 

3. A rendelet a funkcionális járműbiztonságra és a környezeti teljesítményre vonatkozó 
idevágó uniós jogszabályok alkalmazását nem érinti. 

2. cikk 
Hatály 

1. E rendelet a 4. cikkben és az I. mellékletben meghatározott, valamennyi, közúti 
használatra szánt két- vagy háromkerekű jármű, valamint négykerekű motorkerékpár 
(a továbbiakban: L kategóriájú járművek) típusjóváhagyására és egyedi 
jóváhagyására vonatkozik, ideértve a több fázisban tervezett és gyártott járműveket 
is, vonatkozik továbbá az ilyen járművekhez tervezett és gyártott rendszerek, 
alkatrészek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyására és egyedi jóváhagyására 
is. 

2. Ez a rendelet a következő járművekre nem vonatkozik: 

a) a legfeljebb 6 km/h legnagyobb tervezési sebességű járművek; 

b) a kizárólag mozgáskorlátozottak általi használatra szánt járművek; 

c) kizárólag gyalogkíséretű járművek; 

d) a kizárólag – közúton vagy terepen zajló – versenyen való használatra szánt 
járművek; 

e) a kizárólag a fegyveres erők, a bűnüldöző szervek, a polgári védelem, a 
tűzoltóság vagy a közművek általi használatra szánt járművek; 

f) a 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv49 hatálya alá tartozó 
mezőgazdasági vagy erdészeti járművek, a 2006/42/EK50 és a 97/68/EK51 

                                                 
49 HL L 171., 2003.7.9., 1. o. 
50 HL L 157., 2006.6.9., 24. o. 
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európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó gépek, valamint a 
2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv52 hatálya alá tartozó 
gépjárművek; 

g) az elsősorban terepjáró, azaz burkolat nélküli utakon való használatra szánt 
járművek; 

h) a legfeljebb 0,25 kW folyamatos névleges teljesítményű, elektromos 
segédmotorral felszerelt, pedálhajtású kerékpárok, amelyeknél a motor 
kikapcsolódik, ha a kerékpáros nem folytatja tovább a pedálok hajtását, illetve 
teljesítménye a jármű sebességének növekedésével fokozatosan csökken, majd 
a 25 km/h sebesség elérésekor megszűnik; 

i) önegyensúlyozó gépek; 

j) azok a járművek, amelyeken nincs legalább egy ülőhely. 

3. cikk 
Fogalommeghatározások 

E rendelet és a II. mellékletben felsorolt jogi aktusok alkalmazásában, az azokban 
foglalt eltérő rendelkezések hiányában a következő fogalommeghatározásokat kell 
alkalmazni: 

1. „típusjóváhagyás”: az az eljárás, amellyel a jóváhagyó hatóság igazolja, hogy egy 
jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység típusa megfelel a vonatkozó 
közigazgatási rendelkezéseknek és műszaki követelményeknek; 

2. „típusbizonyítvány”: az a dokumentum, amellyel a jóváhagyó hatóság hivatalosan 
igazolja, hogy a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység típusa 
jóváhagyásban részesült; 

3. „teljes jármű típusjóváhagyása”: az a típusjóváhagyás, amellyel a jóváhagyó hatóság 
igazolja, hogy egy teljes jármű megfelel a vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek 
és műszaki követelményeknek; 

4. „EU-típusjóváhagyás”: az az eljárás, amellyel a jóváhagyó hatóság igazolja, hogy a 
jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység típusa megfelel az ebben a 
rendeletben meghatározott, vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és műszaki 
követelményeknek; 

5. „EU-típusbizonyítvány”: az e rendelet alapján elfogadott végrehajtási aktusban 
meghatározott mintán vagy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusban felsorolt, 
megfelelő, egyenértékű ENSZ-EGB-előírások részét képező értesítésen alapuló 
bizonyítvány; 

                                                                                                                                                         
51 HL L 59., 1998.2.27., 1. o. 
52 HL L 263., 2007.10.9., 1. o. 
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6. „rendszer típusjóváhagyása”: az a típusjóváhagyás, amellyel a jóváhagyó hatóság 
igazolja, hogy egy bizonyos típusú járműbe beépített rendszer megfelel a vonatkozó 
közigazgatási rendelkezéseknek és műszaki követelményeknek; 

7. „önálló műszaki egység típusjóváhagyása”: az a típusjóváhagyás, amellyel a 
jóváhagyó hatóság igazolja, hogy egy önálló műszaki egység egy vagy több 
meghatározott járműtípussal kapcsolatban megfelel a vonatkozó közigazgatási 
rendelkezéseknek és műszaki követelményeknek; 

8. „alkatrész típusjóváhagyása”: az a típusjóváhagyás, amellyel a jóváhagyó hatóság 
igazolja, hogy egy alkatrész a járműtől függetlenül megfelel a vonatkozó 
közigazgatási rendelkezéseknek és műszaki követelményeknek; 

9. „nemzeti típusjóváhagyás”: valamely tagállam nemzeti jogában meghatározott típus-
jóváhagyási eljárás, melynek érvényessége az adott tagállam területére korlátozódik; 

10. „egyedi típusbizonyítvány”: az a dokumentum, amellyel a jóváhagyó hatóság 
hivatalosan igazolja, hogy egy bizonyos jármű jóváhagyásban részesült; 

11. „megfelelőségi nyilatkozat”: a gyártó által kiállított, a végrehajtási aktusban 
megadott mintának megfelelő dokumentum, amely azt igazolja, hogy a jármű 
gyártásának idején megfelelt az e rendelet szerint jóváhagyott valamely 
járműtípusnak; 

12. „alapjármű”: e rendelet hatálya alá tartozó jármű, amelyet a többlépcsős típus-
jóváhagyási eljárás kezdeti szakaszában használnak; 

13. „nem teljes jármű”: olyan jármű, amelynek az elkészüléshez még legalább egy 
további gyártási fázison kell keresztülmennie ahhoz, hogy e rendelet vonatkozó 
műszaki követelményeinek megfeleljen; 

14. „befejezett jármű”: a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás eredményeként létrejövő 
olyan jármű, amely megfelel e rendelet vonatkozó műszaki követelményeinek; 

15. „teljes jármű”: olyan jármű, amelyet már nem kell befejezni az e rendelet vonatkozó 
műszaki követelményeinek való megfelelés érdekében; 

16. „rendszer”: olyan berendezések összessége, amelyek a járműben egy vagy több 
meghatározott funkciót látnak el, és amelyre e rendelet, illetve a kapcsolódó, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vagy végrehajtási aktusok követelményei 
vonatkoznak; 

17. „alkatrész”: e rendelet, illetve a kapcsolódó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
vagy végrehajtási aktusok követelményeinek hatálya alá tartozó, valamely jármű 
részét képező olyan berendezés, amelynek típusát a járműtől függetlenül jóvá lehet 
hagyni e rendelet, illetve a kapcsolódó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vagy 
végrehajtási aktusok követelményei alapján; 

18. „önálló műszaki egység”: e rendelet, illetve a kapcsolódó, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok vagy végrehajtási aktusok követelményeinek hatálya alá tartozó, 
valamely jármű részét képező olyan berendezések összessége, amelynek típusát a 
járműtől külön jóvá lehet hagyni e rendelet, illetve a kapcsolódó, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok vagy végrehajtási aktusok követelményei alapján; 
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19. „funkcionális biztonság”: a mechanikus, hidraulikus, pneumatikus, elektromos 
és/vagy elektronikus rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek hibás 
működésének következményeként bekövetkező testi sérülés vagy egészségkárosodás 
elfogadhatatlan kockázatának hiánya; 

20. „kibocsátáscsökkentő berendezés”: a jármű azon alkatrészei, amelyek a 
kipufogógázok és párolgási kibocsátások szabályozására és/vagy csökkentésére 
szolgálnak; 

21. „ülőhely”: olyan hely, amelyre a gyártó nyilatkozata szerint el lehet helyezni egy 
átlagos felnőttnek megfelelő tömegű és méretű próbabábut vagy egy nyerget; 

22. „kompressziós gyújtású motor”: olyan belső égésű motor (rövidítve: CI-motor), 
amely a Diesel-féle égési folyamat elvei szerint működik; 

23. „külső gyújtású motor”: olyan belső égésű motor (rövidítve: PI-motor), amely az 
Otto-ciklusú égési folyamat elvei szerint működik; 

24. „hibrid jármű”: olyan gépjármű, amely hajtását legalább két különböző 
energiaátalakító és két különböző (a járművön elhelyezett) energiatároló rendszer 
biztosítja; 

25. „hibrid hajtású elektromos jármű”: olyan jármű, amely a hajtáshoz a járműben lévő 
következő két tárolt energiaforrásból kap energiát: 

a) fogyó tüzelőanyag, 

b) elektromosenergia-tároló eszköz; 

26. „meghajtás”: belső égésű motor, elektromos motor, bármilyen hibrid alkalmazás 
vagy az említett motortípusok kombinációja, illetve bármilyen más motortípus; 

27. „hatástalanító berendezés”: minden olyan szerkezeti elem, amely a 
kibocsátáscsökkentő vagy a kipufogógáz-utókezelő rendszer bármely részének 
működtetése, modulálása, késleltetése vagy kikapcsolása céljából érzékeli a 
hőmérsékletet, a járműsebességet, a motor-fordulatszámot és/vagy -terhelést, a 
sebességfokozatot, a szívócsőben kialakuló vákuumot vagy bármely más paramétert, 
és amely bizonyos, a jármű szokásos körülmények közötti üzemeltetése és használata 
során ésszerűen várható feltételek mellett csökkenti a kibocsátást szabályozó 
rendszer hatásfokát; 

28. „tartósság”: az alkatrészek és rendszerek azon képessége, hogy megőrizzék 
minőségüket annak érdekében, hogy a VII. mellékletben meghatározott kilométerek 
megtétele után is megfeleljenek a vonatkozó kibocsátási határértékeknek, és a 
funkcionális járműbiztonság – szokásos és rendeltetésszerű használat mellett – a 
jármű teljes élettartamán keresztül biztosított legyen; 

29. „hengerűrtartalom”: 

a) alternáló dugattyús motorok esetében a névleges lökettérfogat; 
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b) forgódugattyús (Wankel-) motorok esetében a névleges lökettérfogat 
kétszerese; 

30. „párolgási kibocsátások”: a gépjármű tüzelőanyag-tároló és -ellátó rendszeréből 
kiszökő szénhidrogéngőzök, amelyek a kipufogógázoktól különböző szénhidrogén-
kibocsátások; 

31. „SHED-vizsgálat” (SHED: sealed house for evaporation determination): a párolgási 
veszteség meghatározására szolgáló, légmentes kamrában végzett járművizsgálat, 
amely során egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott különleges 
párolgáskibocsátási vizsgálatot végeznek; 

32. „gáztüzelőanyag-ellátó rendszer”: gáz-halmazállapotú tüzelőanyag tárolására 
alkalmas tankból és ellátórendszerből, valamint adagoló és szabályozó alkatrészekből 
álló rendszer, amelyeket azért építettek a járműbe, hogy a motor tiszta gázüzemben, 
kettős üzemben vagy többféle tüzelőanyagot hasznosító üzemben cseppfolyós gázzal, 
sűrített földgázzal vagy hidrogénnel működjön; 

33. „szennyező anyag”: a kipufogógázzal kibocsátott szén-monoxid (CO), a nitrogén-
dioxid (NO2) egyenértékben kifejezett nitrogén-oxidok (NOx), a légszennyező 
részecske (PM) és a szénhidrogének (CH), az alábbi arányszámokat feltételezve: 

a) benzin esetében C1H1,85; 

b) gázolaj esetében C1H1,86; 

34. „kipufogógázok”: a jármű kipufogócsövén keresztül kibocsátott szennyező anyagok; 

35. „légszennyező részecskék”: a kipufogógáz azon összetevői, amelyeket legfeljebb 
325 K (52 °C) hőmérsékleten eltávolítanak a hígított kipufogógázból olyan 
szűrőkkel, amelyek leírása egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározott, 
az átlagos kipufogógáz-kibocsátás mérésére szolgáló vizsgálati eljárásban található;  

36. „világszintű motorkerékpár-vizsgálati ciklus” (WMTC: World Motorcycle Testing 
Cycle): az ENSZ-EGB 2. számú globális műszaki előírásában meghatározott, 
világszinten harmonizált laboratóriumi kibocsátásvizsgálati ciklus; 

37. „gyártó”: az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a jóváhagyó hatósággal 
szemben a típus-jóváhagyási vagy engedélyezési eljárás minden vonatkozásáért és a 
gyártás megfelelőségének biztosításáért felelős, továbbá az általa gyártott 
járművekért, rendszerekért, alkatrészekért és önálló műszaki egységekért 
piacfelügyeleti kérdésekben felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy az adott 
személy vagy szervezet közvetlenül részt vesz-e a jóváhagyási eljárás tárgyát képező 
jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység valamennyi gyártási 
szakaszában; 

38. „a gyártó képviselője”: az az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki 
vagy amely a gyártótól jogszerű meghatalmazást kapott arra, hogy képviselje a 
jóváhagyó hatóság előtt, és eljárjon a nevében az e rendelet hatálya alá tartozó 
kérdésekben; 
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39. „importőr”: az az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy, aki vagy 
amely harmadik országból származó járművet, rendszert, alkatrészt vagy önálló 
műszaki egységet értékesít vagy hoz forgalomba az uniós piacon, illetve felelős azok 
forgalomba helyezéséért; 

40. „forgalmazó”: az az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy a szállítói 
láncban – a gyártón és az importőrön kívül –, aki vagy amely harmadik országból 
származó járművet, rendszert, alkatrészt vagy önálló műszaki egységet értékesít vagy 
hoz forgalomba az uniós piacon, illetve felelős azok forgalomba helyezéséért; 

41. „gazdasági szereplő”: a gyártó, a gyártó képviselője, az importőr vagy a forgalmazó; 

42. „jóváhagyó hatóság”: egy tagállam által létrehozott vagy kijelölt és a Bizottságnál 
bejelentett hatóság, amely a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység 
típusjóváhagyásának vagy egy jármű egyedi jóváhagyásának, az engedélyezési 
eljárásnak, valamint a típusbizonyítvány kiadásának és adott esetben 
visszavonásának valamennyi vonatkozásában illetékes, a többi tagállam jóváhagyó 
hatóságával szemben kapcsolattartóként működik, kijelöli a műszaki szolgálatokat, 
és gondoskodik arról, hogy a gyártó teljesítse kötelességeit a gyártás 
megfelelőségével kapcsolatban; 

43. „piacfelügyeleti hatóság”: az egyes tagállamok területén a piacfelügyelet ellátásáért 
felelős nemzeti hatóság;  

44. „nemzeti hatóság”: jóváhagyó hatóság, piacfelügyeleti hatóság vagy bármilyen egyéb 
tagállami hatóság, amely részt vesz és illetékes az e rendelet hatálya alá tartozó 
járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyásában, 
nyilvántartásba vételében vagy behozatalának ellenőrzésében; 

45. „műszaki szolgálat”: valamely tagállam jóváhagyó hatósága által vizsgálati 
laboratóriumnak, illetve megfelelőségértékelő szervnek kinevezett szervezet vagy 
testület, amelynek feladata, hogy a jóváhagyó hatóság nevében vizsgálatokat 
végezzen, illetve elvégezze a kezdeti értékelést, valamint az egyéb vizsgálatokat és 
ellenőrzéseket; 

46. „saját vizsgálat”: az egyes követelményeknek való megfelelés ellenőrzése céljából 
műszaki szolgálatnak kijelölt gyártó saját üzemében elvégzi a vizsgálatokat, rögzíti a 
vizsgálati eredményeket, majd benyújtja a következtetéseket is tartalmazó vizsgálati 
jegyzőkönyvet a jóváhagyó hatósághoz;  

47. „virtuális vizsgálati módszer”: számításokat magában foglaló számítógépes 
szimuláció, amely a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység fizikai 
jelenléte nélkül bemutatja, hogy az adott jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló 
műszaki egység megfelel-e az e rendelet vagy a kapcsolódó, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok és végrehajtási aktusok műszaki követelményeinek; 

48. „fedélzeti diagnosztikai rendszer (OBD: on-board diagnostics)”: olyan 
megfigyelőrendszer, amely azonosítja az alkatrész vagy a rendszer 
meghibásodásának valószínű helyét, számítógépes memóriában tárolja a hibakódokat 
és a környezetre vonatkozó adatokat, ezekről egy általános célú kiolvasótól kapott jel 
alapján jelentést tesz, valamint a műszerfalon található meghibásodásjelzőt 
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bekapcsolva figyelmezteti a járművezetőt a súlyos funkcionális biztonsági és/vagy 
környezeti kockázatokra; 

49. „járműjavítási és -karbantartási információk”: minden olyan információ, amely a 
jármű hibájának megállapításához, a jármű karbantartásához, ellenőrzéséhez, 
időszakos átvizsgálásához, javításához, újraprogramozásához vagy újraindításához 
szükséges, és amelyet a gyártók hivatalos forgalmazóik és szervizeik rendelkezésére 
bocsátanak, az ilyen információk későbbi módosításait és kiegészítéseit is ideértve. 
Ide tartozik a rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek járművekbe 
történő beszereléséhez szükséges valamennyi információ; 

50. „független gazdasági szereplők”: azok a hivatalos forgalmazókon és szervizeken 
kívüli vállalkozások, amelyek a gépjárművek javításában és karbantartásában 
közvetlenül vagy közvetve részt vesznek;  

51. „új jármű”: olyan jármű: 

a) amelyet korábban soha nem vettek nyilvántartásba, vagy 

b) melynek nyilvántartásba vétele az egyedi jóváhagyási kérelem benyújtásának 
idején kevesebb mint 6 hónapra nyúlik vissza; 

52. „kifutó sorozatú jármű”: olyan, készleten lévő jármű, amelyet nem lehet értékesíteni, 
nyilvántartásba venni vagy forgalomba helyezni, mert új műszaki követelmények 
léptek hatályba, és a jármű nem ezek szerint került jóváhagyásra; 

53. „kétkerekű gépjármű”: a kétkerekű motoros kerékpárokat, a kétkerekű segédmotoros 
kerékpárokat és a kétkerekű motorkerékpárokat magában foglaló kétkerekű 
gépjárművek csoportja, rövidítése: PTW; 

54. „motoros tricikli”: az L5e kategóriájú járművek osztályozási kritériumainak 
megfelelő háromkerekű gépjármű,  

55. „négykerekű motorkerékpár”: az L6e vagy L7e kategóriájú járművek osztályozási 
kritériumainak megfelelő négykerekű jármű; 

56. „önegyensúlyozó gép”: labilis egyensúlyi állapoton alapuló olyan járműkoncepció, 
amelyben az egyensúly megtartásához kiegészítő irányítórendszerre van szükség; ide 
tartoznak többek között az egykerekű gépjárművek, illetve a kétkerekű, két 
nyomvonalú gépjárművek; 

57. „közúti kvad”: burkolt közutakon való használatra tervezett, olyan négykerekű 
jármű, amely megfelel az L6Ae kategóriájú, könnyű közúti kvadokra vonatkozó 
feltételeknek vagy az L7Ae kategóriájú, nehéz közúti kvadokra vonatkozó 
feltételeknek; 

58. „pótkocsi”: önálló hajtással nem rendelkező olyan jármű, amelyet arra terveztek és 
gyártottak, hogy egy L kategóriájú jármű vontassa; 

59. „ikerkerekek”: két, ugyanazon tengelyre felszerelt kerék, amelyek egyetlen keréknek 
számítanak, és amelyek talajjal való érintkezési felületének középvonala között mért 
távolság legfeljebb 460 mm; 



HU 22   HU 

60. „nyilvántartásba vétel”: a jármű közigazgatási engedélyben való részesítése a közúti 
forgalomban való – állandó jellegű, ideiglenes vagy rövid időre szóló – forgalomba 
helyezését illetően; ez a jármű azonosítását és sorszámmal (rendszámmal) való 
ellátását is magában foglalja; 

61. „forgalomba helyezés”: az e rendelet hatálya alá tartozó jármű, rendszer, alkatrész 
vagy önálló műszaki egység első rendeltetésszerű használata az Unión belül; 

62. „értékesítés”: bármilyen értékesítés, akár a járműgyártó által a kereskedőnek, akár a 
kereskedő által a végfelhasználónak; 

63. „piacra bocsátás”: a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység 
kereskedelmi tevékenység során – fizetés ellenében vagy ingyenesen – történő 
hozzáférhetővé tétele az Unióban forgalmazás vagy használat céljából; 

64. „forgalomba hozatal”: a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység első 
alkalommal történő hozzáférhetővé tétele az Unióban; 

65. „járműtípus”: olyan járművek csoportja, ideértve egy adott kategória változatait és 
kiviteleit is, amelyek legalább a következő alapvető jellemzők tekintetében nem 
különböznek egymástól: 

a) kategória vagy alkategória; 

b) gyártó; 

c) alváz, alvázkeret, kiegészítő keret, padlólemez vagy más szerkezet, amelyhez a 
fontosabb alkatrészeket rögzítik; 

d) a meghajtás működési elvei;  

e) a gyártó által megadott típusmegnevezés; 

66. „változat”: azok az azonos típusba tartozó járművek, amelyek:  

a) karosszériájának alapvető jellemzői megegyeznek; 

b) meghajtása és meghajtási konfigurációja megegyezik;  

c) motorja, amennyiben egy belső égésű motor a meghajtás részét képezi, 
ugyanazon eljárással működik; 

d) hengereinek száma és elrendezése azonos; 

e) sebességváltójának típusa megegyezik; 

f) menetkész állapotban a tömegének legkisebb és legnagyobb értéke közötti 
különbség nem haladja meg a legkisebb érték 20 %-át; 

g) a megengedett legnagyobb tömegének legkisebb és legnagyobb értéke közötti 
különbség nem haladja meg a legkisebb érték 20 %-át; 
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h) a motor-hengerűrtartalmának (belső égésű motor esetében) legkisebb és 
legnagyobb értéke közötti különbség nem haladja meg a legkisebb érték 
30 %-át; 

i) a motorteljesítményének legkisebb és legnagyobb értéke közötti különbség 
nem haladja meg a legkisebb érték 30 %-át; 

67. „kivitel”: olyan jármű, amely a 27. cikk (10) bekezdésében említett információs 
csomagban szereplő jellemzők egy bizonyos kombinációjával rendelkezik. 

4. cikk 
Járműkategóriák 

1. Az L kategóriájú járművek az alábbi bekezdések és az I. melléklet szerint 
kategóriákba sorolt két-, három- és négykerekű gépjárműveket foglalják magukba; 
ide tartoznak a motoros kerékpárok, a két- és háromkerekű segédmotoros 
kerékpárok, az oldalkocsis motorkerékpárok, a könnyű és nehéz közúti kvadok, 
valamint a könnyű és nehéz mopedautók. 

2. E rendelet alkalmazásában a következő járműkategóriákat és -alkategóriákat kell 
alkalmazni, az I. mellékletben szereplő leírás szerint:  

a) L1e kategóriájú járművek (könnyű kétkerekű gépjárművek), a következő 
alkategóriákra bontva: 

i. L1Ae járművek (motoros kerékpárok); 

ii. L1Be járművek (kétkerekű segédmotoros kerékpárok). 

b) L2e kategóriájú járművek (háromkerekű segédmotoros kerékpárok). 

c) L3e kategóriájú járművek (kétkerekű motorkerékpárok), a következő alkategóriákra 
bontva: 

i. motorkerékpár-teljesítmény53, a következő alábontásban:  

– A1 járművek (kis teljesítményű motorkerékpárok); 

– A2 járművek (közepes teljesítményű motorkerékpárok); 

– A3 járművek (nagy teljesítményű motorkerékpárok); 

ii. legnagyobb tervezési járműsebesség: 

– legfeljebb 130 km/h, 

– nagyobb, mint 130 km/h; 

d) L4e kategóriájú járművek (oldalkocsival rendelkező kétkerekű motorkerékpárok). 

                                                 
53 HL L 403., 2006.12.30., 2006/126/EK irányelv a vezetői engedélyekről (átdolgozott szöveg), 21. oldal, 

teljesítménymeghatározások, A1 és A2 kategória.  
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e) L5e kategóriájú járművek (motoros triciklik), a következő alkategóriákra bontva: 

i. L5Ae járművek (triciklik); 

ii. L5Be járművek (kereskedelmi hasznosítású triciklik), a következő 
alábontásban: 

– L5Be – U járművek: üzleti hasznosítású, kizárólag áruszállításra tervezett 
triciklik; 

– L5Be – P járművek: elsősorban személyszállításra tervezett és használt 
járművek.  

f) L6e kategóriájú járművek (könnyű négykerekű motorkerékpárok), a következő 
alkategóriákra bontva: 

i. L6Ae járművek (könnyű közúti kvadok); 

ii. L6Be járművek (könnyű mopedautók), a következő csoportokra bontva: 

– L6Be – U járművek: üzleti hasznosítású, kizárólag áruszállításra tervezett 
járművek; 

– L6Be – P járművek: elsősorban személyszállításra tervezett és használt 
járművek. 

g) L7e kategóriájú járművek (nehéz négykerekű motorkerékpárok), a következő 
alkategóriákra bontva: 

i. L7Ae járművek (nehéz közúti kvadok); 

ii. L7Be járművek (nehéz mopedautók), a következő csoportokra bontva: 

– L7Be – U járművek: üzleti hasznosítású, kizárólag áruszállításra tervezett 
járművek; 

– L7Be – P járművek: elsősorban személyszállításra tervezett és használt 
járművek. 

3. A (2) bekezdésben felsorolt L kategóriájú járműveket a jármű meghajtása szerint a 
következő alosztályokba lehet sorolni: 

a) belső égésű motor hajtja meg: 

– kompressziós gyújtás (CI); 

– külső gyújtás (PI); 

b) külső égésű motor, turbina vagy forgódugattyús motor hatja meg; az ilyen 
meghajtással rendelkező járművet a környezeti és funkcionális biztonsági 
követelményeknek való megfelelés szempontjából azonosnak kell tekinteni a 
külső gyújtású belső égésű motorral meghajtott járművel; 
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c) elősűrített levegővel működő motor hajtja meg, és a kibocsátott szennyező 
anyagok és/vagy inert gázok szintje nem haladja meg a környezeti levegőre 
jellemző szinteket; az ilyen járművet – a funkcionális biztonsági 
követelmények, valamint a tüzelőanyag-tárolás és -ellátás szempontjából – 
gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal működő járműnek kell tekinteni; 

d) elektromos motor hajtja meg; 

e) hibrid jármű, amely az előző a), b) c) vagy d) albekezdésekben említett 
meghajtási konfigurációkat, illetve azok többszörös kombinációit egyesíti, 
például több belső égésű és/vagy elektromos motort. 

4. Az L kategóriájú járművek (2) bekezdésben említett kategorizációja tekintetében: az 
a jármű, amelyik azért nem tartozik bizonyos kategóriába, mert a vonatkozó 
feltételek legalább egyikét túllépi, a következő olyan kategóriába sorolandó, amely 
tekintetében megfelel a feltételeknek. Ez a kategóriák és alkategóriák következő 
csoportjaira érvényes: 

a) az L1e kategóriára az L1Ae és L1Be alkategóriáival együtt, valamint az L3e 
kategóriára az L3e - A1, L3e - A2 és L3e - A3 alkategóriáival együtt; 

b) az L2e kategóriára és az L5e kategóriára, ez utóbbi L5Ae és L5Be 
alkategóriáival együtt; 

c) az L6e kategóriára, az L6Ae és L6Be alkategóriáival együtt, valamint az L7e 
kategóriára az L7Ae és L7Be alkategóriáival együtt; 

d) a gyártó által javasolt és a típusjóváhagyó hatóság által jóváhagyott kategóriák 
és/vagy alkategóriák bármely egyéb logikus sorára. 

II. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 

5. cikk 
A tagállamok és a nemzeti hatóságok általános kötelezettségei 

1. A tagállamok e rendeletnek megfelelően létrehozzák és kijelölik a jóváhagyási 
ügyekben illetékes típus-jóváhagyási hatóságokat, valamint a piacfelügyeleti 
ügyekben illetékes piacfelügyeleti hatóságokat. A tagállamok a 68. cikknek 
megfelelően bejelentik a Bizottságnak az említett hatóságok létrehozását, illetve 
kijelölését. 

A jóváhagyó hatóságokra és piacfelügyeleti hatóságokra vonatkozó értesítés 
tartalmazza a hatóságok nevét, címét – beleértve az elektronikus címét is – és 
felelősségi körét. 

2. A nemzeti hatóságok csak azon járművek, alkatrészek és önálló műszaki egységek 
értékesítését, nyilvántartásba vételét és forgalomba helyezését engedélyezik, amelyek 
megfelelnek e rendelet követelményeinek. 
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3. Amennyiben a járművek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek megfelelnek e 
rendelet követelményeinek, a jóváhagyó hatóságok nem tiltják meg, korlátozzák 
vagy akadályozzák nyilvántartásba vételüket, értékesítésüket, forgalomba 
helyezésüket és közúti forgalomban való használatukat olyan okokból, amelyek a 
járművek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek e rendelet hatálya alá tartozó 
szerkezeti vagy működési kérdéseivel kapcsolatosak. 

4. A tagállamok az uniós piacra belépő járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló 
műszaki egységek piacfelügyeletét és ellenőrzését a 765/2008/EK rendelet 
III. fejezetének megfelelően megszervezik és elvégzik. 

6. cikk 
A jóváhagyó hatóságok általános kötelezettségei 

1. A jóváhagyó hatóságok biztosítják, hogy a jóváhagyást kérelmező gyártók eleget 
tegyenek az e rendelet szerinti kötelezettségeiknek. 

2. A jóváhagyó hatóságok csak azon járműveket, rendszereket, alkatrészeket vagy 
önálló műszaki egységeket hagyják jóvá, amelyek megfelelnek e rendelet 
követelményeinek. 

7. cikk 
A gyártók általános kötelezettségei 

1. A gyártó biztosítja, hogy a járműveket, rendszereket, alkatrészeket és önálló műszaki 
egységeket értékesítésük vagy forgalomba helyezésük során az ebben a rendeletben, 
valamint az e rendelet szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban és 
végrehajtási aktusokban meghatározott követelmények szerint hagyják jóvá, és 
gyártásuk is ezeknek megfelelően történjen. A többlépcsős típus-jóváhagyási 
eljárásban minden gyártó felelős az általa irányított gyártási szakaszban hozzáadott 
rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek jóváhagyásáért és gyártásuk 
megfelelőségéért. A korábbi gyártási szakaszokban már jóváhagyott alkatrészeket 
vagy rendszereket módosító minden gyártó felelős ezen alkatrészek és rendszerek 
jóváhagyásáért és gyártásuk megfelelőségéért.  

2. Az a gyártó, amely a nem teljes járművet úgy módosítja, hogy a jármű a módosítást 
követően más kategóriába tartozik, és következésképpen más jogi követelmények 
érvényesek rá, mint a jóváhagyás korábbi szakaszában, az új követelményeknek való 
megfelelőségért is felel. 

3. Az e rendelet hatályába tartozó járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki 
egységek jóváhagyása céljából az Unión kívül letelepedett gyártó a jóváhagyó 
hatóság előtti képviselete céljából egyetlen képviselőt hatalmaz fel; e képviselőnek 
az Unióban van a székhelye. 

4. Az Unión kívül letelepedett gyártó piacfelügyeleti célokra is felhatalmaz képviselőt, 
aki lehet a második bekezdésben említett képviselő, vagy egy másik képviselő is. 

5. A gyártó felelősséggel tartozik a jóváhagyó hatóságnak a jóváhagyási eljárás minden 
vonatkozásáért és a gyártás megfelelőségének biztosításáért, függetlenül attól, hogy a 
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gyártó közvetlenül részt vesz-e a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki 
egység gyártásának valamennyi szakaszában. 

6. A gyártó biztosítja azon eljárások működését, amelyek sorozatgyártás esetén a 
megfelelőséget fenntartják. A jármű, a rendszer, az alkatrész vagy az önálló műszaki 
egység kialakításának vagy jellemzőinek módosításait, illetve azon követelmények 
módosításait, amelyeknek egy jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység 
a megfelelőségi nyilatkozat szerint megfelel, kellőképpen figyelembe kell venni.  

7. A 37. cikk szerint a járműveken, rendszereken, alkatrészeken vagy önálló műszaki 
egységeken feltüntetett előírt jelzéseken és típus-jóváhagyási jeleken kívül a gyártó a 
nevét, bejegyzett márkanevét vagy bejegyzett védjegyét, valamint az elérhetőségét is 
megadja a járműveken, a rendszereken, az alkatrészeken vagy az önálló műszaki 
egységeken, illetve amennyiben ez a rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki 
egységek esetében nem lehetséges, akkor azok csomagolásán vagy egy őket kísérő 
dokumentumon. A címnek egyetlen olyan pontot kell megjelölnie, ahol a gyártóval 
kapcsolatba lehet lépni. 

8. A gyártó biztosítja, hogy mindaddig, amíg egy járműért, rendszerért, alkatrészért 
vagy önálló műszaki egységért ő felel, a tárolási vagy szállítási feltételek ne 
veszélyeztessék az e rendeletben meghatározott követelményeknek való 
megfelelőségét. 

8. cikk 
A gyártók kötelezettségei a járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek 

megfelelőségével kapcsolatban 

1. Az a gyártó, aki úgy véli vagy okkal feltételezi, hogy az értékesített vagy forgalomba 
helyezett jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység nem felel meg 
ennek a rendeletnek, illetve az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusoknak vagy végrehajtási aktusoknak, haladéktalanul megteszi az ahhoz 
szükséges kiigazító intézkedéseket, hogy az említett jármű, rendszer, alkatrész vagy 
önálló műszaki egység megfelelősége helyreálljon, illetve szükség szerint kivonja a 
forgalomból vagy visszahívja azokat.  

2. Ha a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység kockázatot jelent, a 
gyártó haladéktalanul tájékoztatja erről azon tagállamok piacfelügyeleti és jóváhagyó 
hatóságait, amelyekben a járművet, rendszert, alkatrészt vagy önálló műszaki 
egységet értékesítették vagy forgalomba helyezték, részletesen kitérve a meg nem 
felelésre és a meghozott kiigazító intézkedésekre.  

3. A gyártó a 25. cikkben említett adatközlő mappa és a 36. cikkben említett 
megfelelőségi nyilatkozatok elérhetőségét legalább 10 éven keresztül biztosítja a 
jóváhagyó hatóságok számára.  

4. A gyártó az illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére a hatóság tagállamának 
valamelyik hivatalos nyelvén a hatóság rendelkezésére bocsát minden olyan 
információt és dokumentációt, amely a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló 
műszaki egység megfelelőségének bizonyításához szükséges. A gyártó a nemzeti 
hatóság kérésére együttműködik vele az értékesített, nyilvántartásba vett vagy 
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forgalomba helyezett járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki 
egységek jelentette kockázatok megszüntetésére irányuló minden intézkedésben. 

9. cikk 
A gyártók képviselőinek piacfelügyeleti kötelezettségei 

A gyártó piacfelügyeleti ügyekben felhatalmazott képviselője a gyártótól kapott 
megbízásban meghatározott feladatokat látja el. A felhatalmazás legalább az alábbiak 
elvégzésére jogosítja a gyártó képviselőjét: 

(1) a 25. cikkben említett adatközlő mappa és a 36. cikkben említett megfelelőségi 
nyilatkozatok elérhetőségét legalább 10 éven keresztüli biztosítja a jóváhagyó 
hatóságok számára; 

(2) a jóváhagyó hatóság indokolt kérésére minden olyan információt és 
dokumentációt annak rendelkezésére bocsát, amely a jármű, rendszer, alkatrész 
vagy önálló műszaki egység megfelelőségének alátámasztásához szükséges; 

(3) a piacfelügyeleti és/vagy jóváhagyó hatóságok kérésére együttműködik 
azokkal a hatáskörükbe tartozó járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló 
műszaki egységek jelentette kockázatok megszüntetésére irányuló minden 
intézkedéssel kapcsolatban. 

10. cikk 
Az importőrök általános kötelezettségei 

1. Az importőr az uniós piacon csak a jogszabályoknak megfelelő járműveket, 
rendszereket, alkatrészeket vagy önálló műszaki egységeket értékesíthet vagy vehet 
nyilvántartásba. 

2. A jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység értékesítését, 
nyilvántartásba vételét vagy forgalomba helyezését megelőzően az importőr 
biztosítja, hogy a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység EU-
típusjóváhagyása megtörténjen. Az importőr biztosítja, hogy a 27. cikk 
(10) bekezdésében említett információs csomag megfeleljen az előírásoknak, a 
járművön, rendszeren, alkatrészen vagy önálló műszaki egységen fel legyen tüntetve 
az előírt jóváhagyási jel, meglegyenek a megfelelő kísérő dokumentumok, és a 
7. cikk (7) bekezdésének követelményei teljesüljenek, és a gyártó eleget tegyen a 
7. cikk (6) bekezdésének. 

3. Ha az importőr úgy véli vagy okkal feltételezi, hogy egy jármű, rendszer, alkatrész 
vagy önálló műszaki egység nem felel meg e rendelet követelményeinek, különösen 
a vonatkozó típusjóváhagyásnak, akkor addig nem értékesítheti és nem veheti 
nyilvántartásba az érintett járművet, rendszert, alkatrészt vagy önálló műszaki 
egységet, amíg annak megfelelősége nem biztosított. Továbbá, ha úgy véli vagy 
okkal felételezi, hogy a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység 
kockázatot jelent, tájékoztatja erről a gyártót, valamint a piacfelügyeleti és jóváhagyó 
hatóságokat.  
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4. Az importőr a nevét, bejegyzett márkanevét vagy bejegyzett védjegyét, valamint az 
elérhetőségét is feltünteti a járművön, rendszeren, alkatrészen vagy az önálló 
műszaki egységen, illetve amennyiben ez a rendszerek, alkatrészek vagy önálló 
műszaki egységek esetében nem lehetséges, akkor azok csomagolásán vagy egy őket 
kísérő dokumentumon. 

5. Az importőr biztosítja, hogy – amint azt az 59. cikk előírja – a járművet, rendszert, 
alkatrészt vagy önálló műszaki egységet az előírt útmutató és információk kísérjék, 
amelyeket az érintett tagállamok hivatalos nyelvén szövegeztek meg.  

6. Az importőr biztosítja, hogy mindaddig, amíg egy járműért, rendszerért, alkatrészért 
vagy önálló műszaki egységért ő felel, a tárolási vagy szállítási feltételek ne 
veszélyeztessék az e rendeletben meghatározott követelményeknek való 
megfelelőségét. 

7. Ha a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység jelentette kockázatok 
miatt indokolt, az importőr a fogyasztók egészségvédelme és biztonsága érdekében 
kivizsgálja a panaszokat, szükség esetén nyilvántartást vezet a nem megfelelő 
járművekkel, rendszerekkel, alkatrészekkel vagy önálló műszaki egységekkel 
kapcsolatos panaszokról és visszahívásokról, és folyamatosan tájékoztatja a 
forgalmazót e nyomon követés eredményeiről. 

11. cikk 
Az importőrök kötelezettségei a járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló 

műszaki egységek megfelelőségével kapcsolatban  

1. Az az importőr, aki úgy véli vagy okkal feltételezi, hogy az értékesített vagy 
nyilvántartásba vett jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység, 
amelynek forgalomba helyezéséért ő felel, nem felel meg ennek a rendeletnek, 
haladéktalanul megteszi az ahhoz szükséges kiigazító intézkedéseket, hogy az 
említett jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység megfelelősége 
helyreálljon, illetve szükség szerint kivonja a forgalomból vagy visszahívja azokat.  

2. Ha a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység kockázatot jelent, az 
importőr haladéktalanul tájékoztatja erről azon tagállamok piacfelügyeleti és 
jóváhagyó hatóságait, amelyek piacán a járművet, rendszert, alkatrészt vagy önálló 
műszaki egységet elérhetővé tették, részletesen kitérve a meg nem felelésre és a 
meghozott kiigazító intézkedésekre.  

3. Az importőr 10 évig biztosítja, hogy a megfelelőségi nyilatkozat egy példánya a 
piacfelügyeleti és jóváhagyó hatóságok rendelkezésére álljon, továbbá gondoskodik 
arról, hogy a 27. cikk (10) bekezdésében említett információs csomagot a hatóságok 
kérésére a rendelkezésükre lehessen bocsátani. 

4. Az importőr a nemzeti hatóság indokolt kérésére a hatóság tagállamának valamelyik 
hivatalos nyelvén a hatóság rendelkezésére bocsát minden olyan információt és 
dokumentációt, amely a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység 
megfelelőségének bizonyításához szükséges. Az importőr a hatóság kérésére 
együttműködik vele azon járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki 
egységek jelentette kockázatok megszüntetésére irányuló minden intézkedésben, 
amelyeket az importőr értékesített vagy vett nyilvántartásba, illetve amelyek 
fogalomba helyezéséért az importőr felel. 
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12. cikk 
A forgalmazók általános kötelezettségei 

1. A forgalmazó kellő gondossággal jár el a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló 
műszaki egység értékesítésére, nyilvántartásba vételére vagy forgalomba helyezésére 
vonatkozó követelményekkel kapcsolatban. 

2. A jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység értékesítése, 
nyilvántartásba vétele vagy forgalomba helyezése előtt a forgalmazó ellenőrzi, hogy 
a járművön, rendszeren, alkatrészen vagy önálló műszaki egységen elhelyezték-e a 
hatóságilag előírt táblát vagy a típus-jóváhagyási jelet, továbbá a járművet, rendszert, 
alkatrészt vagy önálló műszaki egységet az előírt dokumentumok és útmutató 
kísérik-e, amelyeket azon tagállam hivatalos nyelvén szövegeztek meg, amelyben a 
járművet, rendszert, alkatrészt vagy önálló műszaki egységet értékesítik, 
nyilvántartásba veszik vagy forgalomba helyezik, valamint az importőr eleget tett-e a 
7. cikk (6) és (7) bekezdésében, valamint a 10. cikk (4) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek.  

3. A forgalmazó biztosítja, hogy mindaddig, amíg egy járműért, rendszerért, 
alkatrészért vagy önálló műszaki egységért ő felel, a tárolási vagy szállítási feltételek 
ne veszélyeztessék az e rendeletben meghatározott követelményeknek való 
megfelelőségét. 

13. cikk 
A forgalmazók kötelezettségei a járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki 

egységek megfelelőségével kapcsolatban  

1. Ha a forgalmazó úgy véli vagy okkal feltételezi, hogy egy jármű, rendszer, alkatrész 
vagy önálló műszaki egység nem felel meg e rendelet követelményeinek, akkor 
addig nem értékesítheti és nem veheti nyilvántartásba az érintett járművet, rendszert, 
alkatrészt vagy önálló műszaki egységet, és mindaddig meg kell akadályoznia 
forgalomba helyezését, amíg annak megfelelősége nem biztosított. 

2. Az a forgalmazó, aki úgy véli vagy okkal feltételezi, hogy az értékesített vagy 
nyilvántartásba vett jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység, 
amelynek forgalomba helyezéséért ő felel, nem felel meg ennek a rendeletnek, 
gondoskodik az ahhoz szükséges kiigazító intézkedések meghozataláról, hogy az 
említett jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység megfelelősége 
helyreálljon, illetve szükség szerint kivonja a forgalomból vagy visszahívja azokat.  

3. Ha a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység kockázatot jelent, a 
forgalmazó haladéktalanul tájékoztatja erről azon tagállamok piacfelügyeleti és 
jóváhagyó hatóságait, ahol a járművet, rendszert, alkatrészt vagy önálló műszaki 
egységet értékesítette, nyilvántartásba vette vagy forgalomba helyezéséért felelős 
volt, valamint a gyártót és importőrt, részletesen kitérve a meg nem felelésre és a 
meghozott kiigazító intézkedésekre.  

4. A forgalmazó a nemzeti hatóság indokolt kérésére minden olyan információt és 
dokumentációt a hatóság rendelkezésére bocsát, amely a jármű, rendszer, alkatrész 
vagy önálló műszaki egység megfelelőségének bizonyításához szükséges. A 
forgalmazó a nemzeti hatóság kérésére együttműködik vele az általa értékesített, 
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nyilvántartásba vett, illetve azon járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló 
műszaki egységek jelentette kockázatok megszüntetésére irányuló minden 
intézkedésben, amelyek forgalomba helyezéséért ő felelt.  

14. cikk 
Az importőrök és forgalmazók további kötelezettségei 

E rendelet alkalmazásában az importőr vagy forgalmazó is gyártónak minősül, és a 
7–9. cikkben megállapított kötelezettségek vonatkoznak rá, amennyiben az importőr 
vagy a forgalmazó a saját neve vagy márkaneve alatt értékesít vagy nyilvántartásba 
vesz egy járművet, rendszert, alkatrészt vagy önálló műszaki egységet, illetve felelős 
azok forgalomba helyezéséért, vagy oly mértékben módosít egy már értékesített, 
nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett járművet, rendszert, alkatrészt vagy 
önálló műszaki egységet, hogy fennáll az a lehetőség, hogy az a vonatkozó 
követelményeknek többé nem felel meg. 

15. cikk 
A gazdasági szereplők azonosítása 

A gazdasági szereplő tíz éven keresztül köteles gondoskodni arról, hogy a 
piacfelügyeleti és jóváhagyó hatóságok kérésére meg tudja adni a következők 
azonosító adatait: 

(1) minden olyan gazdasági szereplő, akitől járművet, rendszert, alkatrészt vagy 
önálló műszaki egységet szerzett be; 

(2) minden olyan gazdasági szereplő, akinek járművet, rendszert, alkatrészt vagy 
önálló műszaki egységet szállított. 

III. FEJEZET 
ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEK  

16. cikk  
Általános alapvető követelmények 

1. Az L kategóriájú járműveknek és az azokba szánt rendszereknek, alkatrészeknek és 
önálló műszaki egységeknek meg kell felelniük a II–VIII. mellékletben felsorolt 
követelményeknek. 

2. A Bizottság a biztonság és a környezetvédelem magas szintjének biztosítása 
érdekében csak az e rendelet VI. és VII. mellékletében felsorolt környezeti határ- és 
küszöbértékeken kívüli követelmények tekintetében határoz meg a 76., 77. és 78. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban részletes műszaki 
követelményeket, köztük adott esetben vizsgálati eljárásokat és határértékeket. 
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17. cikk 
A hatástalanító berendezésekre vonatkozó tilalom  

A biztonságot vagy az elektromos összeférhetőséget csökkentő, a fedélzeti 
diagnosztikai, a hangtompító vagy szennyezőanyagkibocsátás-csökkentő rendszerek 
hatását befolyásoló hatástalanító rendszerek használata tilos. Nem tekintendő 
hatástalanító berendezésnek az a szerkezeti elem, amellyel kapcsolatban a következő 
feltételek bármelyike teljesül: 

(1) a berendezés használata a motor sérülés vagy baleset elleni védelme és a jármű 
biztonságos üzemeltetése szempontjából indokolt; 

(2) a berendezés csak addig üzemel, amíg arra a motorindításhoz szükség van; 

(3) az üzemelési feltételek nagyrészt azon vizsgálati eljárások részét képezik, 
amelyek annak ellenőrzésére szolgálnak, hogy a jármű megfelel-e ennek a 
rendeletnek, illetve a kapcsolódó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak és 
végrehajtási aktusoknak. 

18. cikk 
A járművek erőátviteli rendszerének módosítására vonatkozó intézkedések 

1. „Erőátviteli rendszer”: a jármű azon alkatrészei és rendszerei, amelyek a hajtóerőt 
létrehozzák és az útfelületre továbbítják, ideértve a motor(oka)t, a motorvezérlő 
rendszereket vagy bármilyen más vezérlőmodult, a kibocsátáscsökkentő 
berendezéseket, a hajtóművet és vezérlőberendezését, amely vagy hajtótengely, vagy 
szíjhajtás, vagy lánchajtás, a differenciálművet, a végső áttételt és a meghajtott kerék 
gumiabroncsát (sugár). 

2. Az L kategóriájú járművek tekintetében célirányos intézkedéseket kell hozni, 
amelyek megakadályozzák a jármű erőátviteli berendezésére irányuló szakszerűtlen 
beavatkozást; ezeket az intézkedéseket egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
kell meghatározni, műszaki követelmények és specifikációk formájában, amelyek 
célja:  

a) azon módosítások megakadályozása, amelyek veszélyeztethetik a biztonságot, 
különösen azáltal, hogy az erőátviteli berendezésen végzett szakszerűtlen 
beavatkozással növelik a jármű teljesítményét a gyártó által típusjóváhagyáskor 
bejelentett legnagyobb forgatónyomaték és/vagy a legnagyobb hasznos 
teljesítmény és/vagy a legnagyobb járműsebesség növelése érdekében, és/vagy 

b) a környezeti károk megelőzése. 

3. A Bizottság a (2) bekezdésben említett intézkedések tekintetében szükséges 
különleges követelményeket egy, a 76., 77. és 78. cikknek megfelelően elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban határozza meg.  

4. Az erőátviteli rendszer módosítását követően a járműnek meg kell felelnie a kezdeti 
– illetve adott esetben az új – járműkategóriára és -alkategóriára vonatkozó műszaki 
követelményeknek, amelyek az eredeti jármű értékesítésekor, nyilvántartásba 
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vételekor vagy forgalomba helyezésekor hatályban voltak, ideértve a követelmények 
legutóbbi módosításait is.  

19. cikk 
A fedélzeti diagnosztikai rendszerekre vonatkozó általános követelmények 

1. A 82. cikk második albekezdésében említett időpont után négy évvel minden L1Be, 
L3e, L5e, L6Ae és L7Ae alkategóriájú új járművet fel kell szerelni a fedélzeti 
diagnosztikai rendszer első fázisával (OBD I), amely megfigyeli és kijelzi az 
áramkör folytonosságát, a rövidzárlatokat, az áramkörszakadást, illetve a motor- és a 
járművezérlő rendszerek áramköri racionalitását. 

2. A 82. cikk második albekezdésében említett időpont után hat évvel minden L6Be és 
L7Be alkategóriájú új járművet fel kell szerelni a fedélzeti diagnosztikai rendszer 
első fázisával. 

3. A 82. cikk második albekezdésében említett időpont után nyolc évvel minden új 
járművet fel kell szerelni a fedélzeti diagnosztikai rendszer első fázisával.  

4. A bizottsági határozattal történő megerősítést követően a 21. cikk (4) bekezdésének 
megfelelően a 82. cikk második albekezdésében említett időpont után nyolc évvel 
minden L1Be, L3e, L5e, L6Ae és L7Ae (al)kategóriájú járművet ezenkívül fel kell 
szerelni a fedélzeti diagnosztikai rendszer második fázisával (OBD II), amely az 
OBD I-et kiegészítve nem csak a teljes meghibásodásokat figyeli, hanem a 
rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek működésének romlását a 
jármű élettartama alatt, feltéve, hogy a rendszer költséghatékonyságát a 21. cikk (4) 
és (5) bekezdésében említett környezeti hatástanulmány alátámasztja. 

5. Az OBD-rendszerrel kapcsolatos, részletes kibocsátási határértékeket a VI(B) 
melléklet határozza meg.  

6. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 76., 77. és 78. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el, amely – a funkcionális biztonság és 
a környezetvédelem magas szintje érdekében, valamint azért, hogy minden 
járműjavító ugyanazokhoz a járműjavítási és -karbantartási információkhoz férhessen 
hozzá – meghatározza a fedélzeti diagnosztikára vonatkozó követelményeket, köztük 
a fedélzeti diagnosztikai rendszerek funkcionális követelményeit, valamint az (1)–(5) 
bekezdésben felsorolt szempontokra vonatkozó vizsgálati eljárásokat. 

20. cikk  
A járművek funkcionális biztonságára vonatkozó követelmények 

1. A gyártó biztosítja, hogy a járműveket úgy tervezzék, gyártsák és szereljék össze, 
hogy azok a lehető legkisebb sérülési veszélyt jelentsék a bennük tartózkodókra és 
más közlekedőkre nézve. A jármű funkcionális biztonsága a jármű teljes élettartama 
alatt biztosított kell, hogy legyen, amennyiben a járművet a szokásos vagy 
rendeltetésszerű feltételek mellett használják. 

2. A gyártó biztosítja, hogy a járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki 
egységek megfeleljenek a II. és VII. mellékletben meghatározott vonatkozó 
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követelményeknek, valamint a felhatalmazáson alapuló jogi aktusban előírt vizsgálati 
eljárásoknak és teljesítménykövetelményeknek. 

3. Az (1) és (2) bekezdésben említett követelmények érvényesek a járművekre, 
rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre is, amennyiben ez a 
rendelet a vonatkozó járműkategóriára érvényesnek nyilvánítja őket.  

4. A biztonság magas szintjének biztosítása érdekében a Bizottság a 76., 77. és 78. 
cikknek megfelelően egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusban különös 
követelményeket, köztük vizsgálati eljárásokat és határértékeket határoz meg a 
járművek funkcionális biztonságára vonatkozóan. 

21. cikk 
A környezeti teljesítményre vonatkozó követelmények 

1. A gyártó biztosítja, hogy a járműveket úgy tervezzék, gyártsák és szereljék össze, 
hogy azok a lehető legkisebb hatást gyakorolják a környezetre. A gyártó biztosítja 
továbbá, hogy a jóváhagyott típusú járművek teljes élettartamuk alatt megfeleljenek 
az V., VI. és VII. mellékletben meghatározott környezeti követelményeknek. 

2. A gyártó biztosítja, hogy a járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki 
egységek megfeleljenek a (12) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusban meghatározásra kerülő vizsgálati eljárásoknak és vizsgálati 
követelményeknek. 

3. A gyártó biztosítja a tartóssági követelmények ellenőrzésére szolgáló típus-
jóváhagyási követelményeknek való megfelelést. A gyártó választhat, hogy a 
tartósság vizsgálatára szolgáló alábbi eljárások közül melyikkel igazolja a 
típusjóváhagyó hatóság előtt a jóváhagyott típusú jármű környezeti teljesítményének 
tartós voltát: 

a) a járművek tényleges tartóssági vizsgálata a VII. melléklet A részében 
meghatározott távolság megtételével, és annak igazolása a típusjóváhagyó 
hatóság előtt, hogy az ebben a rendeletben és a kapcsolódó, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokban és végrehajtási aktusokban előírt környezeti 
követelmények aközben is teljesülnek, mialatt a jármű az említett távolságot 
megteszi (rendszeres időközönként mérve), valamint az említett távolság 
megtétele után is; 

b) a VII. melléklet B részében meghatározott romlási tényezők szorzása egy olyan 
jármű környezeti vizsgálati eredményeivel, amely több mint 100 km-t megtett, 
miután a gyártósorról lekerülve először elindították; a kapott eredmények 
alacsonyabbak kell, hogy legyenek, mint a VI. melléklet A részében 
meghatározott környezeti határértékek;  

és bizonyítja a következőket: 

– A gyártó ebben az eljárásban a jármű környezeti teljesítményét olyan 
járművön mutatja be a típusjóváhagyó hatóságnak, amely több mint 100 
km-t megtett, miután a gyártósorról lekerülve először elindították, és 
gyorsan öregített rendszerekkel és alkatrészekkel van felszerelve; 
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– Amennyiben a gyártó ezt az eljárást használja, be kell bizonyítania a 
típusjóváhagyó hatóságnak, hogy az a) és b) bekezdésben meghatározott 
két tartósságvizsgálati eljárás között érvényes összefüggés áll fenn.  

4. A Bizottság legkésőbb 2016. január 1-jéig átfogó környezeti hatástanulmányt készít. 
A tanulmányban értékeli a levegőminőséget és az L kategóriájú járművek által 
kibocsátott szennyező anyagok arányát, és kitér az V. mellékletben felsorolt I., IV., 
V., VII. és VIII. vizsgálattípusokkal kapcsolatos követelményekre is. Azzal a céllal, 
hogy végleges politikai intézkedéseket határozzon meg – megerősítve az Euro 5 
norma IV. mellékletben említett végrehajtási dátumait (az L3e kategóriájú 
motorkerékpárok tekintetében az Euro 6 norma dátumait), az V. mellékletben, 
továbbá a VI. melléklet A3, B2 és C2 részében meghatározott környezeti 
követelményeket, valamint a VII. mellékletben az Euro 5 szint (az L3e kategóriájú 
motorkerékpárok tekintetében Euro 6 szint) tekintetében meghatározott megtett 
kilométerek utáni tartósságot és romlási tényezőket –, a tanulmány összegyűjti és 
értékeli a legújabb tudományos adatokat, kutatási eredményeket, modelleket és a 
költséghatékonysági adatokat. 

5. A környezeti hatásvizsgálat megállapításai alapján a Bizottság megerősíti: 

a) az Euro 5 szint (az L3e kategóriájú motorkerékpárok tekintetében Euro 6 szint) 
IV. mellékletben említett végrehajtási dátumait; 

b) a VI. melléklet A3 részében említett Euro 5 norma kibocsátási határértékeit (az 
L3e kategóriájú motorkerékpárok tekintetében Euro 6) és a VI. melléklet B2 
részében említett OBD-küszöbértékeket; 

c) azt, hogy minden új L3e, L5e, L6Ae és L7Ae (al)kategóriájú járművet az Euro 
5 szinten (az L3e kategóriájú motorkerékpárok tekintetében Euro 6 szinten) az 
OBD első fázisa mellett fel kell szerelni az OBD második fázisával is; 

d) azt, hogy Euro 5 szinten (az L3e kategóriájú motorkerékpárok tekintetében 
Euro 6 szinten) be kell vezetni a használatban lévő járművek megfelelőségi 
vizsgálatára vonatkozó követelményeket, valamint az L kategóriájú járművek 
mely alkategóriáira kell bevezetni a használatban lévő járművek megfelelőségi 
vizsgálatát, és mikorra kell kötelezővé tenni minden L kategóriájú jármű 
tekintetében. A „használatban lévő járművek megfelelőségének” vizsgálata úgy 
történik, hogy a forgalomba helyezett járműállományból az adott járművet 
képviselő járműveket választanak ki, és ellenőrzik rajtuk, hogy a gyártó által e 
rendelet szerint meghozott műszaki intézkedések a jármű szokásos élettartama 
alatt és szokásos használati feltételek mellett továbbra is szavatolják-e a 
kipufogógázok és párolgási kibocsátások hatékony korlátozását, valamint a 
funkcionális biztonsági intézkedések és a kapcsolódó biztonsági szintek 
betartását; 

e) az L1Ae, L1Be, L2e, L5Be, L6Be és L7Be (al)kategóriák közül az Euro 5 
szinten melyiken kell csupán SHED-vizsgálatot végezni, illetve másik 
lehetőségként melyiken kell csak tüzelőanyagtartály- és csőrendszer-szivárgási 
vizsgálatot végezni, a VI. melléklet C2 részében felsorolt vizsgálati 
határértékek figyelembevételével; 
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f) a VII. melléklet A részében említett, megtett kilométerek utáni tartósság 
vizsgálatát az Euro 5 szint tekintetében, valamint a VII. melléklet B részében 
említett romlási tényezőket az Euro 5 szint tekintetében (az L3e kategóriájú 
motorkerékpárok tekintetében Euro 6 szint); 

g) a kivitelezhetőséget, a kapcsolódó végrehajtási dátumot, valamint azt, hogy 
mely (al)kategóriák tekintetében kell az Euro 5 szinten (az L3e kategóriájú 
motorkerékpárok tekintetében Euro 6 szinten) túl a cikluson kívüli 
kibocsátásokra vonatkozó követelményeket bevezetni. 

6. Az V. mellékletben felsorolt (I–VIII. vizsgálattípus) környezeti követelmények a 
teljes mértékben elektromos meghajtású járművekre és/vagy a csak elősűrített 
levegővel meghajtott járművekre nem vonatkoznak. Az említett járműveknek – azért, 
hogy meghibásodásuk esetén a hiba elhárítása ne okozzon nehézséget – a fedélzeti 
diagnosztikai rendszerekre vonatkozó azon működési követelményeknek kell 
megfelelniük, amelyeket egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus határoz meg. 

7. A gázüzemű járműveknek a típusjóváhagyásban meghatározott kibocsátási 
határértékeknek kell megfelelniük, illetve a külső gyújtású (PI) motorok tekintetében 
megállapított, a fedélzeti diagnosztikai rendszerrel kapcsolatos kibocsátási 
határértékeknek. Ezenkívül a kapcsolódó vizsgálati eljárásoknak és 
követelményeknek is eleget kell tenniük, amelyeket a (12) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus határoz meg. A párolgási kibocsátások 
tekintetében a tiszta gázüzemben, kettős üzemben vagy többféle tüzelőanyagot 
hasznosító üzemben működő járművek és/vagy a hibrid hajtású elektromos járművek 
felmentést kapnak a SHED-vizsgálat követelményei alól. A részben benzinnel, 
benzinkeverékkel vagy etanollal működő, külső gyújtású motorral meghajtott, hibrid 
hajtású elektromos járműveknek és/vagy gázüzemű járműveknek elég a 
tüzelőanyagtartály- és tüzelőanyagvezeték-szivárgásra vonatkozó azon 
követelményeknek megfelelniük, amelyeket a (12) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus határoz meg. 

8. A kompressziós gyújtású motorral meghajtott járművek, amelyek csak kevésbé 
illékony gázolajjal vagy azzal egyenértékű tüzelőanyaggal működnek, felmentést 
kapnak a párolgási kibocsátásokra vonatkozó vizsgálati határértékek és 
követelmények alól. 

9. Az L4e kategóriájú járműveknek az V. mellékletben az L3e kategóriájú járművek 
tekintetében meghatározott környezeti követelményeknek kell megfelelniük. A 
gyártó döntése szerint az V. mellékletben megadott I., IV., VII. és VIII. 
vizsgálattípus esetében lehet csupán az oldalkocsi nélküli meghajtott alapjárművet, 
vagy az egész szerelvényt vizsgálni. 

10. „Kibocsátáscsökkentő pótberendezés”: olyan berendezés vagy berendezésegyüttes, 
amelyet az eredeti kibocsátáscsökkentő berendezés pótlására szántak, és amely az 
ehhez a rendelethez kapcsolódó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban vagy 
végrehajtási aktusokban meghatározott önálló műszaki egységként jóváhagyható. 

A gyártó gondoskodik arról, hogy az Európai Unióban értékesített, illetve 
forgalomba helyezés előtt álló minden kibocsátáscsökkentő pótberendezés 
típusjóváhagyása e rendelet szerint történjen. 
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11. Az (1)–(10) bekezdésben említett követelmények a II. mellékletben meghatározott 
járművekre, rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre 
alkalmazandók. 

12. A környezetvédelem magas szintjének biztosítása érdekében a Bizottság a 76., 77. és 
78. cikknek megfelelően egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusban részletes 
műszaki előírásokat határoz meg a környezeti követelmények tekintetében, ideértve a 
(2), (3), (4) és (5) bekezdésben felsorolt szempontokra vonatkozó vizsgálati 
eljárásokat is. 

22. cikk 
További környezeti követelmények az üvegházhatást okozó gázok és a tüzelőanyag-

fogyasztás tekintetében 

1. A CO2 (széndioxid)-kibocsátásokat a gyártó az alkalmazandó laboratóriumi 
kibocsátásvizsgálati ciklus szerint meghatározza, és jelenti a jóváhagyó hatóságnak. 
A tüzelőanyag-fogyasztást vagy a típusjóváhagyáskor végzett laboratóriumi 
kibocsátásmérési eredmények alapján kell kiszámítani, vagy meg kell mérni, és 
jelenteni kell a típusjóváhagyó hatóságnak. 

2. A CO2-mérés eredményeit és a kiszámított vagy mért tüzelőanyag-fogyasztást fel 
kell jegyezni az adatközlő mappába, és mind a két értéket fel kell tüntetni a 
megfelelőségi nyilatkozaton is. 

Amellett, hogy a gyártó a CO2-kibocsátást és a tüzelőanyag-fogyasztást feltünteti a 
megfelelőségi nyilatkozaton, arról is gondoskodnia kell, hogy ezek az adatok az 
általa alkalmasnak tekintett formátumban a vásárlónak is rendelkezésre álljanak az új 
jármű megvásárlásának időpontjában. 

3. A Bizottság a 76., 77. és 78. cikknek megfelelően elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban meghatározza a CO2-kibocsátás mérésére és a tüzelőanyag-
fogyasztás kiszámítására vagy mérésére szolgáló módszereket.  

IV. FEJEZET 
EU-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁSOK 

23. cikk  
EU-típusjóváhagyási eljárások  

1. A jármű típusjóváhagyásának kérelmezésekor a gyártó az alábbi eljárások közül 
választhat: 

a) lépésenkénti típusjóváhagyás; 

b) egylépéses típusjóváhagyás; 

c) többlépcsős jóváhagyás. 
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A rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyására az 
egylépéses típus-jóváhagyási eljárás alkalmazandó. 

2. A lépésenkénti típusjóváhagyás a jármű részét képező rendszerekre, alkatrészekre és 
önálló műszaki egységekre érvényes EU-típusbizonyítványok teljes csomagjának 
lépésenkénti összegyűjtéséből áll, ami végeredményben a teljes jármű 
jóváhagyásához vezet. 

3. Az egylépéses típusjóváhagyás a jármű egészének egyetlen művelettel történő 
jóváhagyásából áll. 

4. A többlépcsős típusjóváhagyás során pedig egy vagy több jóváhagyó hatóság 
igazolja, hogy egy nem teljes vagy befejezett jármű típusa – a gyártási állapottól 
függően – megfelel e rendelet vonatkozó közigazgatási rendelkezéseinek és műszaki 
követelményeinek. 

A többlépcsős típusjóváhagyást az olyan nem teljes vagy befejezett jármű típusára 
kell megadni, amely az adatközlő mappában szereplő jellemzőkkel rendelkezik, és 
gyártási állapotától függően megfelel a II. mellékletben felsorolt vonatkozó 
szabályozási aktusokban meghatározott követelményeknek. 

Az utolsó gyártási szakaszra vonatkozó típusjóváhagyást csak akkor lehet megadni, 
ha a típusjóváhagyó hatóság meggyőződött arról, hogy a nem teljes járműre kiadott 
típusjóváhagyás(ok) szerint a végső szakaszban jóváhagyott típusú jármű minden 
olyan műszaki követelménynek megfelel, amelyek – arra a járműkategóriára, amely 
tekintetében a befejezett jármű típusjóváhagyását megadták – a típusjóváhagyás(ok) 
kiadásának idején érvényesek voltak. 

Az (1) bekezdés c) pontjában említett többlépcsős jóváhagyás csak az L5Be – U, 
L6Be – U és L7Be – U alkategóriájú, üzleti hasznosítású járművek esetében 
alkalmazható. 

5. A jóváhagyási eljárás megválasztása nem érinti az alkalmazandó követelményeket, 
amelyeknek a jóváhagyott járműtípus meg kell, hogy feleljen a teljes járműre 
vonatkozó típusjóváhagyás kiadásának időpontjában. 

6. A Bizottság végrehajtási jogkört kap annak érdekében, hogy a 73. cikkben említett 
típus-jóváhagyási eljárásokkal kapcsolatos intézkedések részletei tekintetében 
mintákat határozzon meg.  

24. cikk  
A típus-jóváhagyási kérelem 

1. A gyártó a típus-jóváhagyási kérelmet benyújtja a jóváhagyó hatóságnak. 

2. Egy adott jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység típusa tekintetében 
kizárólag egy kérelem nyújtható be, és kizárólag egy tagállamban. 

3. Minden jóváhagyandó típusra külön kérelmet kell benyújtani. 
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25. cikk  
Adatközlő mappa 

1. A kérelmező a jóváhagyó hatóságnak adatközlő mappát nyújt be. 

2. Az adatközlő mappa a következőket tartalmazza: 

(1) a 73. cikk alapján a Bizottság által meghatározott minta szerinti tájékoztató 
dokumentum; 

(2) minden adat, rajz, fénykép vagy egyéb információ, amelyet a 73. cikk alapján 
elfogadott végrehajtási aktus előír; 

(3) melyik eljárást választották a járművel kapcsolatban a 23. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően. 

3. Az adatközlő mappát papíron vagy elektronikus formátumban is be lehet nyújtani.  

26. cikk  
A különböző eljárások során a típus-jóváhagyási kérelemben megadandó információkra 

vonatkozó különleges követelmények 

1. A lépésenkénti típusjóváhagyásra irányuló kérelmet egy, a 25. cikk szerinti adatközlő 
mappa, valamint a II. mellékletben felsorolt egyes vonatkozó jogi aktusok által előírt 
típusbizonyítványok teljes csomagja kíséri. 

2. Az egylépéses típusjóváhagyásra irányuló kérelmet egy, a 25. cikk szerinti adatközlő 
mappa kíséri, amely a II. mellékletben felsorolt jogi aktusok által előírt minden 
fontos információt tartalmaz. 

3. Az (1) és (2) bekezdés sérelme nélkül a többlépcsős típusjóváhagyás céljára az alábbi 
információkat kell benyújtani: 

a) az első szakaszban az adatközlő mappa azon részei és azok az EU-
típusbizonyítványok, amelyek a teljes járműhöz szükségesek, de csak akkor, ha 
ezek az alapjármű gyártási állapotát érintik; 

b) a második és minden további szakaszban az adatközlő mappa azon részei és 
azok az EU-típusbizonyítványok, amelyek a mindenkori gyártási fokozat 
tekintetében relevánsak, valamint a járműre vonatkozó, az előző gyártási 
fokozatban kiadott EU-típusbizonyítványok másolata az összes olyan részletes 
adattal együtt, amelyek a járművön végzett módosításokat vagy kiegészítéseket 
leírják. 

4. A jóváhagyó hatóság – kérését megindokolva – további információk benyújtására 
szólíthatja fel a gyártót annak érdekében, hogy el tudja dönteni, milyen vizsgálatok 
szükségesek, és e vizsgálatok elvégzése könnyebb legyen. 
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V. FEJEZET 
AZ EU-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁSOK MENETE 

27. cikk 
Általános rendelkezések 

1. A jóváhagyó hatóság csak azután adja ki az EU-típusjóváhagyást, miután ellenőrizte 
a 31. cikkben említett, a gyártás megfelelőségét biztosítani hivatott eljárásokat, 
valamint a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység típusának a 
vonatkozó követelményeknek való megfelelését. 

2. Az EU-típusjóváhagyásokat a 29., 30., 31. és 32. cikk szerint adják meg. 

3. Ha egy jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy valamely jármű-, rendszer- vagy 
alkatrésztípus vagy önálló műszaki egység típusa, annak ellenére, hogy az előírt 
rendelkezéseknek megfelel, súlyosan veszélyezteti a biztonságot vagy súlyosan 
károsíthatja a környezetet vagy a közegészséget, elutasíthatja az EU-típusjóváhagyás 
megadását. Ilyen esetben azonnal részletes dossziét küld a többi tagállam jóváhagyó 
hatóságainak és a Bizottságnak, amely tartalmazza döntésének indokolását és a 
megállapított tények bizonyítását. 

4. Az EU-típusbizonyítványokat a 73. cikk szerint elfogadott végrehajtási aktusban 
meghatározott harmonizált rendszernek megfelelően kell számozni. 

5. A jóváhagyó hatóság minden egyes jóváhagyott járműtípusra vonatkozóan egy 
hónapon belül megküldi a többi tagállam jóváhagyó hatóságainak a gépjármű EU-
típusbizonyítványának másolatát, annak mellékleteivel együtt. A másolat 
elektronikus fájl formáját is öltheti. 

6. A jóváhagyó hatóság haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállam jóváhagyó 
hatóságait minden járműjóváhagyás megtagadásáról vagy visszavonásáról, valamint 
döntésének indokairól. 

7. A jóváhagyó hatóság háromhavonta megküldi a többi tagállam jóváhagyó 
hatóságainak az általa az előző időszakban megadott, módosított, elutasított vagy 
visszavont, rendszerre, alkatrészre vagy önálló műszaki egységre vonatkozó EU-
típusjóváhagyások jegyzékét. 

8. Az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság valamely másik tagállam 
jóváhagyó hatóságának kérésére a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül 
elküldi a szóban forgó EU-típusjóváhagyás másolatát a mellékletekkel együtt. A 
másolat elektronikus fájl formáját is öltheti. 

9. A Bizottság kérésére a jóváhagyó hatóság az (5)–(8) bekezdésben említett 
információkat a Bizottságnak is megküldi. 

10. A jóváhagyó hatóság információs csomagot állít össze, amely az adatközlő 
mappából, valamint a vizsgálati jegyzőkönyvekből és minden más dokumentumból 
áll, amelyet a műszaki szolgálat vagy a jóváhagyó hatóság feladatköre gyakorlása 
során az adatközlő mappához csatolt. Az információs csomagot tartalomjegyzékkel 
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kell ellátni, amely felsorolja az információs csomag tartalmát, és valamennyi oldal és 
az egyes dokumentumok formátumának egyértelmű azonosítása érdekében megfelelő 
számozással vagy egyéb jelzéssel van ellátva, hogy az EU-típusjóváhagyás kezelése 
során egymást követő lépések, különösen a változtatások és a frissítések időpontjai 
nyilván legyenek tartva. 

28. cikk 
Teljes jármű EU-típusjóváhagyásának kiadására vonatkozó különleges rendelkezések 

1. A típusbizonyítványnak mellékletében a következőket kell tartalmaznia: 

a) a 27. cikk (10) bekezdésében említett információs csomag; 

b) a vizsgálati eredmények; 

c) a megfelelőségi nyilatkozat kiállítására jogosult személy(ek) neve, 
aláírásmintája és beosztása. 

2. A típusbizonyítványt a 73. cikk szerint elfogadott végrehajtási aktusban 
meghatározott mintának megfelelően kell kiállítani. 

3. A jóváhagyó hatóság minden egyes járműtípus esetében: 

a) a típusbizonyítvány-mintának megfelelően kitölti az EU-típusbizonyítvány 
megfelelő szakaszait, beleértve az ahhoz csatolt vizsgálati eredménylapot is; 

b) összeállítja az információs csomag tartalomjegyzékét; 

c) a kitöltött bizonyítványt és annak mellékleteit haladéktalanul kiadja a 
kérelmezőnek. 

4. Olyan EU-típusjóváhagyás esetében, amelynek érvényességét korlátozták vagy 
amellyel kapcsolatban ezen rendelet vagy az e rendelet alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási aktusok bizonyos rendelkezései 
alól felmentést adtak a 39. cikknek megfelelően, az EU-típusbizonyítványban fel kell 
tüntetni e korlátozásokat vagy felmentéseket. 

Amennyiben a gyártó az egylépéses típus-jóváhagyási eljárást választja, a jóváhagyó 
hatóság összeállítja az alkalmazandó követelmények és aktusok jegyzékét, és azt az 
EU-típusbizonyítványhoz csatolja. 

29. cikk 
A rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó különleges 

rendelkezések 

1. A jóváhagyó hatóság megadja az EU-típusjóváhagyást az olyan rendszerre, amely az 
adatközlő mappában szereplő jellemzőkkel rendelkezik, és megfelel a II. 
mellékletben felsorolt vonatkozó jogi aktusokban meghatározott műszaki 
követelményeknek. 
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2. A jóváhagyó hatóság megadja az EU-típusjóváhagyást az olyan alkatrészre vagy 
önálló műszaki egységre, amely az adatközlő mappában szereplő jellemzőkkel 
rendelkezik, és megfelel a II. mellékletben felsorolt, különböző vonatkozó jogi 
aktusokban meghatározott műszaki követelményeknek. 

3. Ha az alkatrészekre vagy az önálló műszaki egységekre – függetlenül attól, hogy 
javításra, szervizelésre vagy karbantartásra szánják-e azokat – a jármű rendszer-
típusjóváhagyása is vonatkozik, nincs szükség kiegészítő, az alkatrészre vagy az 
önálló műszaki egységre vonatkozó típusjóváhagyásra, kivéve, ha a II. mellékletben 
felsorolt vonatkozó jogi aktusok előírják azt. 

4. Ha az alkatrész vagy az önálló műszaki egység csak a jármű más részeivel együtt 
tölti be funkcióját, vagy mutatkoznak meg különleges jellemzői, és ezáltal a 
követelmények betartásának ellenőrzése csak akkor lehetséges, amikor az alkatrész 
vagy az önálló műszaki egység az említett többi járműrésszel együtt működik, akkor 
az alkatrész vagy önálló műszaki egység EU-típusjóváhagyásának hatályát ennek 
megfelelően korlátozni kell. 

Ezekben az esetekben az EU-típusbizonyítványban meg kell határozni az alkatrész 
vagy önálló műszaki egység felhasználására vonatkozó esetleges korlátozásokat, és 
meg kell jelölni a beszerelésére vonatkozó különleges feltételeket.  

Ha az ilyen alkatrészt vagy önálló műszaki egységet a járműgyártó szerelte be, akkor 
az alkalmazandó, a felhasználásra vonatkozó korlátozások vagy a beszerelésre 
vonatkozó feltételek betartását a jármű jóváhagyásának időpontjában kell ellenőrizni. 

30. cikk 
Az EU-típusjóváhagyáshoz szükséges vizsgálatok 

1. Az e rendeletben és a II. mellékletben felsorolt aktusokban meghatározott műszaki 
előírások betartását a kijelölt műszaki szolgálatok által végzett megfelelő vizsgálatok 
révén kell igazolni. 

Az első albekezdésben említett vizsgálati eljárásokat, valamint az említett 
vizsgálatok elvégzéséhez előírt különleges felszerelést és eszközöket a II. 
mellékletben felsorolt vonatkozó jogi aktusok határozzák meg. 

2. A gyártó a szükséges vizsgálatok elvégzéséhez a II. mellékletben felsorolt vonatkozó 
jogi aktusokban előírt számú járművet, alkatrészt vagy önálló műszaki egységet a 
jóváhagyó hatóság rendelkezésére bocsátja. 

3. A szükséges vizsgálatokat olyan járműveken, alkatrészeken és önálló műszaki 
egységeken végzik el, amelyek megfelelnek a jóváhagyandó típusnak. 

A gyártó azonban – a jóváhagyó hatósággal egyetértésben – olyan járművet, 
rendszert, alkatrészt vagy önálló műszaki egységet is választhat, amely, bár nem felel 
meg a jóváhagyandó típusnak, a teljesítmények szükséges szintje tekintetében 
számos nagyon kedvezőtlen jellemzőt egyesít. A döntéshozatal támogatása 
érdekében a kiválasztási eljárás során virtuális vizsgálati módszereket lehet 
alkalmazni. 
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4. Az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban felsorolt 
követelmények tekintetében az (1) bekezdésben említett vizsgálati eljárások helyett a 
jóváhagyó hatóság hozzájárulásával, a gyártó kérésére virtuális vizsgálati 
módszereket is lehet alkalmazni. 

5. A virtuális vizsgálati módszereknek teljesíteniük kell az e rendelet alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban megállapított feltételeket. 

6. Annak érdekében, hogy a virtuális vizsgálati eljárással kapott eredmények 
ugyanannyira értelmezhetők legyenek, mint a fizikai vizsgálattal kapott eredmények, 
a Bizottság a 76., 77. és 78. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusban megállapítja, hogy mely követelmények teljesülését lehet virtuális 
vizsgálati módszerekkel eldönteni, és a virtuális vizsgálatokat milyen feltételekkel 
kell elvégezni. 

31. cikk 
A gyártás megfelelőségével kapcsolatos intézkedések 

1. Az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság, szükség esetén a többi tagállam 
jóváhagyó hatóságaival együttműködve, megteszi a szükséges intézkedéseket, és 
megvizsgálja, hogy megfelelő lépéseket tettek-e annak biztosítására, hogy a 
járművek, rendszerek, alkatrészek vagy adott esetben önálló műszaki egységek 
gyártása megfeleljen a jóváhagyott típusnak. 

2. A jóváhagyó hatóság, amely EU-típusjóváhagyást adott meg, e jóváhagyás 
tekintetében – szükség esetén a többi tagállam jóváhagyó hatóságaival 
együttműködve – megteszi a szükséges intézkedéseket, és ellenőrzi, hogy az 
(1) bekezdésben említett intézkedések továbbra is megfelelőek-e, valamint a 
járművek, rendszerek, alkatrészek vagy adott esetben önálló műszaki egységek 
gyártása továbbra is megfelel-e a jóváhagyott típusnak. 

3. Annak érdekében, hogy ellenőrizze a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki 
egység jóváhagyott típusnak való megfelelőségét, az EU-típusjóváhagyást megadó 
jóváhagyó hatóság a gyártó telephelyén – többek között a gyártó létesítményeiben – 
vett mintákon elvégezhet bármilyen, az EU-típusjóváhagyás hatályába tartozó 
jogszabályi követelmények tekintetében előírt ellenőrzést vagy vizsgálatot. Az 
ellenőrzési eljárások részleteit a 73. cikk szerint e rendelet alapján elfogadott 
végrehajtási aktus fogja megállapítani. 

4. Ha a jóváhagyó hatóság, amely az EU-típusjóváhagyást megadta, megállapítja, hogy 
az (1) bekezdésben említett intézkedéseket nem alkalmazzák, vagy jelentősen 
eltérnek a közösen megállapodott intézkedésektől és ellenőrzési tervektől, vagy az 
intézkedések alkalmazása megszűnt, illetve már nem tekintik őket megfelelőnek, 
noha a gyártás folytatódik, akkor az említett jóváhagyó hatóságnak meg kell tennie a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy pontosan kövessék a 
gyártásmegfelelőségi eljárást, vagy vissza kell vonnia a típusjóváhagyást. 

5. A gyártás megfelelőségére vonatkozó részletes intézkedések megállapításáról szóló 
végrehajtási aktus elfogadására e rendelet 73. cikke hatalmazza fel a Bizottságot. 
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VI. FEJEZET 
AZ EU-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSOK MÓDOSÍTÁSAI 

32. cikk 
Általános rendelkezések 

1. A gyártó haladéktalanul értesíti az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó 
hatóságot az információs csomagban rögzített információk minden változásáról. 

Az említett jóváhagyó hatóság dönti el, hogy a 33. cikkben megállapított eljárások 
közül melyiket kell követni. 

Adott esetben a jóváhagyó hatóság a gyártóval konzultálva eldöntheti, hogy szükség 
van-e új EU-típusjóváhagyás megadására. 

2. Az EU-típusjóváhagyás módosítása iránti kérelmet kizárólag ahhoz a jóváhagyó 
hatósághoz lehet benyújtani, amely az eredeti EU-típusjóváhagyást megadta. 

3. Amennyiben a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy a módosításhoz meg kell 
ismételni egyes ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat, akkor ennek megfelelően 
tájékoztatja a gyártót. 

A 33. cikkben említett eljárások csak akkor követendők, ha a jóváhagyó hatóság az 
említett ellenőrzések vagy vizsgálatok alapján azt állapítja meg, hogy az 
EU-típusjóváhagyás követelményei továbbra is teljesülnek. 

33. cikk 
Az EU típusjóváhagyások felülvizsgálata és kiterjesztése 

1. Az információs csomagban rögzített információk változása esetén, amennyiben nem 
írják elő az ellenőrzések vagy vizsgálatok megismétlését, a módosítást 
„felülvizsgálatnak” kell nevezni. 

Ilyen esetben a jóváhagyó hatóság kiadja az információs csomag felülvizsgált oldalát 
vagy szükség szerint oldalait, amelyen vagy amelyeken egyértelműen feltünteti a 
változás jellegét és az új kiadás keltét. Úgy kell tekinteni, hogy az információs 
csomag egységes szerkezetbe foglalt, naprakész változata – a változtatások részletes 
leírásával kiegészítve – megfelel e követelménynek. 

2. Az információs csomagban rögzített információk megváltozása és az alábbiak 
bármelyikének bekövetkezése esetén a módosítást „kiterjesztésnek” kell nevezni: 

a) további ellenőrzésekre vagy vizsgálatokra van szükség; 

b) az EU-típusbizonyítványban (kivéve annak mellékleteit) szereplő bármely 
információ megváltozott; 
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c) a jóváhagyott járműtípus, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység 
vonatkozásában hatályos, a II. mellékletben felsorolt valamely aktus 
értelmében új követelmények lépnek életbe. 

Kiterjesztés esetén a jóváhagyó hatóság egy kiterjesztési számmal ellátott 
felülvizsgált EU-típusbizonyítványt ad ki, amelynek kiterjesztési száma az eddig 
kiadott, egymást követő kiterjesztések számánál eggyel nagyobb. A 
típusbizonyítványban világosan fel kell tüntetni a kiterjesztés okát és az új kiadás 
keltét. 

3. Módosított oldalak vagy egységes szerkezetbe foglalt, naprakész változat kiadása 
esetén az információs csomag tartalomjegyzékét, amely mellékletként a 
típusbizonyítványhoz van csatolva, úgy kell módosítani, hogy abból a legutolsó 
kiterjesztés vagy felülvizsgálat kelte, illetve a naprakész változat legutolsó egységes 
szerkezetbe foglalásának kelte kiderüljön. 

34. cikk 
A módosítások kiadása és a módosításokról szóló értesítés 

1. Kiterjesztés esetén az EU-típusbizonyítvány valamennyi vonatkozó rovatát, annak 
mellékleteit, valamint az információs csomag tartalomjegyzékét naprakésszé kell 
tenni. A naprakésszé tett bizonyítványt és annak mellékleteit haladéktalanul ki kell 
adni a kérelmezőnek. 

2. Felülvizsgálat esetén a jóváhagyó hatóság a felülvizsgált dokumentumokat vagy 
adott esetben az egységes szerkezetbe foglalt, naprakésszé tett változatot – az 
információs csomag felülvizsgált tartalomjegyzékét is beleértve – haladéktalanul 
kiadja a kérelmezőnek. 

3. A jóváhagyó hatóság a 27. cikkben megállapított eljárásoknak megfelelően értesíti a 
többi tagállam jóváhagyó hatóságait az EU-típusjóváhagyás módosításairól. 

VII. FEJEZET 
AZ EU-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS ÉRVÉNYESSÉGE  

35. cikk 
Az érvényesség megszűnése 

1. Az EU-típusjóváhagyást határozatlan időre adják ki. 

2. Egy jármű EU-típusjóváhagyásának érvényessége a következő esetekben szűnik 
meg: 

a) a jóváhagyott jármű vonatkozásában hatályos aktusokban új követelmények 
válnak kötelezővé az új járművek értékesítése, nyilvántartásba vétele vagy 
forgalomba helyezése tekintetében, és a típusjóváhagyást nem lehet ezeknek 
megfelelően naprakésszé tenni; 

b) a jóváhagyott jármű gyártását önként és végérvényesen megszüntetik; 
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c) a típusjóváhagyás érvényessége a 38. cikk szerint egy különleges korlátozás 
következtében lejár. 

3. Amennyiben csak a típuson belül egy változat vagy a változaton belül egy kivitel 
válik érvénytelenné, a kérdéses jármű EU-típusjóváhagyásának érvényessége csak az 
adott változat vagy kivitel vonatkozásában jár le. 

4. Amennyiben egy bizonyos járműtípus gyártását véglegesen leállítják, a gyártó 
értesíti erről az adott jármű EU-típusjóváhagyását megadó jóváhagyó hatóságot. 

A járműre az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság az első albekezdésben 
említett értesítés kézhezvételétől számított egy hónapon belül ennek megfelelően 
tájékoztatja a többi tagállam jóváhagyó hatóságait. 

5. A (4) bekezdés sérelme nélkül azokban az esetekben, amikor egy jármű EU-
típusjóváhagyásának érvénytelenné válása esedékes, a gyártó értesíti az EU-
típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot. 

Az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság haladéktalanul közöl 
valamennyi vonatkozó információt a többi tagállam jóváhagyó hatóságaival, hogy – 
adott esetben – lehetővé tegye a 39. cikk alkalmazását. 

A második albekezdésben említett értesítés a legutolsó legyártott jármű gyártási 
dátumát és azonosító számát feltétlenül meghatározza. 

VIII. FEJEZET 
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ÉS JELÖLÉSEK 

36. cikk 
Megfelelőségi nyilatkozat 

1. A gyártó mint a teljes járműre vonatkozó típusjóváhagyás jogosultja a jóváhagyott 
járműtípussal megegyezően gyártott valamennyi teljes, nem teljes vagy befejezett 
járműhöz papíralapú dokumentum alakjában megfelelőségi nyilatkozatot mellékel. 

Az említett nyilatkozatot a járművel együtt térítésmentesen a vevő rendelkezésére 
kell bocsátani. Átadása nem köthető ahhoz a feltételhez, hogy külön kérjék, vagy 
kiegészítő információkat nyújtsanak be a gyártónak. 

2. A gyártó a 73. cikknek megfelelően a Bizottság által mintaként elfogadott 
megfelelőségi nyilatkozatot használja. 

3. Hacsak másban nem állapodtak meg a jármű vevőjével, a megfelelőségi 
nyilatkozatot annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén kell elkészíteni, amelyben a 
járművet megvásárolják. 

4. A megfelelőségi nyilatkozatot úgy kell megtervezni, hogy védett legyen a hamisítás 
ellen. E célból olyan papírt kell használni, amely vagy színes grafikai ábrákkal vagy 
pedig a gyártó azonosító jelét formázó vízjellel van védve. 
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5. A megfelelőségi nyilatkozatot teljes egészében ki kell tölteni, és az a 73. cikknek 
megfelelően elfogadott végrehajtási aktusban előírt korlátozásokon kívül nem 
tartalmazhat korlátozásokat a jármű használata tekintetében. 

6. Nem teljes vagy befejezett jármű esetében a gyártó csak azokat az adatokat tölti ki a 
megfelelőségi nyilatkozaton, amelyeket a folyamatban lévő jóváhagyási szakasz 
szerint ki kell egészíteni vagy meg kell változtatni, és adott esetben mellékeli a 
bizonyítványhoz a megelőző szakaszra vonatkozó valamennyi megfelelőségi 
nyilatkozatot. 

7. Az e rendelet alapján elfogadott végrehajtási aktusban megállapított, a 39. cikk 
(2) bekezdésének megfelelően jóváhagyott járművekre vonatkozó megfelelőségi 
nyilatkozat címében szerepel „A 39. cikk szerint típusjóváhagyást kapott 
teljes/befejezett járművekhez (ideiglenes jóváhagyás)” szöveg. 

8. Az e rendelet alapján elfogadott végrehajtási aktusban megállapított, a 41. cikk 
szerint jóváhagyott járműtípusokra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat címében 
szerepel a „Kis sorozatban típusjóváhagyást kapott teljes/befejezett járművekhez” 
kifejezés, valamint ennek közvetlen közelében a gyártás éve, amelyet az 1-es 
számjegy és a végrehajtási aktusban szereplő táblázatban feltüntetett határérték közé 
eső sorszám követ, amely az egyes gyártási évek tekintetében az említett jármű 
sorszámát jelöli az adott évben gyártott sorozaton belül. 

9. Az (1) bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül a gyártó a megfelelőségi 
nyilatkozatban foglalt adatokat vagy információkat a nemzeti hatóságokhoz 
elektronikus úton is továbbíthatja. 

10. A megfelelőségi nyilatkozat másodpéldányát csak a gyártó adhatja ki. A 
„másodpéldány” szónak világosan láthatónak kell lennie a bizonyítvány 
másodpéldányainak előlapján. 

37. cikk 
A járművek kötelező jelölése, valamint az alkatrészek és önálló műszaki egységek típus-

jóváhagyási jele 

1. A járműgyártó a jóváhagyott típusnak megfelelően gyártott valamennyi járművön 
elhelyezi a II. mellékletben felsorolt, vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
vagy végrehajtási aktus által előírt táblát. 

2. Valamely alkatrész vagy önálló műszaki egység gyártója – függetlenül attól, hogy 
azok egy rendszer részét képezik-e vagy sem – valamennyi, a jóváhagyott típusnak 
megfelelően gyártott alkatrészt vagy önálló műszaki egységet típus-jóváhagyási jellel 
lát el, a II. mellékletben felsorolt, vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktus vagy 
végrehajtási aktus előírásainak megfelelően. 

3. Amennyiben ilyen típus-jóváhagyási jel feltüntetése alkatrész vagy önálló műszaki 
egység esetében nem előírás, a gyártó legalább a márkanevét vagy védjegyét, 
valamint a típusszámot és az azonosító számot feltünteti. 
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4. A hatóságilag előírt táblának és az EU-típusjóváhagyási jelnek meg kell felelnie a 
73. cikk szerint e rendelet alapján elfogadott végrehajtási aktusban megadott 
mintának. 

IX. FEJEZET 
MENTESSÉG AZ ÚJ TECHNOLÓGIÁK ÉS KONCEPCIÓK 

SZÁMÁRA 

38. cikk 
Mentesség az új technológiák és koncepciók számára 

1. A gyártó kérelmezheti rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek olyan 
típusának EU-típusjóváhagyását is, amely a II. mellékletben felsorolt egy vagy több 
jogi aktussal összeegyeztethetetlen új technológiák vagy koncepciók felhasználásával 
készült. 

2. A jóváhagyó hatóság megadja az (1) bekezdésben említett EU-típusjóváhagyást, 
amennyiben valamennyi alábbi feltétel teljesül: 

a) a kérelem ismerteti mindazon okokat, amelyek miatt az érintett technológiák 
vagy koncepciók a II. mellékletben felsorolt egy vagy több jogi aktussal 
összeegyeztethetetlenné teszik az adott rendszert, alkatrészt vagy önálló 
műszaki egységet; 

b) a kérelem leírja az új technológia biztonsági és környezeti hatásait, valamint 
azokat az intézkedéseket, amelyeket annak érdekében hoztak, hogy legalább 
azon követelményekkel egyenértékű biztonsági és környezetvédelmi feltételek 
biztosítottak legyenek, amelyek tekintetében a mentességet kérelmezik. 

c) a kérelem bemutatja azokat a vizsgálatokat és azok eredményeit, amelyek 
bizonyítják, hogy a b) pontban szereplő feltétel teljesül. 

3. Az új technológiák vagy új koncepciók mentességének megadását a Bizottság a 
74. cikk (2) bekezdésében említett eljárással elfogadott határozat útján hagyja jóvá. 

4. A Bizottság jóváhagyásra vonatkozó határozatának meghozataláig a jóváhagyó 
hatóság adhat kizárólag az érintett tagállam területén érvényes ideiglenes jóváhagyást 
a járműtípusra, amelyre mentesség megadását kérelmezték. A jóváhagyó hatóság a 
(2) bekezdésben említett információkat tartalmazó dosszié megküldésével 
haladéktalanul tájékoztatja erről a Bizottságot és a többi tagállamot. 

5. Más jóváhagyó hatóságok dönthetnek úgy, hogy elfogadják területükön a 
(4) bekezdésben említett ideiglenes jóváhagyást. 

6. A Bizottság (3) bekezdésben említett jóváhagyása adott esetben azt is meghatározza, 
hogy vonatkoznak-e rá korlátozások. A típusjóváhagyás érvényessége minden 
esetben legalább harminchat hónap. 
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7. Amennyiben a Bizottság a jóváhagyás elutasítása mellett dönt, a jóváhagyó hatóság 
haladéktalanul értesíti a (4) bekezdésében említett ideiglenes típusjóváhagyás 
jogosultját arról, hogy az ideiglenes jóváhagyás a Bizottság elutasító határozatának 
keltétől számított hat hónap elteltével visszavonásra kerül. 

Ugyanakkor az ideiglenes jóváhagyás érvényességének megszűnése előtt az 
ideiglenes jóváhagyásnak megfelelően gyártott járművek nyilvántartásba vételét, 
értékesítését vagy forgalomba helyezését minden olyan tagállamban engedélyezni 
kell, amely az ideiglenes jóváhagyást elfogadta. 

39. cikk 
A jogszabályi követelményekhez való hozzáigazítás szükségessége  

1. Amennyiben a Bizottság jóváhagyja a 38. cikk szerinti mentesség megadását, 
szükség esetén megteszi a szükséges lépéseket a vonatkozó, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus vagy végrehajtási aktusoknak a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása 
érdekében. 

Amennyiben a 38. cikk szerinti mentesség valamely ENSZ-EGB-előírással 
kapcsolatos, a Bizottság javaslatot tesz az érintett ENSZ-EGB-előírásnak az Egyesült 
Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az 
azokba szerelhető, illetve azokon használható berendezésekre és tartozékokra 
vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint ezen előírások 
alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló 
megállapodása54 értelmében alkalmazandó eljárás szerinti módosítására. 

2. A vonatkozó jogi aktusok módosítását követően a mentességet jóváhagyó bizottsági 
határozathoz kapcsolódó korlátozásokat fel kell oldani. 

Amennyiben a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vagy végrehajtási aktusok 
kiigazításához szükséges lépésekre nem került sor, a Bizottság a jóváhagyást megadó 
tagállam kérelmére a 74. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással elfogadott 
határozattal engedélyezheti a tagállamnak a mentesség érvényességének 
meghosszabbítását. 

X. FEJEZET 
KIS SOROZATBAN GYÁRTOTT JÁRMŰVEK 

40. cikk 
A kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyása 

1. A gyártó a III. mellékletben megállapított éves mennyiségi korlátokon belül kis 
sorozatban gyártott járműtípusra kérhet típusjóváhagyást. E korlátok a jóváhagyott 
járműtípusnak egy adott évben az Unió piacán való értékesítésére, nyilvántartásba 
vételére és forgalomba helyezésére vonatkoznak. 

                                                 
54 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/technical-harmonisation/global-

harmonisation/index_en.htm#h2-1 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/technical-harmonisation/global-harmonisation/index_en.htm#h2-1
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/technical-harmonisation/global-harmonisation/index_en.htm#h2-1
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Kis sorozatban gyártott járműtípus típusjóváhagyása tekintetében a jóváhagyó 
hatóság – amennyiben ésszerű oka van erre – eltekinthet a II. mellékletben felsorolt 
egy vagy több aktus egy vagy több rendelkezésének teljesítésétől, feltéve, hogy 
alternatív követelményeket állapított meg. 

2. Az (1) bekezdésben említett alternatív követelményeknek a funkcionális biztonság, a 
környezetvédelem és a munkavédelem olyan szintjét kell biztosítaniuk, amely a 
lehető legteljesebb mértékben megegyezik a II. mellékletben felsorolt vonatkozó jogi 
aktusban vagy aktusokban előírt szinttel. 

3. A járművek e cikk szerinti típusjóváhagyása céljából a tagállamok elfogadják a 
II. mellékletben felsorolt aktusokkal összhangban jóváhagyott rendszereket, 
alkatrészeket és önálló műszaki egységeket. 

4. Az e cikk szerint jóváhagyott járművekre vonatkozó típusbizonyítványt a 73. cikk 
szerint elfogadott végrehajtási aktusban megadott mintának megfelelően kell 
kiállítani, de nem szerepelhet rajta az „EU-járműtípusbizonyítvány” fejléc, és fel kell 
benne tüntetni az (1) bekezdés szerint megadott felmentések tárgyát. A 
típusbizonyítványokat a 73. cikk szerint elfogadott végrehajtási aktus szerint kell 
számozni.  

5. A kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyásának érvényessége azon 
tagállam területére korlátozódik, amelynek jóváhagyó hatósága megadta a 
jóváhagyást. 

A gyártó kérésére azonban a típusbizonyítvány és a csatolt dokumentumok másolatát 
ajánlott levél vagy e-mail útján meg kell küldeni a gyártó által megjelölt tagállamok 
jóváhagyó hatóságainak. 

A második albekezdésben említett kérelem kézhezvételét követő 3 hónapon belül a 
gyártó által megjelölt tagállamok jóváhagyó hatóságai határozatot hoznak a 
típusjóváhagyás elfogadásáról. Döntésükről hivatalosan tájékoztatják a kis 
sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyását megadó jóváhagyó 
hatóságot. 

A tagállamok jóváhagyó hatóságai elfogadják a nemzeti típusjóváhagyást, kivéve, ha 
alapos okuk van feltételezni, hogy a jármű jóváhagyásának alapjául szolgáló műszaki 
előírások nem egyenértékűek a sajátjaikkal. 

6. Kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyását kérő olyan kérelmező 
kérésére, aki egy másik tagállamban kíván járművet értékesíteni, nyilvántartásba 
vetetni vagy annak forgalomba helyezéséért felelősséget vállalni, a kis sorozatban 
gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyását megadó jóváhagyó hatóság a kérelmező 
rendelkezésére bocsátja az információs csomagot is tartalmazó típusbizonyítvány 
másolatát. A másik tagállam jóváhagyó hatósága engedélyezi a jármű értékesítését, 
nyilvántartásba vételét vagy forgalomba helyezését, kivéve, ha alapos oka van 
feltételezni, hogy a jármű jóváhagyásának alapjául szolgáló műszaki előírások nem 
egyenértékűek a sajátjaival.  
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XI. FEJEZET 
EGYEDI JÓVÁHAGYÁSOK 

41. cikk 
Egyedi jóváhagyások 

1. A jármű tulajdonosának kérésére a jóváhagyó hatóságok megadják az egyedi 
jóváhagyást azon járműre, amely megfelel a kérelemhez mellékelt leírásnak, 
valamint e rendelet rendelkezéseinek. 

2. Az egyedi jóváhagyási eljárásban a jóváhagyó hatóságok igazolják, hogy a jármű 
megfelel a II. mellékletben felsorolt vonatkozó jogi aktusoknak. 

3. Az egyedi jóváhagyás egy adott járműre vonatkozik, függetlenül attól, hogy az 
egyedi kivitelezésű-e vagy sem. 

4. Az egyedi jóváhagyásra vonatkozó kérelmek legfeljebb öt azonos típusú járműre 
vonatkoznak. 

5. A típusjóváhagyás megadása után a jóváhagyó hatóság haladéktalanul kiadja az 
egyedi típusbizonyítványt. 

6. Az egyedi típusbizonyítvány formátuma a 73. cikk szerint elfogadott végrehajtási 
aktusban foglalt EU-típusbizonyítvány mintáját követi, és legalább azokat az 
információkat tartalmazza, amelyek az 1999/37/EK tanácsi irányelvben55 előírt 
nyilvántartásbavételi kérelem kitöltéséhez szükségesek. 

Az egyedi típusbizonyítványokon nem szerepelhet az „EU-járműjóváhagyás” fejléc. 
Az egyedi típusbizonyítványban fel kell tüntetni az adott jármű azonosító számát. 

7. Ez a cikk olyan járművekre vonatkozik, amelyeket az egyedi jóváhagyási kérelem 
benyújtásának időpontját megelőzően még sohasem értékesítettek vagy helyeztek 
forgalomba, beleértve a járművek azonosítását és hatósági jelzés kibocsátását, 
beleértve az ideiglenes vagy rövid időre szóló nyilvántartásba vételt vagy a szakmai 
nyilvántartásba vételt, vagy amelyeket kevesebb mint hat hónapja értékesítettek, 
vettek nyilvántartásba vagy helyeztek forgalomba. 

8. E fejezetet alkalmazni lehet az e rendelet szerint típusjóváhagyásban részesült, és 
értékesítésüket, nyilvántartásba vételüket vagy forgalomba helyezésüket megelőzően 
módosított járművek vonatkozásában. 

42. cikk 
Mentesség az egyedi jóváhagyások számára 

1. A jóváhagyó hatóság felmentést adhat az alól, hogy a jármű teljesítse a II. 
mellékletben felsorolt egy vagy több aktusban megállapított rendelkezéseket, feltéve, 
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hogy alternatív követelményeket állapított meg, és alapos oka van a mentesség 
megadására. 

2. Az alternatív követelményeknek a funkcionális biztonság és a környezetvédelem 
olyan szintjét kell biztosítaniuk, amely a lehető legteljesebb mértékben megegyezik a 
II. mellékletben felsorolt vonatkozó jogi aktusban előírt szinttel. 

A jóváhagyó hatóságok nem végeznek roncsolásos vizsgálatokat. Az alternatív 
követelmények teljesítésének megállapítására az egyedi jóváhagyást kérő kérelmező 
által megadott vonatkozó információkat használják fel. 

A jóváhagyó hatóságok az alternatív követelmények teljesítése helyett elfogadnak 
bármely, rendszerre, alkatrészre vagy önálló műszaki egységre vonatkozó EU-
típusjóváhagyást. 

3. Amennyiben a jármű megfelel a kérelemhez csatolt leírásnak, és teljesíti a vonatkozó 
műszaki követelményeket, a jóváhagyó hatóság megadja az egyedi jóváhagyást, 
majd haladéktalanul kibocsátja az egyedi típusbizonyítványt. 

Az egyedi típusbizonyítvány formátuma a 28. cikk (2) bekezdésében említett EU-
típusbizonyítvány mintáját követi, és legalább azokat az információkat tartalmazza, 
amelyek az 1999/37/EK tanácsi irányelvben56 előírt nyilvántartásbavételi kérelem 
kitöltéséhez szükségesek. 

Az egyedi típusbizonyítványokon nem szerepelhet az „EU-járműjóváhagyás” fejléc. 
Az egyedi típusbizonyítványban fel kell tüntetni az adott jármű azonosító számát. 

43. cikk 
Az egyedi jóváhagyások érvényessége és elfogadása  

1. Az egyedi jóváhagyás érvényessége a jóváhagyást megadó tagállam területére 
korlátozódik. 

2. Egyedi jóváhagyással bíró járműnek egy másik tagállamban történő értékesítése, 
nyilvántartásba vétele vagy forgalomba helyezése céljából az egyedi jóváhagyást 
megadó jóváhagyó hatóság kérésre az egyedi jóváhagyást kérő kérelmező 
rendelkezésére bocsát egy, az adott jármű jóváhagyásának alapjául szolgáló műszaki 
követelményeket ismertető nyilatkozatot, valamint minden olyan kiegészítő 
tájékoztatást, mely részletesen leírja az adott jármű által teljesített műszaki 
követelmények jellegét. 

3. Amennyiben egy jármű tekintetében valamely tagállam jóváhagyó hatósága a 
34. cikk rendelkezéseinek megfelelően egyedi jóváhagyást adott meg, a többi 
tagállam engedélyezi a jármű értékesítését, nyilvántartásba vételét vagy forgalomba 
helyezését, kivéve, ha alapos okuk van feltételezni, hogy a jármű jóváhagyásának 
alapjául szolgáló műszaki előírások nem egyenértékűek a sajátjaikkal. 
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4. A jármű tulajdonosának kérésére a jóváhagyó hatóságok megadják az egyedi 
jóváhagyást az e rendelet rendelkezéseinek megfelelő járműre. Ilyen esetben a 
jóváhagyó hatóságok elfogadják az egyedi jóváhagyást, és engedélyezik az érintett 
jármű értékesítését, nyilvántartásba vételét és forgalomba helyezését.  

44. cikk 
Az egyedi jóváhagyásokra vonatkozó különleges rendelkezések 

1. E fejezet rendelkezéseit az e rendelet szerint típusjóváhagyásban részesült, és első 
értékesítésüket, nyilvántartásba vételüket vagy forgalomba helyezésüket megelőzően 
módosított járművek vonatkozásában lehet alkalmazni. 

2. Az e fejezetben előírt eljárást konkrét járműre lehet alkalmazni a gyártási folyamat 
egymást követő szakaszai során, a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásnak 
megfelelően. 

3. Az e fejezetben előírt eljárás nem léphet a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás 
rendes menetének egy közbenső szakasza helyébe, valamint nem alkalmazható 
valamely jármű jóváhagyása első szakaszának megszerzése céljára. 

XII. FEJEZET 
ÉRTÉKESÍTÉS, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL ÉS 

FORGALOMBA HELYEZÉS  

45. cikk 
A járművek értékesítése, nyilvántartásba vétele és forgalomba helyezése 

1. A 41. és a 42. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, azokat a járműveket, amelyekre 
kötelező a teljes járműre vonatkozó EU-típusjóváhagyás, vagy amelyre a gyártó e 
rendelet alapján ilyen típusjóváhagyást szerzett, kizárólag akkor értékesíthetik, 
vehetik nyilvántartásba vagy helyezhetik forgalomba, ha azok a 36. cikknek 
megfelelően kibocsátott, érvényes megfelelőségi nyilatkozattal rendelkeznek. 

A nem teljes járművek értékesítése vagy forgalomba helyezése megengedett, 
azonban a tagállamok nyilvántartásba vételért felelős hatóságai elutasíthatják az ilyen 
járművek tartós nyilvántartásba vételének és közúti használatának engedélyezését. 

2. A kis sorozatban gyártott járművek esetében az egy adott év során az Unióban 
értékesített, nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett járművek száma nem 
haladhatja meg a III. mellékletben feltüntetett mennyiséget. 

3. Az (1) bekezdés követelményeit nem kell alkalmazni a fegyveres erők, a polgári 
védelem, a tűzoltóság vagy a közrend fenntartásáért felelős testületek általi 
használatra szánt járművekre, illetve azokra a járművekre, amelyek a 40. vagy a 
43. cikk szerint kaptak típusjóváhagyást.  

4. A jármű tulajdonosának kérésére a jóváhagyó hatóságok megadják az egyedi 
jóváhagyást az e rendelet rendelkezéseinek megfelelő járműre. Ilyen esetben a 
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jóváhagyó hatóságok elfogadják az egyedi jóváhagyást, és engedélyezik a jármű 
értékesítését, nyilvántartásba vételét és forgalomba helyezését. 

46. cikk 
A kifutó sorozatú járművek értékesítése, nyilvántartásba vétele és forgalomba helyezése 

1. Az olyan járműtípusnak megfelelő járműveket, amelynek az EU-típusjóváhagyása 
már nem érvényes, a (2) és (4) bekezdésben a kifutó sorozatokra megállapított 
mennyiségi korlátokra és időbeli korlátozásra figyelemmel lehet nyilvántartásba 
venni. 

Az első albekezdés kizárólag olyan, az Unió területén található járművekre 
vonatkozik, amelyek gyártásuk idején érvényes EU-típusjóváhagyással rendelkeztek, 
azonban az EU-típusjóváhagyás érvényességének lejárta előtt nem kerültek 
nyilvántartásba. 

2. Az (1) bekezdés teljes járművek esetében az EU-típusjóváhagyás lejártát követő 
tizenkét, befejezett járművek esetében pedig tizennyolc hónapon keresztül 
alkalmazandó. 

3. Az (1) bekezdés rendelkezéseivel élni kívánó gyártó kérelmet nyújt be minden olyan 
tagállam nemzeti hatóságához, amelyben az adott járműveket nyilvántartásba kívánja 
vetetni. Az említett kérelem ismerteti mindazon műszaki vagy gazdasági okokat, 
amelyek miatt a járművek nem tudnak megfelelni az új típus-jóváhagyási 
követelményeknek. 

Az érintett nemzeti hatóság – a kérvény kézhezvételét követő három hónapon belül – 
határoz arról, hogy engedélyezi-e e járművek nyilvántartásba vételét területén, és ha 
igen, milyen darabszámban. 

4. A kifutó sorozató járművek száma nem haladhatja meg az előző két évben 
nyilvántartásba vett járművek darabszáma 10 %-ának megfelelő mennyiség, illetve a 
tagállamonként 10 jármű mennyiség közül a nagyobbat. 

5. A gyártó nyilvántartásba vétel előtt a 73. cikk szerint a Bizottság által kialakított 
megfelelőségi nyilatkozat mintájának megfelelő új megfelelőségi nyilatkozattal látja 
el a kifutó sorozató járműveket, amelyben „kifutó sorozatú járműnek” minősíti 
azokat, és feltünteti az első nyilvántartásba vétel számát és tagállamát. 

6. A tagállamok biztosítják az e cikk szerinti eljárás keretében nyilvántartásba vett 
járművek számának eredményes ellenőrzését. 

7. E cikk csak a 35. cikk (2) bekezdésében említett esetben a gyártásnak a 
típusjóváhagyás érvényességének lejárta miatt bekövetkező leállítása esetén 
alkalmazandó. 
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47. cikk 
Alkatrészek és önálló műszaki egységek értékesítése és forgalomba helyezése 

1. Alkatrészek és önálló műszaki egységek csak akkor értékesíthetők, illetve 
helyezhetők forgalomba, ha megfelelnek a II. mellékletben felsorolt, felhatalmazáson 
alapuló vonatkozó jogi aktusokban megállapított követelményeknek, és a 37. cikk 
szerinti megfelelő jelöléssel vannak ellátva. 

2. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó azon alkatrészek vagy önálló műszaki egységek 
esetében, amelyeket kifejezetten olyan új járművek számára készítettek vagy 
terveztek, amelyekre ez a rendelet nem vonatkozik. 

3. Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok engedélyezhetik olyan alkatrészek vagy 
önálló műszaki egységek értékesítését és forgalomba helyezését, amelyek a 38. cikk 
alkalmazásában mentesültek e rendelet egy vagy több rendelkezése alól, vagy 
amelyeket a 40. és 41. cikk szerinti, az adott alkatrészeket vagy önálló műszaki 
egységeket érintő jóváhagyással ellátott járművekbe kívánnak beszerelni. 

4. Az (1) bekezdéstől eltérve, és amennyiben e rendelet vagy valamely felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusa másképp nem rendelkezik, a tagállamok engedélyezhetik olyan 
alkatrészek vagy önálló műszaki egységek értékesítését vagy forgalomba helyezését, 
amelyeket olyan járművekbe kívánnak beszerelni, amelyek tekintetében 
értékesítésük vagy forgalomba helyezésük időpontjában az EU-típusjóváhagyás e 
rendelet vagy a 2002/24/EK irányelv szerint nem volt követelmény.  

XIII. FEJEZET 
VÉDZÁRADÉKOK 

48. cikk 
Nemzeti szintű eljárás a veszélyt jelentő járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló 

műszaki egységek kezelésére 

1. Amennyiben valamely tagállam piacfelügyeleti hatóságai a 765/2008/EK rendelet 
20. cikke alapján intézkedést hoztak, illetve ha elégséges okuk van azt feltételezni, 
hogy egy e rendeletben szabályozott jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki 
egység veszélyt jelent az emberek egészségére vagy biztonságára, illetve a közérdek 
védelmének más, e rendeletben szabályozott kérdései szempontjából, akkor a 
jóváhagyó hatóságok elvégzik az érintett jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló 
műszaki egység értékelését, amely kiterjed az e rendeletben meghatározott összes 
követelményre. Az érintett gazdasági szereplők teljes mértékben együttműködnek a 
piacfelügyeleti hatóságokkal és/vagy jóváhagyó hatóságokkal. 

Amennyiben az értékelés során a piacfelügyeleti hatóságok és/vagy jóváhagyó 
hatóságok megállapítják, hogy a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki 
egység nem felel meg az e rendeletben megállapított követelményeknek, akkor 
haladéktalanul felszólítják az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő kiigazító 
intézkedések megtételére, azért, hogy a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló 
műszaki egység megfeleljen az említett követelményeknek, vagy a veszély jellegével 
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arányosan ésszerű időn belül kivonják a járművet, rendszert, alkatrészt vagy önálló 
műszaki egységet a forgalomból, vagy visszahívják azt. 

A jóváhagyó hatóságok értesítik az érintett műszaki szolgálatot az első és második 
albekezdés alapján megtett intézkedésekről. A második albekezdésben említett 
intézkedésekre a 765/2008/EK rendelet 21. cikke alkalmazandó. 

2. Amennyiben a jóváhagyó hatóságok úgy ítélik meg, hogy a meg nem felelés nem 
korlátozódik országuk területére, akkor tájékoztatják a Bizottságot és a többi 
tagállamot az értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek 
meghozatalára felszólították a gazdasági szereplőt. 

3. A gazdasági szereplő biztosítja, hogy minden megfelelő kiigazító intézkedést 
meghozzanak az előírásoknak meg nem felelő összes olyan jármű, rendszer, 
alkatrész vagy önálló műszaki egység tekintetében, amelyet az Unióban értékesített, 
nyilvántartásba vetetett vagy amelynek forgalomba helyezéséért felelős. 

4. Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem teszi meg a megfelelő kiigazító 
intézkedéseket az (1) bekezdés második albekezdésében említett határidőn belül, a 
nemzeti hatóságok meghozzák az összes megfelelő intézkedést a követelményeknek 
meg nem felelő járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek 
nemzeti piacon történő értékesítésének, nyilvántartásba vételének vagy forgalomba 
helyezésének megtiltása vagy korlátozása, illetve a forgalomból való kivonása vagy 
visszahívása érdekében. 

5. A nemzeti hatóságok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot 
ezekről az intézkedésekről. 

A tájékoztatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem 
megfelelő jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység azonosításához 
szükséges adatokat, a származási helyét, a feltételezett nem megfelelőség és a 
felmerülő veszélyek jellegét, a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és 
időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott szempontokat. A 
jóváhagyó hatóságok jelzik, hogy az előírások megsértése a következők egyike miatt 
következett-e be: 

a) a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység nem teljesíti az e 
rendeletben meghatározott, az emberek egészségével és biztonságával, a 
környezetvédelemmel vagy más, a közérdek védelmével kapcsolatos 
követelményeket; vagy 

b) a II. mellékletben felsorolt vonatkozó jogi aktusoknak vannak hiányosságaik. 

6. Az eljárást kezdeményező tagállamtól eltérő tagállamok egy hónapon belül 
tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az elfogadott intézkedésekről és 
azokról a kiegészítő információkról, amelyek a jármű, rendszer, alkatrész vagy 
önálló műszaki egység megfelelőségének hiányáról a rendelkezésükre állnak, 
valamint – amennyiben nem értenek egyet a bejelentett nemzeti intézkedéssel – a 
kifogásaikról. 
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7. A tagállam intézkedését megalapozottnak kell tekinteni, ha az intézkedéssel szemben 
a (6) bekezdésben előírt tájékoztatás kézhezvételétől számítva egy hónapon belül 
sem egy másik tagállam, sem a Bizottság nem emel kifogást. 

8. A tagállamok biztosítják a megfelelő korlátozó intézkedések haladéktalan 
meghozatalát az érintett járművel, rendszerrel, alkatrésszel vagy önálló műszaki 
egységgel kapcsolatban, ilyen például a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló 
műszaki egység kivonása a forgalomból. 

49. cikk 
Uniós védintézkedési eljárás 

1. Ha a 41. cikkben rögzített eljárás során kifogást emelnek egy tagállam valamelyik 
intézkedésével szemben, illetve ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti 
intézkedés ellentétes az uniós jogszabályokkal, a Bizottság haladéktalanul értékeli a 
nemzeti intézkedést, miután konzultált a tagállamokkal és az érintett gazdasági 
szereplővel vagy szereplőkkel. Ezen értékelés alapján a Bizottság határoz arra 
vonatkozóan, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e. 

A Bizottság határozatát valamennyi tagállamnak, valamint a megfelelő gazdasági 
szereplőnek vagy szereplőknek megküldi. 

2. Amennyiben a nemzeti intézkedést indokoltnak ítélik meg, valamennyi tagállam 
megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a nem megfelelő 
járművet, rendszert, alkatrészt vagy önálló műszaki egységet kivonják a piacaikról, 
és erről tájékoztatják a Bizottságot. Ha a nemzeti intézkedés indokolatlannak 
bizonyul, az érintett tagállam visszavonja az intézkedést. 

3. Amennyiben a nemzeti intézkedést indokoltnak ítélik, és e rendelet vagy az e 
rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vagy végrehajtási 
aktusok hiányosságainak tulajdonítják, a Bizottság a következő megfelelő 
intézkedésekre tesz javaslatot: 

a) felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vagy végrehajtási aktusok esetében a 
Bizottság javaslatot tesz az érintett aktus szükséges módosítására; 

b) ENSZ-EGB-előírások esetében a Bizottság a felülvizsgált 1958. évi 
megállapodással összhangban javaslatot tesz a vonatkozó ENSZ-EGB-
előírások szükséges módosítástervezetére. 

50. cikk 
A követelményeknek megfelelő, azonban mégis veszélyt jelentő járművek, rendszerek, 

alkatrészek vagy önálló műszaki egységek 

1. Ha egy nemzeti hatóság a 49. cikk (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését 
követően azt állapítja meg, hogy egyes járművek, rendszerek, alkatrészek vagy 
önálló műszaki egységek – habár az alkalmazandó követelményeknek megfelelnek, 
illetve megfelelő jelöléssel vannak ellátva – a biztonságot súlyosan veszélyeztetik, 
vagy a környezetet vagy a közegészséget súlyosan károsíthatják, akkor e nemzeti 
hatóság felszólítja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő intézkedések 
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megtételére annak érdekében, hogy amikor az érintett járművet, rendszert, alkatrészt 
vagy önálló műszaki egységet értékesítik, nyilvántartásba veszik vagy forgalomba 
helyezik, többé már ne jelentsen veszélyt, illetve – a veszély mértékének megfelelően 
– arra, hogy a járművet, rendszert, alkatrészt vagy önálló műszaki egységet ésszerű 
határidőn belül kivonják a forgalomból, vagy visszahívják azt. A nyilvántartási 
hatóság saját területén legfeljebb hat hónapra elutasíthatja az ilyen járművek 
nyilvántartásba vételének engedélyezését. 

2. Az (1) bekezdésben említett járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki 
egységek esetében a gazdasági szereplő gondoskodik arról, hogy a kiigazító 
intézkedést az Unióban értékesített, nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett 
valamennyi jármű, rendszer, alkatrész és önálló műszaki egység tekintetében 
meghozzák. 

3. A tagállam egy hónapon belül tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot az 
összes rendelkezésre álló adatról, különösen az érintett jármű, rendszer, alkatrész 
vagy önálló műszaki egység azonosításához szükséges adatokról, a jármű, rendszer, 
alkatrész vagy önálló műszaki egység eredetéről és ellátási láncáról, a kapcsolódó 
kockázatok jellegéről, valamint a megtett nemzeti intézkedések jellegéről és 
időtartamáról. 

4. A Bizottság haladéktalanul konzultál a tagállamokkal, az érintett gazdasági 
szereplővel vagy szereplőkkel és különösen azzal a jóváhagyó hatósággal, amely a 
típusjóváhagyást megadta, továbbá értékeli a meghozott nemzeti intézkedéseket. 
Ezen értékelés alapján a Bizottság határoz arról, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-
e, és szükség esetén megfelelő intézkedésekre tesz javaslatot. 

5. A Bizottság valamennyi tagállamnak címezi határozatát, és haladéktalanul megküldi 
azt számukra és a megfelelő gazdasági szereplőnek vagy szereplőknek. 

51. cikk 
A jóváhagyott típusnak meg nem felelő járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló 

műszaki egységek 

1. Ha az a nemzeti hatóság, amely az EU-típusjóváhagyást megadta, megállapítja, hogy 
azok az új járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek, 
amelyek megfelelőségi nyilatkozattal vagy jóváhagyási jellel vannak ellátva, nem 
felelnek meg az általa jóváhagyott típusnak, akkor megteszi a szükséges 
intézkedéseket, beleértve a típusjóváhagyás visszavonását is, annak biztosítására, 
hogy a legyártott járművek, rendszerek, alkatrészek vagy adott esetben önálló 
műszaki egységek megfeleljenek a jóváhagyott típusnak. A jóváhagyó hatóság egy 
hónapon belül tájékoztatja a többi tagállam jóváhagyó hatóságait a meghozott 
intézkedésekről. 

2. Az (1) bekezdés alkalmazásában az EU-típusbizonyítványban vagy az adatközlő 
lapon szereplő adatoktól való eltérés a jóváhagyott típusnak való megfelelés 
hiányának minősül. A jármű nem tekintendő a jóváhagyott típustól eltérőnek, 
amennyiben a II. mellékletben felsorolt vonatkozó szabályozási aktusok 
tűréshatárokat szabnak meg, és e tűréshatárokat tiszteletben tartják. 



HU 59   HU 

3. Ha egy jóváhagyó hatóság bebizonyítja, hogy olyan új járművek, alkatrészek vagy 
önálló műszaki egységek, amelyek egy másik tagállamban kiadott megfelelőségi 
nyilatkozattal vagy jóváhagyási jellel vannak ellátva, nem felelnek meg a 
jóváhagyott típusnak, az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságtól kérheti 
annak ellenőrzését, hogy a legyártott járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló 
műszaki egységek továbbra is megfelelnek-e a jóváhagyott típusnak. Ilyen kérelem 
esetén az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság a lehető leghamarabb, de 
minden esetben a kérelem keltétől számított három hónapos határidőn belül 
meghozza a szükséges intézkedéseket. 

4. Attól a jóváhagyó hatóságtól, amely megadta az EU-típusjóváhagyást a rendszerre, 
alkatrészre, önálló műszaki egységre vagy a nem teljes járműre, a jóváhagyó hatóság 
az alábbi esetekben kérheti a szükséges intézkedések megtételét annak biztosítására, 
hogy a legyártott járművek ismét megfeleljenek a jóváhagyott típusnak: 

a) EU-járműtípusjóváhagyás esetén, amennyiben a jármű megfelelésének hiányát 
kizárólag valamely rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység 
megfelelésének hiánya okozza; 

b) többlépcsős típusjóváhagyás esetén, amennyiben a befejezett jármű 
megfelelésének hiányát kizárólag a nem teljes jármű részét képező rendszer, 
alkatrész vagy önálló műszaki egység, vagy maga a nem teljes jármű 
megfelelésének a hiánya okozza. 

5. Ilyen kérelem esetén a megkeresett jóváhagyó hatóság – szükség esetén a kérelmet 
benyújtó jóváhagyó hatósággal együttműködve – a lehető leghamarabb, de minden 
esetben a kérelem keltétől számított három hónapos határidőn belül meghozza a 
szükséges intézkedéseket. 

6. Amennyiben megállapítják a megfelelés hiányát, akkor annak a tagállamnak a 
jóváhagyó hatósága, amelyik az EU-típusjóváhagyást megadta a rendszerre, 
alkatrészre, önálló műszaki egységre vagy a nem teljes járműre, megteszi az 
(1) bekezdésben előírt intézkedéseket. 

7. A jóváhagyó hatóságok valamely EU-típusjóváhagyás visszavonásáról és a 
visszavonás okairól egy hónapon belül értesítik egymást. 

8. Ha az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság vitatja a megfelelés hiányát, 
amelyről értesítést kapott, az érintett tagállamok igyekeznek a vitás esetet rendezni. 
A Bizottság folyamatosan tájékoztatást kap, és szükség esetén megfelelő 
konzultációkat tart a vita rendezésének elérése érdekében. 

52. cikk 
Az alapvető rendszerek megfelelő működését jelentős mértékben veszélyeztető rendszerek, 

alkatrészek és önálló műszaki egységek 

1. A jármű biztonsága vagy környezetvédelmi tulajdonságai szempontjából alapvetően 
fontos rendszerek megfelelő működését jelentős mértékben veszélyeztető 
rendszereket, alkatrészeket és önálló műszaki egységeket tilos értékesíteni, 
nyilvántartásba venni vagy forgalomba helyezni, hacsak egy jóváhagyó hatóság nem 
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engedélyezte azokat a (4) bekezdéssel, valamint az 53. cikk (1) és (2) bekezdésével 
összhangban. 

2. A Bizottság az 76., 77. és 78. cikknek megfelelően elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén jegyzéket készít az (1) bekezdésben említett 
rendszerekről, alkatrészekről és önálló műszaki egységekről, az alábbiakról 
rendelkezésre álló információkat is figyelembe véve: 

a) a kérdéses rendszerekkel, alkatrészekkel vagy önálló műszaki egységekkel 
felszerelt járművek biztonságára vagy környezetvédelmi tulajdonságaira háruló 
veszély komolysága; 

b) a kérdéses rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre egy e 
cikk szerinti engedélyeztetési kötelezettség esetleges előírásának hatása a 
fogyasztókra és utópiaci gyártókra. 

3. „Eredeti alkatrészek”: olyan járműalkatrészek, amelyeket a járműgyártó által a 
szóban forgó jármű összeszereléséhez szükséges alkatrészek gyártására vonatkozóan 
megadott előírásoknak és gyártási szabványoknak megfelelően gyártottak, ideértve 
azokat az alkatrészeket is, amelyeket az említett alkatrészekkel azonos gyártósoron 
állítanak elő, valamint megdönthető vélelem alapján azon alkatrészeket is, 
amelyekről a gyártó igazolja, hogy minőségük megfelel a szóban forgó jármű 
összeszereléséhez használt alkatrészek minőségének, és gyártásuk a járműgyártó által 
megadott előírásoknak és gyártási szabványoknak megfelelően történt; az önálló 
műszaki egységekre ugyanez vonatkozik. 

Az (1) bekezdés nem vonatkozik az eredeti rendszerekre, alkatrészekre és önálló 
műszaki egységekre, valamint a II. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok 
valamelyikének előírásainak megfelelően típusjóváhagyással ellátott rendszerekre, 
alkatrészekre és önálló műszaki egységekre, kivéve abban az esetben, ha a 
jóváhagyás az (1) bekezdésben említettektől eltérő szempontokat érint. 

Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a kizárólag az utakon való versenyre szolgáló 
járművekhez gyártott rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre. Ha 
az e rendelet szerinti, felhatalmazáson alapuló valamely jogi aktus jegyzékében 
található rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek kettős 
felhasználásúak, azaz mind kizárólag utakon való versenyre szolgáló járművekhez, 
mind közúti járművekhez használják őket, tilos a fogyasztóknak értékesíteni vagy 
értékesítésre kínálni őket. 

4. A Bizottság a 73. cikknek megfelelően végrehajtási aktussal a szükséges mértékben 
meghatározza az 53. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésében említett 
bizonyítvány mintáját és számozási rendszerét, valamint az eljárással összefüggő 
valamennyi szempontot. A Bizottság a 76., 77. és 78. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban határozza meg az említett alkatrészek által 
teljesítendő követelményeket, a jelölést, csomagolást és a megfelelő vizsgálatokat. 

5. A (4) bekezdésben említett követelmények a II. mellékletben felsorolt jogi aktusokon 
alapulhatnak, vagy a rendszernek, alkatrésznek vagy önálló műszaki egységnek az 
eredeti jármű – vagy adott esetben annak valamely része – tulajdonságaival való 
összehasonlításában állhatnak. A követelményeknek minden esetben biztosítaniuk 
kell, hogy a rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek ne befolyásolják 
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hátrányosan a jármű biztonsága vagy környezetvédelmi tulajdonságai szempontjából 
alapvetően fontos rendszerek működését. 

53. cikk 
Az alapvetően fontos rendszerek megfelelő működését jelentős mértékben veszélyeztető 

részek és berendezések – további követelmények 

1. Az 52. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában a rendszerek, alkatrészek vagy önálló 
műszaki egységek gyártója a kijelölt műszaki szolgálat által készített vizsgálati 
jegyzőkönyvet nyújt be a jóváhagyó hatóságnak, amely tanúsítja, hogy az 
engedélyeztetni kívánt rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek 
megfelelnek az 52. cikk (4) bekezdésében említett követelményeknek. A gyártó 
típusonként és részeként csak egy kérelmet nyújthat be, egy jóváhagyó hatósághoz. 

A kérelem tartalmazza a rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek 
gyártójára vonatkozó adatokat, az engedélyeztetni kívánt rendszerek, alkatrészek 
vagy önálló műszaki egységek típusát, azonosítóját és számjelét, valamint azon 
jármű tekintetében, amelybe az adott rendszereket, alkatrészeket vagy önálló 
műszaki egységeket be kívánják szerelni, a gyártó nevét, a jármű típusát és adott 
esetben a gyártási évét vagy más, az azonosítását lehetővé tévő információt. 

Amennyiben a vizsgálati jegyzőkönyvet és egyéb bizonyítékokat figyelembe véve a 
jóváhagyó hatóság meggyőződik arról, hogy a kérdéses rendszerek, alkatrészek vagy 
önálló műszaki egységek megfelelnek az 52. cikk (4) bekezdésében említett 
követelményeknek, haladéktalanul bizonyítványt ad ki a gyártónak. Ez a 
bizonyítvány – a (2) bekezdés második albekezdésére is figyelemmel – feljogosít a 
rendszereknek, alkatrészeknek vagy önálló műszaki egységeknek az Unióban történő 
értékesítésére és forgalomba helyezésére. 

2. A gyártó haladéktalanul értesíti a bizonyítványt kiadó jóváhagyó hatóságot bármely 
olyan változásról, amely hatással van azokra a feltételekre, amelyekkel a 
bizonyítványt kiadták. Az adott jóváhagyó hatóság határoz arról, hogy felül kell-e 
vizsgálni a bizonyítványt, új bizonyítványt kell-e kiadni, illetve szükség van-e 
további vizsgálatokra. 

A gyártó felel annak biztosításáért, hogy a rendszereket, alkatrészeket és önálló 
műszaki egységeket azoknak a feltételeknek megfelelően gyártsák az adott 
időpontban és a továbbiakban is, amelyek szerint a bizonyítványt kiadták. 

3. A jóváhagyó hatóság az engedélyezést megelőzően megbizonyosodik a gyártás 
megfelelőségének hatékony ellenőrzését biztosító, kielégítő intézkedések és eljárások 
meglétéről. 

Amennyiben a jóváhagyó hatóság azt állapítja meg, hogy az engedély kiadásának 
feltételei már nem teljesülnek, felkéri a gyártót, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki 
egységek ismét megfeleljenek a feltételeknek. Szükség esetén az engedélyt 
visszavonja. 

4. A tagállamok jóváhagyó hatóságai az (1) bekezdés harmadik albekezdésében említett 
bizonyítványokkal kapcsolatos bármely nézeteltérésüket a Bizottság tudomására 
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hozzák. A Bizottság a jóváhagyó hatóságokkal folytatott konzultációt követően a 
nézeteltérés megoldása érdekében meghozza a megfelelő intézkedéseket, beleértve – 
amennyiben szükséges – az engedély visszavonásának elrendelését. 

5. Amíg az 52. cikk (2) bekezdésében említett jegyzék el nem készül, a tagállamok a 
jármű biztonsága vagy környezeti teljesítménye szempontjából alapvetően fontos 
rendszerek megfelelő működését érintő rendszerekkel, alkatrészekkel és önálló 
műszaki egységekkel kapcsolatos nemzeti rendelkezéseket tarthatnak fenn. 

54. cikk 
Járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek visszahívása 

1. Amennyiben egy teljes járműre vonatkozó EU-típusjóváhagyással rendelkező 
gyártónak a 765/2008/EK rendelet szerint már értékesített, nyilvántartásba vett vagy 
forgalomba helyezett járműveket kell visszahívnia, mivel egy, a járműbe beszerelt 
rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység – attól függetlenül, hogy azt e 
rendelet szerint megfelelően jóváhagyták-e vagy sem – komoly kockázatot jelent a 
biztonságra, a közegészségre vagy a környezetvédelemre, vagy mivel a jármű egy 
olyan része, amelyre a típusjóváhagyásra vonatkozó jogszabályok szerint semmilyen 
különleges követelmény nem vonatkozik, komoly kockázatot jelent a közúti 
közlekedés biztonságára, a közegészségre vagy a környezetvédelemre, akkor 
haladéktalanul értesítenie kell a járművet jóváhagyó hatóságot. 

2. Amennyiben egy rendszereket, alkatrészeket vagy önálló műszaki egységeket 
előállító, EU-típusjóváhagyással rendelkező gyártónak a 765/2008/EK rendelet 
szerint olyan rendszereket, alkatrészeket vagy önálló műszaki egységeket kell 
visszahívnia, amelyeket már értékesítettek, vagy amelyek forgalomba helyezéséért a 
gyártó felelős, mivel – attól függetlenül, hogy azokat e rendelet szerint megfelelően 
jóváhagyták-e vagy sem – komoly kockázatot jelentenek biztonságra, a 
munkavédelemre, a közegészségre vagy a környezetvédelemre, akkor haladéktalanul 
értesítenie kell a jóváhagyást megadó hatóságot. 

3. A gyártó megfelelő orvoslási lehetőségeket javasol a jóváhagyó hatóságnak az (1) és 
(2) bekezdésben említett kockázat semlegesítésére. A jóváhagyó hatóság a javasolt 
orvoslási lehetőségekről késedelem nélkül tájékoztatja a többi tagállam jóváhagyó 
hatóságait. 

A jóváhagyó hatóságok saját területükön biztosítják az intézkedések hatékony 
végrehajtását. 

4. Amennyiben az érintett jóváhagyó hatóság úgy ítéli meg, hogy az orvoslási 
lehetőségek elégtelenek vagy végrehajtásuk késedelmes, haladéktalanul értesíti az 
EU-járműtípusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot. 

Az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság ezt követően tájékoztatja a 
gyártót. Amennyiben a gyártó nem javasol és nem hajt végre hatásos kiigazító 
intézkedéseket, az EU-típusjóváhagyást kiadó jóváhagyó hatóság meghoz 
valamennyi szükséges védintézkedést, beleértve az EU-típusjóváhagyás 
visszavonását is. Az EU-típusjóváhagyás visszavonása esetén a jóváhagyó hatóság 
egy hónapon belül ajánlott levél vagy azzal egyenértékű elektronikus eszköz útján 
értesíti a gyártót, a többi tagállam jóváhagyó hatóságait, valamint a Bizottságot. 
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55. cikk 
A meghozott határozatokról és a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről szóló 

értesítés 

1. Minden olyan határozatot, amelyet e rendelet rendelkezései értelmében hoznak, és 
minden olyan határozatot, amellyel EU-típusjóváhagyást utasítanak el vagy vonnak 
vissza, amellyel nyilvántartásba vételt utasítanak el, vagy amellyel megtiltják vagy 
korlátozzák az értékesítést, nyilvántartásba vételt vagy forgalomba helyezést, vagy 
amellyel piaci forgalomból való kivonást írnak elő, részletes indokolással kell ellátni.  

2. Az érintett felet értesíteni kell minden ilyen határozatról, és ugyanakkor az érintett 
tagállamban hatályos jogszabályok szerint számára rendelkezésre álló jogorvoslati 
lehetőségekről, valamint az e jogorvoslati lehetőségek igénybevételére engedélyezett 
határidőkről is. 

XIV. FEJEZET 
NEMZETKÖZI ELŐÍRÁSOK 

56. cikk 
Az EU-típusjóváhagyáshoz szükséges ENSZ-EGB-előírások 

1. Azok az ENSZ-EGB-előírások, amelyekhez az Unió csatlakozott, és amelyeket e 
rendelet vagy az e rendelet szerint elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
felsorolnak, részét képezik a jármű EU-típusjóváhagyásának. 

2. Ha az Unió a 97/836/EK tanácsi határozat 4. cikkének (4) bekezdése alapján úgy 
határoz, hogy egy ENSZ-EGB-előírást az EU-járműtípusjóváhagyás céljából 
kötelező jelleggel alkalmaz, a Bizottság a 76., 77. és 78. cikkek szerinti, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal ennek megfelelően módosítja e rendelet 
mellékleteit. Az ezen rendelet mellékleteit módosító, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus meghatározza az ENSZ-EGB-előírás vagy annak módosításai kötelező 
alkalmazásának időpontját is. 

57. cikk 
ENSZ-EGB-előírások és a kis sorozatban gyártott járművek EU-típusjóváhagyása 

1. Az e rendeletben felsorolt ENSZ-EGB-előírások az azoknak megfelelő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal egyenértékűnek tekintendők annyiban, 
amennyiben hatályuk és tárgyuk azonos. 

2. A tagállamok jóváhagyó hatóságai elfogadják az ezen ENSZ-EGB-előírásokkal 
összhangban megadott jóváhagyásokat és adott esetben az ezekhez tartozó 
jóváhagyási jeleket, az e rendelettel vagy ennek megfelelő felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokkal összhangban megadott megfelelő jóváhagyások és/vagy jóváhagyási 
jelek helyett. 

3. Amennyiben az Unió úgy határoz, hogy az (1) bekezdés alkalmazásában egy új 
ENSZ-EGB-előírást vagy egy módosított ENSZ-EGB-előírást kezd alkalmazni, a 
Bizottság a 76., 77. és 78. cikkek szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
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ennek megfelelően módosítja e rendelet mellékleteit vagy a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat. 

XV. FEJEZET 
MŰSZAKI INFORMÁCIÓ BIZTOSÍTÁSA 

58. cikk 
A felhasználóknak szánt információ 

1. A gyártó nem adhat meg az e rendeletben, a II. mellékletben felsorolt végrehajtási 
aktusaiban vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban előírt adatokhoz 
kapcsolódó műszaki információkat, amennyiben az említett információk eltérnek a 
jóváhagyó hatóság által jóváhagyott adatoktól. 

2. Amennyiben egy, a II. mellékletben felsorolt végrehajtási aktus vagy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus külön rendelkezik róla, a gyártó a felhasználók 
rendelkezésére bocsát minden olyan vonatkozó információt és szükséges útmutatást, 
amely valamely jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység 
használatához kapcsolódó különleges feltételeket vagy korlátozásokat ír le. 

3. Ezeket az információkat annak a tagállamnak a hivatalos nyelvein kell rendelkezésre 
bocsátani, amelyben a járművet értékesítik, nyilvántartásba veszik és forgalomba 
helyezik. Miután a jóváhagyó hatóság elfogadta, a használati útmutatóban kell 
közzétenni ezeket. 

59. cikk 
Az alkatrészek vagy önálló műszaki egységek gyártóinak szánt információ 

1. A járműgyártó az alkatrészek vagy önálló műszaki egységek gyártóinak 
rendelkezésére bocsátja mindazon adatokat – beleértve adott esetben a 
II. mellékletben szereplő jogi aktusokban felsorolt rajzokat is –, amelyek az 
alkatrészek vagy önálló műszaki egységek EU-típusjóváhagyásához vagy a 46. cikk 
szerinti engedély megszerzéséhez szükségesek. 

A jármű gyártója az alkatrészek vagy önálló műszaki egységek gyártóira nézve 
kötelező érvényű megállapodást köthet, minden nem nyilvános – többek között a 
szellemi tulajdonjogokhoz kapcsolódó – információ bizalmas kezelése érdekében. 

2. Amennyiben az alkatrészek vagy önálló műszaki egységek gyártója olyan EU-
típusbizonyítvánnyal rendelkezik, amelyik a 22. cikk (4) bekezdésével összhangban a 
használatra vagy a beszerelés egyedi feltételeire vagy mindkettőre vonatkozóan 
korlátozásokat foglal magában, ezekről minden részletes információt a járműgyártó 
rendelkezésére bocsát. 

Amennyiben egy, a II. mellékletben felsorolt felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
rendelkezik róla, az alkatrészek vagy önálló műszaki egységek gyártója a legyártott 
alkatrészekhez, vagy önálló műszaki egységekhez a használatra vagy a beszerelés 
egyedi feltételeire vagy mindkettőre vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatban 
útmutatót mellékel. 
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XVI. FEJEZET 
A járműjavítási és -karbantartási információk hozzáférhetősége 

60. cikk 
A gyártók kötelezettségei 

1. A gyártók internetes oldalakon keresztül szabványosított formátumban, azonnal és 
gyorsan elérhető módon korlátlan hozzáférést kötelesek biztosítani a független 
gazdasági szereplők számára a járműjavítási és -karbantartási információkhoz. Ez a 
hozzáférés a hivatalos forgalmazók és szervizek számára biztosított hozzáféréshez 
képest nem jelenthet megkülönböztetést. 

2. Amíg a Bizottság nem fogad el közös szabványt, az (1) bekezdésben említett 
információkat egységes módon kell benyújtani, hogy a független gazdasági szereplők 
ésszerű mértékű erőfeszítéssel fel tudják azokat dolgozni. 

A gyártók ezenkívül képzési anyagot bocsátanak a független gazdasági szereplők, 
valamint a hivatalos forgalmazók és szervizek rendelkezésére. 

3. Az (1) bekezdésben említett információk legalább a következőket tartalmazzák: 

a) az egyedi járműazonosító szám; 

b) a javítási és karbantartási bejegyzéseket tartalmazó szervizkönyvek; 

c) műszaki kézikönyvek; 

d) alkatrészekre és hibaazonosításra vonatkozó információk (például a mérések 
legkisebb és legmagasabb elméleti értékei); 

e) kapcsolási rajzok; 

f) diagnosztikai hibakódok (a gyártóra jellemző kódokat is beleértve); 

g) a járműtípusra vonatkozó szoftverazonosító és kalibrációellenőrző számok; 

h) a védett eszközökre és berendezésekre vonatkozó, valamint azok révén 
szolgáltatott információk; 

i) az adatrekordokra vonatkozó információk, valamint a kétirányú felügyeleti és 
vizsgálati adatok; 

j) a munkaegységek. 

4. Egy adott járműgyártó elosztóhálózatában részes hivatalos forgalmazókat vagy 
szervizeket e rendelet alkalmazásában független gazdasági szereplőknek kell 
tekinteni, amennyiben olyan járművek javítását és karbantartását is végzik, amelyek 
esetében nem tagjai a járműgyártó elosztóhálózatának. 
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5. A járműjavítási és -karbantartási információknak az információs rendszer 
karbantartásához szükséges idő kivételével mindenkor hozzáférhetőnek kell lenniük. 

6. A fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD) kompatibilis cserealkatrészek vagy 
szervizalkatrészek, diagnosztikai eszközök és vizsgálóberendezések gyártása és 
karbantartása céljából a gyártók kötelesek megkülönböztetés nélkül minden 
érdeklődő alkatrész-, diagnosztikaieszköz- vagy vizsgálóberendezés-gyártó vagy 
-javító számára megadni a megfelelő OBD-, valamint a járműjavítási és 
-karbantartási információkat. 

7. Az alternatív tüzelőanyaggal működő járművekben alkalmazott autóipari 
felszerelések tervezése és gyártása céljából a gyártók kötelesek a megfelelő OBD-, 
valamint a járműjavítási és -karbantartási információkat megkülönböztetés nélkül az 
alternatív tüzelőanyaggal működő gépjárművek autóipari felszerelései minden 
érdekelt gyártójának, beszerelőjének vagy javítójának rendelkezésére bocsátani. 

8. EU-típusjóváhagyás és a nemzeti típusjóváhagyás kérésekor a gyártónak 
bizonyítania kell a jóváhagyó hatóságnak az e rendeletnek való megfelelést a 
járműjavítási és -karbantartási, valamint az (5) bekezdésben említett információk 
hozzáférhetősége tekintetében. 

Abban az esetben, ha ezek az információk az adott időpontban nem állnak 
rendelkezésre, vagy nem felelnek meg az e rendeletben és a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokban foglaltaknak, a gyártónak a típusjóváhagyás időpontjától számított 
hat hónapon belül biztosítania kell azokat. 

9. Amennyiben ezen az időszakon belül nem bizonyítja a megfelelést, a jóváhagyó 
hatóság megteszi a megfelelő intézkedéseket a megfelelőség biztosítása érdekében. 

10. A járműjavítási és -karbantartási információk későbbi módosításait és kiegészítéseit a 
gyártónak ugyanakkor kell hozzáférhetővé tennie internetes oldalain, mint amikor a 
hivatalos javítóműhelyek rendelkezésére bocsátja azokat. 

11. Amennyiben a járművek javítási és karbantartási bejegyzéseit a járműgyártó 
központi adatbázisában vagy egy, az ő nevében létrehozott központi adatbázisban 
tárolják, a független járműjavítók számára térítésmentes hozzáférést kell biztosítani 
az említett bejegyzésekhez, illetve lehetővé kell tenni számukra, hogy információkat 
vihessenek be az általuk elvégzett javításról vagy karbantartásról. 

12. A Bizottság a 76., 77. és 78. cikkek szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
meghatározza a részletes követelményeket a javítási és karbantartási adatokhoz való 
hozzáférés tekintetében. 

61. cikk 
A kötelezettségek megoszlása a típusjóváhagyás több birtokosa között 

1. Lépésenkénti típusjóváhagyás, ezen belül többlépcsős típusjóváhagyás esetén az 
egyes típusjóváhagyásokért felelős gyártó feladata az is, hogy az adott rendszerrel, 
alkatrésszel, önálló műszaki egységgel vagy adott szakasszal kapcsolatos javítási 
adatokról tájékoztatást adjon mind a végtermék gyártójának, mind a független 
gazdasági szereplőknek. 
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2. A végtermék gyártója felelős azért, hogy a független gazdasági szereplőket ellássa a 
teljes járművel kapcsolatos információkkal. 

62. cikk 
A járműjavítási és -karbantartási információk hozzáférési díja 

1. A gyártók az e rendelet hatálya alá tartozó járműjavítási és karbantartási 
információkhoz való hozzáférésért ésszerű és arányos díjat számíthatnak fel. A díj 
akkor nem tekinthető ésszerűnek vagy arányosnak, ha akadályozza a hozzáférést 
azáltal, hogy nem veszi figyelembe, hogy a független gazdasági szereplő milyen 
mértékben veszi igénybe az információt. 

2. A gyártók a járműjavítási és -karbantartási információkat napi, havi és éves 
időtartamra kötelesek hozzáférhetővé tenni, és az információk hozzáférési díja a 
hozzáférhetővé tétel időtartama szerint változhat. 

63. cikk 
Szankciók 

1. A tagállamok rendelkeznek az e rendelet rendelkezéseinek a gyártók általi 
megsértése esetén alkalmazandó szankciókról, és meghozzák a szankciók 
végrehajtása érdekében szükséges valamennyi intézkedést. Az előírt szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok e 
rendelkezésekről [e rendelet kihirdetését 6 hónappal követő dátum]-ig tájékoztatják a 
Bizottságot, és haladéktalanul közlik a Bizottsággal az e rendelkezéseket érintő 
minden későbbi módosítást is. 

2. A szankcióval járó jogsértések típusai közé tartoznak a következők: 

a) hamis nyilatkozattétel a jóváhagyási eljárás vagy visszahívást eredményező 
eljárások során, 

b) a típusjóváhagyás, illetve a használatban lévő járművek megfelelése vizsgálati 
eredményeinek meghamisítása; 

c) olyan adatok vagy műszaki előírások visszatartása, amelyek visszahíváshoz 
vagy a típusjóváhagyás visszavonásához vezethetnek; 

d) hatástalanító berendezés használata; 

e) az adatokhoz való hozzáférés megtagadása. 
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XVII. FEJEZET 
A MŰSZAKI SZOLGÁLATOK KIJELÖLÉSE ÉS 

BEJELENTÉSE 

64. cikk 
A műszaki szolgálatokra vonatkozó követelmények 

1. A 66. cikk szerinti kijelölés és a 68. cikk szerinti értesítés tekintetében a műszaki 
szolgálatok kötelesek teljesíteni a (2)–(11) bekezdésben meghatározott 
követelményeket. 

2. A jogi személyiséggel bíró műszaki szolgálatot az adott tagállam nemzeti joga 
szerint alapítják meg. 

3. A műszaki szolgálat olyan harmadik fél, amely független az általa értékelt járműtől, 
rendszertől, alkatrésztől vagy önálló műszaki egységtől. 

Az első albekezdés követelményeinek megfelelő szervezetnek tekinthető az a 
szervezet is, amely az általa értékelt, vizsgált vagy ellenőrzött járművek, rendszerek, 
alkatrészek vagy önálló műszaki egységek tervezésében, gyártásában, szállításában, 
üzembe helyezésében, használatában vagy karbantartásában részt vevő 
vállalkozásokat képviselő üzleti szerveződésekhez vagy szakmai szövetségekhez 
tartozik, feltéve, hogy bizonyítottan független és mentes az érdekütközésektől. 

4. A műszaki szolgálat, ennek felső szintű vezetése és az értékelést végző személyzet 
nem lehetnek azoknak a járműveknek, rendszereknek, alkatrészeknek vagy önálló 
műszaki egységeknek a tervezői, gyártói, szállítói, üzembe helyezői, vásárlói, 
tulajdonosai, felhasználói vagy karbantartói, amelyet értékelnek, valamint nem 
lehetnek az érintett felek meghatalmazott képviselői sem. Ez nem zárja ki az olyan 
értékelt járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek 
használatát, amelyek a műszaki szolgálat működéséhez szükségesek, illetve a 
járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek személyes célra 
történő használatát. 

A műszaki szolgálat, ennek felső szintű vezetése és az értékelést, vizsgálatot vagy 
ellenőrzést végző személyzet nem vehetnek részt közvetlenül e járművek, 
rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek tervezésében, 
gyártásában/kialakításában, forgalomba hozatalában, üzembe helyezésében, 
használatában vagy karbantartásában, és nem képviselhetik az ilyen tevékenységben 
részt vevő feleket sem. Nem vehetnek részt olyan tevékenységben, amely 
veszélyeztetné a bejelentett értékelési tevékenységeikkel kapcsolatos döntéshozói 
függetlenségüket vagy feddhetetlenségüket. Ez különösen a szaktanácsadási 
szolgáltatásokra érvényes. 

A műszaki szolgálatok gondoskodnak arról, hogy leányvállalataik és alvállalkozóik 
tevékenysége ne befolyásolja megfelelőségértékelési tevékenységeik bizalmas 
jellegét, objektivitását és pártatlanságát. 
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5. A műszaki szolgálatok és személyzetük az értékelési tevékenységeket az adott 
területtel kapcsolatos legmagasabb szintű szakmai feddhetetlenséggel és a szükséges 
műszaki szaktudással végzik el, és függetlennek kell lenniük minden – különösen az 
ilyen tevékenységek eredményeiben érdekelt személyektől vagy személyek 
csoportjaitól eredő, főként pénzügyi – nyomásgyakorlástól és ösztönzéstől, amely 
befolyásolhatná döntésüket vagy értékelési tevékenységeik eredményeit. 

6. A műszaki szolgálatoknak képesnek kell lenniük valamennyi rájuk osztott 
megfelelőségértékelési feladat elvégzésére, amelyre bejelentették őket, akár maga a 
műszaki szolgálat végzi el a feladatokat, akár a nevében, a felügyelete mellett végzik 
el azokat. 

7. A műszaki szolgálatnak – minden alkalommal, valamint minden olyan értékelési 
feladat és minden olyan jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység 
kategóriájának tekintetében, amelyre kijelölték – rendelkeznie kell a szükséges 
tényezőkkel: 

a) személyzet, amely műszaki ismeretekkel, valamint elegendő és megfelelő 
tapasztalattal rendelkezik az értékelő feladatok elvégzéséhez; 

b) az értékelési feladat elvégzésére szolgáló eljárások leírása, amely biztosítja 
ezen eljárások átláthatóságát és reprodukálhatóságát; a műszaki szolgálat 
ezáltal megfelelő szabályzatokkal és eljárásrendekkel rendelkezik, amelyeknek 
köszönhetően a műszaki szolgálatként végzett feladatok elkülönülnek az egyéb 
tevékenységektől; 

c) eljárások, amelyek segítségével tevékenysége végzése során megfelelően 
figyelembe tudja venni a vállalkozás méretét, az ágazatot, amelyben 
tevékenykedik, a vállalkozás szerkezetét, az adott jármű, rendszer, alkatrész 
vagy önálló műszaki egység technológiai összetettségét és a gyártási folyamat 
tömegtermelési vagy sorozatgyártási jellegét. 

8. A műszaki szolgálatnak rendelkeznie kell a megfelelőségértékelési tevékenységekkel 
kapcsolatos műszaki és adminisztrációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges 
eszközökkel is, továbbá valamennyi szükséges felszereléssel vagy létesítménnyel. 

9. A megfelelőségértékelési tevékenységek elvégzéséért felelős személyzetnek a 
következőkkel kell rendelkeznie: 

a) alapos műszaki és szakmai képzettség, amely kiterjed az összes olyan hatályú 
megfelelőségértékelési tevékenységre, amelyekre a műszaki szolgálatot 
kijelölték, 

b) megfelelő ismeretek az általuk végzett értékelések követelményeiről és 
megfelelő szakértelem az ilyen értékelések elvégzésére, 

c) a biztonsági és környezetvédelmi követelmények, valamint e rendelet és a 
II. mellékletben felsorolt jogi aktusok egyéb rendelkezéseinek megfelelő 
ismerete és megértése; 

d) az értékelés elvégzését bizonyító tanúsítványok, nyilvántartások és 
jegyzőkönyvek elkészítéséhez szükséges alkalmasság. 
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10. A műszaki szolgálat, valamint felső szintű vezetése és az értékelést végző személyzet 
pártatlanságát biztosítani kell. 

11. A műszaki szolgálat felső szintű vezetése és az értékelő személyzet javadalmazása 
nem függ az elvégzett értékelések számától vagy az értékelések eredményétől. 

12. A műszaki szolgálat felelősségbiztosítást köt, kivéve ha a felelősséget a nemzeti 
jogával összhangban a tagállam vállalja át, vagy ha a tagállam maga felel a 
megfelelőség értékeléséért. 

13. A műszaki szolgálat személyzetének minden olyan információ tekintetében, amely e 
rendelet vagy az azt átültető nemzeti jogszabály rendelkezései alapján ellátott 
feladataik végrehajtása során jutott birtokukba, be kell tartania a szakmai titoktartás 
követelményeit, kivéve annak a tagállamnak az illetékes hatóságaival szemben, ahol 
a szervezet tevékenységét gyakorolja. A tulajdonjogokat védelmezni kell. 

65. cikk 
A műszaki szolgálatok leányvállalatai és alvállalkozásai 

1. A tevékenységeket csak a gyártó beleegyezésével lehet alvállalkozásba adni vagy 
leányvállalattal elvégeztetni. 

2. Amennyiben a műszaki szolgálat a megfelelőség értékelésével kapcsolatos bizonyos 
feladatokat alvállalkozásba adja, vagy leányvállalatot vesz igénybe, biztosítania kell, 
hogy az alvállalkozó vagy a leányvállalat megfeleljen a 64. cikkben meghatározott 
követelményeknek, továbbá tájékoztatnia kell ennek megfelelően a bejelentő 
hatóságot. 

3. A műszaki szolgálatok teljes felelősséget vállalnak az alvállalkozók vagy 
leányvállalatok által elvégzett feladatokért, függetlenül attól, hogy hol van a 
székhelyük. 

4. A műszaki szolgálatok a bejelentő hatóság számára elérhetővé teszik az alvállalkozó 
vagy a leányvállalat képesítésére és az általuk e rendelet szerint elvégzett munka 
értékelésére vonatkozó megfelelő dokumentumokat. 

66. cikk  
A műszaki szolgálatok kijelölése 

1. A jóváhagyó hatóságok által e cikk alkalmazásában kijelölt műszaki szolgálatok 
kötelesek megfelelni e rendelet rendelkezéseinek. 

2. A műszaki szolgálatok az e rendeletben vagy a II. mellékletben felsorolt valamely 
jogi aktusban meghatározott, jóváhagyáshoz vagy ellenőrzéshez szükséges 
vizsgálatokat vagy maguk végzik el, vagy felügyelik, kivéve, ha az alternatív 
eljárások engedélyezettek. A műszaki szolgálatok nem végezhetnek olyan 
vizsgálatokat vagy ellenőrzéseket, melyekre nem lettek szabályszerűen kijelölve. 

3. A műszaki szolgálatok hatáskörüktől függően a következő öt tevékenységi kategória 
közül egybe vagy többe tartoznak: 
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a) A kategória: azon műszaki szolgálatok, amelyek saját létesítményeikben 
végzik el az e rendeletben és a II. mellékletében felsorolt jogi aktusokban 
említett vizsgálatokat; 

b) B kategória: azon műszaki szolgálatok, amelyek felügyelik az e rendeletben és 
a II. mellékletében felsorolt jogi aktusokban említett, a gyártó vagy egy 
harmadik fél létesítményeiben végzett vizsgálatokat; 

c) C kategória: azon műszaki szolgálatok, amelyek a gyártó 
gyártásmegfelelőséget biztosító eljárásainak kezdeti vizsgálatát és nyomon 
követését végzik; 

d) D kategória: azon műszaki szolgálatok, amelyek a gyártás megfelelőségének 
felügyelete érdekében vizsgálatokat vagy ellenőrzéseket felügyelnek vagy 
végeznek; 

e) E kategória: az egyedi jóváhagyásokért felelős műszaki szolgálatok. 

4. A műszaki szolgálatok igazolják, hogy az e rendeletben és a II. mellékletben felsorolt 
jogi aktusok hatályába tartozó konkrét területeken megfelelő szakértelemmel, 
konkrét szakismeretekkel és bizonyított szakmai tapasztalattal rendelkeznek. A 
műszaki szolgálatok ezenkívül kötelesek megfelelni a (11) bekezdésben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban felsorolt, az általuk végzett tevékenységekre 
vonatkozó előírásoknak. 

5. A jóváhagyó hatóság kijelölhető műszaki szolgálatként a (3) bekezdésben említett 
tevékenységek közül egy vagy több tekintetében. 

6. A gyártó akkreditált belső szervezete kizárólag az A kategóriájú tevékenységek 
esetében, olyan műszaki követelmények vonatkozásában jelölhető ki műszaki 
szolgálatként, hogy értékelést végezzen azon vállalat számára, amelynek részét 
képezi, amelyek tekintetében az e rendelet értelmében elfogadott valamely 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus engedélyezi a saját vizsgálatot. Az említett 
szervezet különálló, független részét képezi a vállalatnak, és nem vehet részt az általa 
értékelt járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek tervezésében, 
gyártásában, szállításában, üzembe helyezésében, használatában vagy 
karbantartásában. 

7. Az akkreditált belső szervezetnek a következő követelményeknek kell megfelelnie: 

a) a 765/2008/EK rendelettel összhangban akkreditálták; 

b) a szervezetnek és a szervezet munkavállalóinak szervezetileg azonosíthatóknak 
kell lenniük, és olyan jelentéstételi módszerekkel kell rendelkezniük azon 
vállalaton belül, amelynek részét képezik, amelyek biztosítják pártatlanságukat, 
és ezt bizonyítaniuk kell a megfelelő nemzeti akkreditáló testületnek; 

c) sem a szervezet, sem a szervezet dolgozói nem felelnek az általuk értékelt 
járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek tervezéséért, 
gyártásáért, szállításáért, üzembe helyezéséért, üzemeltetéséért vagy 
karbantartásáért, és nem vehetnek részt semmilyen olyan tevékenységben, 
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amely veszélyeztetné az értékelési tevékenységeikkel kapcsolatos döntéshozói 
függetlenségüket és feddhetetlenségüket; 

d) a szervezet kizárólag annak a vállalatnak nyújthatja szolgáltatásait, amelynek 
részét képezi. 

8. Akkreditált belső szervezetet a 68. cikk alkalmazásában nem kell bejelenteni a 
tagállamoknak vagy a Bizottságnak, azonban a vállalatnak, amelynek részét képezi 
vagy a nemzeti akkreditáló testületnek – a bejelentő hatóság kérésére – tájékoztatást 
kell adnia akkreditálásáról a bejelentő hatóságoknak. 

9. Az A kategóriájú tevékenységek esetében a gyártó vagy a nevében eljáró 
alvállalkozó is kijelölhető műszaki szolgálatként az olyan műszaki követelmények 
vonatkozásában, amelyek tekintetében az e rendelet alapján elfogadott valamely 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus engedélyezi a saját vizsgálatot. 

10. A nem a (9) bekezdés értelmében kijelölt, harmadik országbeli műszaki szolgálatokat 
csak az Unió és az adott harmadik ország közötti kétoldalú egyezmény keretében 
lehet bejelenteni a 68. cikk szerint. 

11. A Bizottság a 76., 77. és 78. cikkek szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
megállapítja azon előírásokat, amelyeknek a műszaki szolgálatoknak meg kell 
felelniük, valamint a műszaki szolgálatok értékelésére szolgáló eljárást, amelyek 
célja, hogy az említett szolgálatok valamennyi tagállamban ugyanolyan magas szintű 
teljesítménynormáknak feleljenek meg. 

67. cikk 
A műszaki szolgálatok szakértelmének elbírálása 

1. Az illetékes hatóság értékelő jelentést készít, amely igazolja, hogy a kijelölt és 
bejelentett műszaki szolgálat követelményeknek való megfelelésének értékelése 
megtörtént. 

2. Az (1) bekezdésben említett jelentés alapját képező értékelést az e rendelet szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban megállapított rendelkezések szerint folytatják 
le. Az értékelő jelentést legkésőbb három év elteltével felül kell vizsgálni. 

3. Az értékelő jelentést kérésre meg kell küldeni a Bizottságnak. Amennyiben az 
értékelés nem a nemzeti akkreditáló testület által kiadott akkreditálási tanúsítványon 
alapul, amely igazolja, hogy a műszaki szolgálat teljesíti a követelményeket, a 
bejelentő hatóság benyújtja a Bizottságnak és a többi tagállamnak azokat az 
okmányokat, amelyek tanúsítják a műszaki szolgálat szakmai felkészültségét, 
valamint azon meghozott intézkedéseket, amelyek biztosítják a műszaki szolgálat 
rendszeres ellenőrzését és azt, hogy az továbbra is megfeleljen az e rendeletben és a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban lefektetett követelményeknek. 

4. Az a jóváhagyó hatóság, amelyet műszaki szolgálatként szándékoznak kijelölni, a 
megfelelést dokumentumokkal köteles igazolni. Ebbe beletartozik egy olyan 
értékelés, melyet az értékelt tevékenységtől független auditorok végeznek. Az ilyen 
auditorok tartozhatnak ugyanahhoz a szervezethez, feltéve, hogy őket az értékelt 
tevékenységet végző személyzettől elválasztva irányítják. 
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5. A műszaki szolgálatként kijelölt akkreditált belső szervezetnek be kell tartania e cikk 
vonatkozó előírásait. 

68. cikk 
Bejelentési eljárások 

1. A tagállamok közlik a Bizottsággal minden egyes kijelölt műszaki szolgálat nevét, 
címét – beleértve az elektronikus címet –, a felelős személyeket és a tevékenységi 
kategóriákat, valamint ezen adatok minden későbbi változását. A bejelentésben meg 
kell adni, hogy a II. mellékletben felsoroltak közül mely területek tekintetében 
jelölték ki a műszaki szolgálatokat. 

2. A műszaki szolgálat a 66. cikkben szereplő tevékenységeket csak akkor folytathatja 
típusjóváhagyás céljából a műszaki szolgálatot kijelölő tagállam nevében, ha 
előzetesen bejelentették a Bizottságnak, és a Bizottság és a többi tagállam 
akkreditálási tanúsítvány használata esetén a bejelentést követő két héten belül, 
akkreditálás nélkül a bejelentést követő két hónapon belül nem emelt kifogást. 

3. Ugyanazt a műszaki szolgálatot több tagállam is kijelölheti és bejelentheti, 
függetlenül az általa folytatott tevékenységek kategóriájától. 

4. A Bizottságot és a többi tagállamot értesíteni kell a bejelentés bármely későbbi 
változásáról. 

5. Amennyiben a II. mellékletben felsorolt valamely jogi aktus alkalmazásában egy 
olyan konkrét szervezetet vagy illetékes testületet szükséges kijelölni, melynek 
tevékenysége nem szerepel a 66. cikkben említettek között, a bejelentést e cikk 
rendelkezései szerint kell megtenni. 

6. A Bizottság a jóváhagyó hatóságok és a műszaki szolgálatok jegyzékét és adatait 
közzéteszi a honlapján. 

69. cikk 
A bejelentés változásai 

1. Amennyiben a bejelentő hatóság megállapítja, vagy a bejelentő hatóságot arról 
tájékoztatják, hogy a műszaki szolgálat már nem teljesíti az e rendeletben 
meghatározott követelményeket, vagy elmulasztja teljesíteni kötelezettségeit, akkor a 
bejelentő hatóság korlátozza, felfüggeszti vagy adott esetben visszavonja a 
bejelentést, attól függően, hogy mennyire súlyos mértékben mulasztották el 
teljesíteni a követelményeket vagy kötelezettségeket. A bejelentő hatóság ennek 
megfelelően haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot. 

2. Amennyiben a bejelentést korlátozzák, felfüggesztik vagy visszavonják, illetve, ha a 
bejelentett műszaki szolgálat megszüntette tevékenységét, a bejelentő tagállam 
megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az említett műszaki szolgálat 
dokumentációját vagy egy másik bejelentett műszaki szolgálat dolgozza fel, vagy 
pedig kérésre az illetékes bejelentő vagy piacfelügyeleti hatóságok számára 
elérhetővé tegye. 
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70. cikk 
A bejelentett műszaki szolgálat szakmai alkalmasságának vitatása 

1. A Bizottság kivizsgál minden olyan esetet, amelyben számára kétség merül fel a 
bejelentett műszaki szolgálat szakmai alkalmasságával vagy azzal kapcsolatban, 
hogy a bejelentett műszaki szolgálat folyamatosan teljesíti-e a rá háruló 
követelményeket és kötelezettségeket, illetve ha erre felhívják a figyelmét. 

2. A bejelentő tagállam kérésre a Bizottság rendelkezésére bocsátja az érintett műszaki 
szolgálat bejelentésének vagy szakmai alkalmassága fenntartásának alapjául szolgáló 
összes információt. 

3. A Bizottság biztosítja, hogy a vizsgálata során kapott érzékeny információkat 
bizalmasan kezeli. 

4. Amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy a bejelentett szervezet nem, illetve már 
nem teljesíti a rá vonatkozó bejelentés követelményeit, akkor erről tájékoztatja a 
bejelentő tagállamot, és felkéri azt a szükséges kiigazító intézkedések megtételére, 
beleértve szükség esetén a bejelentés visszavonását is. 

71. cikk 
A műszaki szolgálatok működési kötelezettségei 

1. A bejelentett műszaki szolgálatoknak a megfelelésértékelést az e rendeletben 
megállapított értékelési eljárások szerint kell elvégezniük. 

2. A megfelelőség értékelését az arányosság elvével összhangban, a gazdasági 
szereplőkre háruló szükségtelen terhek elkerülésével végzik el. A műszaki 
szolgálatok tevékenységük végzése során megfelelően figyelembe veszik a 
vállalkozás méretét, az ágazatot, amelyben működik, a vállalkozás szerkezetét, az 
adott jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység technológiai 
összetettségét és a gyártási folyamat tömegtermelési vagy sorozatgyártási jellegét. 

3. Mindemellett azonban tiszteletben kell tartaniuk a jármű, rendszer, alkatrész vagy 
önálló műszaki egység e rendelet rendelkezéseinek való megfeleléséhez szükséges 
szigor mértékét és a védelem szintjét. 

4. Amennyiben a műszaki szolgálat megállapítja, hogy a gyártó nem teljesíti az e 
rendeletben megállapított követelményeket, akkor felszólítja a gyártót a megfelelő 
kiigazító intézkedések megtételére, valamint a jóváhagyó hatóságot arra, hogy ne 
adjon ki típusbizonyítványt, hacsak nem tették meg a megfelelő kiigazító 
intézkedéseket a műszaki szolgálat megelégedésére. 

5. Ha a típusbizonyítvány kiadása után a megfelelőség figyelemmel kísérése során a 
műszaki szolgálat megállapítja, hogy egy jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló 
műszaki egység már nem felel meg e rendeletnek, akkor felszólítja a gyártót a 
megfelelő kiigazító intézkedések megtételére, valamint a jóváhagyó hatóságot arra, 
hogy függessze fel vagy szükség esetén vonja vissza a típusbizonyítványt. 
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6. Ha nem hajtanak végre kiigazító intézkedéseket, vagy azok nem érik el a kívánt 
hatást, a műszaki szolgálat felszólítja a jóváhagyó hatóságot arra, hogy korlátozza, 
függessze fel vagy adott esetben vonja vissza a típusbizonyítványt. 

72. cikk 
A műszaki szolgálatok tájékoztatási kötelezettségei 

1. A műszaki szolgálatok tájékoztatják a jóváhagyó hatóságot a következőkről: 

a) minden olyan meg nem felelés, amely szükségessé teheti a típusbizonyítvány 
elutasítását, korlátozását, felfüggesztését vagy visszavonását, 

b) mindazon körülmények, amelyek a bejelentés hatályát vagy feltételeit 
érinthetik; 

c) a piacfelügyeleti hatóságoktól kapott, az értékelési tevékenységekre vonatkozó 
tájékoztatáskérések. 

2. A jóváhagyó hatóság kérésére a bejelentésük tárgyi hatályának körében végzett 
értékelési tevékenységeket végeznek, továbbá minden más tevékenységet is, 
beleértve a határon átnyúló tevékenységeket és az alvállalkozói tevékenységet is. 

3. A műszaki szolgálatok megfelelően tájékoztatják az e rendelet szerint bejelentett, 
hasonló értékelési tevékenységeket végző és ugyanazokkal a járművekkel, 
rendszerekkel, alkatrészekkel és önálló műszaki egységekkel foglakozó többi 
műszaki szolgálatot a negatív és – kérésre – a pozitív értékelési eredményekről. 

XVIII. FEJEZET 
VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK ÉS FELHATALMAZÁS  

73. cikk 
Végrehajtási intézkedések  

E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek megállapítása érdekében a Bizottság 
az 74. cikkben említett eljárás szerint végrehajtási aktusokat fogad el, amelyek 
meghatározzák az alábbiakat: 

a) a 23. cikk (6) bekezdése szerint a típus-jóváhagyási eljárásokra vonatkozó 
részletes szabályok; 

b) az 25. cikk (2) bekezdése szerinti adatközlő mappa és adatközlő lap mintái; 

c) a 27. cikk (4) bekezdése szerinti, az EU-típusbizonyítványok számozására 
szolgáló rendszer; 

d) az EU-típusbizonyítványoknak a 28. cikk (2) bekezdése szerinti mintája; 

e) a 31. cikk szerint a gyártás megfelelőségére vonatkozó részletes szabályok; 
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f) a 36. cikk (2) bekezdése szerinti megfelelőségi nyilatkozat mintája; 

g) a 37. cikk (4) bekezdése szerinti EU-típusjóváhagyási jel mintája. 

74. cikk 
A bizottság 

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

2. Amennyiben e bekezdésre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 5. és 
7. cikkét kell alkalmazni, a 8. cikkének rendelkezéseire is tekintettel. Az 
1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében említett határidő három hónap. 

75. cikk 
A mellékletek módosítása 

1. A Bizottság a 76., 77. és 78. cikknek megfelelően, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén módosíthatja e rendelet mellékleteit. 

2. Amennyiben a 97/836/EK határozat értelmében új ENSZ-EGB-előírások vagy olyan 
létező ENSZ-EGB-előírások módosításainak elfogadására kerül sor, amelyekhez az 
Unió csatlakozott, a Bizottság a 76., 77. és 78. cikknek megfelelően, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén ennek megfelelően módosítja e rendelet II. mellékletét. 

76. cikk 
A felhatalmazás gyakorlása 

1. A Bizottság határozatlan időre felhatalmazást kap a 16., 18., 19., 20., 21., 22., 30., 
52., 56., 57., 60., 66. és 75. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. 

2. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

3. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit a 77. és a 78. cikk határozza 
meg. 

77. cikk 
A felhatalmazás visszavonása 

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 16., 18., 19., 20., 
21., 22., 30., 52., 56., 57., 60., 66. és 75. cikkben megállapított felhatalmazást. 

2. A felhatalmazás visszavonásával kapcsolatos döntés meghozatala érdekében belső 
eljárást indító intézmény a végleges határozat meghozatala előtt ésszerű időn belül 
tájékoztatja a másik intézményt és a Bizottságot arról, hogy mely felhatalmazások 
visszavonásáról és milyen indokok alapján kíván határozni. 
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3. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. 
A határozat haladéktalanul vagy a benne megjelölt későbbi napon lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. 

78. cikk 
Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ellen 

1. Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés napját követő két hónapos határidőn 
belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére e határidő egy hónappal 
meghosszabbodik. 

2. Ha az említett határidő leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács a határidő leteltét megelőzően 
egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást, a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus a rendelkezéseiben megállapított napon hatályba lép. 

3. Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen, az nem lép hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen kifogást 
emelő intézmény a kifogást megindokolja. 

XIX. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

79. cikk 
Átmeneti rendelkezések 

1. Ez a rendelet nem érvénytelenít semmilyen, járműre, illetve rendszerre, alkatrészre 
vagy önálló műszaki egységre a 82. cikk (2) bekezdésében megállapított dátum előtt 
megadott EU-típusjóváhagyást. 

2. A jóváhagyó hatóságok a 2002/24/EK irányelv és az 81. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt irányelvek szerint továbbra is kiterjesztik a jóváhagyásokat az 
(1) bekezdésben említett járművekre, rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki 
egységekre. 

80. cikk  
Jelentés 

1. A tagállamok legkésőbb 2018. január 1-jéig értesítik a Bizottságot az e rendeletben 
megállapított típus-jóváhagyási eljárások alkalmazásáról. 

2. Az (1) bekezdés alapján megadott információk alapján a Bizottság legkésőbb 2019. 
január 1-jéig jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
alkalmazásáról. 
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81. cikk 
Hatályon kívül helyezés 

1. A 93/14/EGK, a 93/30/EGK, a 93/33/EGK, a 93/93/EGK, a 95/1/EK, a 97/24/EK, a 
2000/7/EK, a 2002/24/EK, a 2002/51/EK, a 2009/62/EK, a 2009/67/EK, a 
2009/78/EK, a 2009/79/EK, a 2009/80/EK és a 2009/139/EK irányelv a 82. cikk 
(2) bekezdésében említett dátumtól hatályát veszti. 

2. A hatályon kívül helyezett irányelvekre vonatkozó hivatkozások erre a rendeletre 
történő hivatkozásként értendők, a 2002/24/EK irányelv tekintetében pedig a 
IX. mellékletben megállapított megfeleltetési táblázat szerint értelmezendők. 

82. cikk 
Hatálybalépés és alkalmazás 

1. Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba. 

2. Ezt a rendeletet 2013. január 1-jétől kell alkalmazni. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt […]-ban/-ben, […]-án/-én. 

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 
az elnök az elnök 
[…] […]
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TARTALOMJEGYZÉK 

I. MELLÉKLET – Járműkategóriák és -alkategóriák 

II. MELLÉKLET - A járművek EU-típusjóváhagyására vonatkozó követelmények jegyzéke 

III. MELLÉKLET – A kis sorozatokra vonatkozó korlátozások 

IV. MELLÉKLET – E rendelet alkalmazásának menetrendje a típusjóváhagyás tekintetében 

V. MELLÉKLET – A környezeti vizsgálatok és követelmények áttekintése 

VI. MELLÉKLET – A jóváhagyásra és a gyártás megfelelőségére vonatkozó kibocsátási 
határértékek 

(A) szennyezőanyag-kibocsátási határértékek; 

(B) a fedélzeti diagnosztikával kapcsolatos kibocsátási küszöbértékek; 

(C) a párolgási kibocsátások határértékei; 

(D) zajszinthatárértékek. 

VII. MELLÉKLET – A kibocsátáscsökkentő berendezések tartóssága 

VIII. MELLÉKLET – Fejlett funkcionális biztonsági követelmények 

IX. MELLÉKLET - Megfelelési táblázat 
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I. MELLÉKLET 
Járműkategóriák és járműtípusok 

Kategória A kategória megnevezése Közös osztályozási kritériumok 

L1e Könnyű kétkerekű gépjárművek (1) kerekek száma: kettő, meghajtás: a 4. cikk (3) bekezdésében felsoroltak valamelyike, valamint 
(2) hengerűrtartalom ≤ 50 cm3, ha a jármű meghajtási konfigurációjának külső gyújtású motor is része. 

Alkategóriák Az alkategória elnevezése További kritériumok az alosztályokba soroláshoz 

L1Ae Motoros kerékpárok 

(3) elsődleges rendeltetésük a pedálozás elősegítése, e célra a jármű segédmeghajtással van felszerelve, továbbá 
(4) legnagyobb tervezési sebesség ≤ 25 km/h, továbbá 
(5) a segédmeghajtás teljesítménye fokozatosan csökken, majd megszűnik, amint a jármű elérte a 25 km/h sebességet, továbbá 
(6) a segédmeghajtás legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye(1) ≤ 1 kW, valamint 
(7) az alosztályokba sorolásra szolgáló (3), (4), (5) és (6) kritériumnak megfelelő motoros háromkerekű járművek az osztályozás 

szempontjából a motoros kétkerekű kerékpárokkal műszakilag egyenértékűnek számítanak. 

L1Be Kétkerekű segédmotoros 
kerékpárok 

(3) legnagyobb tervezési sebesség ≤ 25 km/h, valamint 
(4) legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (1) ≤ 4 kW. 

 

Kategória A kategória megnevezése Közös osztályozási kritériumok 

L2e Háromkerekű segédmotoros 
kerékpárok 

(1) kerekek száma: három, meghajtás: a 4. cikk (3) bekezdésében felsoroltak valamelyike, továbbá 
(2) hengerűrtartalom ≤ 50 cm3, ha a jármű meghajtási konfigurációjának külső gyújtású motor is része, továbbá 
(3) legnagyobb tervezési sebesség ≤ 45 km/h, valamint 
(4) legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (1) ≤ 4 kW. 

 
 
 
Megjegyzés: a mellékletekhez fűzött magyarázatok áttekintése a VIII. melléklet utolsó oldalán található. 
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Kategória A kategória megnevezése Közös osztályozási kritériumok 

L3e(2) Kétkerekű motorkerékpárok 
(1) kerekek száma: kettő, meghajtás: a 4. cikk (3) bekezdésében felsoroltak valamelyike, továbbá 
(2) hengerűrtartalom > 50 cm3, ha a jármű meghajtási konfigurációjának külső gyújtású motor is része, továbbá 
(3) legnagyobb tervezési sebesség > 45 km/h, valamint 
(4) legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (1) > 4 kW. 

Alkategóriák Az alkategória elnevezése További kritériumok az alosztályokba soroláshoz 

L3e - A1 Kis teljesítményű 
motorkerékpárok 

(5) hengerűrtartalom ≤ 125 cm3 , továbbá 
(6) legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (1) ≤ 11 kW, valamint 
(7) teljesítmény(1)-tömeg arány ≤ 0,1 kW/kg. 

L3e - A2 Közepes teljesítményű 
motorkerékpárok 

(5) legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (1) ≤ 35 kW, továbbá 
(6) teljesítmény(1)-tömeg arány ≤ 0,2 kW/kg, valamint 
(7) a járművet nem más járműből alakították át, amely motorjának teljesítménye(1) több mint kétszer akkora. 

L3e - A3 Nagy teljesítményű 
motorkerékpárok 

(5) minden egyéb L3e kategóriájú jármű, amely az A1 vagy A2 alkategóriákra vonatkozó teljesítménykritériumok szerint nem 
tartozik az említett alkategóriákba.  

 

Kategória A kategória megnevezése Közös osztályozási kritériumok 

L4e Oldalkocsival rendelkező 
kétkerekű motorkerékpárok 

(1) a meghajtott alapjármű megfelel az L3e kategóriájú járművekre vonatkozó osztályozási kritériumoknak és a vonatkozó 
alosztályokba való sorolás kritériumainak, valamint 

(2) a meghajtott alapjármű oldalkocsival van felszerelve. 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: a mellékletekhez fűzött magyarázatok áttekintése a VIII. melléklet utolsó oldalán található. 



 

HU 82   HU 

Kategória A kategória megnevezése Közös osztályozási kritériumok 

L5e Motoros triciklik 
(1) kerekek száma: három, meghajtás: a 4. cikk (3) bekezdésében felsoroltak valamelyike, továbbá 
(2) hengerűrtartalom > 50 cm3, ha a jármű meghajtási konfigurációjának külső gyújtású motor is része, továbbá 
(3) legnagyobb tervezési sebesség > 45 km/h, valamint 
(4) legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (1) > 4 kW. 

Alkategóriák Az alkategória elnevezése További kritériumok az alosztályokba soroláshoz 

L5Ae Triciklik (5) azok a motoros triciklik, amelyek nem felelnek meg a kereskedelmi hasznosítású triciklikre vonatkozó osztályozási 
kritériumoknak. 

L5Be Kereskedelmi hasznosítású 
triciklik 

(5) kereskedelmi hasznosítású járműként tervezett és használt jármű, amelynek zárt vezető- és utastere van, amelybe két vagy több 
ajtón keresztül lehet bejutni. 

L5Be - U Üzleti hasznosítású triciklik 
(6) olyan járművek, amelyeket kizárólag áruszállításra terveztek, és amelyek nyitott vagy zárt, csaknem sík, vízszintes rakfelülettel 

rendelkeznek, amely megfelel az alábbi követelmények egyikének: 
(1) a rakfelület hossza x rakfelület szélessége > 0,3 x jármű hossza x jármű szélessége vagy 
(2) a fentivel egyenértékű rakfelület, amelyet gépek és/vagy berendezések felszerelésére használnak. 

L5Be - P Utasszállításra szolgáló triciklik (6) két, három vagy négy utasüléssel felszerelt jármű, beleértve a vezetőülést is; minden ülést biztonsági övvel láttak el. 
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Kategória A kategória megnevezése Közös osztályozási kritériumok 

L6e Könnyű négykerekű 
motorkerékpárok 

(1) kerekek száma: négy, meghajtás: a 4. cikk (3) bekezdésében felsoroltak valamelyike, továbbá 
(2) legnagyobb tervezési sebesség ≤ 45 km/h, valamint 
(3) menetkész tömeg ≤ 350 kg, nem számítva a következőket: 

a) az akkumulátorok tömege a hibrid vagy teljesen elektromos hajtású járművek esetében; vagy 
b) a gáztüzelőanyag-ellátó rendszer tömege, ideértve a gáz-halmazállapotú tüzelőanyag tárolására szolgáló tartályok tömegét 

is a tiszta gázüzemben, kettős üzemben vagy többféle tüzelőanyagot hasznosító üzemben működő járművek esetében; 
vagy  

c) elősűrített levegős meghajtás esetében a sűrített levegő tárolására szolgáló tartály(ok) súlya. 
Alkategóriák Az alkategória elnevezése További kritériumok az alosztályokba soroláshoz 

L6Ae Könnyű közúti kvadok 
(4) azok az L6e kategóriájú járművek, amelyek nem felelnek meg az L6Be alkategóriájú járművek osztályozására vonatkozó 

egyedi kritériumoknak, továbbá 
(5) legnagyobb folyamatos névleges teljesítményük (1) ≤ 4 kW, valamint 
(6) hengerűrtartalmuk ≤ 50 cm3 , ha a jármű meghajtási konfigurációjának külső gyújtású motor is része. 

L6Be Könnyű mopedautók 
(4) zárt vezető- és utastér, amelybe két vagy több ajtón keresztül lehet bejutni. 
(5) legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (1) ≤ 6 kW, továbbá 
(6) hengerűrtartalom ≤ 50 cm3 , ha a jármű meghajtási konfigurációjának külső gyújtású motor is része, valamint 
(7) jármű hossza x jármű szélessége ≤ 4,4 m2 abban az esetben, hogy a legnagyobb járműszélesség ≤ 1,5 m. 

L6Be - U Üzleti hasznosítású könnyű 
mopedautók 

(8) olyan járművek, amelyeket kizárólag áruszállításra terveztek, és amelyek nyitott vagy zárt, csaknem sík, vízszintes rakfelülettel 
rendelkeznek, amely megfelel az alábbi követelmények egyikének: 
a) rakfelület hossza x rakfelület szélessége > 0,3 x jármű hossza x jármű szélessége vagy 
b) a fentivel egyenértékű rakfelület, amelyet gépek és/vagy berendezések felszerelésére használnak. 

L6Be - P Utasszállításra szolgáló könnyű 
mopedautók 

(8) elsősorban utasszállításra tervezett és használt járművek, amelyeket két utasüléssel szereltek fel, beleértve a vezetőülést is, és 
az üléseket biztonsági övvel látták el.  
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Kategória A kategória megnevezése Közös osztályozási kritériumok 

L7e Nehéz négykerekű 
motorkerékpárok 

(1) kerekek száma: négy, meghajtás: a 4. cikk (3) bekezdésében felsoroltak valamelyike, továbbá 
(2) legnagyobb tervezési sebesség > 45 km/h, továbbá 
(3) menetkész tömeg: 

a) ≤ 400 kg utasszállítás esetén; 
b) ≤ 550 kg áruszállítás esetén. 
 
A menetkész tömegbe a következők nem számítanak bele: 
(1) az akkumulátorok tömege a hibrid vagy teljesen elektromos hajtású járművek esetében; vagy 
(2) a gáztüzelőanyag-ellátó rendszer tömege, ideértve a gáz-halmazállapotú tüzelőanyag tárolására szolgáló tartályok tömegét 

is a tiszta gázüzemben, kettős üzemben vagy többféle tüzelőanyagot hasznosító üzemben működő járművek esetében; 
vagy  

(3) elősűrített levegős meghajtás esetében a sűrített levegő tárolására szolgáló tartály(ok) súlya; 
 
(4) legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (1) ≤ 15 kW. 

Alkategóriák Az alkategória elnevezése További kritériumok az alosztályokba soroláshoz 

L7Ae Nehéz közúti kvadok 
(5) azok az L7e kategóriájú járművek, amelyek nem felelnek meg az L7Be alkategóriájú járművekre vonatkozó egyedi 

kritériumoknak, valamint 
(6) egy vagy két utasüléssel vannak felszerelve, ideértve a vezetőülést is. 

L7Be Nehéz mopedautók (5) zárt vezető- és utastér, amelybe két vagy több ajtón keresztül lehet bejutni, valamint 
(6) két, három vagy négy utasüléssel vannak felszerelve, ideértve a vezetőülést is.. 

L7Be - U Üzleti hasznosítású nehéz 
mopedautók 

(7) olyan járművek, amelyeket kizárólag áruszállításra terveztek, és amelyek nyitott vagy zárt, csaknem sík, vízszintes rakfelülettel 
rendelkeznek, amely megfelel az alábbi követelmények egyikének: 
a) rakfelület hossza x rakfelület szélessége > 0,3 x jármű hossza x jármű szélessége; vagy 
b) a fentivel egyenértékű rakfelület, amelyet gépek és/vagy berendezések felszerelésére használnak. 

L7Be - P Utasszállításra szolgáló nehéz 
mopedautók 

(7) elsősorban utasszállításra tervezett és használt járművek, amelyeket legfeljebb négy utasüléssel szereltek fel, beleértve a 
vezetőülést is, és minden ülést biztonsági övvel látták el.  
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II. MELLÉKLET 

A járművek EU-típusjóváhagyására vonatkozó követelmények jegyzéke 

Szám Cikk Tárgy A jogszabály száma Járműkategóriák 

    L1Ae L1Be L2e L3e L4e L5Ae L5Be L6Ae L6Be L7Ae L7Be 

I A KÖRNYEZETI ÉS MEGHAJTÁSI TELJESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 

1  elektromágneses összeférhetőség   X X X X X X X X X X X 

2 a kipufogógázokkal, a párolgási kibocsátásokkal, az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával és a 
tüzelőanyag-fogyasztással kapcsolatos környezeti vizsgálati 
eljárások 

X X X X X X X X X X X 

3 legnagyobb tervezési motorfordulatszám, legnagyobb 
nyomaték, a motor legnagyobb hasznos teljesítménye X X X X X X X X X X X 

4 

21 & 22 

a zajszinttel kapcsolatos vizsgálati eljárások 

 

X X X X X X X X X X X 
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Szám Cikk Tárgy A jogszabály száma Járműkategóriák 

    L1Ae L1Be L2e L3e L4e L5Ae L5Be L6Ae L6Be L7Ae L7Be 

II A JÁRMŰ FUNKCIONÁLIS BIZTONSÁGÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK  

1 hangjelző készülékek X X X X X X X X X X X 

2 fékezés, beleértve a blokkolásgátló és a kombinált 
fékrendszereket is(3) X X X X X X X X X X X 

3 elektromos biztonság X X X X X X X X X X X 

4 a funkcionális biztonsági rendszerek tartóssági vizsgálata            

5 elülső és hátsó védőszerkezetek        X X X X 

6 üvegezés, szélvédőtörlők és -mosók, valamint jég- és 
páramentesítő berendezések       X  X  X 

7 a kezelőszervek, illetve a visszajelző lámpák és kijelzők 
jelölése X X X X X X X X X X X 

8 világító- és fényjelző berendezések beszerelése, a világítás 
automatikus be- és kikapcsolása X X X X X X X X X X X 

9 hátsó kilátás X X X X X X X X X X X 

10 biztonsági öv rögzítési pontjai és biztonsági övek       X X X X X 

11 ülőhelyek (nyergek és ülések) X X X X X X X X X X X 

12 kormányozhatóság, kanyarodási tulajdonságok, fordulási 
tulajdonságok X X X X X X X X X X X 

13 gumiabroncsok X X X X X X X X X X X 

14 a jármű legnagyobb sebességének korlátozását jelző tábla, 
és annak elhelyezése a járművön       X X X X X 

15 

20 

utasvédelem, beleértve a belső berendezéseket, a fejtámlákat 
és a járműajtókat is 

 

      X  X  X 
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16 a járműsebesség korlátozása a jármű kialakítása által X X X     X X   

17 a jármű szerkezeti integritása X X X X X X X X X X X 
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Szám Cikk Tárgy A jogszabály száma Járműkategóriák 

   L1Ae L1Be L2e L3e L4e L5Ae L5Be L6Ae L6Be L7Ae L7Be 

III A JÁRMŰ SZERKEZETÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 

1 szakszerűtlen beavatkozás elleni intézkedések X X X X X X X X X X X 

2 csatlakozóberendezések és rögzítők X X X X X X X X X X X 

3 a jogosulatlan használat ellen védő eszközök X X X X X X X X X X X 

4 külső kinyúló részek X X X X X X X X X X X 

5 tüzelőanyag-tárolás X X X X X X X X X X X 

6 rakfelületek   X    X  X  X 

7 tömegek és méretek X X X X X X X X X X X 

8 fedélzeti diagnosztika  X X X X X X X X X X 

9 utaskapaszkodók és lábtámaszok X X X X X X X X X X X 

10 hátsó rendszámtábla helye X X X X X X X X X X X 

11 járműjavítási és -karbantartási információk X X X X X X X X X X X 

12 kitámasztószerkezet X X  X        

13 

18 & 19 

kötelező jelölések 

 

X X X X X X X X X X X 
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Szám Cikk Tárgy A jogszabály száma Járműkategóriák 

    L1Ae L1Be L2e L3e L4e L5Ae L5Be L6Ae L6Be L7Ae L7Be 

IV 
KÖZIGAZGATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 

1 36 megfelelőségi nyilatkozat X X X X X X X X X X X 

2 31 a gyártás megfelelőségére vonatkozó követelmények 
betartása X X X X X X X X X X X 

3 25 az adatközlő mappára és a dokumentációra vonatkozó 
követelmények  X X X X X X X X X X X 

4 37 jelölési követelmények X X X X X X X X X X X 

5 30 a saját vizsgálatokra és a virtuális vizsgálatokra vonatkozó 
követelmények X X X X X X X X X X X 

6 28 típusbizonyítvány X X X X X X X X X X X 

7 27 típus-jóváhagyási szám X X X X X X X X X X X 

8 23 típus-jóváhagyási eljárások X X X X X X X X X X X 

9 60 jármű- és motorazonosítási rendszerek 

 

X X X X X X X X X X X 
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III. MELLÉKLET  

A kis sorozatokra vonatkozó korlátozások 
 

 
Jármű-

kategória 
 

Járműkategória 
megnevezése 

Kis sorozatok 
(az egyes értékesített, 

nyilvántartásba vett és 
forgalomba helyezett 

típusok éves mennyisége) 
L1Ae Motoros kerékpárok 
L1Be Kétkerekű segédmotoros 

kerékpárok 
L2e Háromkerekű 

segédmotoros kerékpárok 
20 

L3e Kétkerekű 
motorkerékpárok 50 

L4e 
Oldalkocsival rendelkező 

kétkerekű 
motorkerékpárok 

100 

L5Ae Triciklik 50 

L5Be Kereskedelmi hasznosítású 
triciklik 100 

L6Ae Könnyű közúti kvadok 20 
L6Be Könnyű mopedautók 100 
L7Ae Nehéz közúti kvadok 20 
L7Be Nehéz mopedautók 100 
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IV. MELLÉKLET 

E rendelet alkalmazásának menetrendje a típusjóváhagyás tekintetében 
 

Járműkategória 
 Euro-szint A végrehajtás időpontja 
  Új járműtípusok 

Választható 
Új járműtípusok 

Kötelező 
Már létező járműtípusok 

Kötelező 
Euro 3(4) 2013. július 1.  2014. január 1.  2015. január 1. 

Euro 4(5) 2015. január 1.  2017. január 1.  2018. január 1. L1e — L7e 

Euro 5(6) 2018. január 1.(7) 2020. január 1.(7)  2021. január 1.(7)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: a mellékletekhez fűzött magyarázatok áttekintése a VIII. melléklet utolsó oldalán található. 
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V. MELLÉKLET 

Környezetvédelmi vizsgálatok és követelmények 

L kategóriájú járművek csak akkor kaphatnak típusjóváhagyást, ha megfelelnek a következő környezetvédelmi követelményeknek: 

Vizsgálat 
típusa 

Leírás Követelmények: határértékek Követelmények: vizsgálati eljárások 

I Hidegindítás után mért kipufogógáz-kibocsátások VI. melléklet (A) táblázat  

II 

- külső gyújtású motor vagy külső gyújtású 
hibridmotor(8): CO-kibocsátás alapjáraton és emelt 
alapjáraton 

- kompressziós gyújtású motor vagy kompressziós 
gyújtású hibridmotor: vizsgálat szabad gyorsulás mellett 

A 2009/40/EK irányelvvel(10) módosított 
96/96/EK irányelv(9) 

A 2009/40/EK irányelvvel módosított 96/96/EK irányelv 

III Kartergáz-kibocsátás Nincs kibocsátás, zárt forgattyúház. A 
kartergáz-kibocsátás semelyik jármű hasznos 
élettartama során nem kerülhet közvetlen a 
környezeti légkörbe. 

 

IV Párolgási kibocsátások VI. melléklet (C) táblázat  

V A kibocsátáscsökkentő berendezések tartóssága VI. és VII. melléklet   

VI Alacsony hőmérsékleten végzett vizsgálat Nem alkalmazható Nem alkalmazható 

VII CO2-kibocsátások/tüzelőanyag-fogyasztás Mérés és beszámolás, típusjóváhagyás céljára 
nincs meghatározva határérték. 

 

VIII Fedélzeti diagnosztika (OBD) VI. melléklet (C) táblázat  

IX Zajszint VI. melléklet (D) táblázat  

X Elektromágneses összeférhetőség 10. ENSZ-EGB-előírás(11) 10. ENSZ-EGB-előírás 

 

Megjegyzés: a mellékletekhez fűzött magyarázatok a VIII. melléklet utolsó oldalán találhatók. 
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VI. MELLÉKLET 

A jóváhagyásra és a gyártás megfelelőségére vonatkozó szennyezőanyag-kibocsátási határértékek, OBD-küszöbértékek és 
zajszinthatárértékek 

(A) A hidegindítás után mért kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó határértékek 

(A1) Euro 3(4) 

Jármű-
kategória 

Járműkategória 
megnevezése 

Meghajtási 
osztály 

Euro-
szint 

Szén-
monoxid 
tömege 
(CO) 

Összes 
szénhidrogén 

tömege 
(THC) 

Nitrogén-
oxidok 
tömege 
(NOx) 

Légszennyező 
részecskék 

tömege (PM) 

Összes szénhidrogén és 
nitrogén-oxid együttes 
tömege (THC + NOx) 

Vizsgálati ciklus 

    L1 (mg / 
km) L2 (mg / km) L3 (mg / km) L4 (mg / km) L5 (mg / km)  

L1Ae Motoros kerékpár PI / CI / Hibrid Euro 3 560 100 130 - - 47. ENSZ-EGB-előírás(12) 
L1Be Kétkerekű segédmotoros 

kerékpár 
PI / CI / Hibrid Euro 3 1000 - - - 1200 47. ENSZ-EGB-előírás 

L2e Háromkerekű 
segédmotoros kerékpár 

PI / CI / Hibrid Euro 3 3500 - - - 1200 47. ENSZ-EGB-előírás 
PI, vmax < 130 

km/h 
Euro 3 1970 560 130 - - WMTC, 2. fázis 

PI, vmax ≥ 130 
km/h 

Euro 3 1970 250 170 - - WMTC, 2. fázis 
L3e(4) 
L4e(14) 
L5Ae 
L7Ae 

- Kétkerekű 
motorkerékpár 

oldalkocsival vagy 
anélkül 

- Tricikli 
- Nehéz közúti kvad 

 
 

CI / Hibrid Euro 3 1000 100 570 100(15) - WMTC, 2. fázis 

PI Euro 3 4000 1000 250 - - 40. ENSZ-EGB-előírás(13) L5Be Kereskedelmi 
hasznosítású tricikli CI / Hibrid Euro 3 1000 150 650 100(15) - 40. ENSZ-EGB-előírás 

PI Euro 3 3500    1200 47. ENSZ-EGB-előírás L6Ae 
L6Be 

Könnyű közúti kvad 

Könnyű mopedautó CI / Hibrid Euro 3 1000 150 650 100(15)  47. ENSZ-EGB-előírás 
PI Euro 3 4000 1000 250 - - 40. ENSZ-EGB-előírás L7Be Nehéz mopedautó CI / Hibrid Euro 3 1000 150 650 100(15)  40. ENSZ-EGB-előírás 

 

Megjegyzés: a mellékletekhez fűzött magyarázatok áttekintése a VIII. melléklet utolsó oldalán található.  
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(A2) Euro 4(5) 

Járműkategória 
Járműkategória 

megnevezése 
Meghajtási 

osztály 
Euro-
szint 

Szénmonoxid 
tömege 

(CO) 

Összes 
szénhidrogén 

tömege 
(THC) 

Nitrogén-
oxidok 
tömege 
(NOx) 

Légszennyező 
részecskék 

tömege (PM) 
Vizsgálati ciklus 

    L1 (mg / km) L2 (mg / km) L3 (mg / km) L4 (mg / km)  

L1Ae Motoros kerékpár PI / CI / Hibrid Euro 4 560 100 70  47. ENSZ-EGB-előírás 

L1Be 
Kétkerekű 

segédmotoros 
kerékpár 

PI / CI / Hibrid Euro 4 1000 630 170 - 47. ENSZ-EGB-előírás 

L2e 
Háromkerekű 
segédmotoros 

kerékpár 
PI / CI / Hibrid Euro 4 1900 730 170 - 47. ENSZ-EGB-előírás 

PI, vmax < 130 
km/h 

Euro 4 1140 380 70 - WMTC, 2. fázis 

PI, vmax ≥ 130 
km/h 

Euro 4 1140 170 90 - WMTC, 2. fázis 

L3e(5) 
L4e(14) 
L5Ae 
L7Ae 

-Kétkerekű 
motorkerékpár 

oldalkocsival vagy 
anélkül 

- Tricikli 
- Nehéz közúti kvad CI / Hibrid Euro 4 1000 100 300 80(15) WMTC, 2. fázis 

PI Euro 4 2000 550 250 - 40. ENSZ-EGB-előírás 
L5Be Kereskedelmi 

hasznosítású tricikli CI / Hibrid Euro 4 1000 100 550 80(15) 40. ENSZ-EGB-előírás 

PI Euro 4 1900 730 170  47. ENSZ-EGB-előírás 
L6Ae L6Be Könnyű közúti kvad 

Könnyű mopedautó 
CI / Hibrid Euro 4 1000 100 550 80(15) 47. ENSZ-EGB-előírás 

PI Euro 4 2000 550 250 - 40. ENSZ-EGB-előírás 
L7Be Nehéz mopedautó 

CI / Hibrid Euro 4 1000 100 550 80(15) 40. ENSZ-EGB-előírás 

 
 
Megjegyzés: a mellékletekhez fűzött magyarázatok áttekintése a VIII. melléklet utolsó oldalán található. 



 

HU 95   HU 

(A3) Euro 5(6) 

Járműkategória 
Járműkategória 

megnevezése 
Meghajtási 

osztály 
Euro-szint(7) 

Szénmonoxid 
tömege 

(CO) 

Összes 
szénhidrogén 

tömege 
(THC) 

Nem metán 
szén-

hidrogének 
tömege 

(NMHC) 

Nitrogén-
oxidok 
tömege 
(NOx) 

Légszennyező 
részecskék 

tömege (PM) 
Vizsgálati ciklus 

    L1 (mg / km) L2A (mg / km) L2B (mg / km) L3 (mg / km) L4 (mg / km)  

L1Ae Motoros kerékpár PI / CI / Hibrid Euro 5 500 100 68 60 4.5(16) Felülvizsgált WMTC(17) 

PI 1000 100 68 60 4.5((16) Felülvizsgált WMTC 
L1Be - L7e(6) Minden egyéb 

L kategóriájú jármű CI / Hibrid 
Euro 5(6) 

500 100 68 90 4.5 Felülvizsgált WMTC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: a mellékletekhez fűzött magyarázatok áttekintése a VIII. melléklet utolsó oldalán található. 
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(B) A fedélzeti diagnosztikával kapcsolatos kibocsátási küszöbértékek 

(B1) Euro 4(5), OBD I. szakasz 

Járműkategória 
Járműkategória 

megnevezése 
Meghajtási 

osztály 
Euro-szint 

Szénmonoxid 
tömege 

(CO) 

Összes 
szénhidrogén 

tömege 
(THC) 

Nitrogén-
oxidok tömege 

(NOx) 
Vizsgálati ciklus 

    OT1 (mg / km) OT2 (mg / km) OT3 (mg / km)  

L1Be 
 

L2e 
 

L6Ae 

- Kétkerekű 
segédmotoros 

kerékpár 
- Háromkerekű 
segédmotoros 

kerékpár 
- Könnyű közúti 

kvad 

PI, CI vagy 
Hibrid 

Euro 4 3610 2690 850 47. ENSZ-EGB-előírás 

PI 
vmax < 130 km/h 

2170 1400 350 WMTC, 2. fázis 

PI 
vmax ≥ 130 km/h 

2170 630 450 WMTC, 2. fázis 

L3e(5) 
L4e(14) 

 
L5Ae 

 
L7Ae 

- Kétkerekű 
motorkerékpár 
oldalkocsival 
vagy anélkül 

- Tricikli 
- Nehéz közúti 

kvad 
CI vagy Hibrid 

Euro 4 

2170 630 900 WMTC, 2. fázis 

 

(B2) Euro 5(6), OBD I. szakasz és(7) OBD II. szakasz 

Járműkategória 
Járműkategória 

megnevezése 
Meghajtási 

osztály 
Euro-szint 

Szénmonoxid 
tömege 
(CO) 

Nem metán szén-
hidrogének tömege 

(NMHC) 

Nitrogén-
oxidok tömege 

(NOx) 

Légszennyező 
részecskék 

tömege (PM) 
Vizsgálati ciklus 

    OT1 (mg / km) OT2 (mg / km) OT3 (mg / km) OT4 (mg / km)  

PI Euro 5 1900 250 300 50 Felülvizsgált WMTC 

L1Be — L7e(6) 

Az L1Ae 
kategória 

kivételével 
valamennyi 

L kategóriájú 
jármű 

vagy 
Hybrid Euro 5 1900 320 540 50 Felülvizsgált WMTC 

Megjegyzés: a mellékletekhez fűzött magyarázatok áttekintése a VIII. melléklet utolsó oldalán található. 



 

HU 97   HU 

(C) A párolgási kibocsátások határértékei 

(C1) Euro 4(5) 

Járműkategória 
Járműkategória 

megnevezése 
Meghajtási 

osztály 
Euro-
szint 

Összes szénhidrogén 
tömege 

(THC) (mg / vizsgálat) 

Vizsgálati 
ciklus 

L3e(5) 
L4e(14) 

Kétkerekű motorkerékpár(20) 
oldalkocsival vagy anélkül 

PI(18) Euro 5 

L5Ae Tricikli PI(18) Euro 4 

L6Ae Könnyű közúti kvad PI(18) Euro 4 

L7Ae Nehéz közúti kvad PI(18) Euro 4 

2 000 SHED 

 
(C2) Euro 5(6) 

Jármű-
osztály(19) 

Járműkategória 
megnevezése 

Meghajtási 
osztály 

Euro-
szint 

Átszivárgási vizsgálat 

(mg / m2 / nap) 

Összes 
szénhidrogén 

tömege 
(THC) a 
SHED-

vizsgálat 
során (mg / 
vizsgálat) 

    Tüzelőanya
g-tartály 

Tüzelőanya
g-vezetékek 

Jármű 

L1Ae Motoros kerékpár Euro 5 1500 15000 1500 

L1Be Kétkerekű segédmotoros 
kerékpár 

Euro 5 1500 15000 1500 

L2e Háromkerekű segédmotoros 
kerékpár 

Euro 5 1500 15000 1500 

L3e(6) 
L4e(14) 

Kétkerekű motorkerékpár 
oldalkocsival vagy anélkül 

Euro 6   1500 

L5Ae Tricikli Euro 5   1500 

L5Be Kereskedelmi hasznosítású 
tricikli 

Euro 5 1500 15000 1500 

L6Ae Könnyű közúti kvad Euro 5   1500 

L6Be Könnyű mopedautó 

PI(18) 

Euro 5 1500 15000 1500 
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L7Ae Nehéz közúti kvad Euro 5   1500 

L7Be Nehéz mopedautó Euro 5 1500 15000 1500 

 

Megjegyzés: a mellékletekhez fűzött magyarázatok áttekintése a VIII. melléklet utolsó oldalán található. 

(D) Zajszinthatárértékek — Euro 3(4), Euro 4(5), Euro 5(6) 

Járműkategória 
Járműkategória 

megnevezése 

Euro 3(4) 
zajszint(21) 

(dB(A)) 

Euro 3(4) 
vizsgálati eljárás(23) 

Euro 4(5) 
zajszint(21) (dB(A)) 

Euro 4(5) 
vizsgálati eljárás(23) 

Euro 5(6) 
zajszint(21) 

(dB(A)) 

Euro 5(6) 
vizsgálati eljárás 

L1Ae Motoros kerékpár 63  63(21)  

Kétkerekű segédmotoros 
kerékpár 

vmax ≤ 25 km/h 
66  66  

L1Be Kétkerekű segédmotoros 
kerékpár 

vmax ≤ 45 km/h 
71 

Felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus / 63. ENSZ-

EGB-előírás 

71 

Felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus / 63. ENSZ-

EGB-előírás 

 

63. ENSZ-EGB-
előírás 

L2e Háromkerekű segédmotoros 
kerékpár 

76 
Felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus / 9. ENSZ-
EGB-előírás 

76 
Felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus / 9. ENSZ-EGB-
előírás 

 9. ENSZ-EGB-
előírás 

Kétkerekű motorkerékpár 

Hengerűrtartalom ≤ 80 cm3 
75 75  

Kétkerekű motorkerékpár 
80 cm3 < hengerűrtartalom 

≤ 175 cm3 
77 77  L3e 

Kétkerekű motorkerékpár 
Hengerűrtartalom > 175 cm3 

80 80  

L4e Oldalkocsival rendelkező 
kétkerekű motorkerékpár 

80 

Felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus / 41. ENSZ-

EGB-előírás 

80 

Felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus / 41. ENSZ-

EGB-előírás 

 

41. ENSZ-EGB-
előírás 

L5Ae Tricikli 80 80  

L5Be Kereskedelmi hasznosítású 
tricikli 

80 

Felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus / 9. ENSZ-

EGB-előírás 80 

Felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus / 9. ENSZ-EGB-

előírás  
9. ENSZ-EGB-

előírás 

L6Ae Könnyű kvad 80 
Felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus / 63. ENSZ-

EGB-előírás 
80 

Felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus / 63. ENSZ-

EGB-előírás 
 63. ENSZ-EGB-

előírás  

L6Be Könnyű mopedautó 80 Felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus / 9. ENSZ- 80 Felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus / 9. ENSZ-EGB-  9. ENSZ-EGB-
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L7Ae Közúti kvad 80 80  

L7Be Nehéz mopedautó 80 

EGB-előírás 

80 

előírás 

 

előírás 

Megjegyzés: a mellékletekhez fűzött magyarázatok áttekintése a VIII. melléklet utolsó oldalán található. 
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VII. MELLÉKLET 

A kibocsátáscsökkentő berendezések tartóssága 

(A) Az L kategóriájú járművek tartóssága km-ben 

Járműkategória 
Járműkategória 

megnevezése 

Euro 3(4) tartóssága 
kilométerben 

 

Euro 4(5) tartóssága 
kilométerben 

 

Euro 5(6) tartóssága 
kilométerben 

 

L1Ae Motoros kerékpár 5 000 5 500 6 000 

L1Be 
L2e 

L6Ae 

- Kétkerekű 
segédmotoros 

kerékpár 
- Háromkerekű 
segédmotoros 

kerékpár 

- Könnyű közúti kvad 

10 000 11 000 12 000 

L3e 
L4e(14) 

 
 

L5e 
L6Be 
L7Be 

- Kétkerekű 
motorkerékpár 

oldalkocsival vagy 
anélkül  

(vmax < 130 km/h) 
- Tricikli 

- Könnyű mopedautó 

- Nehéz mopedautó 

18 000 20 000 30 000 

L3e 
L4e(14) 

 
 

L7Ae 
 

Kétkerekű 
motorkerékpár 

oldalkocsival vagy 
anélkül  

(vmax ≥ 130 km/h) 

 
Nehéz közúti kvad 

 

30 000 35 000 50 000 

 
(B) Romlási tényezők (DF) 

Jármű-
kategória 

Jármű-
kategória 

meg-
nevezése 

Euro 3(4) 

DF (-) 
Euro 4(5) 

DF (-) 
Euro 5(6) 

DF+(7) (-) 

  CO HC NOx PM CO HC NOx PM CO THC NMHC NOx 
PM(24)

(7)
 

           PI CI(25) PI CI  PI CI CI 
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L1e–L7e összes 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,3 1,1 1,3 1,1 1,3 1,1 1,0 

Megjegyzés: a mellékletekhez fűzött magyarázatok áttekintése a VIII. melléklet utolsó oldalán található. 
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VIII. MELLÉKLET 

Fokozott funkcionális biztonsági előírások 

Téma Az alkalmazás kezdete Követelmények 

Fejlett fékrendszer 
kötelező beszerelése (26) 

A 82. cikk második albekezdésében 
említett időpont után négy évvel 

a) az értékesített, nyilvántartásba vett vagy 
forgalomba helyezett L3e–A1 alkategóriájú új 
motorkerékpárokat(27) fel kell szerelni vagy 
blokkolásgátló(28) vagy kombinált 
fékrendszerrel(29) vagy mindkét fajta fejlett 
fékrendszerrel, a járműgyártó döntésétől 
függően; 

b) az értékesített, nyilvántartásba vett vagy 
forgalomba helyezett L3e–A2 és L3e–A3 
alkategóriájú új motorkerékpárokat fel kell 
szerelni blokkolásgátló fékrendszerrel. 

Biztonságos 
kanyarodás kemény 
felületű utakon 

A 82. cikk második albekezdésében 
említett időpont 

Az L kategóriájú járműveket úgy kell megépíteni, 
hogy kerekeik mindig képesek legyenek más-más 
sebességgel forogni a kemény felületű utakon való 
biztonságos kanyarodás érdekében. Ha a három- 
vagy négykerekű jármű differenciálmű-zárral van 
ellátva, azt úgy kell kialakítani, hogy alapesetben 
ne legyen zárt állapotban. 

A jármű és vezetője 
láthatóságának javítása 
a világítás automatikus 
be- és kikapcsolásával 

(30)
 

A 82. cikk második albekezdésében 
említett időpont 

Láthatóságuk javítása érdekében az L kategóriájú 
járműveket fel kell szerelni a következőkkel: 

a) az L1e alkategóriájú járművek esetében: a 
világítás automatikus bekapcsolását előíró 
74. ENSZ-EGB-előírásnak (Rev. 2) megfelelő 
világító- és fényjelző berendezések;  

b) az L3e alkategóriájú járművek esetében: a 
járműgyártó döntésétől függően vagy az 
53. ENSZ-EGB-előírásnak (Rev. 2), valamint 
1. és 2. módosításának megfelelő világító- és 
fényjelző berendezések, vagy a 87. ENSZ-
EGB-előírásnak (Rev. 2), valamint 1. és 
2. módosításának megfelelő nappali 
menetjelző lámpák;  

c) az L kategóriájú járművek minden egyéb 
alkategóriája esetében: automatikusan 
bekapcsolódó világítóberendezés vagy – a 
gyártó döntésétől függően – automatikusan 
bekapcsolódó nappali menetjelző lámpa (31) 

 
 
 
 
Megjegyzés: a mellékletekhez fűzött magyarázatok áttekintése a VIII. melléklet utolsó oldalán található. 
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Magyarázó megjegyzések az I–VIII. melléklethez 

(1) Az I. mellékletben szereplő teljesítménykorlátok a jármű meghajtási rendszerétől független legnagyobb 
folyamatos névleges teljesítményen alapulnak. 

(2) Az L3e alkategóriájú járművek alosztályokba sorolása aszerint, hogy tervezési járműsebességük legfeljebb 
130 km/h vagy több mint 130 km/h, független attól, hogy az A1, A2 vagy A3 meghajtási 
teljesítményosztályba tartoznak (noha az A1 osztályban nem valószínű, hogy elérik a 130 km/h sebességet). 

(3) A VIII. mellékletben szereplő előírás szerint a fejlett fékrendszerek csak az L3e járműveken kötelezők. 

(4) L3e kategória: Euro 4. 

(5) L3e kategória: Euro 5. 

(6) L3e kategória: Euro 6. 

(7) Lásd a 21. cikk (4) és (5) bekezdését. 

(8) Ha a (hibrid) motor(ok) rendelkezik (rendelkeznek) indító/leállító funkcióval, a gyártónak gondoskodnia kell 
arról, hogy a belső égésű motor működjön alapjáraton és emelt alapjáraton is. Kompressziós gyújtású 
motorral történő meghajtás esetén a járműnek alkalmasnak kell lennie a szabad gyorsulás mellett végzett 
vizsgálatra. 

(9) HL L 282., 1996.11.1., 64. o., magyar nyelvű különkiadás, 13. fejezet, 18. kötet, 34. o. 

(10) HL L 141., 2009.6.6., 12. o. 

(11) HL L 116., 2010.5.8., 1. o. 

(12) HL C […]., […]., […]. o., beleértve a hidegen való mérés eredményeinek súlyozását. 

(13) HL C […]., […]., […]. o. 

(14) A megfelelő kibocsátási határoknak csak a kétkerekű motorkerékpárnak kell megfelelnie, amelyhez az 
oldalkocsit erősítik. 

(15) Csak CI, akkor is, ha például a hibrid meghajtású rendszer kompressziós gyújtású motort is magában foglal. 

(16) Csak a közvetlen befecskendezésű, benzin hajtóanyagú motorokra vonatkozik. 

(17) A 10. cikk (4) bekezdésében említett környezeti hatástanulmány annak a megvalósíthatóságát is értékelni 
fogja, hogy – az L3e, L5Ae és L7Ae alkategóriák kivételével – az L kategóriájú járművek kibocsátásának 
vizsgálatához a világszintű motorkerékpár-vizsgálati ciklus (WMTC) felülvizsgált változatát alkalmazzák. 

(18) Benzinnel, benzinkeverékkel vagy etanollal működő, külső gyújtású motorok. 

(19) A párolgási kibocsátás szabályozásának költséghatékonyságát a 21. cikk (5) bekezdésében említett, a 
Bizottság nevében elvégzendő környezeti hatásvizsgálat értékelni fogja. Az említett tanulmány vizsgálni fog 
egy, a tüzelőanyag-tartály és a tüzelőanyag-vezeték párolgására irányuló, esetlegesen költséghatékony 
átszivárgási vizsgálatot, amely a SHED vizsgálat alternatívája lehet az olyan alkategóriájú járművek 
esetében, amelyeknél még nem vizsgálták a párolgási kibocsátást; lásd a 21. cikk (4) és (5) bekezdését. 

(20) vmax ≥ 130 km/h. 

(21) Amíg az EU nem csatlakozik a 9., a 41. és a 63. ENSZ-EGB-előíráshoz, és nem fogadja el ezeket az 
előírásokat az ENSZ-EGB-nek a járművekre vonatkozó előírások harmonizálása céljából rendezett 
világfórumán és az EU-ban, beleértve az Euro 3 és az Euro 4 szinthez tartozó egyenértékű 
zajszinthatárértékeket, a járműveknek a VI. melléklet (D) táblázatában felsorolt határértékeknek kell 
megfelelniük. Miután az EU elfogadja a 9., a 41. és a 63. ENSZ-EGB-előírást, ezek a VI. melléklet 
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(D) táblázatában felsorolt határértékekkel egyenértékű zajszinthatárértékeket megállapító előírások válnak 
kötelezővé, és felváltják a felhatalmazáson alapuló jogi aktusban előírt vizsgálati eljárásokat. 

(22) A TBD Euro5 norma szerinti zajszinthatárértékeket külön együttdöntési eljárás keretében elfogadott 
jogszabályban kell módosítani. 

(23) A zajszintvizsgálati eljárásokat egy e rendelet értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
foglalja magában, amelyet a 9., a 41. és a 63. ENSZ-EGB-előírás fog felváltani.  

(24) Csak a külső gyújtású, a közvetlen befecskendezésű és a kompressziós gyújtású motorok esetében. 

(25) A hibrid hajtású járművekre is vonatkozik. 

(26) „Fejlett fékrendszer”: blokkolásgátló fékrendszer, kombinált fékrendszer vagy mindkettő. A fejlett 
fékrendszerek teljesítményét a felhatalmazáson alapuló jogi aktusban megállapított követelmények szerint 
kell vizsgálni. 

(27) Az L4e kategóriájú járművekre (oldalkocsival rendelkező motorkerékpárok) nem vonatkozik a fejlett 
fékrendszerek kötelező beszerelésére vonatkozó a) és b) követelmény. 

(28) „Blokkolásgátló fékrendszer”: olyan rendszer, amely érzékeli a kerék megcsúszását, és automatikusan úgy 
alakítja a keréknél (kerekeknél) fellépő fékezőerőket létrehozó nyomást, hogy korlátozza a kerék 
megcsúszását. 

(29) „Kombinált fékrendszer”: 

a) az L1e és L3e járműkategóriák esetében: olyan fékrendszer, amelyben egyetlen kezelőszervvel legalább 
két, különböző kerekekre ható fék egyszerre hozható működésbe; 

b) az L4e járműkategória esetében: olyan fékrendszer, amelyben egyetlen kezelőszervvel legalább az elülső 
és a hátsó kerekekre ható fékek egyszerre hozhatók működésbe (a hátsó kereket és az oldalkocsi 
kerekét egyszerre fékező rendszer hátsó féknek minősül); 

c) az L2e, L5e, L6e és L7e járműkategóriák esetében: olyan fékrendszer, amelyben egyetlen kezelőszervvel 
valamennyi kerékre ható fék egyszerre hozható működésbe. 

(30) „Automatikusan bekapcsolódó”: az olyan világítóberendezés, amely a gyújtáskapcsoló vagy a motorkapcsoló 
bekapcsolt állapotában felkapcsolódik. 

(31) Ahhoz, hogy a belső égésű motor elkezdhessen működni, a világítóberendezést a motor indításának idejére 
legfeljebb 10 s-ra le lehet kapcsolni. 
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IX. melléklet 

Megfelelési táblázat(32) 

2002/24/EK irányelv Ez a rendelet 

1. cikk (1) bekezdés első albekezdés 2. cikk (1) bekezdés 

1. cikk (1) bekezdés második albekezdés 2. cikk (2) bekezdés 

1. cikk (2) bekezdés a) pont i. alpont 4. cikk (2) bekezdés a) pont (B) alpont 

1. cikk (2) bekezdés a) pont ii. alpont 4. cikk, (2) bekezdés, b) pont 

1. cikk, (2) bekezdés, b) pont 
4. cikk (2) bekezdés c) pont, valamint 4. cikk 

(2) bekezdés d) pont 

1. cikk (2) bekezdés 2. pont c) alpont 4. cikk e) pont 

1. cikk (3) bekezdés a) pont 4. cikk f) pont 

1. cikk (3) bekezdés a) pont 4. cikk g) pont 

2. cikk 3. cikk 

3. cikk 23. cikk 

4. cikk (1) bekezdés 27. cikk (2) bekezdés 

4. cikk (2) bekezdés 27. cikk (1) bekezdés 

4. cikk (3) bekezdés 5. cikk (4) bekezdés 

4. cikk (4) bekezdés - 

4. cikk (5) bekezdés 31. cikk (1) bekezdés 

4. cikk (6) bekezdés 27. cikk (3) bekezdés 

5. cikk (1) bekezdés 27. cikk (10) bekezdés 

5. cikk (2) bekezdés 28. cikk (2) bekezdés 

5. cikk (3) bekezdés 28. cikk, (1) bekezdés, b) pont 

6. cikk (1) bekezdés 27. cikk (5) bekezdés 

6. cikk (2) bekezdés első albekezdés 27. cikk (7) bekezdés 

6. cikk (2) bekezdés második albekezdés 27. cikk (8) bekezdés 

7. cikk (1) bekezdés első albekezdés 36. cikk (1) bekezdés 

7. cikk (1) bekezdés második albekezdés 36. cikk (4) bekezdés 

7. cikk (2) bekezdés 36. cikk (2) bekezdés 

7. cikk (3) bekezdés 36. cikk (5) bekezdés 

(32) megjegyzés: A 81. cikk említi. 
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2002/24/EK irányelv Ez a rendelet 

7. cikk (4) bekezdés 37. cikk (2) bekezdés 

7. cikk (5) bekezdés 59. cikk (2) bekezdés első albekezdés 

7. cikk (6) bekezdés 59. cikk (2) bekezdés második albekezdés 

8. cikk (1) bekezdés 37. cikk (1) bekezdés 

8. cikk (2) bekezdés első albekezdés 37. cikk (2) bekezdés 

8. cikk (2) bekezdés második albekezdés 37. cikk (3) bekezdés 

9. cikk (1) bekezdés 46. cikk 

9. cikk (2) bekezdés 32. cikk (1) bekezdés 

9. cikk (3) bekezdés 32. cikk (2) bekezdés 

9. cikk (4) bekezdés 33. cikk 

9. cikk (5) bekezdés 34. cikk (3) bekezdés 

10. cikk (1) bekezdés 31. cikk (4) bekezdés 

10. cikk (2) bekezdés 51. cikk (3) bekezdés 

10. cikk (3) bekezdés 35. cikk (4) bekezdés 

10. cikk (4) bekezdés 51. cikk (7) bekezdés 

11. cikk - 

12. cikk 50. cikk (1) bekezdés 

13. cikk - 

14. cikk (1) bekezdés a) pont 5. cikk (1) bekezdés 

14. cikk (1) bekezdés b) pont i. alpont 66. cikk (9) bekezdés 

14. cikk (1) bekezdés b) pont ii. alpont. 64. cikk (8) bekezdés 

14. cikk (2) bekezdés első albekezdés - 

14. cikk (2) bekezdés második albekezdés 66. cikk (10) bekezdés 

15. cikk (1) bekezdés 45. cikk 

15. cikk (2) bekezdés 47. cikk 

15. cikk (3) bekezdés első albekezdés a) pont i. alpont 40. cikk 

15. cikk (3) bekezdés első albekezdés a) pont ii. alpont 2. cikk (2) bekezdés e) pont 

15. cikk (3) bekezdés második albekezdés - 
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2002/24/EK irányelv Ez a rendelet 

15. cikk (3) bekezdés b) pont első albekezdés - 

15. cikk (3) bekezdés b) pont második albekezdés - 

15. cikk (3) bekezdés b) pont harmadik albekezdés - 

15. cikk (3) bekezdés b) pont negyedik albekezdés - 

15. cikk (4) bekezdés - 

16. cikk (1) bekezdés első albekezdés - 

16. cikk (1) bekezdés második albekezdés - 

16. cikk (2) bekezdés első albekezdés - 

16. cikk (2) bekezdés második albekezdés - 

16. cikk (3) bekezdés 38. cikk 

17. cikk 39. cikk 

18. cikk (1) bekezdés 74. cikk (1) bekezdés 

18. cikk (2) bekezdés 74. cikk (2) bekezdés 

18. cikk (3) bekezdés - 

19. cikk 81. cikk 

20. cikk 82. cikk (2) bekezdés 

21. cikk 79. cikk (1) bekezdés 

22. cikk - 

23. cikk 82. cikk (1) bekezdés 

24. cikk - 

 




