
DT\857524HU.doc PE458.653v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

15.2.2011

MUNKADOKUMENTUM
a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok 
jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló rendeletre irányuló javaslatról 
COM(2010)0542

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó : Wim van de Camp



PE458.653v01-00 2/9 DT\857524HU.doc

HU

I. Bevezetés

A javaslattal az Európai Bizottság célja az, hogy egyszerűsödjön a hatályos jogi 
keretrendszer, valamint új adminisztratív és technikai követelmények jöjjenek létre, például a 
környezetvédelmi és biztonsági szempontokra, valamint a piacfelügyeletre vonatkozóan. A 
javaslat az „L kategóriájú járművek” közé tartozó különféle járműtípusok széles körére 
kiterjed, így például a villamos kerékpárokra, a két- vagy háromkerekű segédmotoros 
kerékpárokra, a két- vagy háromkerekű motorkerékpárokra és az oldalkocsis 
motorkerékpárokra. Az ebbe a „könnyű” kategóriába tartozó négykerekű járművek kvadként, 
terepjáróként (all-terrain vehicle, ATV) és mopedautóként ismertek. Az EU-ban jelenleg 
forgalomban lévő, L kategóriájú járművek száma a becslések szerint meghaladja a 30 millió 
darabot. 

II. Munkahelyek és válság

Az L kategóriájú járművekkel foglalkozó iparágak legnagyobb ágazatát a motorral hajtott 
kétkerekű járművek szegmense jelenti (motorral hajtott kétkerekű járművek: 
motorkerékpárok, segédmotoros kerékpárok és robogók). 2007-ben a motorral hajtott 
kétkerekű járművek európai piaca 2,7 millió járművet tett ki. Az EU 1,136 millió 
motorkerékpárt és robogót gyártott, amelyből 4,1 milliárd EUR bevétel származott. A 
becslések szerint körülbelül 100, motorral hajtott kétkerekű járművet gyártó cég van az EU-
ban, amelyek fele európai társaságok tulajdonában van. Az iparág körülbelül 500 beszállítója 
1,6 milliárd EUR értékben állít elő termékeket. Az értékesítési, karbantartási és javítási ágazat 
az iparág teljes forgalmának körülbelül 72%-át teszi ki. Az iparág (így a beszállítók, a 
gyártók, a forgalmazók és a javítást végzők) által foglalkoztatottak teljes száma a becslések 
szerint 184 000 fő.1

Az autóiparhoz viszonyítva a motorral hajtott kétkerekű járműveket gyártó ipar kisebb, 
fragmentáltabb és diverzifikáltabb. Egyre nő a Kínából és az ázsiai országokból érkező 
behozatal mértéke. Az EU legnagyobb exportpiacát az Egyesült Államok jelenti. A gazdasági 
válság a motorral hajtott kétkerekű járműveket gyártó ipart is sújtotta. A 2009-re és 2010-re 
vonatkozó adatok megerősítik a kedvezőtlen piaci tendenciát (-25%).

III. Az L kategóriájú járművek jóváhagyására vonatkozó javaslat

A gyártók a nemzeti típusjóváhagyó hatóságtól kaphatnak jóváhagyást az L kategóriájú új 
járművekre, illetve az ilyen kategóriájú járművekben való felhasználásra szánt új 
rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységre. Amennyiben a műszaki 
követelmények teljesülnek, a gyártó anélkül hozhatja forgalomba a járművet szerte az EU-
ban, hogy további vizsgálatokra vagy ellenőrzésekre volna szükség. A nyilvántartásba vételt a 
megfelelőségi nyilatkozat egyszerű bemutatása ellenében meg kell tenni. 

Az L kategóriájú járművekre vonatkozó hatályos típus-jóváhagyási követelményeket 
aktualizálni kell. Következésképpen e javaslat a 2002/24/EK irányelvet és több különböző 
kapcsolódó irányelvet is hatályon kívül helyez és felvált. Emellett három, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus tartalmaz majd műszaki előírásokat a környezetvédelmi követelményekre, a 
                                               
1

 A NACE 35.41 szerinti osztályozás a „motorkerékpárok és kerékpárok gyártása” vonatkozásában
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járműbiztonságra és a járműszerkezetre vonatkozóan. A közigazgatási rendelkezéseket egy 
végrehajtási aktus határozza meg. A rendelet hatálybalépésének javasolt napja 2013. január 1-
je.
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IV. Az előadó megjegyzései

1. Általános megjegyzések

Az üzleti vállalkozásokat és a fogyasztókat érintő előnyök
Az előadó határozottan támogatja a javasolt rendelet fő célkitűzéseit, mivel a javasolt rendelet 
előmozdítja a belső piac működését. A szabályozási keretnek meg kell könnyítenie az áruk 
egységes piachoz való hozzáférését, ugyanakkor védelmet kell biztosítania az alapvető 
általános követelmények, például a környezetvédelmi és biztonsági szempontok számára. Ez 
hatékonyabb európai piacfelügyeletet is jelent.1

Megerősített városi mobilitás
Emellett az előadó úgy véli, hogy az L kategóriájú járművekre vonatkozóan javasolt 
követelmények megkönnyíthetik a hatékonyabb, biztonságosabb és tisztább városi 
közlekedésbe való átmenetet.2 Az EU népességének több mint 70%-a él városi területeken. A 
forgalmi dugók, a balesetek és a szennyezés gyakori problémát jelentenek.3 Az előadó 
meggyőződése, hogy az innovatív és a korszerűbb műszaki jellemzőkkel rendelkező két-, 
három- vagy négykerekű járművek jelentős mértékben javíthatnak a városi mobilitáson azzal, 
hogy kevesebb helyet foglalnak, energiatakarékosabbak, gyártásuk és üzemeltetésük kevesebb 
kibocsátással jár, használatuk ugyanakkor hozzájárul az összeköttetés és a termelékenység 
fenntartásához, és élvezetes is. 

Ambiciózus és reális célkitűzések
Az előadó egyértelmű és határozott lépéseket tartalmazó, ambiciózus és átlátható ütemterv 
elfogadását javasolja. Figyelembe véve azonban a jelenlegi gazdasági helyzetet, az 
ütemtervbe bizonyos mértékű rugalmasságot kell beépíteni azért, hogy az iparág 
alkalmazkodni tudjon. Az előadó úgy véli, hogy a javasolt intézkedések többletköltségeit a 
rendelet általános célkitűzéseire figyelemmel kell arányosítani. Ami a kedvező hatásokat 
illeti, a gyors megfelelés ösztönző hatással lehet az innovációra, ami a motorral hajtott 
kétkerekű járműveket gyártó európai ipar versenyelőnyének kialakulásához vezethet.

2. A javasolt rendelet hatálya:

Könnyű, motorral hajtott két-, három és négykerekű járművek
Az L kategóriájú járművek műszaki megoldásai nagyon gyorsan fejlődtek az elmúlt 
évtizedben, és e fejlődés azt idézte elő, hogy bizonyos járművek már nem illeszthetők be a 
megfelelő L járműkategóriába. Ahhoz, hogy biztonságosak legyenek és megfeleljenek a 
vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak, különös jogszabályi követelményekre van szükség 
e járművek vonatkozásában. Az előadó üdvözli a megfelelőbben alkalmazható alkategóriák 
bevezetésével részletesebbé váló járműkategorizálás eredményeként létrejövő nagyobb 
egyértelműséget. Néhány fennmaradó következetlenséget azonban – különösen a bizonyos 
járművek kizárásakor (lásd a 2. cikk (2) bekezdését) – meg kell szüntetni, mivel e 

                                               
1

Lásd a COM(2010)608 dokumentumot: Az egységes piaci intézkedéscsomag felé, 39. javaslat; lásd még az integrált iparpolitikáról szóló 
COM(2010) 614 közleményt
2

A levegőminőséggel kapcsolatos európai stratégiával (COM(2005) 446) – és a közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos 
európai cselekvési tervvel (COM(2010) 389) is összhangban.
3

 A városi mobilitás cselekvési terve, COM(2009)0490
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következetlenségek ellentmondanak az újraosztályozás céljának.

A rendeletnek a biztonsági, környezetvédelmi és szerkezeti követelményeknek eleget tevő 
valamennyi járműre ki kell terjednie. Következésképpen a javasolt (al)kategóriákat célszerű 
lenne ismételten átgondolni.
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3. Környezetvédelmi intézkedések

A kibocsátáscsökkentés újabb lépései: a Euro 3 normától az Euro 5 és 6 normáig
Mivel az L kategóriájú járművek a közúti szállítás összkilométer-teljesítményének csupán 
3%-át adják, szennyezőanyag-kibocsátásuk aránytalanul nagynak minősül. Az előadó ezért a 
szigorúbb kibocsátási határértékek bevezetését támogatja. Felhívja a gyártókat, hogy a lehető 
leghamarabb igazolják megfelelőségüket. Bizonyos, már most a kínálatukban szereplő L 
kategóriájú járművek eleget tesznek ezeknek a szigorúbb kibocsátási előírásoknak; ezt 
ösztönözni kell. Az előadó azt is elismeri, hogy alkalmazni kell az arányosság elvét, és 
figyelemmel kell lenni az ilyen járművek többsége esetében érvényesülő alacsonyabb
beszerzési költségekre is. Mindenesetre az új kibocsátási határértékek bevezetésének javasolt 
ütemterve lehetővé teszi a további ésszerűsítést (lásd még a (7) bekezdést). 

A tartóssági követelmények és az ökocímkék alkalmazása 
Az előadó meggyőződése, hogy a javasolt intézkedések hozzájárulnak az L kategóriájú 
járművek európai elfogadottságának javulásához. Annak biztosítása érdekében, hogy a 
felelősségeknek és a költségeknek a fogyasztó és gyártó közötti megoszlása tisztességes 
mértékű legyen, a tartóssági követelményeknek a VII. mellékletben megállapított szinten 
célszerű maradniuk. Az előadó üdvözli a járművek ökocímkézésére vonatkozó javaslatot is. 
Az ökocímkézés egyszerű és hatékony eszköz, amely segítséget nyújt a fogyasztónak a 
legenergiatakarékosabb járművek kiválasztásához. 

4. Biztonsági intézkedések

Az L kategóriájú járművek vezetőit a súlyos vagy halásos balesetek sokkal nagyobb 
kockázata fenyegeti, mint a többi jármű vezetőit.  Az EU-25 országaiban a megtett távolság 
esetében 2%-os az L kategóriájú járművek részesedése, a halálos közlekedési balesetek 
esetében ez az arány azonban 16%.1 2008-ban a motorral hajtott kétkerekű járműveken utazók 
közül 5520 személy szenvedett halálos közlekedési balesetet. Más járműtípusokkal 
ellentétben az L kategóriájú járművekre vonatkozó e számadatok változatlanul maradtak, 
illetve kismértékben növekedtek. Noha az előadó a biztonságos közlekedés vonatkozásában 
teljes mértékben elismeri az emberi viselkedés és az útviszonyok hatásának fontosságát, 
eltökélt marad azzal kapcsolatban, hogy a járművek műszaki jellemzőihez kapcsolódó 
biztonsági kérdésekkel megfelelőképpen kell foglalkozni. 

Fejlett fékrendszer kötelező beszerelése
A fejlett fékrendszerek segítséget nyújthatnak az emberi teljesítőképesség korlátaival 
kapcsolatos problémák leküzdéséhez. Az előadó támogatja, hogy valamennyi új 
motorkerékpárt és robogót kötelező legyen megfizethető fejlett fékrendszerekkel ellátni: 
blokkolásgátló fékrendszerekkel (ABS) vagy kombinált fékrendszerrel (CBS) valamennyi új 
L3e-A1 (kis teljesítményű) motorkerékpárt és ABS-sel valamennyi új L3e-A2 és L3e-A3 
(közepes és nagy teljesítményű) motorkerékpárt. A kutatások szerint a motokerékpárosok által 
elszenvedett halálos balesetekre vonatkozó éves számadatok tíz év távlatában 20%-kal 
csökkennének, ha kötelezővé válna az ABS. Az ABS kötelezővé tétele csökkentené a 
balesetek számát is, és enyhítené a súlyos sérülések elszenvedésének kockázatát.

                                               
1

 ETSC, 2007 
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A fogyasztók részéről tapasztalható ellenállás esetében a nagy költségek, és az a vélemény is 
tényezőként merült fel, hogy az ABS csökkentheti a motorkerékpározás sportos jellegét. 
Emiatt az önkéntességen alapuló megközelítés nem elegendő az ABS bevezetésének
biztosításához. Az ABS-beszállítók azonban jelezték, hogy a gyártási volumen növekedése 
esetén az ilyen rendszerek ára akár 100 euróra is csökkenhet. Emellett a járművezetőket is fel 
kell világosítani az ilyen rendszerek használatáról és előnyeiről. 

Az előadó felszólítja az iparágat, hogy a lehető leghamarabb valamennyi motorkerékpár-
kategóriában vegye fel az ABS-t a választható tartozékok kínálatába, továbbá ösztönözze a 
fogyasztókat az ABS-sel ellátott motorkerékpárok vásárlására. Az eladó – amennyiben
megvalósítható – fontolóra venné a fejlett fékrendszerek kötelező bevezetése határidejének (a 
javaslatban 2017. január 1-je szerepel) előrehozatalát. Megállapítja azt is, hogy bizonyos 
motorkerékpárok terepen való használatával nem mindig összeegyeztethető a fejlett 
blokkolásgátló rendszerek alkalmazása. Ezt a problémát egy kikapcsoló mechanizmussal 
lehetne megoldani.  

Automatikus fényszóró-bekapcsolás
A beszámolók szerint a nappal és este bekövetkező ütközések esetében egyaránt gyakori ok 
az, hogy nem veszik észre a motoros kétkerekű járművet. Az automatikus fényszóró-
bekapcsolásra vonatkozó önkéntes iparági megállapodás sajnos nem terjed ki az egyre 
növekvő számú, olcsó, importból származó, motoros kétkerekű járművekre. Emellett 
valamennyi új autómodellt felszerelik nappali menetjelző lámpával1, ami a bekapcsolt 
fényszóró nélkül közlekedőket viszonylag még láthatatlanabbá teszi. Az előadó ezért üdvözli 
azt a javaslatot, hogy a motoros kétkerekű járművek láthatóságát a fényszórók automatikus 
bekapcsolásával javítsák. Lehetővé kell tenni a fényszórónak a javítási és karbantartási 
munkák elvégzésének idejére való kikapcsolását.

Szakszerűtlen beavatkozás elleni intézkedések
Az előadó megállapítja, hogy a motorkerékpáros közösségben jelentős hagyománya van 
annak, hogy a járműveket a teljesítmény fokozása érdekében módosítják. Ennek 
megakadályozása sok-sok tapasztalt motorost hátrányosan érintene. Ezért továbbra is a 
tagállamok mérlegelési jogkörébe kell tartoznia annak, hogy miként ítélik meg az ilyen 
módosításokat. Az előadó ugyanakkor felszólít az arra irányuló beavatkozások elleni szigorú 
fellépésre, hogy a járművek legnagyobb sebességét a károsanyag-kibocsátás, az üzemanyag-
fogyasztás és a biztonság rovására illegálisan növeljék meg. Ez a többségükben a fiatalok által 
használt olcsó mopedeket, robogókat és kvadokat érinti leginkább. A beavatkozások 
korlátozására irányuló műszaki intézkedésekhez a rendőri hatóságok által végrehajtott 
rendszeres, véletlenszerű helyszíni ellenőrzéseknek kell társulniuk.

5. Egyéb műszaki követelmények 

A kis sorozatban gyártott és egyedi járművek jóváhagyása 

A Bizottság a kis sorozatban gyártott járművekre vonatkozó egyszerűsített eljárásokat a 
nagyon korlátozott számú járművek gyártásának eseteire szűkíti (III. melléklet). Az előadó 
                                               
1 2008/89/EK irányelv. 2011 február 7-től valamennyi új típusú személygépkocsit és kisáruszállítót fel kell szerelni nappali 
menetjelző lámpával. A tehergépjárműveket és buszokat 2012 augusztusától kell hasonlóképpen felszerelni.
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támogatja az L kategóriájú járművek nagy választékát és az ágazatban tevékenykedő kis- és 
középvállalkozásokat (kkv). Ezért megvizsgálja, hogy a valamennyi L kategóriájú jármú kis 
gyártási sorozatára jelenleg vonatkozó 200 darabos korlátozással kapcsolatban javasolt 
módosításokra feltétlen szükség van-e. Az előadó a kis sorozatokra vonatkozó 
rendelkezésekkel való visszaélések megelőzése érdekében javasolja az egyéb lehetőségek –
azaz a szigorúbb piacfelügyelet – vizsgálatát.

Az L kategóriájú járművek esetében sok tulajdonos számára fontos a jármű egyedisége. 
Következésképpen az előadó támogatja az egyedi jóváhagyásra vonatkozó bizottsági 
javaslatot (42. cikk).

A fedélzeti diagnosztikai rendszerek kötelező bevezetése
A fedélzeti diagnosztikai rendszerek könnyen hozzáférhetővé tudják tenni a motor- és 
járművezérlésre (azaz a kibocsátásokra) vonatkozó információkat, hogy a jármű hatékonyan 
és eredményesen javítható legyen. Noha az előadó elvben egyetért a fedélzeti diagnosztikai 
rendszerek kötelező bevezetésével kapcsolatban javasolt fokozatos megközelítéssel, 
megkérdőjelezi a fedélzeti diagnosztikai rendszerek L1 és L2 kategóriájú mopedeken való 
használatát előíró rendelkezés arányosságát. 

A javítási és karbantartási információk hozzáférhetősége
A javítási és karbantartási információk hozzáférhetősége vonatkozásában az előadó 
határozottan támogat minden olyan intézkedést, amely az egyenlő feltételek biztosítására 
irányul. A „független gazdasági szereplők” vagy a „szerviz ” meghatározása további 
pontosítást tehet szükségessé annak biztosítása érdekében, hogy az egyes járműhasználók és a 
szervizek ésszerű költségek mellett, megfelelőképpen férhessenek hozzá a javítási és 
karbantartási információkhoz.

6. Piacfelügyelet

Annak megelőzése érdekében, hogy nem biztonságos és környezetszennyező járműveket 
hozzanak forgalomba az EU piacain, szigorúbb piacfelügyeletet kell életbe léptetni. A javaslat 
a nemzeti piacfelügyelet megerősítésére, valamint annak biztosítására irányul, hogy EU-szerte 
egységes legyen a beavatkozás és a szabályozás mértéke. Az előadó támogatja ezt a 
megközelítést, valamint a nem megfelelő termékek piacról való eltávolítására irányuló 
intézkedéseket. Európai uniós és nemzeti szinten is hatékony koordinációt és ellenőrzést kell 
megvalósítani annak biztosítása érdekében, hogy a piacfelügyeleti és típusjóváhagyó 
hatóságok eredményesen alkalmazhassák az új intézkedéseket.

7. Ütemezés

A Bizottság által javasolt ambiciózus ütemterv betartása kihívást jelent. A tervek szerint az 
aktuális javaslattal kapcsolatos rendes jogalkotási eljárással párhuzamosan hamarosan 
megkezdődik és 2012 közepéig folytatódik a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal és a 
végrehajtási jogi aktusokkal kapcsolatos komitológiai munka. Emellett a bizottsági javaslat 
meglehetősen összetett határidőcsoportokat alakít ki (2013-tól 2021-ig), amelyek külön-külön 
érintik az új nyilvántartásba vételekre, az új típusjóváhagyásokra és a régi 
típusjóváhagyásokra vonatkozó kibocsátási és biztonsági intézkedéseket. Az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság a közelmúltban szólított fel az ágazat által megvalósítható 
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célkitűzések megállapítására.1

Ahogyan arról már szó esett, az ütemtervnek ambiciózusnak és ésszerűnek kell lennie. A 
műszaki és adminisztratív követelmények időbeni meghatározása alapvető fontosságú annak 
biztosítása szempontjából, hogy elegendő átfutási idő álljon a gyártók rendelkezésére a 
sorozatgyártású járművekkel kapcsolatos megoldások kidolgozására, tesztelésére és 
alkalmazására, valamint a tagállami gyártók és típusjóváhagyó hatóságok számára az új 
adminisztratív rendszerek bevezetésére. Az ütemterv ésszerűsítése érdekében az előadó 
fontolóra venné a rövidebb határidőkre irányuló rendelkezések összegyűjtését és az 
egyszerűsítés hatékonyan történő előírását. Javasolja a kibocsátáscsökkentési fokozatokkal 
kapcsolatos opcionális határidők eltörlését is, ami lehetővé tenné az iparág számára, hogy –
eleget téve a társadalom és a fogyasztók elvárásainak – korábban és önkéntesen vezessen be 
tisztább járműveket. 

                                               
1 EESC, INT/541, Jóváhagyás és piacfelügyelet / L kategóriájú járművek (Előadó: Virgilio Ranocchiari), 2011. január 19.


