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Módosítás 294
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unió belső piaca létrehozásának és 
működésének céljából indokolt a 
tagállamok jóváhagyási rendszereit a teljes 
harmonizáció elvén alapuló uniós 
jóváhagyási rendszerrel felváltani, kellően 
figyelembe véve a költség-haszon 
megfontolásokat, különös tekintettel a kis-
és középvállalkozásokra.

(2) Az Unió belső piaca létrehozásának és 
működésének, valamint az ipar 
versenyképességének javítása céljából 
indokolt a tagállamok jóváhagyási 
rendszereit a teljes harmonizáció elvén 
alapuló uniós jóváhagyási rendszerrel 
felváltani, kellően figyelembe véve a 
költség-haszon megfontolásokat, különös 
tekintettel a kis- és középvállalkozásokra.

Or. lt

Módosítás 295
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közúti közlekedésbiztonság, a 
munkavédelem, valamint a 
környezetvédelem magas szintjének 
biztosítása érdekében harmonizálni kell a 
járművekre, rendszerekre, alkatrészekre és 
önálló műszaki egységekre a 
típusjóváhagyás tekintetében vonatkozó 
műszaki követelményeket és környezeti 
normákat.

(5) A közúti közlekedésbiztonság, a 
munkavédelem, a környezetvédelem, 
valamint egy harmonizált uniós 
típusjóváhagyási rendszer magas 
szintjének biztosítása érdekében 
harmonizálni kell a járművekre, 
rendszerekre, alkatrészekre és önálló 
műszaki egységekre a típusjóváhagyás 
tekintetében vonatkozó műszaki 
követelményeket és környezeti normákat.

Or. lt
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Módosítás 296
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Indokolt rögzíteni azt az alapelvet, 
hogy a járműveket úgy kell megtervezni, 
gyártani és összeszerelni, hogy azok a 
lehető legkisebb sérülési veszélyt jelentsék 
a járműben tartózkodókra és más 
közlekedőkre nézve. Ehhez a gyártóknak 
biztosítaniuk kell, hogy a járművek 
megfeleljenek a rendelet vonatkozó 
előírásainak. E rendelkezéseknek 
előírásokat kell tartalmazniuk – a teljesség 
igénye nélkül – a jármű szerkezeti 
integritására, a vezetést segítő 
rendszerekre, a járművezető számára 
látóteret, valamint a jármű állapotára és 
környezetére vonatkozó információkat 
biztosító rendszerekre, a jármű világítási 
rendszereire, az utasvédelmi rendszerekre, 
a jármű külsejére és tartozékaira, a jármű 
tömegére, méreteire és gumiabroncsaira 
vonatkozóan.

(13) Indokolt rögzíteni azt az alapelvet, 
hogy a járműveket úgy kell megtervezni, 
gyártani és összeszerelni, hogy azok a 
lehető legkisebb sérülési veszélyt jelentsék 
a járműben tartózkodókra és más 
közlekedőkre nézve, továbbá védjék az 
Unió belső piacát a gyenge minőségű 
mezőgazdasági és erdészeti járművektől, 
melyek életeket veszélyeztethetnek, 
valamint károsíthatják az emberek 
egészségét és a környezetet. Ehhez a 
gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy a 
járművek megfeleljenek a rendelet 
vonatkozó előírásainak. E 
rendelkezéseknek előírásokat kell 
tartalmazniuk – a teljesség igénye nélkül –
a jármű szerkezeti integritására, a vezetést 
segítő rendszerekre, a járművezető számára 
látóteret, valamint a jármű állapotára és 
környezetére vonatkozó információkat 
biztosító rendszerekre, a jármű világítási 
rendszereire, az utasvédelmi rendszerekre, 
a jármű külsejére és tartozékaira, a jármű 
tömegére, méreteire és gumiabroncsaira 
vonatkozóan.

Or. lt

Módosítás 297
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Az útépítő járművekkel szembeni 
tisztességtelen verseny megelőzése 
érdekében az e rendelet hatálya alá 
tartozó és útépítésre használt 
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járműveknek ugyanazon 
követelményeknek kell megfelelniük, mint 
az útépítő járműveknek.

Or. nl

Módosítás 298
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Annak érdekében, hogy az 
alkatrészek és önálló műszaki egységek 
gyártói EU-típusjóváhagyást vagy 
engedélyt kérelmezhessenek az 
alkatrészekre vagy önálló műszaki 
egységekre, fontos, hogy hozzáférjenek 
bizonyos információkhoz, amelyekkel 
csak a járműgyártó rendelkezik, mint 
például műszaki információk, ideértve a 
rajzokat is, amelyekre az értékesítés utáni 
piacra szánt részek kifejlesztéséhez van 
szükség.

törölve

Or. en

Módosítás 299
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Annak érdekében, hogy az alkatrészek 
és önálló műszaki egységek gyártói EU-
típusjóváhagyást vagy engedélyt 
kérelmezhessenek az alkatrészekre vagy 
önálló műszaki egységekre, fontos, hogy 
hozzáférjenek bizonyos információkhoz, 
amelyekkel csak a járműgyártó 

(20) Annak érdekében, hogy az alkatrészek 
és önálló műszaki egységek gyártói EU-
típusjóváhagyást vagy engedélyt 
kérelmezhessenek az alkatrészekre vagy 
önálló műszaki egységekre, fontos, hogy 
hozzáférjenek bizonyos információkhoz, 
amelyekkel csak a járműgyártó 
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rendelkezik, mint például műszaki 
információk, ideértve a rajzokat is,
amelyekre az értékesítés utáni piacra szánt 
részek kifejlesztéséhez van szükség.

rendelkezik, mint például műszaki 
információk, amelyekre az értékesítés utáni 
piacra szánt részek kifejlesztéséhez van 
szükség.

Or. en

Indokolás

Az alkatrészek és önálló műszaki egységek gyártói nem férhetnek hozzá a rajzokhoz. A rajzok 
a járművek gyártóinak szellemi tulajdonát képezik, és azokat nem adják ki harmadik félnek. A 
járműjavítási és -karbantartási információkról szóló XVI. fejezet szerint a megadandó 
információk listája a 47. cikk (3) bekezdésében található.

Módosítás 300
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Annak érdekében, hogy az alkatrészek 
és önálló műszaki egységek gyártói EU-
típusjóváhagyást vagy engedélyt 
kérelmezhessenek az alkatrészekre vagy 
önálló műszaki egységekre, fontos, hogy 
hozzáférjenek bizonyos információkhoz, 
amelyekkel csak a járműgyártó 
rendelkezik, mint például műszaki 
információk, ideértve a rajzokat is,
amelyekre az értékesítés utáni piacra szánt 
részek kifejlesztéséhez van szükség.

(20) Annak érdekében, hogy az alkatrészek 
és önálló műszaki egységek gyártói EU-
típusjóváhagyást vagy engedélyt 
kérelmezhessenek az alkatrészekre vagy 
önálló műszaki egységekre, fontos, hogy 
hozzáférjenek bizonyos információkhoz, 
amelyekkel csak a járműgyártó 
rendelkezik, mint például műszaki 
információk, amelyekre az értékesítés utáni 
piacra szánt részek kifejlesztéséhez van 
szükség.

Or. en

Módosítás 301
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Annak érdekében, hogy az alkatrészek 
és önálló műszaki egységek gyártói EU-
típusjóváhagyást vagy engedélyt 
kérelmezhessenek az alkatrészekre vagy 
önálló műszaki egységekre, fontos, hogy 
hozzáférjenek bizonyos információkhoz, 
amelyekkel csak a járműgyártó 
rendelkezik, mint például műszaki 
információk, ideértve a rajzokat is, 
amelyekre az értékesítés utáni piacra szánt 
részek kifejlesztéséhez van szükség.

(20) Annak érdekében, hogy az alkatrészek 
és önálló műszaki egységek gyártói EU-
típusjóváhagyást vagy engedélyt 
kérelmezhessenek az alkatrészekre vagy 
önálló műszaki egységekre, fontos, hogy 
hozzáférjenek bizonyos információkhoz, 
amelyekkel csak a járműgyártó 
rendelkezik, mint például műszaki 
információk, ideértve a nem védjegyzett
rajzokat is, amelyekre az értékesítés utáni 
piacra szánt részek kifejlesztéséhez van 
szükség.

Or. en

Módosítás 302
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A belső piac működésének 
javításához – különösen az áruk szabad 
mozgása, a letelepedés szabadsága és a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága 
tekintetében – szükséges egyrészről, hogy 
a műszaki információk szabványosított 
formátumban történő elérése révén 
korlátlanul hozzá lehessen férni a 
járműjavítási információkhoz, másrészről, 
hogy valódi legyen a verseny a 
járműjavítási és -karbantartási 
információs szolgáltatások piacán. Az 
ilyen információk nagy hányada a 
fedélzeti diagnosztikai rendszerekhez 
(OBD) és azoknak a jármű más 
rendszereivel való kölcsönhatásához 
kapcsolódik. A gyártók internetes oldalai 
tekintetében műszaki előírásokat, 
valamint olyan célzott intézkedéseket kell 
meghatározni, amelyek elfogadható 

törölve
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hozzáférést biztosítanak a kis- és 
középvállalkozások számára.

Or. en

Módosítás 303
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A belső piac működésének javításához 
– különösen az áruk szabad mozgása, a 
letelepedés szabadsága és a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága tekintetében 
– szükséges egyrészről, hogy a műszaki 
információk szabványosított formátumban 
történő elérése révén korlátlanul hozzá 
lehessen férni a járműjavítási 
információkhoz, másrészről, hogy valódi 
legyen a verseny a járműjavítási és -
karbantartási információs szolgáltatások 
piacán. Az ilyen információk nagy hányada 
a fedélzeti diagnosztikai rendszerekhez
(OBD) és azoknak a jármű más 
rendszereivel való kölcsönhatásához 
kapcsolódik. A gyártók internetes oldalai 
tekintetében műszaki előírásokat, valamint 
olyan célzott intézkedéseket kell 
meghatározni, amelyek elfogadható 
hozzáférést biztosítanak a kis- és 
középvállalkozások számára.

(21) A belső piac működésének javításához 
– különösen az áruk szabad mozgása, a 
letelepedés szabadsága és a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága tekintetében 
– szükséges egyrészről a járműjavítási 
információkhoz való hozzáférés, a műszaki 
információk szabványosított formátumban 
történő elérése, másrészről a traktorjavítási
és -karbantartási információs 
szolgáltatások piacán folyó valóságos 
verseny. Az ilyen információk nagy 
hányada a fedélzeti diagnosztikai 
rendszerekhez (OBD) és azoknak a jármű 
más rendszereivel való kölcsönhatásához 
kapcsolódik. A gyártók internetes oldalai 
tekintetében műszaki előírásokat kell 
meghatározni, a járműtípusok értékesítési 
volumene és/vagy a gyártó mérete 
tekintetében figyelembe véve az ésszerűség 
és az arányosság elvét.

Or. en

Indokolás

A (21) preambulumbekezdés hozzáigazítása a XVI. fejezethez és a vonatkozó javasolt 
módosításokhoz. A független gazdasági szereplők szabványosított formátumban, 
megkülönböztetéstől mentesen ugyanazt az információt kapják meg, mint a hivatalos 
forgalmazók és szervizek. Az R kategóriájú (pótkocsik) és S kategóriájú (cserélhető vontatott 
munkagépek) járműveket ki kell vonni a járműjavítási és -karbantartási információkra 
vonatkozó kötelezettségek alól. Különös figyelmet kellene fordítani a kkv-kre.
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Módosítás 304
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A belső piac működésének javításához 
– különösen az áruk szabad mozgása, a 
letelepedés szabadsága és a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága tekintetében 
– szükséges egyrészről, hogy a műszaki 
információk szabványosított formátumban 
történő elérése révén korlátlanul hozzá 
lehessen férni a járműjavítási 
információkhoz, másrészről, hogy valódi 
legyen a verseny a járműjavítási és -
karbantartási információs szolgáltatások 
piacán. Az ilyen információk nagy hányada 
a fedélzeti diagnosztikai rendszerekhez
(OBD) és azoknak a jármű más 
rendszereivel való kölcsönhatásához 
kapcsolódik. A gyártók internetes oldalai 
tekintetében műszaki előírásokat, valamint 
olyan célzott intézkedéseket kell 
meghatározni, amelyek elfogadható 
hozzáférést biztosítanak a kis- és 
középvállalkozások számára.

(21) A belső piac működésének javításához 
– különösen az áruk szabad mozgása, a 
letelepedés szabadsága és a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága tekintetében 
– szükséges egyrészről a járműjavítási 
információkhoz való megfelelő hozzáférés, 
a műszaki információk szabványosított 
formátumban történő elérése, másrészről a 
traktorjavítási és -karbantartási 
információs szolgáltatások piacán folyó 
valóságos verseny. Az ilyen információk 
nagy hányada a fedélzeti diagnosztikai 
rendszerekhez (OBD) és azoknak a jármű 
más rendszereivel való kölcsönhatásához 
kapcsolódik. A gyártók internetes oldalai 
tekintetében műszaki előírásokat kell 
meghatározni, a járműtípusok értékesítési 
volumene és a kis - és közepes méretű 
gyártók képességei tekintetében kellően 
figyelembe véve az arányosság elvét.

Or. en

Módosítás 305
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A belső piac működésének javításához 
– különösen az áruk szabad mozgása, a 
letelepedés szabadsága és a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága tekintetében 

(21) A belső piac működésének javításához 
– különösen az áruk szabad mozgása, a 
letelepedés szabadsága és a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága tekintetében 
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– szükséges egyrészről, hogy a műszaki 
információk szabványosított formátumban 
történő elérése révén korlátlanul hozzá 
lehessen férni a járműjavítási 
információkhoz, másrészről, hogy valódi 
legyen a verseny a járműjavítási és -
karbantartási információs szolgáltatások 
piacán. Az ilyen információk nagy hányada 
a fedélzeti diagnosztikai rendszerekhez
(OBD) és azoknak a jármű más 
rendszereivel való kölcsönhatásához 
kapcsolódik. A gyártók internetes oldalai 
tekintetében műszaki előírásokat, valamint 
olyan célzott intézkedéseket kell 
meghatározni, amelyek elfogadható 
hozzáférést biztosítanak a kis- és 
középvállalkozások számára.

– szükséges egyrészről, hogy a műszaki 
információk szabványosított formátumban 
történő elérése révén korlátlanul hozzá 
lehessen férni a járműjavítási 
információkhoz, másrészről, hogy valódi 
legyen a verseny a járműjavítási és -
karbantartási információs szolgáltatások 
piacán. Az ilyen információk nagy hányada 
a fedélzeti diagnosztikai rendszerekhez
(OBD) és azoknak a jármű más 
rendszereivel való kölcsönhatásához 
kapcsolódik. A gyártók internetes oldalai 
tekintetében műszaki előírásokat, valamint 
olyan célzott intézkedéseket kell 
meghatározni, amelyek az arányosság 
elvével összhangban elfogadható 
hozzáférést biztosítanak a kis- és 
középvállalkozások számára.

Or. en

Módosítás 306
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Valamennyi érdekelt számára fontos, 
hogy világos legyen a kapcsolat e rendelet 
és a gépek biztonságáról szóló 2006/42/EK 
irányelv34 között, annak érdekében, hogy 
egyértelműen meg lehessen állapítani, 
hogy egy adott terméknek mely 
követelményeknek kell megfelelnie.

(27) Valamennyi érdekelt számára fontos, 
hogy világos legyen a kapcsolat e rendelet 
és a gépek biztonságáról szóló 2006/42/EK 
irányelv34 között, annak érdekében, hogy el 
lehessen kerülni az átfedéseket és
egyértelműen meg lehessen állapítani, 
hogy egy adott terméknek mely 
követelményeknek kell megfelelnie.

Or. nl

Módosítás 307
Malcolm Harbour
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) mozgó munkagépek (U kategória). törölve

Or. en

Módosítás 308
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) Terepjáró haszonjárművek (T 
kategória)

Or. en

Indokolás

Különbséget kell tenni a tényleges mezőgazdasági és erdészeti járművek és a kettős 
felhasználású négykerékű járművek között. Az indokolás további részleteit lásd a 3. cikkhez 
fűzött módosításoknál (terepjáró és kétüléses haszonjárművek).

Módosítás 309
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) Kétüléses haszonjárművek (T 
kategória)

Or. en

Indokolás

Különbséget kell tenni a tényleges mezőgazdasági és erdészeti járművek és a kettős 
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felhasználású négykerékű járművek között. Az indokolás további részleteit lásd a 3. cikkhez 
fűzött módosításoknál (terepjáró és kétüléses haszonjárművek).

Módosítás 310
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet nem vonatkozik azokra a 
cserélhető munkagépekre, amelyek teljesen 
felemelt állásban vannak, amikor a közúti 
forgalomban használják azokat a 
járműveket, amelyekre ezeket felszerelték.

(2) Ez a rendelet nem vonatkozik azokra a 
cserélhető munkagépekre, amelyek teljesen 
felemelt állásban vannak, vagy amelyek 
nem tudnak egy függőleges tengely körül 
elmozdulni, amikor a közúti forgalomban 
használják azokat a járműveket, amelyekre 
ezeket felszerelték.

Or. en

Indokolás

Egyes cserélhető munkagépeket a súlyelosztás miatt szabadon forgó segédkerékkel szerelnek 
fel. Maga a szabadon cserélhető munkagép a traktorhoz van erősítve és nem illeszkedik egy 
függőleges tengely köré. A plusz kerék nem növeli a jármű és a szabadon cserélhető 
munkagép kombinációjának kockázatát. Ennélfogva ésszerű, hogy az ilyen munkagépek is 
mentesüljenek a rendelet hatálya alól.

Módosítás 311
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet nem vonatkozik azokra a 
cserélhető munkagépekre, amelyek teljesen 
felemelt állásban vannak, amikor a közúti 
forgalomban használják azokat a 
járműveket, amelyekre ezeket felszerelték.

(2) Ez a rendelet nem vonatkozik azokra a 
cserélhető munkagépekre, amelyek teljesen 
felemelt állásban vannak, vagy nem 
tudnak egy függőleges tengely körül 
elmozdulni, amikor a közúti forgalomban 
használják azokat a járműveket, amelyekre 
ezeket felszerelték.
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Or. en

Módosítás 312
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) mozgó munkagépek; törölve

Or. en

Indokolás

A mozgó munkagépek (U kategória) nem képezhetik e rendelet részét, mivel a 
mezőgazdaságtól és az erdészettől különböző ágazatokban használt termékeket is 
tartalmaznak, melyekre a javasolt rendelet struktúrájával inkonzisztens jogszabályok 
vonatkoznak.

Módosítás 313
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) mozgó munkagépek; törölve

Or. en

Módosítás 314
Oreste Rossi, Matteo Salvini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) lánctalpas traktorok (C kategória)
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Or. en

Módosítás 315
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) T kategóriák „b” indexszel

Or. en

Módosítás 316
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) lánctalpas traktorok, C kategória;

Or. en

Módosítás 317
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) különleges rendeltetésű kerekes 
traktorok (T4.1 és T4.2 kategória)

Or. en
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Módosítás 318
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) különleges rendeltetésű kerekes 
traktorok: T4.1 és T4.2 kategória

Or. en

Módosítás 319
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) „pótkocsi”: olyan vontatott 
mezőgazdasági vagy erdészeti jármű, 
amelyet főként teherszállításra szánnak, és 
mezőgazdasági vagy erdészeti rendeltetésű 
traktor általi vontatásra, de nem 
anyagfeldolgozásra terveztek [és amelynél 
a műszakilag megengedett össztömeg 
legalább 3,0-szorosa a terheletlen
tömegnek];

(9) „pótkocsi”: olyan vontatott 
mezőgazdasági vagy erdészeti jármű, 
amelyet főként teherszállításra vagy 
anyagfeldolgozásra szánnak, és 
mezőgazdasági vagy erdészeti rendeltetésű 
traktor általi vontatásra terveztek, és 
amelynél a műszakilag megengedett 
össztömeg legalább 2,0-szerese a 
terheletlen tömegnek;

Or. en

Módosítás 320
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) „cserélhető vontatott berendezés”: 
olyan mezőgazdasági vagy erdészeti
jármű, amelyet traktor általi vontatásra 

(10) „cserélhető vontatott berendezés”: 
olyan mezőgazdasági vagy erdészeti
munkagép vagy gép, amelyet traktor általi 
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terveztek, és amely megváltoztatja vagy 
kiegészíti a traktor funkcióit, állandó 
jelleggel munkagépet foglal magában, 
illetve amelyet anyagfeldolgozásra
terveztek, és amelyet el lehet látni olyan 
rakfelülettel, amelyet az ezekre a célokra 
szükséges szerszámok és készülékek 
befogadására, valamint a munka során 
termelt vagy szükséges anyagok átmeneti 
tárolására terveztek és gyártottak, és
amelynél a műszakilag megengedett 
össztömegnek a terheletlen tömeghez 
viszonyított aránya legfeljebb 3,0;

vontatásra terveztek, és amelynél a 
műszakilag megengedett össztömegnek a 
terheletlen tömeghez viszonyított aránya 
legfeljebb 2,0; Amennyiben azonban a 
munkagép vagy gép műszakilag 
megengedett össztömege meghaladja a 14 
000kg-ot, a munkagép vagy gép 
mindenképpen pótkocsinak minősül.

Or. en

Módosítás 321
Malcolm Harbour, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 43 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

43a. „Terepjáró haszonjármű”: 
lovaglóülésben elfoglalható üléssel 
rendelkező és a kormányzáshoz 
kormányszarvakkal felszerelt jármű.
A terepjáró haszonjárművek az alábbi 
további jellemzőkkel rendelkeznek:
Legnagyobb tervezési sebesség: 60 km/h, 
tervezési abroncsnyomás: < 5 kPa (0,5 
Bar), futómintázat: terep, hüvelykujjas 
gázkar, a teherszállító 
struktúra/struktúrák jármű és szállító 
struktúra/struktúrák felülete közötti arány 
meghaladja a 25%-ot, menetkész tömege 
kevesebb mint 400 kg, a hátsó 
vontatószerkezet szilárdsági vizsgálat 
szerinti vontatókapacitása legalább a 
menetkész tömeg kétszerese.

Or. en
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Módosítás 322
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 43 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

43a. „Terepjáró haszonjármű”: négy 
alacsony nyomású abroncson történő 
helyváltoztatásra képes motoros jármű, 
amely lovaglóülésben elfoglalható üléssel 
rendelkezik és a kormányzáshoz 
kormányszarvakkal van felszerelve.
A terepjáró haszonjárművek az alábbi 
további jellemzőkkel rendelkeznek:
Legnagyobb tervezési sebesség: 60 km/h;
Tervezési abroncsnyomás: < 0,5 Bar;  
Futómintázat: terep (nem közúti felület);
Hüvelykujjas gázkar;
Az alábbi teherszállítási követelmények 
közül legalább kettőnek megfelel:
i. A teherszállító struktúra jármű és 
szállító struktúra felülete közötti arány 
legalább 25%;
ii. Az egyes teherszállító struktúrák 
felülete legalább 0,2m²;
iii. A teherszállító struktúrák összfelülete 
együttesen legalább 0,5 m² ;
iv. A teljes teherszállítási kapacitás aránya 
(menetkész tömeg és teherszállító tömeg 
aránya): >25%;
Hátsó vontatószerkezet: vontatható tömeg 
> szilárdsági vizsgálat szerinti saját tömeg 
kétszerese, nem tekintendő megengedett 
pótkocsitömegnek;
Tömeg menetkész állapotban: < 400kg;
Szabad magasság: >180mm;
Tengelytáv és szabad magasság aránya: < 
6.

Or. en
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Indokolás

Különbséget kell tenni a tényleges mezőgazdasági és erdészeti járművek és a kettős 
felhasználású négykerékű járművek között. Az indokolás további részleteit lásd a 3. cikkhez 
fűzött módosításoknál (terepjáró és kétüléses haszonjárművek).

Módosítás 323
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 43 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

43b. „Kétüléses haszonjármű”: olyan 
gépjármű, amelyet személy- és/vagy 
áruszállításra, valamint berendezések 
tolására és vontatására terveztek.
A kétüléses haszonjárművek az alábbi 
további jellemzőkkel rendelkeznek:
Legnagyobb tervezési sebesség: 60 km/h;
Üzemeltető és legfeljebb két utas;
Kagyló- vagy sorülések;
Kormánykerék;
Futómintázat: terep (nem közúti felület);
Az alábbi teherszállítási követelmények 
közül legalább kettőnek megfelel:
i. A teherszállító struktúra jármű és 
szállító struktúra felülete közötti arány 
legalább 20%;
ii. Az egyes teherszállító struktúrák 
felülete legalább 0,9m²;
iii. A teljes teherszállítási kapacitás 
aránya (menetkész tömeg és teherszállító 
tömeg aránya): >30%;
Hátsó vontatószerkezet: Vontatható tömeg 
> szilárdsági vizsgálat szerinti saját tömeg 
másfélszerese, nem tekintendő 
megengedett pótkocsitömegnek;
Tömeg menetkész állapotban: <1100kg;
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Szabad magasság: >200mm;
Tengelytáv és szabad magasság aránya: < 
8.

Or. en

Indokolás

A terepjáró és kétüléses haszonjárműveket nem közúti közlekedésre tervezik, így a rendelet 
hatálya alá kell azokat vonni. A fenti meghatározásokat azért javasoljuk, hogy a terepjáró és 
kétüléses járműveket haszonjárművekként szabályozzák, és ne keverjék össze a kettős 
felhasználású négykerekű járművekkel, amelyeket eleve közúti és nem közúti használatra 
terveztek. Ez utóbbiakat helyesen a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű 
motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló rendeletre irányuló javaslat 
(COM (2010)0542) vizsgálja alaposabban.

Módosítás 324
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „T kategória”: valamennyi kerekes 
traktor;

1. „T kategória”: valamennyi kerekes 
traktor; a 2.–8. pontban leírt 
kerekestraktor-kategóriák mindegyikéhez 
– tervezési sebességük szerint – az „a” 
vagy „b” index társul:
– a) az „a” index azokat a kerekes 
traktorokat jelöli, amelyek legnagyobb 
tervezési sebessége legfeljebb 40 km/h;
– b) a „b” index azokat a kerekes 
traktorokat jelöli, amelyek legnagyobb 
tervezési sebessége meghaladja a 40 km/h-
t;

Or. en

Módosítás 325
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp



PE475.768v01-00 20/73 AM\881687HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „T1 kategória”: azok a kerekes 
traktorok, amelyek legnagyobb tervezési 
sebessége legfeljebb 40 km/h, a
járművezetőhöz legközelebb eső tengelyük
legkisebb nyomtávja legalább 1 150 mm, 
menetkész állapotban terheletlen tömegük 
meghaladja a 600 kg-ot, szabad 
magasságuk pedig legfeljebb 1 000 mm;

2. „T1 kategória”: azok a kerekes 
traktorok, amelyek járművezetőhöz 
legközelebb eső tengelyének legkisebb 
nyomtávja legalább 1 150 mm, menetkész 
állapotban terheletlen tömegük meghaladja 
a 600 kg-ot, szabad magasságuk pedig 
legfeljebb 1 000 mm;

Or. en

Módosítás 326
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „T2 kategória”: azok a kerekes 
traktorok, amelyek legkisebb nyomtávja 
1 150 mm-nél kisebb, terheletlen tömegük 
menetkész állapotban meghaladja a 600 
kg-ot, szabad magasságuk legfeljebb 600 
mm, legnagyobb tervezési sebességük 
pedig legfeljebb 40 km/h. Amennyiben a 
traktor tömegközéppontja (a talajhoz 
viszonyított) magasságának és az egyes 
tengelyek átlagos legkisebb nyomtávjának 
hányadosa több, mint 0,90, akkor a 
legnagyobb tervezési sebesség legfeljebb 
30 km/h lehet;

3. „T2 kategória”: azok a kerekes 
traktorok, amelyek legkisebb nyomtávja 
1 150 mm-nél kisebb, terheletlen tömegük 
menetkész állapotban meghaladja a 600 
kg-ot, szabad magasságuk legfeljebb 600 
mm. Amennyiben a traktor 
tömegközéppontja (talajhoz viszonyított) 
magasságának és az egyes tengelyek 
átlagos legkisebb nyomtávjának hányadosa 
több, mint 0,90, akkor a legnagyobb 
tervezési sebesség legfeljebb 30 km/h 
lehet;

Or. en

Módosítás 327
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „T3 kategória”: azok a kerekes 
traktorok, amelyek legnagyobb tervezési 
sebessége legfeljebb 40 km/h, terheletlen
tömegük menetkész állapotban pedig nem 
haladja meg a 600 kg-ot;

4. „T3 kategória”: azok a kerekes 
traktorok, amelyek terheletlen tömege
menetkész állapotban nem haladja meg a 
600 kg-ot; ide tartoznak még a 3. cikk 43a. 
pontjában meghatározottak szerint a 
kormányzáshoz kormánnyal felszerelt 
traktorok is;

Or. en

Módosítás 328
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „T4 kategória”: azok a különleges 
rendeltetésű kerekes traktorok, amelyek 
legnagyobb tervezési sebessége legfeljebb 
40 km/h;

5. „T4 kategória”: a különleges 
rendeltetésű kerekes traktorok;

Or. en

Módosítás 329
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „T5 kategória": kerekes traktorok, 
amelyek legnagyobb tervezési sebessége 
meghaladja a 40 km/h-t;

törölve

Or. en
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Módosítás 330
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „U kategória”: a 2006/42/EK 
irányelvben meghatározott, önjáró, 
mezőgazdasági és erdészeti rendeltetésű 
munkagépek.

törölve

Or. en

Módosítás 331
George Lyon

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. „T6 kategória”: valamennyi 
terepjáró és kétüléses haszonjármű;

Or. en

Indokolás

Különbséget kell tenni a tényleges mezőgazdasági és erdészeti járművek és a kettős 
felhasználású négykerékű járművek között. Az indokolás további részleteit lásd a 3. cikkhez 
fűzött módosításoknál (terepjáró és kétüléses haszonjárművek). A tényleges terepjáró és 
kétüléses haszonjárművek inkább T kategóriás járművek, mint L kategóriások.

Módosítás 332
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – cím



AM\881687HU.doc 23/73 PE475.768v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó 
követelmények

A közúti közlekedésbiztonságra és a 
funkcionális járműbiztonságra vonatkozó 
követelmények

Or. en

Módosítás 333
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) hátsó ütközésvédelem; törölve

Or. en

Indokolás

A közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó követelmények: a traktorokra nem alkalamazandó 
és nem releváns.

Módosítás 334
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) hátsó ütközésvédelem; törölve

Or. en

Módosítás 335
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) oldalsó ütközésvédelem; törölve

Or. en

Indokolás

A közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó követelmények: a traktorokra nem alkalamazandó 
és nem releváns.

Módosítás 336
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) oldalsó ütközésvédelem; törölve

Or. en

Módosítás 337
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 57. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el, amely a nagyfokú közúti 
közlekedésbiztonság érdekében a (2) 
bekezdésben felsoroltak tekintetében 
meghatározza a részletes műszaki 
követelményeket, illetve adott esetben a 
vizsgálati eljárásokat és a határértékeket.

(4) A magas szintű funkcionális 
járműbiztonság érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 
57. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadjon el, amely a
(2) bekezdésben felsoroltak tekintetében 
meghatározza a részletes műszaki 
követelményeket, illetve adott esetben a 
vizsgálati eljárásokat és a határértékeket. A 
részletes műszaki követelmények 



AM\881687HU.doc 25/73 PE475.768v01-00

HU

biztosítják, hogy adott esetben a több mint 
40 km/h sebességű járművek – az S 
kategóriájú vontatott munkagépek 
kivételével – a fékteljesítmény és a 
blokkolásgátló rendszerek tekintetében 
teljesítik a gépjárművek 
közlekedésbiztonsági szintjét.

Or. en

Indokolás

Az ABS új technológia a mezőgazdasági és erdészeti járművek esetében. A bevezetés részletes 
feltételeinek és időzítésének megállapítása a felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
kidolgozásának keretében a Bizottság által végzett részletes értékelés részét képezi majd.

Módosítás 338
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 57. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el, amely a nagyfokú közúti 
közlekedésbiztonság érdekében a (2) 
bekezdésben felsoroltak tekintetében 
meghatározza a részletes műszaki 
követelményeket, illetve adott esetben a 
vizsgálati eljárásokat és a határértékeket.

(4) A magas szintű funkcionális 
járműbiztonság érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az 
57. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadjon el, amely a
(2) bekezdésben felsoroltak tekintetében 
meghatározza a részletes műszaki 
követelményeket, illetve adott esetben a 
vizsgálati eljárásokat és a határértékeket. A 
részletes műszaki követelmények 
biztosítják, hogy adott esetben a több mint 
40 km/h sebességű járművek – az S 
kategóriájú vontatott munkagépek 
kivételével – a fékteljesítmény és a 
blokkolásgátló rendszerek tekintetében 
teljesítik a gépjárművek 
közlekedésbiztonsági szintjét.

Or. en
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Módosítás 339
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) üzemeltetés és karbantartás;
(Az I. mellékletbe fel kell venni és 
valamennyi vonatkozó járműkategóriára 
alkalmazni kell)

Or. en

Módosítás 340
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a vezérlő rendszerek – ide értve a 
vontatott munkagépek teljesítményleadó 
tengelyeit is – biztonságossága és 
megbízhatósága;
(Az I. mellékletbe fel kell venni és 
valamennyi vonatkozó járműkategóriára 
alkalmazni kell)

Or. en

Módosítás 341
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) mechanikai veszélyek elleni védelem;
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(Az I. mellékletbe fel kell venni és 
valamennyi vonatkozó járműkategóriára 
alkalmazni kell)

Or. en

Módosítás 342
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) ergonómia (ideértve a feltételezhető, 
nem rendeltetésszerű használatot, a 
vezérlő rendszerek használatóságát, a 
vezérlőrendszerek hozzáférhetőségét a 
nem szándékolt aktiválás elkerülése 
érdekében, az ember-jármű interfésznek a 
vezető előrelátható tulajdonságainak 
megfelelően történő igazítását, a kezelői 
beavatkozást);
(Az I. mellékletbe fel kell venni és 
valamennyi vonatkozó járműkategóriára 
alkalmazni kell)

Or. en

Módosítás 343
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) védőburkolatok és védő berendezések;
(Az I. mellékletbe fel kell venni és 
valamennyi vonatkozó járműkategóriára 
alkalmazni kell)

Or. en
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Módosítás 344
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – k b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kb) stabilitásvesztés veszélye;
(Az I. mellékletbe fel kell venni és 
valamennyi vonatkozó járműkategóriára 
alkalmazni kell)

Or. en

Módosítás 345
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – m a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ma) anyagok és termékek;
(Az I. mellékletbe fel kell venni és 
valamennyi vonatkozó járműkategóriára 
alkalmazni kell)

Or. en

Módosítás 346
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – m b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

mb) akkumulátorok;
(Az I. mellékletbe fel kell venni és 
valamennyi vonatkozó járműkategóriára 



AM\881687HU.doc 29/73 PE475.768v01-00

HU

alkalmazni kell)

Or. en

Módosítás 347
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – m c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

mc) fékrendszer, beleértve a parkolást 
segítő funkciókat is;
(Az I. mellékletbe fel kell venni és 
valamennyi vonatkozó járműkategóriára 
alkalmazni kell)

Or. en

Módosítás 348
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Hacsak másban nem állapodtak meg a 
jármű vevőjével, a megfelelőségi 
nyilatkozatot azon tagállam valamely
hivatalos nyelvén kell elkészíteni, 
amelyben a járművet megvásárolják.

(3) Hacsak másban nem állapodtak meg a 
jármű vevőjével, a megfelelőségi 
nyilatkozatot a gyártó által választott egyik
hivatalos uniós nyelven kell elkészíteni.

Or. en

Módosítás 349
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 azonosítási 
jelét tartalmazó vízjellel van védve.

(4) A megfelelőségi nyilatkozatot úgy kell 
megtervezni, hogy védett legyen a 
hamisítás ellen. E célból olyan papírt kell 
használni, amely megfelelő eszközökkel, 
például színes grafikai ábrákkal, vagy a 
gyártó azonosítási jelét tartalmazó vízjellel 
van védve.

Or. en

Indokolás

A megfelelőségi nyilatkozat védelmére sokkal több lehetőség áll rendelkezésre, például 
hologramok; a választást a gyártóra kell hagyni, a rendeletben csak néhány nem kötelező 
példát sorolva fel.

Módosítás 350
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 azonosítási 
jelét tartalmazó vízjellel van védve.

(4) A megfelelőségi nyilatkozatot úgy kell
megtervezni, hogy védett legyen a 
hamisítás ellen. E célból olyan papírt kell 
használni, amely megfelelő eszközökkel, 
például színes grafikai ábrákkal, vagy a 
gyártó azonosítási jelét tartalmazó vízjellel 
van védve.

Or. en

Módosítás 351
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdés teljes járművek 
esetében az EU-típusjóváhagyás lejárta 
napját követő 24, befejezett járművek 
esetében pedig 30 hónapon keresztül 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Sorozatgyártásból kifutó járművek. A változtatás célja e rendelet hozzáigazítása a 
2003/37/EU irányelv 10. cikkéhez.

Módosítás 352
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdés teljes járművek 
esetében az EU-típusjóváhagyás lejárta 
napját követő 24, befejezett járművek 
esetében pedig 30 hónapon keresztül 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 353
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés teljes járművek 
esetében az EU-típusjóváhagyás lejárta 
napját követő tizenkét, befejezett járművek 
esetében pedig tizennyolc hónapon 

(2) Az (1) bekezdés teljes járművek 
esetében az EU-típusjóváhagyás lejárta 
napját követő 24, befejezett járművek 
esetében pedig 30 hónapon keresztül 
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keresztül alkalmazandó. alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 354
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
XII a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

XIIa. FEJEZET
A JÁRMŰVEK KÖZÚTI HASZNÁLATA
35a. cikk
(1) Az ilyen jármű akkor vezethető 
közúton, ha a közúton történő használat 
vonatkozásában előírt, méretre, súlyra, 
biztonságra, világításra és biztosításra 
vonatkozó követelményeknek megfelel, 
továbbá olyan szakképzett személy vezeti, 
aki az adott típusú jármű vezetésére 
vonatkozóan egységes európai 
járművezetői engedéllyel rendelkezik.
(2) Amennyiben a jármű nem felel meg a 
közúti közlekedés követelményeinek, 
„kivételes szállítmánynak” minősül, és 
ennek megfelelően szállítandó és 
kísérendő.

Or. nl

Módosítás 355
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 36. cikk (1) bekezdése 
folytán végzett értékeléseken kívül 
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alaposan megvizsgálják a 
típusjóváhagyást végző hatóság 
eredményeit is;

Or. en

Módosítás 356
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az I. mellékletben felsorolt, az OECD 
általános szabályai szerint jóváhagyott
szabványosított OECD-kódexek alapján 
elkészített vizsgálati jegyzőkönyvek 
alkalmazhatók az ezen rendelet vagy külön 
rendeletek szerinti vizsgálati 
jegyzőkönyvek helyett.

(2) Az I. mellékletben felsorolt, 
szabványosított OECD-kódexek, vagy 
egyenértékű szabványok alapján elkészített 
vizsgálati jegyzőkönyvek alkalmazhatók az 
ezen rendelet vagy külön rendeletek 
szerinti vizsgálati jegyzőkönyvek helyett.
Az egyes típusjóváhagyásokat a 
típusjóváhagyást végző hatóság, vagy 
adott esetben, a gyártó választása alapján 
az OECD adhatja ki.

Or. en

Indokolás

A típusjóváhagyást végző hatóság által kiadott külön EK-jóváhagyás már most is kötelező 
ahhoz, hogy a teljes járműhöz meg lehessen szerezni a teljes EK-típusjóváhagyást. Ha az 
OECD-jóváhagyás kötelezővé válik, magas költséggel járó, kettős jóváhagyási út alakul ki 
(egy traktorcsaládnak 2–3 vezetőfülkéje is lehet). Az OECD nem uniós szervezet, és a 
végleges jóváhagyást kiadó koordinációs központnak semmi köze a típusjóváhagyást végző 
hatósághoz. A gyártókat nem lehet arra kényszeríteni, hogy további forrásokat áldozzanak az 
OECD-re.

Módosítás 357
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az I. mellékletben felsorolt, az OECD 
általános szabályai szerint jóváhagyott
szabványosított OECD-kódexek alapján 
elkészített vizsgálati jegyzőkönyvek 
alkalmazhatók az ezen rendelet vagy külön 
rendeletek szerinti vizsgálati 
jegyzőkönyvek helyett.

(2) Az I. mellékletben felsorolt, 
szabványosított OECD-kódexek, vagy 
ezzel egyenértékű szabvány alapján 
elkészített vizsgálati jegyzőkönyvek 
alkalmazhatók az ezen rendelet vagy külön 
rendeletek szerinti vizsgálati 
jegyzőkönyvek helyett. Az egyes 
típusjóváhagyásokat a típusjóváhagyást 
végző hatóság, vagy adott esetben, a 
gyártó választása alapján az OECD 
adhatja ki.

Or. en

Módosítás 358
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
XVI fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A járműjavítási és -karbantartási 
információk hozzáférhetősége

A traktorjavítási és -karbantartási 
információk elérhetősége

Or. en

Indokolás

Összhangban az IMCO számára készített EP-tanulmánnyal, amely célzott szabályozást 
sürgetett a mezőgazdasági és erdészeti járművek javítására és karbantartására vonatkozóan, 
valamint az arányosság elve értelmében a javítással és karbantartással kapcsolatos 
információkhoz kapcsolódó kötelezettségeknek csak a traktorokra kell vonatkozniuk, az R 
(pótkocsik) és S kategóriájú (cserélhető vontatott munkagépek) járművekre nem, mivel ez 
utóbbiakat csak kis mennyiségben gyártják, számos különböző változatban, elsősorban kkv-k.

Módosítás 359
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
XVI fejezet – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A járműjavítási és -karbantartási 
információk hozzáférhetősége

A traktorjavítási és -karbantartási 
információk elérhetősége

Or. en

Módosítás 360
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
XVI fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A járműjavítási és -karbantartási 
információk hozzáférhetősége

törölve

Or. en

Módosítás 361
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

47 cikk törölve
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 szolgáltatáshoz vagy 
hozzáféréshez képest nem jelenthet 
megkülönböztetést.
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Ezek az információk magukban foglalják 
az alkatrészek vagy berendezések járműre 
való felszereléséhez szükséges valamennyi 
információt.
(2) A gyártók képzési anyagot bocsátanak 
a független gazdasági szereplők, valamint 
a hivatalos forgalmazók és szervizek 
rendelkezésére.
(3) A (1) bekezdésben említett információ 
legalább a következőket tartalmazza: 
a) az egyértelmű 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 
szoftverkalibrációs azonosítási szám;
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) E rendelet alkalmazásában független 
gazdasági szereplőknek kell tekinteni 
azokat a hivatalos forgalmazókat vagy 
szervizeket, akik egy adott járműgyártó 
elosztóhálózatának a tagjai, amennyiben 
olyan járművek javítását és 
karbantartását is végzik, amelyek esetében 
nem tagjai a járműgyártó 
elosztóhálózatának.
(5) Az információs rendszer 
karbantartásához szükséges idő 
kivételével a járműjavítási és -
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karbantartási információknak mindenkor 
hozzáférhetőnek kell lenniük.
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(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 üzemanyaggal működő 
traktorokban alkalmazott autóipari 
felszerelések tervezése és gyártása céljából 
a gyártók kötelesek a megfelelő OBD-, 
valamint a járműjavítási és -karbantartási 
információkat megkülönböztetés nélkül az 
alternatív üzemanyaggal 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 az e 
cikkben előírt információk tekintetében.
Abban az esetben, ha ezek az információk 
az adott időpontban nem állnak 
rendelkezésre, vagy nem felelnek meg az e 
rendeletben és végrehajtási 
intézkedéseiben 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.
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(11) Amennyiben a független 
járműjavítók a járművek javítási és 
karbantartási bejegyzéseit a járműgyártó 
központi adatbázisában vagy saját maguk 
tárolják, költségmentesen hozzá kell 
tudniuk férni az említett bejegyzésekhez, 
illetve információkat kell tudniuk bevinni 
az általuk elvégzett javításról vagy 
karbantartásról.
(12) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 57. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el, amely meghatározza a 
részletes követelményeket a javítási és 
karbantartási adatokhoz való hozzáférés 
tekintetében, különösen az arra vonatkozó 
műszaki követelményeket, hogy a javítási 
és karbantartási adatokat milyen módon 
kell biztosítani.

Or. en

Módosítás 362
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 szolgáltatáshoz vagy
hozzáféréshez képest nem jelenthet 
megkülönböztetést.

A gyártók internetes oldalakon keresztül 
szabványosított formátum használatával, 
azonnal és gyorsan elérhető módon azonos
hozzáférést kötelesek biztosítani a
hivatalos forgalmazók és szervizek, illetve 
a független gazdasági szereplők számára a
traktorjavítási és -karbantartási 
információkhoz. Ez a hozzáférés a 
hivatalos forgalmazók és szervizek 
számára biztosított hozzáféréshez képest 
nem jelenthet megkülönböztetést.

Or. en
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Indokolás

A független gazdasági szereplők szabványosított formátumban, megkülönböztetéstől mentesen 
ugyanazt az információt kapják meg, mint a hivatalos forgalmazók és szervizek. A 
módosítások célja annak hangsúlyozása, hogy a gyártó szemében valamennyi gazdasági 
szereplő egyenlő. A megadandó információk jegyzéke a 47. cikk (3) bekezdésében található.

Módosítás 363
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 szolgáltatáshoz vagy 
hozzáféréshez képest nem jelenthet 
megkülönböztetést.

A gyártók internetes oldalakon keresztül 
szabványosított formátum használatával, 
azonnal és gyorsan elérhető módon azonos
hozzáférést kötelesek biztosítani a
hivatalos forgalmazók, a szervizek és a
független gazdasági szereplők számára a 
járműjavítási és -karbantartási 
információkhoz. A hozzáférést 
megkülönböztetés nélkül kell biztosítani. 
A biztonsági és környezetvédelmi célú 
ellenőrzési rendszerek helyes működése 
szempontjából kritikus szoftverekhez csak 
javítás és karbantartás céljából lehet 
hozzáférni, a paraméterek és az 
adatkészletek megváltoztatására szolgáló 
szoftvert pedig e körből ki kell zárni.

Or. en

Módosítás 364
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amíg a Bizottság nem fogad el közös 
szabványt a független gazdasági 
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szereplőknek nyújtott információk 
tekintetében, az említett információkat 
olyan egységes módon kell megadni, hogy 
ésszerű mértékű erőfeszítéssel fel lehessen 
azokat dolgozni.

Or. en

Indokolás

A módosítás meghatározza a közös szabvány Bizottság általi elfogadásáig alkalmazandó 
átmeneti intézkedések alapelveit.

Módosítás 365
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek az információk magukban foglalják 
az alkatrészek vagy berendezések járműre
való felszereléséhez szükséges valamennyi 
információt.

Ezek az információk magukban foglalják 
az alkatrészek vagy berendezések traktorra
való felszereléséhez szükséges valamennyi 
információt.

Or. en

Indokolás

Összhangban az IMCO számára készített EP-tanulmánnyal, amely célzott szabályozást 
sürgetett a mezőgazdasági és erdészeti járművek javítására és karbantartására vonatkozóan, 
valamint az arányosság elve értelmében a javítással és karbantartással kapcsolatos 
információkhoz kapcsolódó kötelezettségeknek csak a traktorokra kell vonatkozniuk, az R 
(pótkocsik) és S kategóriájú (cserélhető vontatott munkagépek) járművekre nem, mivel ez 
utóbbiakat csak kis mennyiségben gyártják, számos különböző változatban, elsősorban kkv-k.

Módosítás 366
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek az információk magukban foglalják 
az alkatrészek vagy berendezések járműre
való felszereléséhez szükséges valamennyi 
információt.

Ezek az információk magukban foglalják 
az alkatrészek vagy berendezések traktorra
való felszereléséhez szükséges valamennyi 
információt.

Or. en

Módosítás 367
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amíg a Bizottság nem fogad el közös 
szabványt a független gazdasági 
szereplőknek nyújtott információk 
tekintetében, az említett információkat 
olyan egységes módon kell megadni, hogy 
ésszerű mértékű erőfeszítéssel fel lehessen 
azokat dolgozni.

Or. en

Indokolás

A módosítás meghatározza a közös szabvány Bizottság általi elfogadásáig alkalmazandó 
átmeneti intézkedések alapelveit.

Módosítás 368
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gyártók képzési anyagot bocsátanak 
a független gazdasági szereplők, valamint a 
hivatalos forgalmazók és szervizek 

(2) A paraméterek és adatkészletek 
megváltoztatására szolgáló szoftverek 
kivételével a gyártók képzési anyagot és 
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rendelkezésére. ezekhez kapcsolódó megfelelő eszközöket
bocsátanak a független gazdasági 
szereplők, valamint a hivatalos 
forgalmazók és szervizek rendelkezésére.
Továbbá megfelelő képzést nyújtanak 
számukra a szoftverek letöltéséről és a 
diagnosztikai hibakódok kezeléséről.

Or. en

Indokolás

A szoftvert nem kezelhetik (sem engedélyezett, sem független) gazdasági szereplők. Ez 
illetéktelen beavatkozás lenne. Kizárólag a gyártó jogosult a szoftverrel kapcsolatos munkák 
elvégzésére, és ő a felelős ezekért. A gazdasági szereplők csak letölthetik a szoftvert a traktor 
moduljára.

Módosítás 369
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A paraméterek és adatkészletek 
megváltoztatására szolgáló szoftverek 
kivételével a gyártók képzési anyagot és 
ezekhez kapcsolódó megfelelő eszközöket
bocsátanak a független gazdasági 
szereplők, valamint a hivatalos 
forgalmazók és szervizek rendelkezésére.
Továbbá megfelelő képzést nyújtanak 
számukra a szoftverek letöltéséről és a 
diagnosztikai hibakódok kezeléséről.

Or. en

Indokolás

A szoftvert nem kezelhetik (sem engedélyezett, sem független) gazdasági szereplők. Ez 
illetéktelen beavatkozás lenne. Kizárólag a gyártó jogosult a szoftverrel kapcsolatos munkák 
elvégzésére, és ő a felelős ezekért. A gazdasági szereplők csak letölthetik a szoftvert a traktor 
moduljára.
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Módosítás 370
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A gyártók a hivatalos forgalmazók, 
szervizek és független gazdasági szereplők
rendelkezésére bocsátják a képzési 
anyagot és a szükséges eszközöket (a 
paraméterek és az adatkészletek 
megváltoztatására szolgáló szoftver 
kivételével).

Or. en

Módosítás 371
Oreste Rossi, Matteo Salvini

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Annak érdekében, hogy biztosítani 
lehessen a járművek biztonsági és 
környezetvédelmi rendszereinek 
működőképességét, az illetékes nemzeti 
hatóság szabványt határoz meg és vezet be 
a szervizek minőségének és 
felkészültségének tanúsítására 
vonatkozóan. A gyártók ésszerű díj 
megfizetése ellenében célzott és megfelelő 
képzést biztosítanak.

Or. en

Indokolás

A traktorok igen összetett, nem standardizált termékek; ráadásul több ezer különböző 
traktortípus létezik a piacon. A traktorok szervizeléséhez nem elegendő egy kézikönyv vagy 
egy honlap. A gyártók már most is ellenőrzik hivatalos szervizeik műszaki képességeit, és 
megfelelő képzést biztosítanak számukra. Tanúsítani kell a független gazdasági szereplők 
felkészültségét és minőségét.
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Módosítás 372
Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Annak érdekében, hogy biztosítani 
lehessen a járművek biztonsági és 
környezetvédelmi rendszereinek 
működőképességét, az illetékes nemzeti 
hatóság szabványt határoz meg és vezet be 
a szervizek minőségének és 
felkészültségének tanúsítására 
vonatkozóan. A gyártók ésszerű díj 
megfizetése ellenében célzott és megfelelő 
képzést biztosítanak.

Or. en

Indokolás

A traktorok igen összetett, nem standardizált termékek; ráadásul több ezer különböző 
traktortípus létezik a piacon. A traktorok szervizeléséhez nem elegendő egy kézikönyv vagy 
egy honlap. A gyártók már most is ellenőrzik hivatalos szervizeik műszaki képességeit, és 
megfelelő képzést biztosítanak számukra. Tanúsítani kell a független gazdasági szereplők 
felkészültségét és minőségét.

Módosítás 373
Pier Antonio Panzeri

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Annak érdekében, hogy biztosítani 
lehessen a járművek biztonságát és 
környezetvédelmi teljesítményét, az 
illetékes nemzeti hatóság szabványt vezet 
be a szervizek minőségének és 
felkészültségének tanúsítására 
vonatkozóan. A gyártók ésszerű díj 
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megfizetése ellenében célzott és megfelelő 
képzést biztosítanak.

Or. en

Módosítás 374
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (1) bekezdésben említett információ
legalább a következőket tartalmazza:

(3) Az (1) bekezdésben említett információ 
a következőket tartalmazza:

Or. en

Indokolás

A rendelettervezetet kísérő hatásvizsgálat nem foglalkozik a javítással és karbantartással 
kapcsolatos információk kérdésével. Ez nem felel meg az intelligens szabályozás EP által 
elfogadott elveinek. A személyautókra és kereskedelmi járművekre vonatkozó, javítással és 
karbantartással kapcsolatos információk átvétele nem lenne helyes. Az IMCO által a 
javítással és karbantartással kapcsolatos információkhoz való hozzáférésről kért tájékoztató 
dokumentum összegzésében is kiemelten szerepel, hogy célzott, a traktorok sajátosságaival 
összhangban álló szabályozásra van szükség a traktorokra vonatkozó ilyen információk 
tekintetében.

Módosítás 375
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (1) bekezdésben említett információ
legalább a következőket tartalmazza:

(3) Az (1) bekezdésben említett információ 
a következőket tartalmazza:

Or. en
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Indokolás

A felsorolt információk nem körültekintő értékelésen alapulnak. A rendelettervezetet kísérő 
hatásvizsgálat nem foglalkozik a javítással és karbantartással kapcsolatos információk 
kérdésével. Ez nem felel meg az intelligens szabályozás EP által nemrég elfogadott elveinek.
A személyautókra (718/2007 rendelet) és kereskedelmi járművekre (595/2009 rendelet) 
vonatkozó, javítással és karbantartással kapcsolatos információk átvétele ezért nem lenne 
helyes. Az IMCO által a javítással és karbantartással kapcsolatos információkhoz való 
hozzáférésről kért tájékoztató dokumentum összegzésében is kiemelten szerepel, hogy célzott, 
a traktorok sajátosságaival összhangban álló szabályozásra van szükség a traktorokra 
vonatkozó ilyen információk tekintetében.

Módosítás 376
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a járműtípusra vonatkozó
szoftverkalibrációs azonosítási szám;

g) a járműtípusra vonatkozó szoftver 
számjele;

Or. en

Indokolás

A szoftver is a jármű része, csakúgy mint az egyéb alkatrészek (például a váltó vagy a 
csavarok). A szoftvernek számjele van, amely azonosítja azon járműveket és jellemzőiket, 
amelyekre a szoftver letölthető. Jelenleg ezt az információt kapják meg a hivatalos szervizek.

Módosítás 377
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a járműtípusra vonatkozó
szoftverkalibrációs azonosítási szám;

g) a járműtípusra vonatkozó szoftver 
számjele;

Or. en
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Indokolás

A szoftver is a jármű része, csakúgy mint az egyéb alkatrészek (például a váltó vagy a 
csavarok). A szoftvernek számjele van, amely azonosítja azon járműveket és jellemzőiket, 
amelyekre a szoftver letölthető. Jelenleg ezt az információt kapják meg a hivatalos szervizek.

Módosítás 378
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a járműtípusra vonatkozó
szoftverkalibrációs azonosítási szám;

g) a járműtípusra vonatkozó szoftver 
számjele;

Or. en

Módosítás 379
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i) műszaki információk;

Or. en

Indokolás

A traktorágazatban nem alkalmazandó a kétirányú felügyelet. Ez elsősorban annak tudható 
be, hogy a személyautókkal ellentétben a traktorok sok különböző modellben készülnek, 
alacsony darabszám mellett. Nyilvánvaló, hogy ez a beruházás a személyautók esetében 
indokolt, ám a traktorok vonatkozásában túlzás. A gyártók valamennyi szerviznek megadják 
az általános információkat, függetlenül attól, hogy független vagy hivatalos szervizről van-e 
szó.



AM\881687HU.doc 49/73 PE475.768v01-00

HU

Módosítás 380
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i) műszaki információk;

Or. en

Indokolás

A traktorágazatban nem alkalmazandó a kétirányú felügyelet. Ez elsősorban annak tudható 
be, hogy a személyautókkal ellentétben a traktorok sok különböző modellben készülnek, 
alacsony darabszám mellett. Nyilvánvaló, hogy ez a beruházás a személyautók esetében 
indokolt, ám a traktorok vonatkozásában túlzás. A gyártók valamennyi szerviznek megadják 
az általános információkat, függetlenül attól, hogy független vagy hivatalos szervizről van-e 
szó.

Módosítás 381
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i) az adatrekordokra vonatkozó 
információk, vizsgálati adatok és műszaki 
információk;

Or. en

Módosítás 382
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés – j pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a munkaegységek. törölve

Or. en

Indokolás

Ez az előírás nem szerepel a személyautók és a tehergépkocsik homologizálására és a rájuk 
vonatkozó javítási és karbantartási információkról szóló 715/2007 és 595/2009 rendeletben.
A munkaegységeket a gyártók általában a garanciaigényekkel kapcsolatos műveletek 
kezelésére alkalmazzák. A garancia nem a független gazdasági szereplőkkel kapcsolatos, 
ezért nincs szükség ezen információ megadására.

Módosítás 383
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a munkaegységek. törölve

Or. en

Indokolás

Ez az előírás nem szerepel a személyautók és a tehergépkocsik homologizálására és a rájuk 
vonatkozó javítási és karbantartási információkról szóló 715/2007 és 595/2009 rendeletben.
A munkaegységeket a gyártók általában a garanciaigényekkel kapcsolatos műveletek 
kezelésére alkalmazzák. A garancia nem a független gazdasági szereplőkkel kapcsolatos, 
ezért nincs szükség ezen információ megadására.

Módosítás 384
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Egy adott járműgyártó 
elosztóhálózatában részes hivatalos 

(4) Egy adott járműgyártó 
elosztóhálózatában részes hivatalos
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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.

forgalmazókat vagy szervizeket e rendelet 
alkalmazásában független gazdasági 
szereplőknek kell tekinteni, amennyiben 
olyan traktorok javítását és karbantartását 
is végzik, amelyek esetében nem tagjai a
traktorgyártó elosztóhálózatának.

Or. en

Módosítás 385
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(4) Egy adott járműgyártó 
elosztóhálózatában részes hivatalos 
forgalmazókat vagy szervizeket e rendelet 
alkalmazásában független gazdasági 
szereplőknek kell tekinteni, amennyiben 
olyan traktorok javítását és karbantartását 
is végzik, amelyek esetében nem tagjai a
traktorgyártó elosztóhálózatának.

Or. en

Módosítás 386
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az információs rendszer 
karbantartásához szükséges idő kivételével 
a járműjavítási és -karbantartási 
információknak mindenkor 
hozzáférhetőnek kell lenniük.

(5) Az információs rendszer 
karbantartásához szükséges idő kivételével 
a traktorjavítási és -karbantartási 
információknak mindenkor 
hozzáférhetőnek kell lenniük.

Or. en
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Módosítás 387
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az információs rendszer 
karbantartásához szükséges idő kivételével 
a járműjavítási és -karbantartási 
információknak mindenkor 
hozzáférhetőnek kell lenniük.

(5) Az információs rendszer 
karbantartásához szükséges idő kivételével 
a traktorjavítási és -karbantartási 
információknak mindenkor 
hozzáférhetőnek kell lenniük.

Or. en

Módosítás 388
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(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 traktorjavítási és -karbantartási 
információkat.

Or. en

Módosítás 389
Amalia Sartori
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Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(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 traktorjavítási és -karbantartási 
információkat.

Or. en

Indokolás

Összhangban az IMCO számára készített EP-tanulmánnyal, amely célzott szabályozást 
sürgetett a mezőgazdasági és erdészeti járművek javítására és karbantartására vonatkozóan, 
valamint az arányosság elve értelmében a javítással és karbantartással kapcsolatos 
információkhoz kapcsolódó kötelezettségeknek csak a traktorokra kell vonatkozniuk, az R 
(pótkocsik) és S kategóriájú (cserélhető vontatott munkagépek) járművekre nem, mivel ez 
utóbbiakat csak kis mennyiségben gyártják, számos különböző változatban, elsősorban kkv-k.

Módosítás 390
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

(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 traktorjavítási és -karbantartási 
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információkat. információkat.

Or. en

Módosítás 391
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Az alternatív üzemanyaggal működő 
traktorokban alkalmazott autóipari 
felszerelések tervezése és gyártása céljából 
a gyártók kötelesek a megfelelő OBD-, 
valamint a traktorjavítási és -karbantartási 
információkat megkülönböztetés nélkül az 
alternatív üzemanyaggal működő traktorok
autóipari felszerelései minden érdekelt 
gyártójának, beszerelőjének vagy 
javítójának rendelkezésére bocsátani.

Or. en

Módosítás 392
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az alternatív üzemanyaggal működő 
traktorokban alkalmazott autóipari 
felszerelések tervezése és gyártása céljából 
a gyártók kötelesek a megfelelő OBD-, 
valamint a járműjavítási és -karbantartási 
információkat megkülönböztetés nélkül az 
alternatív üzemanyaggal működő
gépjárművek autóipari felszerelései 
minden érdekelt gyártójának, 
beszerelőjének vagy javítójának 

(7) Az alternatív üzemanyaggal működő 
traktorokban alkalmazott autóipari 
felszerelések tervezése és gyártása céljából 
a gyártók kötelesek a megfelelő OBD-, 
valamint a traktorjavítási és -karbantartási 
információkat megkülönböztetés nélkül az 
alternatív üzemanyaggal működő traktorok
autóipari felszerelései minden érdekelt 
gyártójának, beszerelőjének vagy 
javítójának rendelkezésére bocsátani.
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rendelkezésére bocsátani.

Or. en

Indokolás

Összhangban az IMCO számára készített EP-tanulmánnyal, amely célzott szabályozást 
sürgetett a mezőgazdasági és erdészeti járművek javítására és karbantartására vonatkozóan, 
valamint az arányosság elve értelmében a javítással és karbantartással kapcsolatos 
információkhoz kapcsolódó kötelezettségeknek csak a traktorokra kell vonatkozniuk, az R 
(pótkocsik) és S kategóriájú (cserélhető vontatott munkagépek) járművekre nem, mivel ez 
utóbbiakat csak kis mennyiségben gyártják, számos különböző változatban, elsősorban kkv-k.

Módosítás 393
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Az alternatív üzemanyaggal működő 
traktorokban alkalmazott autóipari 
felszerelések tervezése és gyártása céljából 
a gyártók kötelesek a megfelelő OBD-, 
valamint a traktorjavítási és -karbantartási 
információkat megkülönböztetés nélkül az 
alternatív üzemanyaggal működő traktorok
autóipari felszerelései minden érdekelt 
gyártójának, beszerelőjének vagy 
javítójának rendelkezésére bocsátani.

Or. en

Módosítás 394
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 395
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

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

Or. en

Módosítás 396
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Amennyiben a független járműjavítók 
a járművek javítási és karbantartási 
bejegyzéseit a járműgyártó központi 
adatbázisában vagy saját maguk tárolják,
költségmentesen hozzá kell tudniuk férni 
az említett bejegyzésekhez, illetve 
információkat kell tudniuk bevinni az 
általuk elvégzett javításról vagy 
karbantartásról.

(11) Amennyiben a független járműjavítók 
a traktorok javítási és karbantartási 
bejegyzéseit a traktorgyártó központi 
adatbázisában vagy saját maguk tárolják,
indokolt esetben ésszerű díj ellenében
hozzá kell tudniuk férni az említett 
bejegyzésekhez, illetve információkat kell 
tudniuk bevinni az általuk elvégzett 
javításról vagy karbantartásról.

Or. en
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Indokolás

A 49. cikkel való összhang érdekében a javítási és karbantartási információkhoz való 
hozzáférésért ésszerű díjat kell felszámolni.

Módosítás 397
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Amennyiben a független járműjavítók 
a járművek javítási és karbantartási 
bejegyzéseit a járműgyártó központi 
adatbázisában vagy saját maguk tárolják,
költségmentesen hozzá kell tudniuk férni 
az említett bejegyzésekhez, illetve 
információkat kell tudniuk bevinni az 
általuk elvégzett javításról vagy 
karbantartásról.

(11) Amennyiben a független járműjavítók 
a traktorok javítási és karbantartási 
bejegyzéseit a traktorgyártó központi 
adatbázisában vagy saját maguk tárolják,
indokolt esetben ésszerű díj ellenében
hozzá kell tudniuk férni az említett 
bejegyzésekhez, illetve információkat kell 
tudniuk bevinni az általuk elvégzett 
javításról vagy karbantartásról.

Or. en

Indokolás

Összhangban az IMCO számára készített EP-tanulmánnyal, amely célzott szabályozást 
sürgetett a mezőgazdasági és erdészeti járművek javítására és karbantartására vonatkozóan, 
valamint az arányosság elve értelmében a javítással és karbantartással kapcsolatos 
információkhoz kapcsolódó kötelezettségeknek csak a traktorokra kell vonatkozniuk, az R 
(pótkocsik) és S kategóriájú (cserélhető vontatott munkagépek) járművekre nem, mivel ez 
utóbbiakat csak kis mennyiségben gyártják, számos különböző változatban, elsősorban kkv-k.
A 49. cikkel való összhang érdekében a javítási és karbantartási információkhoz való 
hozzáférésért ésszerű díjat kell felszámolni.

Módosítás 398
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Amennyiben a független járműjavítók (11) Amennyiben a független járműjavítók 
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a járművek javítási és karbantartási 
bejegyzéseit a járműgyártó központi 
adatbázisában vagy saját maguk tárolják, 
költségmentesen hozzá kell tudniuk férni 
az említett bejegyzésekhez, illetve 
információkat kell tudniuk bevinni az 
általuk elvégzett javításról vagy 
karbantartásról.

a traktorok javítási és karbantartási 
bejegyzéseit a traktorgyártó központi 
adatbázisában vagy saját maguk tárolják, 
költségmentesen hozzá kell tudniuk férni 
az említett bejegyzésekhez, illetve 
információkat kell tudniuk bevinni az 
általuk elvégzett javításról vagy 
karbantartásról.

Or. en

Módosítás 399
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 57. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el, amely meghatározza a 
részletes követelményeket a javítási és 
karbantartási adatokhoz való hozzáférés 
tekintetében, különösen az arra vonatkozó 
műszaki követelményeket, hogy a javítási
és karbantartási adatokat milyen módon 
kell biztosítani.

(12) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 57. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el, amely meghatározza a 
részletes követelményeket a javítási és 
karbantartási adatokhoz való hozzáférés 
tekintetében, különösen az arra vonatkozó 
műszaki követelményeket, hogy a 
traktorjavítási és karbantartási adatokat 
milyen módon kell biztosítani.

A Bizottság biztosítja, hogy a megadott 
adatok és az ezekhez kapcsolódó eljárások 
összhangban legyenek az ésszerűség és az 
arányosság elvével, tekintettel az egyes 
járműtípusok eladott mennyiségére 
és/vagy a gyártó méretére. Különös 
figyelmet kell fordítani a kkv-k igényeire.

Or. en

Indokolás

Összhangban az IMCO számára készített EP-tanulmánnyal, amely célzott szabályozást 
sürgetett a mezőgazdasági és erdészeti járművek javítására és karbantartására vonatkozóan, 
a rendeletnek tekintetbe kell vennie a traktorok és az erdészeti járművek szektorának 
sajátosságait (50-nél is több európai gyártó, köztük sok kkv, valamint több ezer modell, 
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amelyeket gyakran kis mennyiségben gyártanak). Alkalmazni kell az arányosság elvét annak 
elkerülése érdekében, hogy az információhoz való hozzáférés biztosítása kapcsán szerkezete 
fényében ésszerűtlen kötelezettségeket rójanak a traktorágazatra, valamint 
kigazdálkodhatatlan költségeket hárítsanak a gyártókra.

Módosítás 400
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 57. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el, amely meghatározza a 
részletes követelményeket a javítási és 
karbantartási adatokhoz való hozzáférés 
tekintetében, különösen az arra vonatkozó 
műszaki követelményeket, hogy a javítási 
és karbantartási adatokat milyen módon 
kell biztosítani.

(12) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 57. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el, amely meghatározza a 
részletes követelményeket a javítási és 
karbantartási adatokhoz való hozzáférés 
tekintetében, különösen az arra vonatkozó 
műszaki követelményeket, hogy a javítási 
és karbantartási adatokat milyen módon 
kell biztosítani.

A Bizottságnak biztosítania kell 
ugyanakkor, hogy a megadandó 
információk és a kapcsolódó eljárások 
arányosak a kitűzött céllal, és nem rónak 
aránytalan terheket a kkv-kre, valamint 
biztosítania kell különösen azt is, hogy 
kellő mértékben figyelembe veszik egyes 
járműtípusok és érintett modellek 
korlátozott értékesítési volumenét.

Or. en

Módosítás 401
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottság felhatalmazást kap arra, (12) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
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hogy az 57. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el, amely meghatározza a 
részletes követelményeket a javítási és 
karbantartási adatokhoz való hozzáférés 
tekintetében, különösen az arra vonatkozó 
műszaki követelményeket, hogy a javítási 
és karbantartási adatokat milyen módon 
kell biztosítani.

hogy az 57. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el, amely meghatározza a 
részletes követelményeket a javítási és 
karbantartási adatokhoz való hozzáférés 
tekintetében, különösen az arra vonatkozó 
műszaki követelményeket, hogy a
traktorjavítási és -karbantartási adatokat 
milyen módon kell biztosítani.

Or. en

Indokolás

Összhangban az IMCO számára készített EP-tanulmánnyal, amely célzott szabályozást 
sürgetett a mezőgazdasági és erdészeti járművek javítására és karbantartására vonatkozóan, 
valamint az arányosság elve értelmében a javítással és karbantartással kapcsolatos 
információkhoz kapcsolódó kötelezettségeknek csak a traktorokra kell vonatkozniuk, az R 
(pótkocsik) és S kategóriájú (cserélhető vontatott munkagépek) járművekre nem, mivel ez 
utóbbiakat csak kis mennyiségben gyártják, számos különböző változatban, elsősorban kkv-k.

Módosítás 402
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kötelezettségek megoszlása a 
típusjóváhagyás több birtokosa között

törölve

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

Or. en
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Módosítás 403
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végtermék gyártója felelős azért, hogy a 
független gazdasági szereplőket ellássa a 
teljes járműre vonatkozó információkkal.

A végtermék gyártója felelős azért, hogy a 
független gazdasági szereplőket ellássa a 
teljes traktorra vonatkozó információkkal.

Or. en

Módosítás 404
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A járműjavítási és -karbantartási 
információk hozzáférési díja

törölve

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

Or. en
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Módosítás 405
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A járműjavítási és -karbantartási 
információk hozzáférési díja

A traktorjavítási és -karbantartási 
információk hozzáférési díja

Or. en

Módosítás 406
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyártók az e rendelet hatálya alá 
tartozó járműjavítási és karbantartási 
információkhoz való hozzáférésért ésszerű 
és arányos díjat számíthatnak fel.

(1) A gyártók az e rendelet hatálya alá 
tartozó traktorjavítási és karbantartási 
információkhoz, munkaeszközökhöz, 
honlapokhoz és képzésekhez való 
hozzáférésért ésszerű és arányos díjat 
számíthatnak fel.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak kiemelése, hogy mire van szükség a javításhoz és a karbantartáshoz, 
és a gyártóknak mit kell biztosítaniuk ehhez. E „teljes csomagért” valamennyi gazdasági 
szereplőnek ésszerű díjat kell fizetnie.

Módosítás 407
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyártók az e rendelet hatálya alá 
tartozó járműjavítási és karbantartási
információkhoz való hozzáférésért ésszerű 
és arányos díjat számíthatnak fel.

(1) A gyártók az e rendelet hatálya alá 
tartozó traktorjavítási és karbantartási
információkért, munkaeszközökért és 
honlapokhoz való hozzáférésért ésszerű és 
arányos díjat számíthatnak fel.

Or. en

Módosítás 408
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyártók az e rendelet hatálya alá 
tartozó járműjavítási és karbantartási 
információkhoz való hozzáférésért ésszerű 
és arányos díjat számíthatnak fel.

(1) A gyártók az e rendelet hatálya alá 
tartozó járműjavítási és karbantartási 
információkhoz való hozzáférésért, 
munkaeszközökért és képzésekért ésszerű 
és arányos díjat számíthatnak fel.

Or. en

Módosítás 409
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A díj akkor nem ésszerű vagy arányos, 
ha akadályozza a hozzáférést azáltal, hogy 
nem veszi figyelembe, hogy a független 
gazdasági szereplő milyen mértékben veszi 
azt igénybe. 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 

(2) A díj akkor nem ésszerű vagy arányos, 
ha akadályozza a hozzáférést azáltal, hogy 
nem veszi figyelembe, hogy a független 
gazdasági szereplő milyen mértékben veszi 
azt igénybe. A gyártók a traktorjavítási és 
-karbantartási információkat napi, havi és 
éves időtartamra kötelesek hozzáférhetővé 
tenni, és az információk hozzáférési díja a 
hozzáférhetővé tétel időtartama szerint 
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változik. változik.

Or. en

Indokolás

Összhangban az IMCO számára készített EP-tanulmánnyal, amely célzott szabályozást 
sürgetett a mezőgazdasági és erdészeti járművek javítására és karbantartására vonatkozóan, 
valamint az arányosság elve értelmében a javítással és karbantartással kapcsolatos 
információkhoz kapcsolódó kötelezettségeknek csak a traktorokra kell vonatkozniuk, az R 
(pótkocsik) és S kategóriájú (cserélhető vontatott munkagépek) járművekre nem, mivel ez 
utóbbiakat csak kis mennyiségben gyártják, számos különböző változatban, elsősorban kkv-k.

Módosítás 410
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A díj akkor nem ésszerű vagy arányos, 
ha akadályozza a hozzáférést azáltal, hogy 
nem veszi figyelembe, hogy a független 
gazdasági szereplő milyen mértékben veszi 
azt igénybe. 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 
változik.

(2) A díj akkor nem ésszerű vagy arányos, 
ha akadályozza a hozzáférést azáltal, hogy 
nem veszi figyelembe, hogy a független 
gazdasági szereplő milyen mértékben veszi 
azt igénybe. A gyártók a traktorjavítási és 
-karbantartási információkat napi, havi és 
éves időtartamra kötelesek hozzáférhetővé 
tenni, és az információk hozzáférési díja a 
hozzáférhetővé tétel időtartama szerint 
változik.

Or. en

Módosítás 411
Malcolm Harbour

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megállapítják az e 
rendelet rendelkezéseinek a gyártók általi 

(1) A tagállamok megállapítják az e 
rendelet rendelkezéseinek a gyártók általi 
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megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókkal kapcsolatos rendelkezéseket, 
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.

megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókkal kapcsolatos rendelkezéseket, 
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 24
hónappal követő dátum]-ig tájékoztatják a 
Bizottságot, és haladéktalanul közlik a 
Bizottsággal az e rendelkezéseket érintő 
minden későbbi módosítást is.

Or. en

Módosítás 412
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
57 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

57a. cikk (új)
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadása
A Bizottság 2013. június 30-ig elfogadja a 
7. cikk (4) bekezdésében, a 8. cikk (4) 
bekezdésében, a 9. cikk (5) bekezdésében, 
a 18. cikk (6) bekezdésében, a 38. cikk (1), 
(2) és (3) bekezdésében, a 47. cikk (10) 
bekezdésében, az 51. cikk (8) 
bekezdésében és a 56 cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat.

Or. en

Módosítás 413
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jóváhagyó hatóságok a 2003/37/EK 
irányelv és az 56. cikk (2) bekezdésében 
felsorolt irányelvek feltételei szerint 
továbbra is kiterjesztik a jóváhagyásokat az 
említett járművekre, rendszerekre, 
alkatrészekre és önálló műszaki 
egységekre.

(2) A jóváhagyó hatóságok a 2003/37/EK 
irányelv és az 62. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt irányelvek feltételei szerint 
továbbra is kiterjesztik a jóváhagyásokat az 
említett járművekre, rendszerekre, 
alkatrészekre és önálló műszaki 
egységekre.

Or. en

Indokolás

A 2003/37/EK irányelvek alkalmazásával kell kiterjeszteni a jelenlegi típusjóváhagyásokat.
Kavarodást okozna, ha a felhatalmazáson alapuló új aktusokat a régi keretirányelv szerint 
használnák, hiszen nem lenne egyértelmű kapcsolat az egyes irányelvek és a felhatalmazáson 
alapuló aktusok között.

Módosítás 414
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jóváhagyó hatóságok a 2003/37/EK 
irányelv és az 56. cikk (2) bekezdésében 
felsorolt irányelvek feltételei szerint 
továbbra is kiterjesztik a jóváhagyásokat az 
említett járművekre, rendszerekre, 
alkatrészekre és önálló műszaki 
egységekre.

(2) A jóváhagyó hatóságok a 2003/37/EK 
irányelv és az 62. cikk (1) bekezdésében 
felsorolt irányelvek feltételei szerint 
továbbra is kiterjesztik a jóváhagyásokat az 
említett járművekre, rendszerekre, 
alkatrészekre és önálló műszaki 
egységekre.

Or. en

Indokolás

A 2003/37/EK irányelvek alkalmazásával kell kiterjeszteni a jelenlegi típusjóváhagyásokat.
Kavarodást okozna, ha a felhatalmazáson alapuló új aktusokat a régi keretirányelv szerint 
használnák, hiszen nem lenne egyértelmű kapcsolat az egyes irányelvek és a felhatalmazáson 
alapuló aktusok között.
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Módosítás 415
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
61 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem közúti mozgó munkagépek
A Bizottság [2013, január 3]-ig javaslatot 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé a nem közúti mozgó munkagépekre, 
valamint azok magas szintű közúti 
biztonságot garantáló rendszereire és 
alkatrészeire vonatkozó műszaki 
követelményekről szóló tagállami 
szabályozások harmonizálása céljából, 
figyelembe véve a vonatkozó hatályos 
közösségi szabályozást.

Or. en

Módosítás 416
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2003/37/EK irányelv, valamint a 
74/347/EGK, a 76/432/EGK, a 
76/763/EGK, a 77/537/EGK, a 
78/764/EGK, a 80/720/EGK, a 
86/297/EGK, a 86/298/EGK, a 
86/415/EGK, a 87/402/EGK, a 
2000/25/EK, a 2009/57/EK, a 2009/58/EK, 
a 2009/59/EK, a 2009/60/EK, a 
2009/61/EK, a 2009/63/EK, a 2009/64/EK, 
a 2009/66/EK, a 2009/68/EK, a 
2009/75/EK, a 2009/76/EK és a 
2009/144/EK irányelv 2014. január 1-jétől
hatályát veszti.

(1) A 2003/37/EK irányelv, valamint a 
74/347/EGK, a 76/432/EGK, a 
76/763/EGK, a 77/537/EGK, a 
78/764/EGK, a 80/720/EGK, a 
86/297/EGK, a 86/298/EGK, a 
86/415/EGK, a 87/402/EGK, a 
2000/25/EK, a 2009/57/EK, a 2009/58/EK, 
a 2009/59/EK, a 2009/60/EK, a 
2009/61/EK, a 2009/63/EK, a 2009/64/EK, 
a 2009/66/EK, a 2009/68/EK, a 
2009/75/EK, a 2009/76/EK és a 
2009/144/EK irányelv a 64. cikk (2) 
bekezdésében említett naptól hatályát 
veszti.
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Or. en

Indokolás

A 64. cikk (2) bekezdésének módosításával (22. módosítás) összhangban.

Módosítás 417
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2003/37/EK irányelv, valamint a 
74/347/EGK, a 76/432/EGK, a 
76/763/EGK, a 77/537/EGK, a 
78/764/EGK, a 80/720/EGK, a 
86/297/EGK, a 86/298/EGK, a 
86/415/EGK, a 87/402/EGK, a 
2000/25/EK, a 2009/57/EK, a 2009/58/EK, 
a 2009/59/EK, a 2009/60/EK, a 
2009/61/EK, a 2009/63/EK, a 2009/64/EK, 
a 2009/66/EK, a 2009/68/EK, a 
2009/75/EK, a 2009/76/EK és a 
2009/144/EK irányelv 2014. január 1-jétől
hatályát veszti.

(1) A 2003/37/EK irányelv, valamint a 
74/347/EGK, a 76/432/EGK, a 
76/763/EGK, a 77/537/EGK, a 
78/764/EGK, a 80/720/EGK, a 
86/297/EGK, a 86/298/EGK, a 
86/415/EGK, a 87/402/EGK, a 
2000/25/EK, a 2009/57/EK, a 2009/58/EK, 
a 2009/59/EK, a 2009/60/EK, a 
2009/61/EK, a 2009/63/EK, a 2009/64/EK, 
a 2009/66/EK, a 2009/68/EK, a 
2009/75/EK, a 2009/76/EK és a
2009/144/EK irányelv a 64. cikkben 
említett, vonatkozó naptól hatályát veszti.

Or. en

Módosítás 418
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2003/37/EK irányelv, valamint a 
74/347/EGK, a 76/432/EGK, a 
76/763/EGK, a 77/537/EGK, a 
78/764/EGK, a 80/720/EGK, a 
86/297/EGK, a 86/298/EGK, a 
86/415/EGK, a 87/402/EGK, a 
2000/25/EK, a 2009/57/EK, a 2009/58/EK, 

(1) A 2003/37/EK irányelv, valamint a 
74/347/EGK, a 76/432/EGK, a 
76/763/EGK, a 77/537/EGK, a 
78/764/EGK, a 80/720/EGK, a 
86/297/EGK, a 86/298/EGK, a 
86/415/EGK, a 87/402/EGK, a 
2000/25/EK, a 2009/57/EK, a 2009/58/EK, 
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a 2009/59/EK, a 2009/60/EK, a 
2009/61/EK, a 2009/63/EK, a 2009/64/EK, 
a 2009/66/EK, a 2009/68/EK, a 
2009/75/EK, a 2009/76/EK és a 
2009/144/EK irányelv 2014. január 1-jétől
hatályát veszti.

a 2009/59/EK, a 2009/60/EK, a 
2009/61/EK, a 2009/63/EK, a 2009/64/EK, 
a 2009/66/EK, a 2009/68/EK, a 
2009/75/EK, a 2009/76/EK és a 
2009/144/EK irányelv a 64. cikk (2) 
bekezdésében említett naptól hatályát 
veszti.

Or. en

Indokolás

A 64. cikk (2) bekezdésének módosításával (22. módosítás) összhangban.

Módosítás 419
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

Ezt a rendeletet a következőkre kell 
alkalmazni:

Or. en

Módosítás 420
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

A tagállamok az adott járműtípusra 
vonatkozó legutóbbi felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus hatálybalépésétől, de 
legkorábban 2014. január 1-jétől a gyártó 
kérésére alkalmazzák ezt a rendeletet az új 
járműtípusokra;

Or. en
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Módosítás 421
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

Ezt a rendeletet a következőkre kell 
alkalmazni:

a) új járműtípusokra 2014. január 1-jétől, 
de legkorábban az adott járműtípusra 
vonatkozó legutóbbi felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus hatálybalépése után két 
évvel,
b) 2018. január 1-jétől, de legkorábban az 
adott járműtípusra vonatkozó legutóbbi 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
hatálybalépése után négy évvel 
valamennyi új járműre.

Or. en

Indokolás

Érezhető, hogy a 2003/37/EK irányelv esetében tervezetthez hasonló, az új 
típusjóváhagyásokat a forgalmazástól elkülönítő, szakaszos megközelítés lenne a 
legalkalmasabb arra, hogy jelentősebb késedelmek nélkül alkalmazkodni lehessen az új 
eljárásokhoz. Ennek révén el lehetne kerülni az összeütközéseket a kibocsátásokkal 
kapcsolatos jogszabályok átmeneti záradékaival. E rendeletet fokozatosan érdemes bevezetni, 
először az új típusjóváhagyásokra, majd pedig az összes létező típusjóváhagyásra 
vonatkozóan.

Módosítás 422
Pier Antonio Panzeri

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

Ezt a rendeletet 2015. január 1-jétől kell 
alkalmazni.
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Or. en

Módosítás 423
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) új járműtípusokra 2014. január 1-jétől, 
de legkorábban az adott járműtípusra 
vonatkozó legutóbbi felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus hatálybalépése után két 
évvel;

Or. en

Indokolás

Érezhető, hogy a 2003/37/EK irányelv esetében tervezetthez hasonló, az új 
típusjóváhagyásokat a forgalmazástól elkülönítő, szakaszos megközelítés lenne a 
legalkalmasabb arra, hogy jelentősebb késedelmek nélkül alkalmazkodni lehessen az új 
eljárásokhoz. Ennek révén el lehetne kerülni az összeütközéseket a kibocsátásokkal 
kapcsolatos jogszabályok átmeneti záradékaival. E rendeletet fokozatosan érdemes bevezetni, 
először az új típusjóváhagyásokra, majd pedig az összes létező típusjóváhagyásra 
vonatkozóan.

Módosítás 424
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2018. január 1-jétől, de legkorábban az 
adott járműtípusra vonatkozó legutóbbi 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
hatálybalépése után négy évvel 
valamennyi új járműre.

Or. en
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Indokolás

Érezhető, hogy a 2003/37/EK irányelv esetében tervezetthez hasonló, az új 
típusjóváhagyásokat a forgalmazástól elkülönítő, szakaszos megközelítés lenne a 
legalkalmasabb arra, hogy jelentősebb késedelmek nélkül alkalmazkodni lehessen az új 
eljárásokhoz. Ennek révén el lehetne kerülni az összeütközéseket a kibocsátásokkal 
kapcsolatos jogszabályok átmeneti záradékaival. E rendeletet fokozatosan érdemes bevezetni, 
először az új típusjóváhagyásokra, majd pedig az összes létező típusjóváhagyásra 
vonatkozóan.

Módosítás 425
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az adott járműtípusra 
vonatkozó legutóbbi felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus hatálybalépése után két 
évvel valamennyi új járműre alkalmazzák 
ezt a rendeletet;

Or. en

Módosítás 426
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 2 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a legutóbbi felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus hatálybalépése után 
négy évvel valamennyi új járműre 
alkalmazzák ezt a rendeletet.

Or. en
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