
AM\931274HU.doc PE508.009v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2012/0184(COD)

26.3.2013

MÓDOSÍTÁS:
16 - 109

Véleménytervezet
Malcolm Harbour
(PE506.045v01-00)

a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 
2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))



PE508.009v01-00 2/60 AM\931274HU.doc

HU

AM_Com_LegOpinion



AM\931274HU.doc 3/60 PE508.009v01-00

HU

Módosítás 16
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos 
műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről

a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos 
műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

Or. de

Indokolás

A rendelet nem megfelelő jogi aktus erre a célra. A jogi aktus célja, nevezetesen a közúti 
balesetek számának minimalizálása időszakos műszaki vizsgálatok révén, olyan jogi 
eszközökkel is elérhető, amelyek kevésbé radikálisan érintik a nemzeti jogszabályokat. A 
javaslat alapjául szolgáló feltevés kétes érvényű. Mivel a felmerült kételyeket nem lehet 
kiküszöbölni, arányosabb eszközként célszerűbb egy irányelv létrehozása.

Módosítás 17
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Javaslat Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos 
műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről

a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos 
műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

Or. fr
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Módosítás 18
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Számos uniós szinten elfogadott, a 
gépjárművek biztonságára vonatkozó 
műszaki előírás és követelmény van 
érvényben. Szükséges azonban a járművek 
rendszeres időszakos műszaki 
vizsgálatának rendszerén keresztül annak 
biztosítása, hogy a járművek forgalomba 
helyezésüket követően is, egész 
élettartamuk alatt megfeleljenek a 
biztonsági előírásoknak. E rendszer 
alkalmazandó a motorkerékpárok és 
segédmotoros kerékpárok 
típusjóváhagyásáról és a 92/61/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2002. március 18-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben,
a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az 
ilyen járművek rendszereinek, 
alkatrészeinek és önálló műszaki 
egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. 
szeptember 5-i európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben, valamint a 
mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, 
azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott 
munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit 
is, továbbá alkatrészeinek és önálló 
műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról, 
valamint a 74/150/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2003. május 26-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott járműkategóriákra.

(4) Számos uniós szinten elfogadott, a 
gépjárművek biztonságára vonatkozó 
műszaki előírás és követelmény van 
érvényben. Szükséges azonban a járművek 
rendszeres időszakos műszaki 
vizsgálatának rendszerén keresztül annak 
biztosítása, hogy a járművek forgalomba 
helyezésüket követően is, egész 
élettartamuk alatt megfeleljenek a 
biztonsági előírásoknak. A tagállamok 
nemzeti követelményeket vezethetnének be 
a motorkerékpárok és segédmotoros 
kerékpárok típusjóváhagyásáról és a 
92/61/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2002. március 18-i
2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott 
járműtípusokra vonatkozó műszaki 
ellenőrzések tekintetében. E rendszer 
alkalmazandó a gépjárművek és 
pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek 
rendszereinek, alkatrészeinek és önálló 
műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 
2007. szeptember 5-i európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben, valamint a 
mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, 
azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott 
munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit 
is, továbbá alkatrészeinek és önálló 
műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról, 
valamint a 74/150/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2003. május 26-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott járműkategóriákra

Or. fr

Módosítás 19
Kerstin Westphal
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közúti közlekedésbiztonság szintje és 
a járművek műszaki hiányosságai között
egyértelmű összefüggés áll fenn. 2009-ben 
az európai utakon 35 000 haláleset történt.
Ha feltételezzük, hogy a műszaki
hiányosságok annak arányában járulnak 
hozzá a halálos kimenetelű közúti 
balesetek számához, amennyivel a 
balesetekéhez, úgy az Unióban évente 
több mint 2000 halálos kimenetelű közúti 
baleset a járművek műszaki 
hiányosságaival hozható összefüggésbe. A 
rendelkezésre álló tanulmányok alapján 
ezekből mintegy 900–1100 baleset 
elkerülhető lenne, ha a műszaki vizsgálat
rendszerét megfelelő módon fejlesztenénk.

(5) Gyaníthatóan van összefüggés a közúti 
közlekedésbiztonság szintje és a járművek 
műszaki hiányosságai között. 2009-ben az 
európai utakon 35 000 haláleset történt. A 
műszaki vizsgálat rendszerének megfelelő
fejlesztése elősegíthetné a halálos 
balesetek számának minimálisra 
csökkentését.

Or. de

Indokolás

A tudományos hipotézis kétes érvényű. Csupán a Németországban végzett rendőrségi 
vizsgálatok becslései is arra utalnak, hogy a járművek műszaki hiányosságainak jóval kisebb 
a hatása a balesetek kimenetelére.

Módosítás 20
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A közúti közlekedésből származó 
összes kibocsátás nagy részéért, különösen 
ami a szén-dioxid-kibocsátást illeti, a 
járművek kisebb, hibásan működő 
kipufogógáz-vezérlő rendszerekkel 
rendelkező csoportja tehető felelőssé. A 
becslések szerint a szennyezőanyag-
kibocsátás 25%-át a járműállomány 5%-a 
okozza. Ezért a járművek rendszeres 
időszakos műszaki vizsgálatának rendszere 

(6) A közúti közlekedésből származó 
összes kibocsátás nagy részéért, különösen 
ami a szén-dioxid-kibocsátást illeti, a 
járművek kisebb, hibásan működő 
kipufogógáz-vezérlő rendszerekkel 
rendelkező csoportja tehető felelőssé. A 
becslések szerint a szennyezőanyag-
kibocsátás 25%-át a járműállomány 5%-a 
okozza.
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a járművek átlagos szennyezőanyag-
kibocsátásának csökkentése révén 
hozzájárulhat a környezet minőségének 
javításához.

Ez vonatkozik a modern kialakítású 
motorokból származó részecske- és NOx-
kibocsátások növekedésére is, amelyek 
átfogóbb kibocsátásellenőrzést igényelnek, 
beleértve a jármű saját fedélzeti 
diagnosztikai (OBD) rendszere épségének 
és működésének elektronikai vizsgálatát, 
amelyet a kipufogógáz-kibocsátás 
ellenőrzésével is igazolni kell a kibocsátási 
rendszer teljeskörű és pontos ellenőrzése 
érdekében, mivel az OBD önmagában 
nem megbízható ellenőrzés.
Ezért a járművek rendszeres időszakos 
műszaki vizsgálatának rendszere a 
járművek átlagos szennyezőanyag-
kibocsátásának csökkentése révén 
hozzájárulhat a környezet minőségének 
javításához.

Or. en

Indokolás

Az OBD nem garantált módszere a kipufogógáz-kibocsátás ellenőrzésének; ezért a 
kibocsátást a kipufogócsövön keresztüli méréssel kell ellenőrizni.

Módosítás 21
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Megbízható vizsgálati eredmények 
szerint a motorkerékpárosok részvételével 
bekövetkező balesetek 8%-át műszaki 
hibák okozzák, vagy azokkal függenek 
össze. A motorkerékpárosok alkotják az 
úthasználók biztonsági szempontból 
leginkább veszélyeztetett csoportját: 
körükben a halálesetek száma emelkedő 
tendenciát mutat. A 

törölve
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segédmotoroskerékpár-vezetők a 
halálesetek számát tekintve 
felülreprezentáltak, közülük 2008-ban 
több mint 1400-an veszítették életüket a 
közutakon. Ezért a műszaki vizsgálatnak 
alávetendő járművek körét ki kell 
terjeszteni az úthasználók 
legveszélyeztetettebb csoportja által 
vezetett járművekre, azaz a 
motorkerékpárokra és a segédmotoros 
kerékpárokra is.

Or. fr

Indokolás

A szubszidiaritás és arányosság elveivel összhangban a tagállamoknak maguknak kell 
eldönteni, hogy a motorkerékpárokra és segédmotoros kerékpárokra is kiterjesztik-e a 
műszaki vizsgálatot. Ráadásul a motorkerékpárokra és segédmotoros kerékpárokra vonatkozó 
uniós baleseti statisztikák nem függnek össze a korábbi tanulmányokkal.

Módosítás 22
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Megbízható vizsgálati eredmények 
szerint a motorkerékpárosok részvételével 
bekövetkező balesetek 8%-át műszaki 
hibák okozzák, vagy azokkal függenek 
össze. A motorkerékpárosok alkotják az 
úthasználók biztonsági szempontból 
leginkább veszélyeztetett csoportját: 
körükben a halálesetek száma emelkedő 
tendenciát mutat. A 
segédmotoroskerékpár-vezetők a 
halálesetek számát tekintve 
felülreprezentáltak, közülük 2008-ban több 
mint 1400-an veszítették életüket a 
közutakon. Ezért a műszaki vizsgálatnak 
alávetendő járművek körét ki kell 
terjeszteni az úthasználók 
legveszélyeztetettebb csoportja által 
vezetett járművekre, azaz a 
motorkerékpárokra és a segédmotoros 

(7) A motorkerékpárosok alkotják az 
úthasználók biztonsági szempontból 
leginkább veszélyeztetett csoportját: 
körükben a halálesetek száma emelkedő 
tendenciát mutat. A 
segédmotoroskerékpár-vezetők a 
halálesetek számát tekintve 
felülreprezentáltak, közülük 2008-ban több 
mint 1400-an veszítették életüket a 
közutakon. Ezért a műszaki vizsgálatnak 
alávetendő járművek körét ki kell 
terjeszteni az úthasználók 
legveszélyeztetettebb csoportja által 
vezetett járművekre, azaz a 
motorkerékpárokra és a segédmotoros 
kerékpárokra is.
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kerékpárokra is.

Or. de

Indokolás

(Lásd az 5 preambulumbekezdés módosításához fűzött indokolást.)  A tudományos hipotézis 
kétes érvényű. Csupán a Németországban végzett rendőrségi vizsgálatok becslései is arra 
utalnak, hogy a járművek műszaki hiányosságainak jóval kisebb a hatása a balesetek 
kimenetelére. Mindazonáltal indokolt a hatály kiterjesztése.

Módosítás 23
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Megbízható vizsgálati eredmények 
szerint a motorkerékpárosok részvételével 
bekövetkező balesetek 8%-át műszaki 
hibák okozzák, vagy azokkal függenek 
össze. A motorkerékpárosok alkotják az 
úthasználók biztonsági szempontból 
leginkább veszélyeztetett csoportját: 
körükben a halálesetek száma emelkedő 
tendenciát mutat. A 
segédmotoroskerékpár-vezetők a 
halálesetek számát tekintve 
felülreprezentáltak, közülük 2008-ban több 
mint 1400-an veszítették életüket a 
közutakon. Ezért a műszaki vizsgálatnak 
alávetendő járművek körét ki kell 
terjeszteni az úthasználók 
legveszélyeztetettebb csoportja által 
vezetett járművekre, azaz a 
motorkerékpárokra és a segédmotoros 
kerékpárokra is.

(7) A műszaki hibákból fakadó vagy 
azokkal összefüggő, motorkerékpárosok 
részvételével bekövetkező balesetekre 
vonatkozó vizsgálatok nagyban eltérő 
eredményeket mutatnak. Általánosan 
elismert, hogy a motorkerékpárosok
megfelelően karbantartják a járműveiket, 
és esetükben ritkán következik be baleset 
a jármű műszaki állapota miatt. A 
segédmotoroskerékpár-vezetők a 
halálesetek számát tekintve 
felülreprezentáltak, közülük 2008-ban több 
mint 1400-an veszítették életüket a 
közutakon.

Or. fr

Módosítás 24
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A műszaki vizsgálat szuverén 
tevékenység, ezért azt a tagállamoknak 
vagy a felügyeletük álló megbízott 
szervezeteknek kell elvégezniük. A 
műszaki vizsgálatért jelenleg és továbbra is 
minden esetben a tagállamok a felelősek, 
még akkor is, ha a nemzeti rendszer 
lehetővé teszi a magánszervezeteknek, 
köztük a javítások végzésében részt 
vevőeknek is az erre a célra történő 
engedélyezését.

(10) A műszaki vizsgálat szuverén 
tevékenység, ezért azt a tagállamoknak 
vagy a felügyeletük álló megbízott 
szervezeteknek kell elvégezniük. A 
műszaki vizsgálat megszervezéséért
jelenleg és továbbra is minden esetben a 
tagállamok a felelősek, még akkor is, ha a 
nemzeti rendszer lehetővé teszi a 
magánszervezeteknek, köztük a javítások 
végzésében részt vevőeknek is az erre a 
célra történő engedélyezését.

Or. fr

Módosítás 25
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az Unió-szerte magas színvonalú 
műszaki vizsgálat megteremtéséhez a 
műszaki vizsgálatkor használandó 
vizsgálati berendezésekre, karbantartásukra 
és kalibrálásukra vonatkozó előírásokat 
uniós szinten kell meghatározni.

(12) Az Unió-szerte magas színvonalú 
műszaki vizsgálat megteremtéséhez a 
műszaki vizsgálatkor használandó 
vizsgálati berendezésekre, karbantartásukra 
és kalibrálásukra vonatkozó előírásokat 
uniós szinten kell meghatározni. 
Ösztönzőket kell létrehozni a vizsgálati 
rendszerek, eljárások és berendezések 
terén megvalósuló innováció 
elősegítésére, ezáltal lehetővé téve a 
további költségcsökkentést és a 
felhasználás javítását.

Or. bg

Módosítás 26
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12 а) A szabványok harmonizálása és a 
magas minőségi követelmények Unió-
szerte történő betartása érdekében a 
műszaki vizsgálatokat és a 
kivitelezésükhöz használt berendezéseket 
a megfelelő harmonizációs 
intézkedéseknek kell alávetni.

Or. bg

Módosítás 27
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A vizsgálati eredmény kereskedelmi 
célokból történő módosítása nem 
megengedett. Az ellenőr által elvégzett 
műszaki vizsgálat eredményeit kizárólag a 
felügyeleti szerv módosíthatja abban az 
esetben, ha az ellenőr által elvégzett 
műszaki vizsgálat következtetései 
nyilvánvalóan helytelenek.

(14) A vizsgálati eredmény kereskedelmi 
célokból történő módosítása nem 
megengedett. Az ellenőr által elvégzett 
műszaki vizsgálat eredményeit a 
felügyeleti szerv kizárólag abban az 
esetben módosíthatja és vetheti ki a 
megfelelő szankciókat a bizonyítványt 
kiállító testületre, ha az ellenőr által 
elvégzett műszaki vizsgálat következtetései 
nyilvánvalóan helytelenek.

Or. bg

Módosítás 28
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A magas színvonalú műszaki 
vizsgálathoz a vizsgálatot végző 
személyzet részéről magas szintű 
készségekre és kompetenciákra van 
szükség. Ezért indokolt bevezetni egy 
alapképzést és időszakos szinten tartó 

(15) A magas színvonalú műszaki 
vizsgálathoz a vizsgálatot végző 
személyzet részéről magas szintű 
készségekre és kompetenciákra van 
szükség. Ezért indokolt bevezetni egy
páneurópai alapképzést és időszakos 
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képzéseket tartalmazó képzési rendszert. A 
vizsgálatot végző jelenlegi személyzet 
számára az időszakos képzési rendszerre 
való zökkenőmentes átállás érdekében 
átmeneti időszakot kell meghatározni.

szinten tartó képzéseket tartalmazó képzési 
rendszert. A vizsgálatot végző jelenlegi 
személyzet számára az időszakos képzési 
rendszerre való zökkenőmentes átállás 
érdekében átmeneti időszakot kell 
meghatározni.

Or. bg

Módosítás 29
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Minden egyes műszaki vizsgálat után 
műszaki vizsgálati bizonyítványt kell 
kiállítani, mely többek között tartalmazza a 
jármű azonosítására szolgáló információkat 
és a műszaki vizsgálat eredményéről szóló 
adatokat. A műszaki vizsgálatok megfelelő 
nyomon követésének biztosítása érdekében 
a tagállamok az említett információkat 
összegyűjtik és adatbázisban tárolják.

(22) Minden egyes műszaki vizsgálat után
elektronikus műszaki vizsgálati 
bizonyítványt kell kiállítani, mely többek 
között tartalmazza a jármű azonosítására 
szolgáló információkat és a műszaki 
vizsgálat eredményéről szóló adatokat. A 
műszaki vizsgálatok megfelelő nyomon 
követésének biztosítása érdekében a 
tagállamok az említett információkat 
összegyűjtik és adatbázisban tárolják.

Or. en

Módosítás 30
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22а) A berendezések és eljárások, 
valamint az utólagos eljárások és a
műszaki vizsgálat elvégzéséért felelős 
személyzet szakképesítésének 
harmonizálását követően a különböző 
tagállamokban kibocsátott vizsgálati 
bizonyítványokat kölcsönösen el kell 
ismerni. Ez lehetővé tenné, hogy a 
rendszeres időközönkénti vizsgálatokat az 
Európai Unió bármely tagállamában 
elvégezzék, és nem lenne szükség arra, 
hogy a járművet e célból vissza kelljen 
vinni a nyilvántartásba vétel szerinti 
országba. Ez csökkentené a gazdaságra és 
a fogyasztóra rótt szükségtelen 
költségeket, és nem csak a közúti 
közlekedés káros környezeti hatásait, 
hanem a balesetek kockázatait is 
enyhítené.

Or. bg

Módosítás 31
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A műszaki vizsgálat egy szélesebb 
körű szabályozási keret része, amely a 
járművek egész élettartamára kiterjed, 
jóváhagyásuktól nyilvántartásba vételükön 
és ellenőrzésükön át egészen a 
leselejtezésükig. A nemzeti, valamint a 
gyártók által fenntartott elektronikus 
járműadatbázisok fejlesztése és 
összekötése elviekben hozzájárul a 
járműveket érintő adminisztratív struktúra 
egészének hatékonyabbá tételéhez, 
valamint a költségek és adminisztratív 
terhek csökkentéséhez. A Bizottságnak 
ezért egy európai elektronikus 
járműinformációs platform e célból 

(25) A műszaki vizsgálat egy szélesebb 
körű szabályozási keret része, amely a 
járművek egész élettartamára kiterjed, 
jóváhagyásuktól nyilvántartásba vételükön 
és ellenőrzésükön át egészen a 
leselejtezésükig. A nemzeti, valamint a 
gyártók által fenntartott elektronikus 
járműadatbázisok fejlesztése és 
összekötése elviekben hozzájárul a 
járműveket érintő adminisztratív struktúra 
egészének hatékonyabbá tételéhez, 
valamint a költségek és adminisztratív 
terhek csökkentéséhez. A Bizottságnak 
ezért az olyan, már meglévő elektronikus 
platformok, mint például a közúti 
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történő létrehozásának 
megvalósíthatóságát, költségeit és előnyeit 
elemző tanulmányt kell készítenie.

fuvarozási vállalkozások európai
nyilvántartása (ERRU) e jogi aktusnak 
megfelelő optimalizálására és 
kiigazítására vonatkozó tanulmányt kell 
készítenie.

Or. bg

Módosítás 32
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) E rendelet további technikai 
részletekkel való kiegészítése érdekében 
fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el szükség esetén az 
uniós típusjóváhagyási jogszabályoknak a 
járműkategóriákkal kapcsolatos 
fejlődésének figyelembe vétele, valamint a 
mellékleteknek a műszaki fejlődéshez való
igazítása érdekében. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság előkészítő munkája során 
– többek között szakértői szinten –
megfelelő konzultációkat folytasson. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell, hogy a megfelelő 
dokumentumokat egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelő módon eljuttassák az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

(26) Ezen irányelv további technikai 
részletekkel való kiegészítése érdekében 
fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el szükség esetén az 
uniós típusjóváhagyási jogszabályoknak a 
járműkategóriákkal kapcsolatos 
fejlődésének figyelembe vétele, valamint a 
mellékleteknek a műszaki fejlődéshez való 
igazítása érdekében. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság előkészítő munkája során 
– többek között szakértői szinten –
megfelelő konzultációkat folytasson. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell, hogy a megfelelő 
dokumentumokat egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelő módon eljuttassák az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

Or. de

Indokolás

A rendelet nem megfelelő jogi aktus erre a célra. A jogi aktus célja, nevezetesen a közúti 
balesetek számának minimalizálása időszakos műszaki vizsgálatok révén, olyan jogi 
eszközökkel is elérhető, amelyek kevésbé radikálisan érintik a nemzeti jogszabályokat. A 
javaslat alapjául szolgáló feltevés kétes érvényű. Mivel a felmerült kételyeket nem lehet 
kiküszöbölni, arányosabb eszközként célszerűbb egy irányelv létrehozása.
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Módosítás 33
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni. Ezeket a 
végrehajtási hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 
2011. február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel 
összhangban kell gyakorolni.

(27) Ezen irányelv egységes feltételek 
mellett történő végrehajtásának biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni. Ezeket a 
végrehajtási hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 
2011. február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel 
összhangban kell gyakorolni.

Or. de

Indokolás

A rendelet nem megfelelő jogi aktus erre a célra. A jogi aktus célja, nevezetesen a közúti 
balesetek számának minimalizálása időszakos műszaki vizsgálatok révén, olyan jogi 
eszközökkel is elérhető, amelyek kevésbé radikálisan érintik a nemzeti jogszabályokat. A 
javaslat alapjául szolgáló feltevés kétes érvényű. Mivel a felmerült kételyeket nem lehet 
kiküszöbölni, arányosabb eszközként célszerűbb egy irányelv létrehozása.

Módosítás 34
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Mivel e rendelet célját – nevezetesen 
az Unióban közlekedő gépjárművek 
műszaki vizsgálatának elvégzésére 
vonatkozó minimális közös követelmények 
és összehangolt szabályok meghatározását 
– a tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és ennélfogva azok uniós 
szinten jobban megvalósíthatók, az Unió a 
Szerződés 5. cikkében meghatározott 

(29) Mivel ezen irányelv célját –
nevezetesen az Unióban közlekedő 
gépjárművek műszaki vizsgálatának 
elvégzésére vonatkozó minimális közös 
követelmények és összehangolt szabályok 
meghatározását – a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és ennélfogva 
azok uniós szinten jobban megvalósíthatók, 
az Unió a Szerződés 5. cikkében 
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szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben foglalt arányossági elvvel 
összhangban a rendelet nem lépi túl a 
szóban forgó célkitűzés eléréséhez 
szükséges mértéket.

meghatározott szubszidiaritás elvével 
összhangban intézkedéseket fogadhat el.
Az említett cikkben foglalt arányossági 
elvvel összhangban az irányelv nem lépi 
túl a szóban forgó célkitűzés eléréséhez 
szükséges mértéket.

Or. de

Indokolás

A rendelet nem megfelelő jogi aktus erre a célra. A jogi aktus célja, nevezetesen a közúti 
balesetek számának minimalizálása időszakos műszaki vizsgálatok révén, olyan jogi 
eszközökkel is elérhető, amelyek kevésbé radikálisan érintik a nemzeti jogszabályokat. A 
javaslat alapjául szolgáló feltevés kétes érvényű. Mivel a felmerült kételyeket nem lehet 
kiküszöbölni, arányosabb eszközként célszerűbb egy irányelv létrehozása.

Módosítás 35
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és betartja a különösen 
az Európai Unió Alapjogi Chartája által 
megállapított alapelveket az Európai 
Unióról szóló szerződés 6. cikke 
értelmében,

törölve

Or. fr

Módosítás 36
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Ez a rendelet tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és betartja a különösen az 
Európai Unió Alapjogi Chartája által 
megállapított alapelveket az Európai 
Unióról szóló szerződés 6. cikke 
értelmében,

(30) Ezen irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és betartja a különösen az 
Európai Unió Alapjogi Chartája által 
megállapított alapelveket az Európai 
Unióról szóló szerződés 6. cikke 
értelmében,
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Or. de

Indokolás

A rendelet nem megfelelő jogi aktus erre a célra. A jogi aktus célja, nevezetesen a közúti 
balesetek számának minimalizálása időszakos műszaki vizsgálatok révén, olyan jogi 
eszközökkel is elérhető, amelyek kevésbé radikálisan érintik a nemzeti jogszabályokat. A 
javaslat alapjául szolgáló feltevés kétes érvényű. Mivel a felmerült kételyeket nem lehet 
kiküszöbölni, arányosabb eszközként célszerűbb egy irányelv létrehozása.

Módosítás 37
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Ez a rendelet naprakésszé teszi a 
gépjárművek és pótkocsijuk időszakos 
műszaki vizsgálatáról szóló, 2009. május 
6-i 2009/40/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben foglalt műszaki 
követelményeket, és a hatályát kiterjeszti a 
műszaki vizsgálóállomások és felügyeleti 
szerveik létrehozására, valamint a műszaki 
vizsgálatok elvégzésével megbízott 
ellenőrök kijelölésére. Ennélfogva az 
említett irányelvet hatályon kívül kell 
helyezni. Ezenfelül e rendelet beépíti a 
gépjárművek és pótkocsijuk időszakos 
műszaki vizsgálatáról szóló 2009/40/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
szerinti műszaki vizsgálat során feltárt 
hibák minősítéséről szóló, 2010. július 5-i 
2010/378/EU bizottsági ajánlásban1 foglalt 
szabályokat is a műszaki vizsgálat 
módszereinek jobb szabályozása 
érdekében,

(31) Ez az irányelv naprakésszé teszi a 
gépjárművek és pótkocsijuk időszakos 
műszaki vizsgálatáról szóló, 2009. május
6-i 2009/40/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben foglalt műszaki 
követelményeket, és a hatályát kiterjeszti a 
műszaki vizsgálóállomások és felügyeleti 
szerveik létrehozására, valamint a műszaki 
vizsgálatok elvégzésével megbízott 
ellenőrök kijelölésére. Ennélfogva az 
említett irányelvet hatályon kívül kell 
helyezni. Ezenfelül e rendelet beépíti a 
gépjárművek és pótkocsijuk időszakos 
műszaki vizsgálatáról szóló 2009/40/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
szerinti műszaki vizsgálat során feltárt
hibák minősítéséről szóló, 2010. július 5-i 
2010/378/EU bizottsági ajánlásban2 foglalt 
szabályokat is a műszaki vizsgálat 
módszereinek jobb szabályozása 
érdekében,

Or. de

                                               
1 HL L 173., 2010.7.8., 74. o.
2 HL L 173., 2010.7.8., 74. o.
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Indokolás

A rendelet nem megfelelő jogi aktus erre a célra. A jogi aktus célja, nevezetesen a közúti 
balesetek számának minimalizálása időszakos műszaki vizsgálatok révén, olyan jogi 
eszközökkel is elérhető, amelyek kevésbé radikálisan érintik a nemzeti jogszabályokat. A 
javaslat alapjául szolgáló feltevés kétes érvényű. Mivel a felmerült kételyeket nem lehet 
kiküszöbölni, arányosabb eszközként célszerűbb egy irányelv létrehozása.

Módosítás 38
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 E rendelet létrehozza a járművek 
rendszeres időszakos műszaki 
vizsgálatának rendszerét.

Ezen irányelv létrehozza a járművek 
rendszeres időszakos műszaki 
vizsgálatának rendszerét.

Or. de

Indokolás

A rendelet nem megfelelő jogi aktus erre a célra. A jogi aktus célja, nevezetesen a közúti 
balesetek számának minimalizálása időszakos műszaki vizsgálatok révén, olyan jogi 
eszközökkel is elérhető, amelyek kevésbé radikálisan érintik a nemzeti jogszabályokat. A 
javaslat alapjául szolgáló feltevés kétes érvényű. Mivel a felmerült kételyeket nem lehet 
kiküszöbölni, arányosabb eszközként célszerűbb egy irányelv létrehozása.

Módosítás 39
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet létrehozza a járművek 
rendszeres időszakos műszaki 
vizsgálatának rendszerét.

Ezen irányelv a közúti közlekedés és a 
környezetvédelem magas szintjének 
biztosítása érdekében létrehozza a 
járművek minimális műszaki előírások és 
követelmények alapján végzett rendszeres 
időszakos műszaki vizsgálatának 
rendszerét.

Or. en
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Indokolás

Az irányelv közös minimális előírásokat határoz meg a műszaki vizsgálatokra vonatkozóan,
ugyanakkor figyelembe veszi a tagállamok közti különbségeket is. A magasabb műszaki 
előírások és követelmények megengedettek.

Módosítás 40
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet a 2002/24/EK irányelvben, a 
2007/46/EK irányelvben és a 2003/37/EK 
irányelvben említett, 25 km/h-t meghaladó 
tervezési sebességű járművek következő 
kategóriára alkalmazandó:

(1) Ez az irányelv a 2002/24/EK 
irányelvben, a 2007/46/EK irányelvben és 
a 2003/37/EK irányelvben említett, 25 
km/h-t meghaladó tervezési sebességű 
járművek következő kategóriára 
alkalmazandó:

Or. de

Indokolás

A rendelet nem megfelelő jogi aktus erre a célra. A jogi aktus célja, nevezetesen a közúti 
balesetek számának minimalizálása időszakos műszaki vizsgálatok révén, olyan jogi 
eszközökkel is elérhető, amelyek kevésbé radikálisan érintik a nemzeti jogszabályokat. A 
javaslat alapjául szolgáló feltevés kétes érvényű. Mivel a felmerült kételyeket nem lehet 
kiküszöbölni, arányosabb eszközként célszerűbb egy irányelv létrehozása.

Módosítás 41
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet a 2002/24/EK irányelvben, a 
2007/46/EK irányelvben és a 2003/37/EK 
irányelvben említett, 25 km/h-t meghaladó 
tervezési sebességű járművek következő 
kategóriára alkalmazandó:

(1) Ez az irányelv a 2002/24/EK 
irányelvben, a 2007/46/EK irányelvben és 
a 2003/37/EK irányelvben említett, 25 
km/h-t meghaladó tervezési sebességű 
járművek következő kategóriára 
alkalmazandó:

Or. en
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Indokolás

Irányelvnek megfelelő terminológia.

Módosítás 42
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet a 2002/24/EK irányelvben, a
2007/46/EK irányelvben és a 2003/37/EK 
irányelvben említett, 25 km/h-t meghaladó 
tervezési sebességű járművek következő 
kategóriára alkalmazandó:

(1) E rendelet a 2007/46/EK irányelvben és 
a 2003/37/EK irányelvben említett, 25 
km/h-t meghaladó tervezési sebességű 
járművek következő kategóriára 
alkalmazandó:

Or. fr

Módosítás 43
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– motorkerékpárok és segédmotoros 
kerékpárok – L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e és L7e járműkategória,

törölve

Or. fr

Indokolás

A szubszidiaritás és arányosság elveivel összhangban a tagállamoknak maguknak kell 
eldönteni, hogy a motorkerékpárokra és segédmotoros kerékpárokra is kiterjesztik-e a 
műszaki vizsgálatot. Ráadásul a motorkerékpárokra és segédmotoros kerékpárokra vonatkozó 
uniós baleseti statisztikák nem függnek össze a korábbi tanulmányokkal.

Módosítás 44
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– motorkerékpárok és segédmotoros 
kerékpárok – L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e és L7e járműkategória,

törölve

Or. fr

Módosítás 45
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet nem alkalmazandó a 
következőkre:

(2) Ezen irányelv nem alkalmazandó a 
következőkre:

Or. de

Indokolás

A rendelet nem megfelelő jogi aktus erre a célra. A jogi aktus célja, nevezetesen a közúti 
balesetek számának minimalizálása időszakos műszaki vizsgálatok révén, olyan jogi 
eszközökkel is elérhető, amelyek kevésbé radikálisan érintik a nemzeti jogszabályokat. A 
javaslat alapjául szolgáló feltevés kétes érvényű. Mivel a felmerült kételyeket nem lehet 
kiküszöbölni, arányosabb eszközként célszerűbb egy irányelv létrehozása.

Módosítás 46
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet nem alkalmazandó a 
következőkre:

(2) Ezen irányelv nem alkalmazandó a 
következőkre:

Or. en

Indokolás

Irányelvnek megfelelő terminológia.
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Módosítás 47
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

motorkerékpárok és segédmotoros 
kerékpárok – L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e és L7e járműkategória,

Or. fr

Módosítás 48
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben felsorolt, a 
területükön nyilvántartásba vett járművek 
műszaki vizsgálatára vonatkozóan a 
tagállamok nemzeti előírásokat 
vezethetnek be.

(3) Az (1) bekezdés 7 franciabekezdésében 
és a (2) bekezdésben felsorolt, a 
területükön nyilvántartásba vett járművek 
műszaki vizsgálatára vonatkozóan a 
tagállamok nemzeti előírásokat 
vezethetnek be.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a rendelet irányelvbe történő automatikus átültetése. Mindazonáltal ebben a 
szakaszban ezt fontos külön megemlíteni. A műszaki vizsgálatokat végző tagállamok továbbra 
is elvégezhetik a műszaki vizsgálatokat. A műszaki vizsgálatokat nem végző tagállamok nem 
kötelesek ilyen vizsgálatok elvégzésére.

Módosítás 49
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fogalommeghatározások e rendelet
alkalmazásában:

Fogalommeghatározások ezen irányelv
alkalmazásában:
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Or. en

Indokolás

Irányelvnek megfelelő terminológia.

Módosítás 50
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „motorkerékpárok és segédmotoros 
kerékpárok”: bármely motorral hajtott, 
kétkerekű jármű oldalkocsival vagy 
anélkül, valamint triciklik és négykerekű 
motorkerékpárok;

törölve

Or. fr

Indokolás

A szubszidiaritás és arányosság elveivel összhangban a tagállamoknak maguknak kell 
eldönteni, hogy a motorkerékpárokra és segédmotoros kerékpárokra is kiterjesztik-e a 
műszaki vizsgálatot. Ráadásul a motorkerékpárokra és segédmotoros kerékpárokra vonatkozó 
uniós baleseti statisztikák nem függnek össze a korábbi tanulmányokkal.

Módosítás 51
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „időszakos műszaki vizsgálat”: annak
hitelesítése, hogy a gépjármű részei és 
alkatrészei megfelelnek a jármű 
jóváhagyásakor, első nyilvántartásba 
vételekor vagy forgalomba helyezésekor, 
valamint utólagos módosításakor fennálló 
biztonsági és környezetvédelmi
jellemzőknek;

9. „műszaki vizsgálat”: annak ellenőrzése, 
hogy egy jármű biztonságosan 
használható-e a közutakon és megfelel-e 
az előírt környezetvédelmi jellemzőknek;

Or. en
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Indokolás

A részek vagy alkatrészek típusjóváhagyás kritériumai szerinti műszaki ellenőrzése nem 
megfelelő és kivitelezhetetlen. Ezenkívül még lényegeseb, hogy az ugyanolyan minőségű 
versenyképes alkatrészeket kiszorítaná a piacról.

Módosítás 52
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „műszaki vizsgálóállomás”: a műszaki 
vizsgálatok elvégzésére tagállami 
engedéllyel rendelkező, közfeladatot ellátó 
vagy magánszervezetek vagy 
létesítmények, beleértve a járműjavítást 
végzőeket is;

15.

„műszaki vizsgálóállomás”: a műszaki 
vizsgálatok elvégzésére tagállami 
engedéllyel rendelkező, közfeladatot ellátó 
vagy magánszervezetek vagy 
létesítmények;

Or. de

Indokolás

Ha egy jármű vizsgálatára vonatkozó utasítás előtt a gépjárműszerelő javítást végez vagy 
kiküszöböli a vizsgálat során feltárt hibákat, egyértelmű érdekellentét áll fenn a vizsgálatot 
végző szerelő részéről, ami megakadályozza abban, hogy megfelelően végezze el a 
vizsgálatot. 

Módosítás 53
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gépjárműveket és pótkocsijaikat e 
rendelettel összhangban a nyilvántartásuk 
helye szerinti tagállamban időszakos 
ellenőrzéseknek kell alávetni.

(1) A gépjárműveket és pótkocsijaikat ezen 
irányelvvel összhangban a nyilvántartásuk 
helye szerinti tagállamban időszakos 
ellenőrzéseknek kell alávetni.

Or. de

Indokolás

A rendelet nem megfelelő jogi aktus erre a célra. A jogi aktus célja, nevezetesen a közúti 
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balesetek számának minimalizálása időszakos műszaki vizsgálatok révén, olyan jogi 
eszközökkel is elérhető, amelyek kevésbé radikálisan érintik a nemzeti jogszabályokat. A 
javaslat alapjául szolgáló feltevés kétes érvényű. Mivel a felmerült kételyeket nem lehet 
kiküszöbölni, arányosabb eszközként célszerűbb egy irányelv létrehozása.

Módosítás 54
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gépjárműveket és pótkocsijaikat e 
rendelettel összhangban a nyilvántartásuk 
helye szerinti tagállamban időszakos 
ellenőrzéseknek kell alávetni.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
gépjárművek és pótkocsijaik ezen 
irányelvvel összhangban időszakos 
ellenőrzéseknek legyenek alávetve.

Or. en

Indokolás

A javasolt feltétel túl korlátozó lenne, és nem tenné lehetővé, hogy a nyilvántartás helye 
szerinti tagállamtól eltérő tagállamban végezzék el a műszaki vizsgálatot.

Módosítás 55
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A járműgyártók hozzáférést 
biztosítanak a műszaki vizsgálóállomások 
vagy adott esetben az illetékes hatóság 
részére a műszaki vizsgálathoz szükséges, 
az I. mellékletben meghatározott műszaki 
információkhoz. A Bizottság az I. 
mellékletben meghatározott műszaki 
információkhoz való hozzáférési eljárásról 
szóló részletes szabályokat a 16. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárással 
összhangban fogadja el.

(3) A járműgyártók hozzáférést 
biztosítanak a műszaki vizsgálóállomások
és független szolgáltatók, vagy adott 
esetben az illetékes hatóság részére a 
műszaki vizsgálathoz szükséges, az I. 
mellékletben meghatározott műszaki 
információkhoz. A Bizottság az I. 
mellékletben meghatározott műszaki 
információkhoz való hozzáférési eljárásról 
szóló részletes szabályokat a 16. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárással 
összhangban fogadja el.

Or. en
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Indokolás

Számos független szolgáltató vesz részt a gépjárművek vizsgára való felkészítésében, illetve 
sikertelen vizsga esetén a szükséges alkatrészek javításában. Ezeknek a szolgáltatóknak 
szükségük van az elfogadási kritériumok ismeretére ahhoz, hogy megfelelően felkészíthessék a 
járműveket. Ez fontos információ, mivel a járművek egyre inkább a gyártó egyedi modellje 
alapján készülnek.

Módosítás 56
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e és L7e 
kategóriájú járművek: négy évvel az első 
nyilvántartásba vétel után, azután két év 
múlva, majd évente;

törölve

Or. fr

Indokolás

A szubszidiaritás és arányosság elveivel összhangban a tagállamoknak maguknak kell 
eldönteni, hogy a motorkerékpárokra és segédmotoros kerékpárokra is kiterjesztik-e a 
műszaki vizsgálatot. Ráadásul a motorkerékpárokra és segédmotoros kerékpárokra vonatkozó 
uniós baleseti statisztikák nem függnek össze a korábbi tanulmányokkal.

Módosítás 57
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e és L7e 
kategóriájú járművek:  négy évvel az első 
nyilvántartásba vétel után, azután két év 
múlva, majd évente;

törölve

Or. fr

Módosítás 58
Kerstin Westphal
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e és L7e 
kategóriájú járművek: négy évvel az első 
nyilvántartásba vétel után, azután két év 
múlva, majd évente;

– L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e és L7e 
kategóriájú járművek: négy évvel az első 
nyilvántartásba vétel után, ezt követően 
pedig kétévente;

Or. de

Indokolás

A különféle vizsgálati gyakoriság értékelésének céljára érdemes nemcsak a lehetséges 
javulásokat figyelembe venni, de a vizsgálatokért fizetni köteles fogyasztóra háruló 
költségeket is. Csak a vizsgálatok még alaposabbá tételével lehet a műszaki hibákat felfedezni.  
Ha a vizsgálatokat csak felületesen végzik, gyakoriságuk növelése semmilyen célt sem szolgál.

Módosítás 59
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– M1, N1 és O2 kategóriájú járművek:
négy évvel az első nyilvántartásba vétel 
után, azután két év múlva, majd évente;

– M1, N1 és O2 kategóriájú járművek:
négy évvel az első nyilvántartásba vétel 
után, ezt követően pedig kétévente;

Or. de

Indokolás

A különféle vizsgálati gyakoriság értékelésének céljára érdemes nemcsak a lehetséges 
javulásokat figyelembe venni, de a vizsgálatokért fizetni köteles fogyasztóra háruló 
költségeket is. Csak a vizsgálatok még alaposabbá tételével lehet a műszaki hibákat felfedezni.  
Ha a vizsgálatokat csak felületesen végzik, gyakoriságuk növelése semmilyen célt sem szolgál.

Módosítás 60
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– M1, N1 és O2 kategóriájú járművek:
négy évvel az első nyilvántartásba vétel 
után, azután két év múlva, majd évente;

– M1, N1 és O2 kategóriájú járművek:
négy évvel az első nyilvántartásba vétel 
után, azután pedig kétévente;

Or. fr

Indokolás

A szubszidiaritás és arányosság elveivel összhangban a tagállamoknak maguknak kell 
eldönteni, hogy a műszaki vizsgálatok gyakoriságát növelik-e vagy sem. Ugyanakkor az éves 
műszaki alkalmassági vizsgálatok bevezetése követkzetében felmerülő többletköltségek 
indokolatlanul soknak tűnnek egy ilyen intézkedés tényleges többletértékéhez képest. 

Módosítás 61
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– taxiként vagy betegszállító járműként 
nyilvántartásba vett M1 kategóriájú 
járművek, M2, M3, N2, N3, T5, O3 és O4 
kategóriájú járművek: egy évvel az első 
nyilvántartásba vétel után, azután évente.

– taxiként vagy betegszállító járműként 
nyilvántartásba vett M1 kategóriájú 
járművek, M2, M3, N2, N3, T5, O3 és O4 
kategóriájú járművek: két évvel az első 
nyilvántartásba vétel után, ezt követően 
pedig kétévente.

Or. de

Indokolás

Csak a vizsgálatok még alaposabbá tételével lehet a műszaki hibákat felfedezni.  Ha a 
vizsgálatokat csak felületesen végzik, gyakoriságuk növelése semmilyen célt sem szolgál. A 
vizsgálatok számának növelése nem eredményez kézzel fogható javulást.

Módosítás 62
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben egy M1 vagy N1 törölve
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kategóriájú jármű esetében az első 
nyilvántartásba vétel utáni műszaki 
vizsgálat időpontjára a futott kilométerek 
száma eléri a 160 000 km-t, azt a járművet 
ezt követően évente műszaki vizsgálatnak 
kell alávetni.

Or. de

Indokolás

Kétséges, hogy létezik-e bármi összefüggés a járművek futott kilométerszáma vagy kora és a 
műszaki alkalmatlanság között.  A régebbi járművek nem baleseteznek gyakrabban, mint az 
újak.

Módosítás 63
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A legutolsó műszaki vizsgálat 
időpontjától függetlenül az illetékes 
hatóság előírhatja, hogy a járművet az (1) 
és a (2) bekezdésben említett időpontokat 
megelőzően műszaki vizsgálatnak vagy 
kiegészítő vizsgálatnak vessék alá a 
következő esetekben:

törölve

a jármű főbb, a biztonságot befolyásoló 
alkatrészeiben (például kerekek, 
felfüggesztés, deformálódott területek, 
kormány vagy fékek) jelentős kárt okozott 
balesetet követően,
ha egy jármű biztonsági és 
környezetvédelmi rendszereit vagy 
berendezéseit átalakították vagy 
módosították,
abban az esetben, ha egy jármű forgalmi 
engedélyének jogosultja megváltozik.

Or. de

Indokolás

E jogalkotási javaslat a műszaki vizsgálat javítására összpontosít.  Nem nyilvánvaló, hogy 
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miért lenne egy gépjármű műszaki alkalmassága hirtelen gyanús, csak azért, mert a 
gépjárműnek más tulajdonosa lesz.

Módosítás 64
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

közúti műszaki ellenőrzést követően;

Or. fr

Módosítás 65
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A jármű műszaki vizsgálatát elvégző 
műszaki vizsgálóállomás vagy adott 
esetben az illetékes hatóság az adott 
járműhöz tartozó műszaki vizsgálati 
bizonyítványt állít ki, amely legalább a IV. 
mellékletben meghatározott elemeket 
tartalmazza.

(1) A jármű műszaki vizsgálatát elvégző 
műszaki vizsgálóállomás vagy adott 
esetben az illetékes hatóság az adott 
járműhöz tartozó műszaki vizsgálati 
bizonyítványt állít ki, amely legalább a IV. 
mellékletben meghatározott elemeket 
tartalmazza. A különféle tagállamokban 
kibocsátott vizsgálati bizonyítványokat a 
szabályok és műszaki ellenőrzések 
harmonizálásának szentelt időszakot 
követően az egész Európai Unióban 
kölcsönösen el fogják ismerni.

Or. bg

Indokolás

A megfelelő szabályok harmonizálása után a vizsgálati bizonyítványok Uniószerte történő 
kölcsönös elismerése következtében a gazdaság és a fogyasztók is felszabadulnának azon 
felesleges költségek terhe alól, amelyekkel a gépjárműveknek vizsgálat céljából a 
nyilvántartásba vétel szerinti tagállamba való visszajuttatása jár.

Módosítás 66
Toine Manders
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A jármű műszaki vizsgálatát elvégző 
műszaki vizsgálóállomás vagy adott 
esetben az illetékes hatóság az adott 
járműhöz tartozó műszaki vizsgálati 
bizonyítványt állít ki, amely legalább a IV. 
mellékletben meghatározott elemeket 
tartalmazza.

(1) A jármű műszaki vizsgálatát elvégző 
műszaki vizsgálóállomás vagy adott 
esetben az illetékes hatóság az adott 
járműhöz tartozó elektronikus műszaki 
vizsgálati bizonyítványt állít ki, amely 
legalább a IV. mellékletben meghatározott 
elemeket tartalmazza. 

Or. en

Módosítás 67
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A műszaki vizsgálóállomás vagy adott 
esetben az illetékes hatóság a járművet a 
vizsgán bemutató személy számára kiállítja 
a műszaki vizsgálati bizonyítványt, vagy 
elektronikus műszaki vizsgálati 
bizonyítvány esetében a műszaki vizsgálati 
bizonyítvány hitelesített nyomtatott 
változatát.

(2) A műszaki vizsgálóállomás vagy adott 
esetben az illetékes hatóság a járművet a 
vizsgán bemutató személy számára 
haladéktalanul kiállítja a műszaki 
vizsgálati bizonyítványt, vagy elektronikus 
műszaki vizsgálati bizonyítvány esetében a 
műszaki vizsgálati bizonyítvány hitelesített 
nyomtatott változatát.

Or. en

Módosítás 68
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E rendelet hatálybalépésének 
időpontjától kezdve és legkésőbb 3 évvel 
azt követően a műszaki vizsgálóállomások 
elektronikus úton közlik a tagállami 
illetékes hatósággal az általuk kiállított 
műszaki vizsgálati bizonyítványban 

(3) Az ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjától kezdve és legkésőbb 3 évvel 
azt követően a műszaki vizsgálóállomások 
elektronikus úton közlik a tagállami 
illetékes hatósággal az általuk kiállított 
műszaki vizsgálati bizonyítványban 
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szereplő információkat. E tájékoztatásra a 
műszaki vizsgálati bizonyítvány kiállítását 
követő ésszerű határidőn belül kerül sor.
Eddig az időpontig a műszaki 
vizsgálóállomások az említett 
információkat bármely más úton is 
eljuttathatják az illetékes hatósághoz. Az 
illetékes hatóság ezeket az információkat a 
kézhezvételüktől számított 36 hónapig 
megőrzi.

szereplő információkat. E tájékoztatásra a 
műszaki vizsgálati bizonyítvány kiállítását 
követő ésszerű határidőn belül kerül sor.
Eddig az időpontig a műszaki 
vizsgálóállomások az említett 
információkat bármely más úton is 
eljuttathatják az illetékes hatósághoz. Az 
illetékes hatóság ezeket az információkat a 
kézhezvételüktől számított 36 hónapig 
megőrzi.

Or. de

Indokolás

A rendelet nem megfelelő jogi aktus erre a célra. A jogi aktus célja, nevezetesen a közúti 
balesetek számának minimalizálása időszakos műszaki vizsgálatok révén, olyan jogi 
eszközökkel is elérhető, amelyek kevésbé radikálisan érintik a nemzeti jogszabályokat. A 
javaslat alapjául szolgáló feltevés kétes érvényű. Mivel a felmerült kételyeket nem lehet 
kiküszöbölni, arányosabb eszközként célszerűbb egy irányelv létrehozása.

Módosítás 69
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E rendelet hatálybalépésének 
időpontjától kezdve és legkésőbb 3 évvel 
azt követően a műszaki vizsgálóállomások 
elektronikus úton közlik a tagállami 
illetékes hatósággal az általuk kiállított 
műszaki vizsgálati bizonyítványban 
szereplő információkat. E tájékoztatásra a 
műszaki vizsgálati bizonyítvány kiállítását 
követő ésszerű határidőn belül kerül sor.
Eddig az időpontig a műszaki 
vizsgálóállomások az említett 
információkat bármely más úton is 
eljuttathatják az illetékes hatósághoz. Az 
illetékes hatóság ezeket az információkat a 
kézhezvételüktől számított 36 hónapig 
megőrzi.

(3) Az ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjától kezdve és legkésőbb 3 évvel 
azt követően a műszaki vizsgálóállomások 
elektronikus úton közlik a tagállami 
illetékes hatósággal az általuk kiállított 
műszaki vizsgálati bizonyítványban 
szereplő információkat. E tájékoztatásra a 
műszaki vizsgálati bizonyítvány kiállítását 
követő ésszerű határidőn belül kerül sor.
Eddig az időpontig a műszaki 
vizsgálóállomások az említett 
információkat bármely más úton is
eljuttathatják az illetékes hatósághoz. Az 
illetékes hatóság ezeket az információkat a 
kézhezvételüktől számított 36 hónapig 
megőrzi.

Or. en
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Indokolás

Irányelvnek megfelelő terminológia.

Módosítás 70
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A műszaki vizsgálat eredményét 
közölni kell a gépjárművet nyilvántartó 
hatósággal. Ezen értesítésnek tartalmaznia 
kell a műszaki vizsgálati bizonyítványban 
említett információkat.

(5) A műszaki vizsgálat eredményét
haladéktalanul közölni kell a gépjárművet 
nyilvántartó hatósággal. Ezen értesítésnek 
tartalmaznia kell a műszaki vizsgálati 
bizonyítványban említett információkat.

Or. en

Módosítás 71
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendelet alkalmazásának 
kezdetekor tagállamok illetékes hatóságai 
vagy műszaki vizsgálóállomások által 
alkalmazott ellenőrök mentesülnek a VI. 
melléklet 1. pontjában meghatározott 
követelmények alól. A tagállamok az 
érintett ellenőrök számára egyenértékűségi 
igazolást állítanak ki.

(3) Az ezen irányelv alkalmazásának 
kezdetekor tagállamok illetékes hatóságai 
vagy műszaki vizsgálóállomások által 
alkalmazott ellenőrök mentesülnek a VI. 
melléklet 1. pontjában meghatározott 
követelmények alól. A tagállamok az 
érintett ellenőrök számára egyenértékűségi 
igazolást állítanak ki.

Or. de

Indokolás

A rendelet nem megfelelő jogi aktus erre a célra. A jogi aktus célja, nevezetesen a közúti 
balesetek számának minimalizálása időszakos műszaki vizsgálatok révén, olyan jogi 
eszközökkel is elérhető, amelyek kevésbé radikálisan érintik a nemzeti jogszabályokat. A 
javaslat alapjául szolgáló feltevés kétes érvényű. Mivel a felmerült kételyeket nem lehet 
kiküszöbölni, arányosabb eszközként célszerűbb egy irányelv létrehozása.



AM\931274HU.doc 33/60 PE508.009v01-00

HU

Módosítás 72
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendelet alkalmazásának 
kezdetekor tagállamok illetékes hatóságai 
vagy műszaki vizsgálóállomások által 
alkalmazott ellenőrök mentesülnek a VI. 
melléklet 1. pontjában meghatározott 
követelmények alól. A tagállamok az 
érintett ellenőrök számára egyenértékűségi 
igazolást állítanak ki.

(3) Az ezen irányelv alkalmazásának 
kezdetekor tagállamok illetékes hatóságai 
vagy műszaki vizsgálóállomások által 
alkalmazott ellenőrök mentesülnek a VI. 
melléklet 1. pontjában meghatározott 
követelmények alól. A tagállamok az 
érintett ellenőrök számára egyenértékűségi 
igazolást állítanak ki.

Or. en

Indokolás

Terminology in accordance with a Directive.

Módosítás 73
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A műszaki vizsgálóállomás tájékoztatja 
a járművet a vizsgán bemutató személyt 
arról, hogy mely javításokat szükséges 
elvégezni, és a vizsgálat eredményeit 
kereskedelmi célból nem módosítja.

(5) A műszaki vizsgálóállomás tájékoztatja 
a járművet a vizsgán bemutató személyt 
arról, hogy objektív alapon mely 
javításokat szükséges elvégezni.

Or. en

Módosítás 74
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok e rendelet alkalmazására (1) A tagállamok ezen irányelv
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tekintettel nemzeti kapcsolattartót jelölnek 
ki, amely felelős a többi tagállammal és a 
Bizottsággal folytatott információcseréért.

alkalmazására tekintettel nemzeti 
kapcsolattartót jelölnek ki, amely felelős a 
többi tagállammal és a Bizottsággal 
folytatott információcseréért.

Or. de

Indokolás

A rendelet nem megfelelő jogi aktus erre a célra. A jogi aktus célja, nevezetesen a közúti 
balesetek számának minimalizálása időszakos műszaki vizsgálatok révén, olyan jogi 
eszközökkel is elérhető, amelyek kevésbé radikálisan érintik a nemzeti jogszabályokat. A 
javaslat alapjául szolgáló feltevés kétes érvényű. Mivel a felmerült kételyeket nem lehet 
kiküszöbölni, arányosabb eszközként célszerűbb egy irányelv létrehozása.

Módosítás 75
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok e rendelet alkalmazására 
tekintettel nemzeti kapcsolattartót jelölnek 
ki, amely felelős a többi tagállammal és a 
Bizottsággal folytatott információcseréért.

(1) A tagállamok ezen irányelv
alkalmazására tekintettel nemzeti 
kapcsolattartót jelölnek ki, amely felelős a 
többi tagállammal és a Bizottsággal 
folytatott információcseréért.

Or. en

Indokolás

Irányelvnek megfelelő terminológia.

Módosítás 76
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb [egy évvel e 
rendelet hatálybalépését követően]-ig 
eljuttatják a Bizottsághoz nemzeti 
kapcsolattartójuk nevét és elérhetőségét, és 
haladéktalanul tájékoztatják annak 

(2) A tagállamok legkésőbb [egy évvel
ezen irányelv hatálybalépését követően]-ig 
eljuttatják a Bizottsághoz nemzeti 
kapcsolattartójuk nevét és elérhetőségét, és 
haladéktalanul tájékoztatják annak 
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esetleges változásairól. A Bizottság 
összeállítja a nemzeti kapcsolattartók 
jegyzékét, és továbbítja azt a 
tagállamoknak.

esetleges változásairól. A Bizottság 
összeállítja a nemzeti kapcsolattartók 
jegyzékét, és továbbítja azt a 
tagállamoknak.

Or. en

Indokolás

Irányelvnek megfelelő terminológia.

Módosítás 77
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság megvizsgálja a műszaki 
vizsgálattal kapcsolatos adatokra 
vonatkozó információknak a járművek 
műszaki vizsgálatáért, nyilvántartásba 
vételéért és jóváhagyásáért felelős 
tagállami illetékes hatóságok, a műszaki 
vizsgálóállomások és a járműgyártók 
közötti cseréjének céljára szolgáló 
elektronikus járműinformációs platform 
megvalósíthatóságát, költségeit és előnyeit.

A Bizottság létrehoz egy, a műszaki 
vizsgálattal kapcsolatos adatokra 
vonatkozó információknak a járművek 
műszaki vizsgálatáért, nyilvántartásba 
vételéért és jóváhagyásáért felelős 
tagállami illetékes hatóságok, a műszaki 
vizsgálóállomások, – a jelen rendelet 
hivatkozásainak megfelelően – a műszaki 
vizsgálati és mérőberendezések gyártói, a
független gépjárműalkatrész-, illetve 
rendszergyártók és a járműgyártók közötti
cseréje céljára szolgáló elektronikus 
járműinformációs platformot.

Or. de

Indokolás

A különféle vizsgálati standardok harmonizálása érdekében közös adatplatformra van 
szükség. Mivel ugyanakkor e platform feladata nemcsak az adatoknak a Bizottság általi 
tárolása, hanem lehetővé kell tennie az adatok előállítói részére az adatokból összegyűjtött 
lényeges információk formájában történő visszajelzéseket is a gépjárművek és vizsgálatuk 
javítása céljából, ki kell ezért terjeszteni.

Módosítás 78
Preslav Borissov

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

A Bizottság megvizsgálja a műszaki 
vizsgálattal kapcsolatos adatokra 
vonatkozó információknak a járművek 
műszaki vizsgálatáért, nyilvántartásba 
vételéért és jóváhagyásáért felelős 
tagállami illetékes hatóságok, a műszaki 
vizsgálóállomások és a járműgyártók 
közötti cseréjének céljára szolgáló 
elektronikus járműinformációs platform 
megvalósíthatóságát, költségeit és 
előnyeit.

A Bizottság megvizsgálja a műszaki 
vizsgálattal kapcsolatos adatokra 
vonatkozó információknak a járművek 
műszaki vizsgálatáért, nyilvántartásba 
vételéért és jóváhagyásáért felelős 
tagállami illetékes hatóságok, a műszaki 
vizsgálóállomások és a járműgyártók 
közötti cseréjének céljára szolgáló, már 
létező elektronikus járműinformációs
platformok optimalizálási és e jogalkotási 
aktusnak megfelelő átalakítási 
lehetőségeit.

Or. bg

Indokolás

Ha a tagállamok a már meglévő járműinformációs platformokat használnák, annak 
köszönhetően elejét lehetne venni az új elektronikus eszköz létrehozásával járó további 
adminisztrációs és pénzügyi költségeknek és meg lehetne akadályozni az adatgyűjtés soráni 
átfedéseket.

Módosítás 79
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság megvizsgálja a műszaki 
vizsgálattal kapcsolatos adatokra 
vonatkozó információknak a járművek 
műszaki vizsgálatáért, nyilvántartásba 
vételéért és jóváhagyásáért felelős 
tagállami illetékes hatóságok, a műszaki 
vizsgálóállomások és a járműgyártók
közötti cseréjének céljára szolgáló 
elektronikus járműinformációs platform 
megvalósíthatóságát, költségeit és előnyeit.

A Bizottság megvizsgálja a műszaki 
vizsgálattal kapcsolatos adatokra 
vonatkozó információk- a járművek 
műszaki vizsgálatáért, nyilvántartásba 
vételéért és jóváhagyásáért felelős 
tagállami illetékes hatóságok, a műszaki 
vizsgálóállomások, a járműgyártók és a
vizsgálati berendezések gyártói közötti 
megosztására szolgáló elektronikus 
járműinformációs platform 
megvalósíthatóságát, költségeit és előnyeit.

Or. en
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Módosítás 80
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság megvizsgálja a műszaki 
vizsgálattal kapcsolatos adatokra 
vonatkozó információknak a járművek 
műszaki vizsgálatáért, nyilvántartásba 
vételéért és jóváhagyásáért felelős 
tagállami illetékes hatóságok, a műszaki 
vizsgálóállomások és a járműgyártók
közötti cseréjének céljára szolgáló 
elektronikus járműinformációs platform 
megvalósíthatóságát, költségeit és előnyeit.

A Bizottság megvizsgálja a műszaki 
vizsgálattal kapcsolatos adatokra 
vonatkozó információknak a járművek 
műszaki vizsgálatáért, nyilvántartásba 
vételéért és jóváhagyásáért felelős 
tagállami illetékes hatóságok, a műszaki 
vizsgálóállomások, a járműgyártók és a 
független szereplők közötti megosztására
szolgáló elektronikus járműinformációs 
platform megvalósíthatóságát, költségeit és 
előnyeit.

Or. en

Indokolás

A vizsgálati eredményekhez való hozzáférést nem szabad csak bizonyos piaci működtetőkre 
korlátozni. Ezáltal ők privilegizáltan jutnának információhoz, ez pedig versenyellenes 
helyzethez vezetne. Ezért ennek az információnak más érintett „piac utáni” szereplők által is 
elérhetőnek kell lennie. 

Módosítás 81
Matteo Salvini

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság megvizsgálja a műszaki 
vizsgálattal kapcsolatos adatokra 
vonatkozó információknak a járművek 
műszaki vizsgálatáért, nyilvántartásba 
vételéért és jóváhagyásáért felelős 
tagállami illetékes hatóságok, a műszaki 
vizsgálóállomások és a járműgyártók
közötti cseréjének céljára szolgáló 
elektronikus járműinformációs platform 
megvalósíthatóságát, költségeit és előnyeit.

A Bizottság megvizsgálja a műszaki 
vizsgálattal kapcsolatos adatokra 
vonatkozó információknak a járművek 
műszaki vizsgálatáért, nyilvántartásba 
vételéért és jóváhagyásáért felelős 
tagállami illetékes hatóságok, a műszaki 
vizsgálóállomások, a járműgyártók és a
független szereplők közötti cseréjének 
céljára szolgáló elektronikus 
járműinformációs platform 
megvalósíthatóságát, költségeit és előnyeit.
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Or. en

Indokolás

A vizsgálati eredményekhez való hozzáférést nem szabad csak bizonyos piaci működtetőkre 
(mint például a gépjárműgyártókra) korlátozni. Ezáltal ők privilegizáltan jutnának 
információhoz, ez pedig versenyellenes helyzethez vezetne. Ezért ennek az információnak más 
érintett „piac utáni” szereplők által is elérhetőnek kell lennie. 

Módosítás 82
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E vizsgálat alapján a Bizottság mérlegeli a 
különféle szakpolitikai lehetőségeket –
beleértve a 10. cikkben előírt vizsgálati 
igazolásra vonatkozó követelmény 
esetleges eltörlését is –, és javaslatokat 
fogalmaz meg. A Bizottság az e rendelet 
alkalmazási időpontját követő két éven 
belül jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a vizsgálat 
eredményeiről, és ahhoz adott esetben 
jogalkotási javaslatot is csatol.

E platform célja az összegyűjtött adatok 
alapján a járművek műszaki vizsgálatáért, 
nyilvántartásba vételéért és 
jóváhagyásáért felelős tagállami illetékes 
hatóságok, a műszaki vizsgálóállomások, 
– a jelen rendelet értelmezésében – a 
műszaki vizsgálati és mérőberendezések 
gyártói, a független gépjárműalkatrész-, 
illetve rendszergyártók és a járműgyártók 
által a számukra a gépjárműbiztonság 
vagy a gépjármű-vizsgálat javítása 
érdekében kért adatok szolgáltatása. Az 
adatszolgáltatás során a Bizottság gondot 
fordít arra, hogy az adatokat 
felhasználásuknak és a későbbi 
felhasználóknak megfelelően világoasn 
elkülönítse, és csak az adott javítás 
érdekében kért adatokat adja ki. 
Amennyiben az adatok szükségességére 
vonatkozóan kétség merülne fel, a 16. 
cikkben meghatározott bizottság dönt.

Or. de

Indokolás

A különféle vizsgálati standardok harmonizálása érdekében közös adatplatformra van 
szükség. Mivel ugyanakkor e platform feladata nemcsak az adatoknak a Bizottság általi 
tárolása, hanem lehetővé kell tennie az adatok előállítói részére az adatokból összegyűjtött 
lényeges információk formájában történő visszajelzéseket is a gépjárművek és vizsgálatuk 
javítása céljából, ki kell ezért terjeszteni.
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Módosítás 83
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E vizsgálat alapján a Bizottság mérlegeli a 
különféle szakpolitikai lehetőségeket –
beleértve a 10. cikkben előírt vizsgálati 
igazolásra vonatkozó követelmény 
esetleges eltörlését is –, és javaslatokat 
fogalmaz meg. A Bizottság az e rendelet
alkalmazási időpontját követő két éven 
belül jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a vizsgálat 
eredményeiről, és ahhoz adott esetben 
jogalkotási javaslatot is csatol.

E vizsgálat alapján a Bizottság mérlegeli a 
különféle szakpolitikai lehetőségeket –
beleértve a 10. cikkben előírt vizsgálati 
igazolásra vonatkozó követelmény 
esetleges eltörlését is –, és javaslatokat 
fogalmaz meg. A Bizottság az ezen 
irányelv alkalmazási időpontját követő két 
éven belül jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a vizsgálat 
eredményeiről, és ahhoz adott esetben 
jogalkotási javaslatot is csatol.

Or. en

Indokolás

Irányelvnek megfelelő terminológia.

Módosítás 84
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 17. cikkben említett felhatalmazás [e 
rendelet hatálybalépésének időpontjától] 
határozatlan időre szól.

(2) A 17. cikkben említett felhatalmazás
[ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjától] határozatlan időre szól.

Or. de

Indokolás

A rendelet nem megfelelő jogi aktus erre a célra. A jogi aktus célja, nevezetesen a közúti 
balesetek számának minimalizálása időszakos műszaki vizsgálatok révén, olyan jogi 
eszközökkel is elérhető, amelyek kevésbé radikálisan érintik a nemzeti jogszabályokat. A 
javaslat alapjául szolgáló feltevés kétes érvényű. Mivel a felmerült kételyeket nem lehet 
kiküszöbölni, arányosabb eszközként célszerűbb egy irányelv létrehozása.
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Módosítás 85
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 17. cikkben említett felhatalmazás [e 
rendelet hatálybalépésének időpontjától] 
határozatlan időre szól.

(2) A Bizottság [az ezen irányelv 
hatálybalépésének napjától] számított 
ötéves időtartamra felhatalmazást kap a
17. cikkben említett a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam vége előtt jelentést készít 
a felhatalmazásról. A felhatalmazás
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra, 
kivéve, ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács – legkésőbb az adott időszak vége 
előtt három hónappal – kifogást emel a 
meghosszabbítás ellen.

Or. en

Indokolás

Helyénvalóbb a felhatalmazást ideiglenes jelleggel adni.  A Bizottság jelentést készít a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok működéséről.

Módosítás 86
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megállapítják az e 
rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén alkalmazandó szankciókra 
vonatkozó szabályokat, és minden 
szükséges intézkedést megtesznek azok 
érvényesítése érdekében. Az említett 
szankcióknak hatékonyaknak, arányosnak, 
visszatartó erejűnek és 
megkülönböztetéstől mentesnek kell 
lenniük.

(1) A tagállamok megállapítják az ezen 
irányelv rendelkezéseinek megsértése 
esetén alkalmazandó szankciókra 
vonatkozó szabályokat, és minden 
szükséges intézkedést megtesznek azok 
érvényesítése érdekében. Az említett 
szankcióknak hatékonyaknak, arányosnak, 
visszatartó erejűnek és 
megkülönböztetéstől mentesnek kell 
lenniük.
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Or. de

Indokolás

A rendelet nem megfelelő jogi aktus erre a célra. A jogi aktus célja, nevezetesen a közúti 
balesetek számának minimalizálása időszakos műszaki vizsgálatok révén, olyan jogi 
eszközökkel is elérhető, amelyek kevésbé radikálisan érintik a nemzeti jogszabályokat. A 
javaslat alapjául szolgáló feltevés kétes érvényű. Mivel a felmerült kételyeket nem lehet 
kiküszöbölni, arányosabb eszközként célszerűbb egy irányelv létrehozása.

Módosítás 87
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megállapítják az e 
rendelet rendelkezéseinek megsértése 
esetén alkalmazandó szankciókra 
vonatkozó szabályokat, és minden 
szükséges intézkedést megtesznek azok 
érvényesítése érdekében. Az említett 
szankcióknak hatékonyaknak, arányosnak, 
visszatartó erejűnek és 
megkülönböztetéstől mentesnek kell 
lenniük.

(1) A tagállamok megállapítják az ezen 
irányelv rendelkezéseinek megsértése 
esetén alkalmazandó szankciókra 
vonatkozó szabályokat, és minden 
szükséges intézkedést megtesznek azok 
érvényesítése érdekében. Az említett 
szankcióknak hatékonyaknak, arányosnak, 
visszatartó erejűnek és 
megkülönböztetéstől mentesnek kell 
lenniük.

Or. en

Indokolás

Irányelvnek megfelelő terminológia.

Módosítás 88
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok ezekről a 
rendelkezésekről legkésőbb [az e rendelet
hatálybalépését követő egy éven belül]-ig –
a rendelkezések későbbi módosításairól 
pedig haladéktalanul – értesítik a 

(3) A tagállamok ezekről a 
rendelkezésekről legkésőbb [az ezen 
irányelv hatálybalépését követő egy éven 
belül]-ig – a rendelkezések későbbi 
módosításairól pedig haladéktalanul –
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Bizottságot. értesítik a Bizottságot.

Or. de

Indokolás

A rendelet nem megfelelő jogi aktus erre a célra. A jogi aktus célja, nevezetesen a közúti 
balesetek számának minimalizálása időszakos műszaki vizsgálatok révén, olyan jogi 
eszközökkel is elérhető, amelyek kevésbé radikálisan érintik a nemzeti jogszabályokat. A 
javaslat alapjául szolgáló feltevés kétes érvényű. Mivel a felmerült kételyeket nem lehet 
kiküszöbölni, arányosabb eszközként célszerűbb egy irányelv létrehozása.

Módosítás 89
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok ezekről a 
rendelkezésekről legkésőbb [az e rendelet
hatálybalépését követő egy éven belül]-ig –
a rendelkezések későbbi módosításairól 
pedig haladéktalanul – értesítik a 
Bizottságot.

(3) A tagállamok ezekről a 
rendelkezésekről legkésőbb [az ezen 
irányelv hatálybalépését követő egy éven 
belül]-ig – a rendelkezések későbbi 
módosításairól pedig haladéktalanul –
értesítik a Bizottságot.

Or. en

Indokolás

Irányelvnek megfelelő terminológia.

Módosítás 90
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a 11. cikkben említett vizsgálati 
felszerelések és berendezések, amelyek [e 
rendelet alkalmazásának időpontja]-ig nem 
felelnek meg az V. mellékletben 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, műszaki 
vizsgálat elvégzésének céljára az említett 

(1) Azok a 11. cikkben említett vizsgálati 
felszerelések és berendezések, amelyek
[ezen irányelv alkalmazásának időpontja]-
ig nem felelnek meg az V. mellékletben 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, műszaki 
vizsgálat elvégzésének céljára az említett 
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időponttól számított legfeljebb öt évre 
terjedő időszakban használhatók.

időponttól számított legfeljebb öt évre 
terjedő időszakban használhatók.

Or. de

Indokolás

A rendelet nem megfelelő jogi aktus erre a célra. A jogi aktus célja, nevezetesen a közúti 
balesetek számának minimalizálása időszakos műszaki vizsgálatok révén, olyan jogi 
eszközökkel is elérhető, amelyek kevésbé radikálisan érintik a nemzeti jogszabályokat. A 
javaslat alapjául szolgáló feltevés kétes érvényű. Mivel a felmerült kételyeket nem lehet 
kiküszöbölni, arányosabb eszközként célszerűbb egy irányelv létrehozása.

Módosítás 91
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a 11. cikkben említett vizsgálati 
felszerelések és berendezések, amelyek [e 
rendelet alkalmazásának időpontja]-ig nem 
felelnek meg az V. mellékletben 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, műszaki 
vizsgálat elvégzésének céljára az említett 
időponttól számított legfeljebb öt évre 
terjedő időszakban használhatók.

(1) Azok a 11. cikkben említett vizsgálati 
felszerelések és berendezések, amelyek
[ezen irányelv alkalmazásának időpontja]-
ig nem felelnek meg az V. mellékletben 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek, műszaki 
vizsgálat elvégzésének céljára az említett 
időponttól számított legfeljebb öt évre 
terjedő időszakban használhatók.

Or. en

Indokolás

Irányelvnek megfelelő terminológia.

Módosítás 92
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a VII. mellékletben 
meghatározott követelményeket legkésőbb 
az e rendelet alkalmazásának időpontjától 

(2) A tagállamok a VII. mellékletben 
meghatározott követelményeket legkésőbb 
az ezen irányelv alkalmazásának 
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számított ötödik évtől alkalmazzák. időpontjától számított ötödik évtől 
alkalmazzák.

Or. de

Indokolás

(Lásd a cím módosításához fűzött indokolást.)

Módosítás 93
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a VII. mellékletben 
meghatározott követelményeket legkésőbb 
az e rendelet alkalmazásának időpontjától 
számított ötödik évtől alkalmazzák.

(2) A tagállamok a VII. mellékletben 
meghatározott követelményeket legkésőbb 
az ezen irányelv alkalmazásának 
időpontjától számított ötödik évtől 
alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

Irányelvnek megfelelő terminológia.

Módosítás 94
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/40/EK irányelv és a 2010/378/EU 
bizottsági ajánlás [e rendelet
alkalmazásának időpontjá]-val/vel hatályát 
veszti.

A 2009/40/EK irányelv és a 2010/378/EU 
bizottsági ajánlás [ezen irányelv
alkalmazásának időpontjá]-val/vel hatályát 
veszti.

Or. de

Indokolás

A rendelet nem megfelelő jogi aktus erre a célra. A jogi aktus célja, nevezetesen a közúti 
balesetek számának minimalizálása időszakos műszaki vizsgálatok révén, olyan jogi 
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eszközökkel is elérhető, amelyek kevésbé radikálisan érintik a nemzeti jogszabályokat. A 
javaslat alapjául szolgáló feltevés kétes érvényű. Mivel a felmerült kételyeket nem lehet 
kiküszöbölni, arányosabb eszközként célszerűbb egy irányelv létrehozása.

Módosítás 95
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2009/40/EK irányelv és a 2010/378/EU 
bizottsági ajánlás [e rendelet
alkalmazásának időpontjá]-val/vel hatályát 
veszti.

A 2009/40/EK irányelv és a 2010/378/EU 
bizottsági ajánlás [ezen irányelv
alkalmazásának időpontjá]-val/vel hatályát 
veszti.

Or. en

Módosítás 96
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba.

Or. de

Indokolás

A rendelet nem megfelelő jogi aktus erre a célra. A jogi aktus célja, nevezetesen a közúti 
balesetek számának minimalizálása időszakos műszaki vizsgálatok révén, olyan jogi 
eszközökkel is elérhető, amelyek kevésbé radikálisan érintik a nemzeti jogszabályokat. A 
javaslat alapjául szolgáló feltevés kétes érvényű. Mivel a felmerült kételyeket nem lehet 
kiküszöbölni, arányosabb eszközként célszerűbb egy irányelv létrehozása.

Módosítás 97
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés



PE508.009v01-00 46/60 AM\931274HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba.

Or. en

Módosítás 98
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet [12 hónappal a 
hatálybalépését követően]-tól/-től kell 
alkalmazni.

Ezt a rendeletet [24 hónappal a 
hatálybalépését követően]-tól/-től kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 99
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ez az irányelv teljes egészében kötelező és 
közvetlenül alkalmazandó valamennyi 
tagállamban.

Or. de

Indokolás

A rendelet nem megfelelő jogi aktus erre a célra. A jogi aktus célja, nevezetesen a közúti 
balesetek számának minimalizálása időszakos műszaki vizsgálatok révén, olyan jogi 
eszközökkel is elérhető, amelyek kevésbé radikálisan érintik a nemzeti jogszabályokat. A 
javaslat alapjául szolgáló feltevés kétes érvényű. Mivel a felmerült kételyeket nem lehet 
kiküszöbölni, arányosabb eszközként célszerűbb egy irányelv létrehozása.

Módosítás 100
Wim van de Camp
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ez az irányelv teljes egészében kötelező és 
közvetlenül alkalmazandó valamennyi 
tagállamban.

Or. en

Módosítás 101
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4.1.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

A fényszóró beállítása 
a követelményekben 
megállapított 
határokon kívül esik.

4.1.2. Beállítás Fényszóró-
beállító készülék 
vagy 
beállítófelület
segítségével 
tompított fényen 
kell meghatározni 
az egyes 
fényszórók 
vízszintes 
beállítását

A Parlament módosítása

a) A fényszóró 
beállítása a 
követelményekben 
megállapított 
határokon kívül esik.

4.1.2. Beállítás Fényszóró-
beállító készülék
és elektronikus 
ellenőrző eszköz
segítségével 
tompított fényen 
kell meghatározni 
az egyes 
fényszórók 
vízszintes és 
függőleges 
beállítását, hogy 
adott esetben 
ellenőrizni 
lehessen a 
dinamikus 

b) A fényszórók 
dinamikus rendszere 
működésének és 
beállításának 
ellenőrzése.
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működést.

Or. en

Indokolás

A függőleges mérések a fontosabb beaállítási követelmények, ezért szerepelniük kell a 
szövegben.

A megfelelő fényszóró-beállítás és a fókusztávolság kiigazítása érdekében fényszóró-beállító 
készülékre van szükség, különösen a nagy intenzitású kisülőlámpákhoz és a dinamikusan 
ellenőrzött rendszerekhez. Ezt nem lehet megfelelően elérni pusztán beállítófelület 
használatával. A dinamikusan ellenőrzött, nagy intenzitású fényforrásokból álló 
fényszórórendszerek esetében elektronikus ellenőrző műszerre van szükség a megfelelő 
fényszórótesztelő rendszerrel együtt.

Módosítás 102
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4.1.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

a) A kapcsoló 
működése (az 
egyidejűleg világító 
fényszórók száma) 
nem felel meg a 
követelményeknek.

4.1.3. Kapcsolók Szemrevételezéss
el és 
működtetéssel 
történő ellenőrzés.

b) A vezérlőegység 
hibásan működik.

A Parlament módosítása

a) A kapcsoló 
működése (az 
egyidejűleg világító 
fényszórók száma) 
nem felel meg a 
követelményeknek.

4.1.3. Kapcsolók Szemrevételezéss
el és 
működtetéssel, 
valamint szükség 
esetén 
elektronikus 
ellenőrző 
rendszer 
használatával
történő ellenőrzés.

b) A vezérlőegység 
hibásan működik.

Or. en
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Indokolás

Az automata fényszórókapcsolók (pl. távolsági fény) megfelelő ellenőrzéséhez a tesztelést 
elektronikus ellenőrző rendszer használatával kell végrehajtani a helyes működés ellenőrzése 
érdekében.

Módosítás 103
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4.1.5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

a) A készülék nem 
működik.

4.1.5. Magasságállító 
eszközök (ha 
kötelező) 

Szemrevételezéss
el történő 
ellenőrzés és 
lehetőség szerint
működtetés.

b) A kézi vezérlésű 
készülék nem 
működtethető a 
vezetőülésből.

A Parlament módosítása

a) A készülék nem 
működik.

4.1.5. Magasságállító 
eszközök (ha 
kötelező) 

Szemrevételezéss
el és 
működtetéssel, 
valamint szükség 
esetén 
elektronikus 
ellenőrző 
rendszer 
használatával
történő ellenőrzés.

b) A kézi vezérlésű 
készülék nem 
működtethető a 
vezetőülésből.

Or. en

Indokolás

Az automata fényszórószint-állító funkció megfelelő ellenőrzéséhez a tesztelést elektronikus 
ellenőrző rendszer használatával kell végrehajtani a helyes működés ellenőrzése érdekében.

Módosítás 104
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
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II melléklet – 4.3.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

a) A kapcsoló 
működése nem felel 
meg a 
követelményeknek

4.3.2. Kapcsolók Szemrevételezéss
el és 
működtetéssel 
történő ellenőrzés

b) A vezérlőegység 
hibásan működik.

A Parlament módosítása

a) A kapcsoló 
működése nem felel 
meg a 
követelményeknek

b) A vezérlőegység 
hibásan működik.

4.3.2 Stoplámpa- és 
vészféklámpa-
kapcsolók

Szemrevételezéss
el és 
működtetéssel 
történő ellenőrzés
a fékpedál-
szenzor bemeneti 
értékének 
elektronikus 
ellenőrző 
műszerrel történő 
változtatásával és 
a vészféklámpa 
működésének 
megfigyelésével.

c) A vészféklámpa 
nem működik vagy 
nem megfelelően 
működik

Or. en

Indokolás

A fékpedál szenzorjának bemeneti értékjelek generálására elektronikus ellenőrző műszert kell 
használni a vészféklámpa-funkció megfelelő működésének ellenőrzéséhez (többek között 
véletlenszerű fénybekapcsolást is), amit közvetlen szemrevételezéssel kell megfigyelni.

Módosítás 105
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4.5.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

4.5.2 Beállítás (X)(2) Működtetéssel és 
fényszóró-beállító 
készülék 
használatával 

Az első ködlámpa 
nem áll vízszintesen, 
amikor a világos-sötét 
határ a fénycsóvába 
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történő ellenőrzés esik.

A Parlament módosítása

4.5.2 Beállítás (X)(2) Működtetéssel és 
fényszóró-beállító 
készülék 
használatával 
történő ellenőrzés

Az első ködlámpa 
nem áll vízszintesen
és függőlegesen, 
amikor a világos-sötét 
határ a fénycsóvába 
esik.

Or. en

Indokolás

A függőleges mérések a fontosabb beállítási követelmények, ezért szerepelniük kell a 
szövegben.

Módosítás 106
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 5.3.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

a) A lengéscsillapítók 
nincsenek 
megfelelően az 
alvázhoz vagy a 
tengelyhez rögzítve.

5.3.2. 
Lengéscsillapítók

Ellenőrzés 
szemrevételezésse
l, miközben a 
jármű akna fölött 
vagy emelőn van, 
vagy speciális 
készülékkel (ha 
rendelkezésre 
áll).

b) Sérült 
lengéscsillapító, amely 
komoly szivárgás 
vagy hibás működés 
jeleit mutatja.

Amendment by Parliament

a) A lengéscsillapítók 
nincsenek 
megfelelően az 
alvázhoz vagy a 
tengelyhez rögzítve.

5.3.2. 
Lengéscsillapítók

Szemrevételezéss
el történő 
ellenőrzés, 
miközben a jármű 
akna fölött vagy 
emelőn van, vagy 
speciális 
készülékkel.

b) Sérült 
lengéscsillapító, amely 
komoly szivárgás 
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vagy hibás működés 
jeleit mutatja.

Or. en

Indokolás

A jármű lengéscsillapítójának hatékonyságát csak a lengéscsillapító-vizsgáló berendezés 
használatával lehet tárgyilagosan mérni. Az elektronikusan ellenőrzött járműfelfüggesztés 
esetében elektronikus mérőműszert kell használni a jármű felfüggesztésének ellenőrzésére, 
míg ezzel egyidejűleg lengéscsillapító-vizsgáló berendezés is méréseket kell végezni a 
megfelelő működés megállapítása érdekében. Javallott, hogy az azonos tengely bal és jobb 
oldala közötti 30%-os eltérés legyen az átmenő/megbukó minősítés gyakorlati és valós 
kritériuma.

Módosítás 107
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 5.3.2.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

a) Jelentős eltérés van 
a bal és a jobb oldal 
között.

5.3.2.1 Csillapítás 
hatékonyságának 
vizsgálata

A bal és a jobb 
oldal közötti 
és/vagy a gyártó 
által megjelölt 
abszolút 
értékekhez mért
eltérés 
megállapítása 
speciális 
készülékkel.

b) Nem éri el a 
megadott alsó 
határértéket.

A Parlament módosítása

a) Jelentős eltérés van 
a bal és a jobb oldal 
között.

b) A csillapítási 
hányados értékei nem 
felelnek meg

5.3.2.1 Csillapítás 
hatékonyságának 
vizsgálata

Lengéscsillapító 
vizsgáló 
berendezés 
használata, és a 
bal- és jobboldal 
közötti eltérés 
megállapítása, 
valamint a 
járműgyártók 
által megjelölt 
csillapítási 
értékekkel való 
összehasonlítása, 

c) az azonos tengely 
bal- és jobboldali 
mérési értékei közötti 
eltérés meghaladja a 
30%-ot
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amennyiben ezek 
az értékek 
meghaladják a 
csillapítási 
hányados 0,1-es 
általános 
határértékét.

Or. en

Indokolás

A jármű lengéscsillapítójának hatékonyságát csak a csillapítót tesztelő műszer használatával 
lehet tárgyilagosan mérni. Az elektronikusan ellenőrzött járműfelfüggesztés esetében 
elektronikus mérőműszert kell használni a jármű felfüggesztésének ellenőrzésére, míg ezzel 
egyidejűleg csillapítótesztelő berendezéssel is méréseket kell végezni a megfelelő működés 
megállapítása érdekében.

Javallott, hogy az ugyanazon tengely bal és jobb oldala közötti 30%-os eltérés legyen az 
átmenő/megbukó minősítés gyakorlati és valós kritériuma.

Módosítás 108
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 8.2.2.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

8.2.2.2. Átlátszatlanság Az 
1980. január 1. előtt 
nyilvántartásba vett vagy 
forgalomba helyezett 
járművek mentesülnek e 
követelmény alól.

a) A kipufogógáz 
átlátszatlanságának mérése 
(terhelés nélkül, az 
alapjárattól a leszabályozott 
fordulatszámig tartó) 
szabadgyorsítás mellett, 
miközben a sebességváltó 
üres állásban van, a 
tengelykapcsoló pedig ki van 
nyomva.

a) A követelményekben 
meghatározott dátum 
után nyilvántartásba vett 
vagy először 
forgalomba helyezett 
járművek esetében

b) A jármű előkészítése: az átlátszatlanság 
meghaladja a gyártó 
által a járművön 
elhelyezett adattáblán 
szereplő értéket;

(1) A járművek előkészítés 
nélkül is vizsgálhatók, bár 
biztonsági okokból 

b) Ha ez az adat nem áll 
rendelkezésre vagy a 
követelmények nem 



PE508.009v01-00 54/60 AM\931274HU.doc

HU

ellenőrizni kell, hogy a 
motor meleg-e, és megfelelő 
műszaki állapotban van-e.

engedélyezik a 
referenciaértékek 
használatát, a határérték

(2) Előkészítési 
követelmények:

szívómotorok esetében 
2,5 m-1,

turbótöltéses motorok 
esetében 3,0 m-1,

a követelményekben 
azonosított járművek 
esetében, illetve

a követelményekben 
meghatározott dátum 
után nyilvántartásba vett 
vagy először 
forgalomba helyezett 
járművek esetében 
pedig 

i. A motor eléri az üzemi 
hőmérsékletet, például az 
olajszintmérő pálca csövébe 
helyezett szondával mérve az 
olaj legalább 80 °C, illetőleg 
normál üzemi hőmérsékletű 
(amennyiben ez az 
alacsonyabb érték), illetve az 
infravörös sugárzás 
szintjével mérve a 
motorblokk hőmérséklete 
legalább ezzel egyenértékű. 
Amennyiben a jármű 
konfigurációja miatt a mérés 
nem kivitelezhető, akkor a 
motor normál üzemi 
hőmérséklete más 
eszközökkel, például a 
motorhűtő ventilátor 
működése alapján is 
megállapítható.

1,5 m-1 7

ii. A kipufogórendszert 
legalább három 
szabadgyorsítási ciklussal, 
illetve ezzel egyenértékű 
módszerrel ki kell tisztítani.

c) Vizsgálati eljárás:

(1)A motornak és adott 
esetben a beszerelt 
turbófeltöltőknek az egyes 
szabadgyorsítási ciklusok 
megkezdése előtt 
alapjáratban kell lenniük. 
Nagy teljesítményű 
dízelmotorok esetében a 
gázpedál kiengedését 
követően legalább 10 
másodpercet kell várni.
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(2) Az egyes 
szabadgyorsítási ciklusok 
elindításakor a gázpedált 
folyamatosan és gyorsan 
(egy másodperc alatt), de 
nem túl hevesen teljesen be 
kell nyomni úgy, hogy a 
befecskendezőszivattyú a 
lehető legnagyobb mértékű 
üzemanyag-ellátást 
biztosítsa.
(3) Az egyes 
szabadgyorsítási ciklusok 
alatt a gázpedál felengedése 
előtt a motornak el kell érnie 
a leszabályozási 
fordulatszámot, az automata 
sebességváltóval ellátott 
járművek esetében pedig a 
gyártó által meghatározott 
fordulatszámot, illetve ha ez 
az adat nem áll 
rendelkezésre, a 
leszabályozási fordulatszám 
kétharmadát. Ez például a 
motorfordulatszám 
figyelemmel kísérésével 
vagy a gázpedál benyomása 
és felengedése között kellő 
időt – az 1. melléklet szerinti 
1. és 2. kategóriájú járművek 
esetében lehetőleg legalább 
két másodpercet – hagyva 
biztosítható.

(4) A járművek csak akkor 
nem felelnek meg a 
vizsgálaton, ha legalább az 
utolsó három 
szabadgyorsítási ciklus 
mérési eredményének 
számtani közepe meghaladja 
a határértéket. A számítások 
során a mérések számtani 
közepétől vagy a mérési 
eredmények szórását 
figyelembe vevő más 
statisztikai jellemzőtől
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jelentős mértékben eltérő 
mérési eredmények 
elhagyhatók. A tagállamok 
korlátozhatják a vizsgálati 
ciklusok számát.
(5) A szükségtelen 
vizsgálatok elkerülése 
érdekében a tagállamok 
alkalmatlannak minősíthetik 
azokat a járműveket, 
amelyek esetében háromnál 
kevesebb szabadgyorsítási 
ciklus, illetőleg a tisztítási 
ciklusok után a 
határértékeknél lényegesen 
magasabb értékeket mértek. 
Szintén a szükségtelen 
vizsgálatok elkerülése 
érdekében a tagállamok 
megfelelőnek minősíthetik 
azokat a járműveket, 
amelyek mért értékei 
háromnál kevesebb szabad 
gyorsítási ciklus, illetőleg a 
tisztítási ciklusok után 
jelentős mértékben a 
határértékek alatt maradnak.

A Parlament módosítása

8.2.2.2. Átlátszatlanság Az 
1980. január 1. előtt 
nyilvántartásba vett vagy 
forgalomba helyezett 
járművek mentesülnek e 
követelmény alól.

a) A kipufogógáz 
átlátszatlanságának mérése 
(terhelés nélkül, az 
alapjárattól a leszabályozott 
fordulatszámig tartó) 
szabadgyorsítás mellett, 
miközben a sebességváltó 
üres állásban van, a 
tengelykapcsoló pedig ki van 
nyomva. Ez a kipufogógáz-
kibocsátási ellenőrzés lesz a 
kipufogócsövön keresztüli 
vizsgálat mindenkori 
alapmódszere, még akkor is, 
ha azt az OBD-vel 
kombinálják.

a) A követelményekben 
meghatározott dátum 
után nyilvántartásba 
vett vagy először 
forgalomba helyezett 
járművek esetében
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b) A jármű előkészítése: az átlátszatlanság 
meghaladja a gyártó 
által a járművön 
elhelyezett adattáblán 
szereplő értéket;

(1) A járművek előkészítés 
nélkül is vizsgálhatók, bár 
biztonsági okokból 
ellenőrizni kell, hogy a motor 
meleg-e, és megfelelő 
műszaki állapotban van-e.

b) Ha ez az adat nem 
áll rendelkezésre vagy a 
követelmények nem 
engedélyezik a 
referenciaértékek 
használatát, a határérték

(2) Előkészítési 
követelmények:

szívómotorok esetében 
2,5 m-1,

turbótöltéses motorok 
esetében 3,0 m-1,

a követelményekben 
azonosított járművek 
esetében, illetve
a követelményekben 
meghatározott dátum 
után nyilvántartásba 
vett vagy először 
forgalomba helyezett 
járművek esetében 
pedig 

1,5 m-1 7

vagy

i. A motor eléri az üzemi 
hőmérsékletet, például az 
olajszintmérő pálca csövébe 
helyezett szondával mérve az 
olaj legalább 80 °C, illetőleg 
normál üzemi hőmérsékletű 
(amennyiben ez az 
alacsonyabb érték), illetve az 
infravörös sugárzás szintjével 
mérve a motorblokk 
hőmérséklete legalább ezzel 
egyenértékű. Amennyiben a 
jármű konfigurációja miatt a 
mérés nem kivitelezhető, 
akkor a motor normál üzemi 
hőmérséklete más 
eszközökkel, például a 
motorhűtő ventilátor 
működése alapján is 
megállapítható.

0.2m-1

ii. A kipufogórendszert 
legalább három 
szabadgyorsítási ciklussal, 
illetve ezzel egyenértékű 
módszerrel ki kell tisztítani.
c) Vizsgálati eljárás:

(1)A motornak és adott 
esetben a beszerelt 
turbófeltöltőknek az egyes 
szabadgyorsítási ciklusok 
megkezdése előtt 
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alapjáratban kell lenniük. 
Nagy teljesítményű 
dízelmotorok esetében a 
gázpedál kiengedését 
követően legalább 10 
másodpercet kell várni.

(2) Az egyes szabadgyorsítási 
ciklusok elindításakor a 
gázpedált folyamatosan és 
gyorsan (egy másodperc 
alatt), de nem túl hevesen 
teljesen be kell nyomni úgy, 
hogy a 
befecskendezőszivattyú a 
lehető legnagyobb mértékű 
üzemanyag-ellátást 
biztosítsa.
(3) Az egyes szabadgyorsítási 
ciklusok alatt a gázpedál 
felengedése előtt a motornak 
el kell érnie a leszabályozási 
fordulatszámot, az automata 
sebességváltóval ellátott 
járművek esetében pedig a 
gyártó által meghatározott 
fordulatszámot, illetve ha ez 
az adat nem áll 
rendelkezésre, a 
leszabályozási fordulatszám 
kétharmadát. Ez például a 
motorfordulatszám 
figyelemmel kísérésével vagy 
a gázpedál benyomása és 
felengedése között kellő időt 
– az 1. melléklet szerinti 1. és 
(2) kategóriájú járművek 
esetében lehetőleg legalább 
két másodpercet – hagyva 
biztosítható.

A NOx szintje nincs 
összhangban a 
követelményekkel

(4) A járművek csak akkor 
nem felelnek meg a 
vizsgálaton, ha legalább az 
utolsó három 
szabadgyorsítási ciklus 
mérési eredményének 
számtani közepe meghaladja 
a határértéket. A számítások 

A részecskekibocsátási 
értékek nincsenek 
összhangban a 
követelményekkel
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során a mérések számtani 
közepétől vagy a mérési 
eredmények szórását 
figyelembe vevő más 
statisztikai jellemzőtől 
jelentős mértékben eltérő 
mérési eredmények 
elhagyhatók. A tagállamok 
korlátozhatják a vizsgálati 
ciklusok számát.

(5) A szükségtelen 
vizsgálatok elkerülése 
érdekében a tagállamok 
alkalmatlannak minősíthetik 
azokat a járműveket, amelyek 
esetében háromnál kevesebb 
szabadgyorsítási ciklus, 
illetőleg a tisztítási ciklusok 
után a határértékeknél 
lényegesen magasabb 
értékeket mértek. Equally to 
avoid unnecessary testing, 
Member States may pass 
vehicles which have 
measured values significantly 
below the limits after less 
than three free acceleration 
cycles or after the purging 
cycles. Az NOx- és 
részecskekibocsátás mérése 
megfelelő 
eszközzel/megfelelően 
felszerelt füstölésvizsgáló 
készülékkel, a jelenlegi 
szabadgyorsításos vizsgálati 
módszerekkel.

Or. en

Indokolás

Az OBD nem garantált módszere a kipufogógáz-kibocsátás ellenőrzésének; ezért a 
kibocsátást a kipufogócsövön keresztüli méréssel kell ellenőrizni. A NOx különösen a 
dízelmotoros járműveknél jelent problémát, amelyek esetében az alacsony füstölési szintek 
általában magas NOx-szintet generálnak. A részecskeszűrővel ellátott dízeljárművek esetében 
lényeges a részecskék szintjének és nem pedig átlátszatlanságának mérése. A harmonizált és 
pontos mérések biztosítása érdekében mérni kell a motor hőmérsékletét és fordulatszámát is a 
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járműgyártók tesztelési feltételeivel összhangban.

Módosítás 109
Wim van de Camp

Rendeletre irányuló javaslat
Műszaki rész – V melléklet – 10 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A lengéscsillapítók hatékonyságát 
vizsgáló készülék;

(10) A lengéscsillapító-vizsgáló 
berendezés a gépjármű 
kerékfelfüggesztésének rezgései által 
keltett energia elnyelését méri a gépjármű 
kerékfelfüggesztési rendszeralkatrészei 
hatékonyságának ellenőrzése érdekében.

Or. en

Indokolás

A jármű lengéscsillapítójának hatékonyságát csak a lengéscsillapító-vizsgáló berendezés 
használatával lehet tárgyilagosan mérni, a járműgyártók által megjelölt csillapítási értékek 
használata mellett, amennyiben ezek gyártók által megadott értékek meghaladják a 
csillapítási hányados 0,1-es általános határértékét.


