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RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat naprakész, összehangolt szabályokat határoz meg a közúti biztonság fokozása és a 
környezetvédelem javítása érdekében a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki 
vizsgálata tekintetében. A javaslat szándéka annak elősegítése, hogy a közlekedésbiztonsággal 
kapcsolatos uniós politikai iránymutatásnak megfelelően 2020-ig felére csökkenjen a halálos 
kimenetelű közúti balesetek száma. A javaslat továbbá igyekszik hozzájárulni a járművek 
nem megfelelő karbantartása miatt keletkező károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez.

A vélemény előadója támogatja ezeket a kiemelt célokat, és tekintettel a tagállami 
gyakorlatok különbözőségére, támogatja a szubszidiaritás elvével összhangban 
megvalósítandó célzott harmonizációt, ezért kétli, hogy e célra egy rendelet lenne a megfelelő 
eszköz, amely kevesebb mozgásteret hagy a szabályozás tagállami szintű kiigazítására.

A vélemény előadója úgy véli továbbá, hogy a halálos kimenetelű közúti balesetek számának 
csökkentésére irányuló célkitűzést az arányosság megőrzése mellett kellene teljesíteni, ennek 
megfelelően a szilárd tényekre alapozott, megfelelő megoldásokat támogatja. Ezzel 
kapcsolatban fel kívánja hívni a figyelmet azokra a bizonytalanságokra, amelyeket az Európai 
Parlament Hatásvizsgálati Osztálya emelt ki: „Azt az alapfeltételezést, miszerint a jobb és 
gyakoribb műszaki ellenőrzések eredményeképpen a járművek kevesebbszer hibásodnának 
meg, nem támasztják alá bizonyítékok."  

A vélemény előadója azt is megjegyzi, hogy a 2009/40/EK irányelvhez képest a javaslat 
hatálya új járműkategóriákra is kiterjed, többek között a motorkerékpárokra és a 
segédmotoros kerékpárokra, a könnyű, legfeljebb 3,5 tonnás pótkocsikra és a 40 km/h-t 
meghaladó tervezési sebességű traktorokra. A javaslat a régebbi járművek és a magas 
kilométerszámot futott járművek esetében is növeli az ellenőrzés gyakoriságát. 

A vélemény előadója nem tesz javaslatot sem a jogszabálytervezet formájának vagy 
hatályának, sem a vizsgálati időszakok módosítására, mivel e kérdésekkel az illetékes 
bizottság foglalkozik, ehelyett inkább az egységes piaccal kapcsolatos ügyekre összpontosít. 
Az IMCO bizottság szemszögéből a legfontosabb kérdések az alábbiak:

1. Hogyan határozzuk meg a „műszaki vizsgálatot”?

A vélemény előadója javasolja a műszaki vizsgálat meghatározásának módosítását, amely 
jelenlegi formájában alkalmat adhat a visszaélésre a határokon átnyúló verseny korlátozása 
érdekében a használt járművek kereskedelme terén. A bizottsági javaslatban szereplő 
meghatározás jogi bizonytalanságot eredményez, mert az általános meghatározásban újra 
megfogalmazza azt a követelményt, hogy a vizsgálatot általánosan a típus-jóváhagyási 
követelmények szerint kell végezni, holott az idevágó típus-jóváhagyási követelményeket a 
mellékletek részletesen meghatározzák.  Ebből az következik, hogy a jármű minden 
alkatrészét lehet külön vizsgálni, mivel minden járműalkatrész tekintetében meg lehet 
különböztetni biztonsági szempontot.  Vizsgálni azonban csak azokat indokolt, amelyek a 
biztonság és károsanyag-kibocsátás tekintetében típusjóváhagyást kaptak.  Aggályos, hogy 
néhány piaci szereplő kihasználhatja ezt a kiskaput a hazai használtautó-piac védelmére, és ok 
nélkül eredménytelennek minősítheti a műszaki vizsgálatot. 
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2. A futásteljesítmény-hamisítás azonosítására és megelőzésre vonatkozó intézkedések 

A fogyasztói piacok eredménytáblájában az összes termék közül immár három éve a használt 
autók szerepelnek a legalacsonyabb piaci teljesítménnyel, a bizalom tekintetében pedig 
kifejezetten a legrosszabb besorolásban vannak. A vélemény előadója ezért javasolja az 
intézkedések megerősítését a kilométer-számláló visszaállításával történő csalások elleni 
küzdelem érdekében, az elektronikus járműinformációs platform hatályának kiterjesztése 
révén, hogy az internetes platform tartalmazza a járművek által futott kilométereket is. A 
vélemény előadóját aggasztja továbbá, hogy a bizottsági javaslat tiltja a kilométer-számláló 
állásának bármiféle korrekcióját, beleértve azokat a felfelé történő kiigazításokat is, amelyek 
segítségével elkerülhető lenne, hogy az érintett járműveknek indokolatlanul csökkenjen a 
piaci értéke.

3. Hozzáférés a műszaki vizsgálatok eredményeihez és a műszaki információkhoz, 
valamint a műszaki vizsgálat céljára használt berendezésekre vonatkozó 
minimumkövetelmények

A rendelet lehetőséget teremt az uniós szinten összehangolt adatcsererendszer bevezetésére, 
amelynek segítségével az időszakos műszaki vizsgálatot végző állomások hozzáférnének a 
gépjárművekre vonatkozó javítási és karbantartási adatokhoz. A vélemény előadója azonban 
úgy véli, hogy ehhez az adatbázishoz nem csak az illetékes hatóságoknak és az időszakos 
műszaki vizsgálatot végző állomásoknak kell hozzáférést biztosítani. Az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében javasolja, hogy a szervizberendezések gyártóinak is 
legyen hozzáférésük, hogy az adatok ismeretében hatékony és versenyképes vizsgálati 
berendezéseket tervezhessenek és gyárthassanak. A vélemény előadója javasolja továbbá, 
hogy tegyenek lehetővé alternatív vizsgálati eljárásokat, amelyek létfontosságúak lehetnek a 
nehezen vizsgálható gépjárművek költséghatékony vizsgálatának elősegítéséhez. 

4. Kivételek

A vélemény előadója örömmel veszi tudomásul, hogy a muzeális jellegű gépjárművek kivételt 
képeznek. Azonban úgy véli, hogy ezek meghatározása túlzottan korlátozó, és javasolja, hogy 
helyette csupán a gépjármű korára vonatkozó követelmény szerepeljen. Javasolja továbbá, 
hogy tartsák fenn a tagállamok mérlegelési jogkörét arra vonatkozóan, hogy – a jelenlegi 
gyakorlattal összhangban – egyes járműveket mentesíthessenek a rendelet hatálya alól.

5. Kölcsönös elismerés

A műszaki vizsgálat kapcsolódik a gépjárművek újbóli nyilvántartásba vételéhez, mivel a 
időszakos műszaki vizsgálat fokozottabb uniós harmonizációjának egyszerűsítenie kell az 
egyik tagállam után egy másikban történő újbóli nyilvántartásba vételt. A vélemény előadója 
ennek megfelelően javaslatot tesz az időszakos műszaki vizsgálati bizonyítványok kötelező 
kölcsönös elismerésére Unió-szerte.

6. Felülvizsgálat és nyomon követés
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Az egységes piac további erősítése érdekében a vélemény előadója új felülvizsgálati 
záradékot javasol annak érdekében, hogy a javaslat elfogadását követő ötödik évben 
megvizsgálják, milyen lehetőségek rejlenek az időszakos műszaki vizsgálatok eredményei 
tagállamok közti cseréjének elősegítésében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
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) A vizsgálat eredményeinek megfelelő 
nyomon követése érdekében minden egyes 
műszaki vizsgálat után műszaki vizsgálati 
bizonyítványt kell kiállítani és 
elektronikus formában is létrehozni,
amelyeken a jármű azonosítására szolgáló 
adatokat ugyanolyan részletesen fel kell 
tüntetni, mint amilyen részletesen az 
eredeti vizsgálati bizonyítványon 
szerepelnek. Ezenfelül a tagállamok az 
említett információkat összegyűjtik és
központi adatbázisban tárolják
biztosítandó, hogy az időszakos műszaki 
ellenőrzések eredményeinek hitelessége 
könnyen ellenőrizhető legyen.

Or. en

Indokolás

A műszaki vizsgálati bizonyítványt ezentúl kinyomtatott és elektronikus formában is ki kell 
adni a hamisítás és rongálás megakadályozása és az információcsere megkönnyítése 
érdekében, ami lehetővé teszi az elektronikus járműinformációs platform megvalósítását.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A kilométer-számlálóval történő 
csalás vélhetően a használtgépkocsi-
eladások 5–12%-át érinti, így évente több 
milliárd eurós, igen jelentős költséget okoz 
a társadalomnak, és a járművek műszaki 
állapotának téves értékeléséhez vezet. A 
kilométer-számláló visszaállítása elleni 
fellépés keretében a futott kilométerek 
számának a műszaki vizsgálati 
bizonyítványban való rögzítése, és ezzel 
egyidejűleg az előző műszaki vizsgálatról 
szóló bizonyítvány bemutatására 
vonatkozó kötelezettség meg fogja 
könnyíteni a kilométer-számláló 
megrongálásának vagy manipulációjának 
felderítését. A kilométer-számláló 
visszaállítását ezenfelül rendszerszerűbben
kell büntetéssel sújtható 
bűncselekménynek minősíteni.

(23) A kilométer-számlálóval történő 
csalás vélhetően a használtgépkocsi-
eladások 5–12%-át érinti, így évente több 
milliárd eurós, igen jelentős költséget okoz 
a társadalomnak, és a járművek műszaki 
állapotának téves értékeléséhez vezet. A 
kilométer-számláló visszaállítása elleni 
fellépés keretében a futott kilométerek 
számának a műszaki vizsgálati 
bizonyítványban való rögzítése, és ezzel 
egyidejűleg az előző műszaki vizsgálatról 
szóló bizonyítvány bemutatására 
vonatkozó kötelezettség meg fogja 
könnyíteni a kilométer-számláló 
megrongálásának vagy manipulációjának 
felderítését, és tovább javítja az egységes 
piac működését a használt autók 
határokon átnyúló kereskedelme 
tekintetében. Valójában „A piacok 
megfelelő működésének biztosítása a 
fogyasztók számára” – a fogyasztói piacok 
eredménytáblája 2012. évre vonatkozó, 
nyolcadik kiadásában ez a szegmens 
immár harmadik éve a legalacsonyabb 
piaci teljesítménnyel szerepel, a bizalom 
tekintetében pedig kifejezetten a 
legrosszabb besorolásban. A kilométer-
számláló visszaállítását ezenfelül
módszeresebben kell büntetéssel sújtható 
bűncselekménynek minősíteni.

Or. en

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „muzeális jellegű gépjármű”: bármely,
az összes következő feltételt teljesítő 
gépjármű:

7. „muzeális jellegű gépjármű”: bármely
gépjármű, amelyet legalább harminc évvel 
korábban gyártottak vagy vettek először 
nyilvántartásba, és amelyet a 
nyilvántartásba vételért felelős tagállami 
illetékes hatóságok muzeális jellegűnek 
tekintenek;

Or. en

Indokolás

A Bizottság meghatározása szükségtelenül részletes, és azt eredményezné, hogy sok jármű 
indokolatlanul a rendelet hatálya alá tartozna. Ha a pusztán a korra vonatkozó követelmény 
meghatározása mellett a további részletek meghatározását a tagállami hatóságokra hagyjuk, 
az biztosítja a rugalmasságot, és összhangban áll a jelenlegi gyakorlattal.

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– legalább 30 évvel ezelőtt gyártották, törölve

Or. en

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– karbantartásához olyan 
cserealkatrészeket használnak, amelyek 
híven tükrözik a jármű eredeti 
alkatrészeit;

törölve

Or. en
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Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– fő alkatrészein (például a motor, a 
fékek, a kormány vagy a felfüggesztés) 
nem hajtottak végre változtatást, valamint

törölve

Or. en

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– megjelenése nem változott. törölve

Or. en

Módosítás 8
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. „időszakos műszaki vizsgálat”: e 
rendelet II. és III. mellékletével 
összhangban végzett ellenőrzés annak 
biztosítása érdekében, hogy a gépjármű 
biztonságosan használható legyen a 
közutakon és megfeleljen a
környezetvédelmi előírásoknak;

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslatban szereplő meghatározás jogi bizonytalanságot eredményez, mert az 
általános meghatározásban újra megfogalmazza azt a követelményt, hogy a vizsgálatot 
általánosan a típus-jóváhagyási követelmények szerint kell végezni, holott az idevágó (a 
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biztonságosság és a károsanyag-kibocsátás ellenőrzésére szolgáló) típus-jóváhagyási 
követelményeket e rendelet mellékletei részletesen meghatározzák. E módosítás nélkül 
bármely típusjóváhagyással rendelkező járműalkatrész kiválasztható lenne biztonsági 
vizsgálatra, amely következésképpen az egész járműre vonatkozóan eredménytelenül 
végződne – indokolatlanul.

Módosítás 9
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, 
a vizsgálati berendezések gyártói és adott 
esetben az illetékes hatóságok 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

Indokolás

Az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében e módosítással arra teszünk javaslatot, 
hogy a vizsgálati berendezések gyártói is élvezhessék az időszakos műszaki vizsgálatokkal 
kapcsolatos műszaki adatokhoz való hozzáférés előnyeit, hogy az adatok ismeretében 
hatékony és versenyképes vizsgálati berendezéseket tervezhessenek és gyárthassanak. 
Léteznek aggályok arra vonatkozóan, hogy az I. mellékletre való hivatkozás aránytalanul 
megnöveli a gyártókkal szembeni, tájékoztatásra vonatkozó követelményeket, mivel az I. 
melléklet sokkal átfogóbb, mint az időszakos műszaki vizsgálatokhoz jelenleg szükséges 
követelmények. Ennek megfelelően további változtatások javasolhatók az e 
véleménytervezethez benyújtandó módosításokkal.

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Egy gépjármű újbóli nyilvántartásba 
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vétele iránti kérelem beérkezése esetén, ha 
a gépjármű másik tagállamból származik, 
a nyilvántartó hatóságok elismerik a 
gépjármű műszaki vizsgálati 
bizonyítványát, ha érvényességét az újbóli 
nyilvántartásba vételkor ellenőrizték. Az 
elismerés ugyanarra az időszakra szól, 
mint a bizonyítvány eredeti érvényessége, 
kivéve, ha a bizonyítvány eredeti 
érvényessége meghaladja az újbóli 
nyilvántartásba vétel tagállamában 
alkalmazott, törvényes maximális 
időtartamot. Ebben az esetben az 
érvényességet lefelé kell kiigazítani, és 
attól az időponttól kezdve kell kiszámítani, 
amikor a gépjármű megkapta az eredeti 
műszaki vizsgálati bizonyítványát. E 
rendelet hatálybalépésének időpontja előtt 
a tagállamok tájékoztatják egymást az 
illetékes hatóságaik által elismert műszaki 
vizsgálati bizonyítvány formátumáról és 
arról, hogy hogyan ellenőrizendő a 
bizonyítvány eredetisége.

Or. en

Indokolás

Hogy megkönnyítsük a gépjárművek újbóli nyilvántartásba vételét Unió-szerte, e módosítás 
bevezeti a műszaki vizsgálati bizonyítványok tagállamok közötti kölcsönös elismerésének 
rendszerét, e rendelet alkalmazásának időpontjából kezdődő hatállyal.

Módosítás 11
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.

(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.
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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.

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 
központi adatbázisban megőrzi.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az információcsere megkönnyítése, ami lehetővé teszi az elektronikus 
járműinformációs platform megvalósítását.

Módosítás 12
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 egy olyan 
módszer bevezetésének 
megvalósíthatóságát, költségeit és 
előnyeit, amely elősegíti a gépjárművek
műszaki vizsgálatának eredményeivel, a 
kilométer-számláló állásának 
ellenőrzésével és a gépjárművek 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos
információkhoz való hozzáférést a 
járművek műszaki vizsgálatáért, 
nyilvántartásba vételéért és jóváhagyásáért 
felelős tagállami illetékes hatóságok, a 
műszaki vizsgálóállomások és a 
járműgyártók számára. A Bizottság 
felhasználja a nyilvánosság számára 
elérhető adatok tekintetében létező 
informatikai megoldásokat.

Or. en

Indokolás

E módosítás javasolja, hogy a költségek lehető legalacsonyabbra szorítása és az átfedések 
elkerülése érdekében vizsgálják meg a vizsgálati eredményekhez való kölcsönös hozzáférés 
lehetőségeit Unió-szerte, építve azokra az információkra, amelyeket több tagállam jelenleg is 
elérhetővé tesz az interneten. Más tagállamokban az illetékes hatóságoknak már van 
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hozzáférésük ezen információkhoz, a megvalósíthatósági tanulmánynak pedig arra kell 
összpontosítania, hogy milyen minimális adatok szükségesek.

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
Jelentéstétel

A Bizottság [az ezen irányelv kihirdetését 
követő öt éven] belül jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé ezen 
irányelv végrehajtásáról és hatásairól, 
mindenekelőtt arról, ami a hatályra és a 
vizsgálatok gyakoriságára irányuló 
rendelkezések hatékonyságát, valamint a 
15. cikkben említett elektronikus 
járműinformációs platform 
megvalósíthatóságára és bevezetésére 
irányuló vizsgálatok eredményeit, illetve a 
műszaki vizsgálati bizonyítványok 
kölcsönös elismerésének végrehajtását 
illeti. A jelentésben elemzi azt is, hogy –
mindenekelőtt a műszaki fejlődés és 
gyakorlat fényében – szükség van-e a 
mellékletek naprakésszé tételére. A 
jelentést a 16. cikkben említett 
bizottsággal való konzultációt követően 
kell benyújtani, és adott esetben 
jogalkotási javaslatot kell csatolni hozzá.

Or. en

Indokolás

A javasolt felülvizsgálati záradék olyan felülvizsgálati mechanizmus, amely biztosítja a 
javasolt rendelet hatékony végrehajtását és azt, hogy a fogyasztóknak és a vállalkozásoknak a 
lehető legnagyobb haszna származzék belőle az egységes piacon.

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden tagállam megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a kilométer-számláló 
manipulációja vagy megrongálása 
bűncselekménynek minősüljön, és 
hatékony, arányos, visszatartó erejű és 
megkülönböztetéstől mentes büntetésekkel 
büntethető legyen.

(2) Minden tagállam megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a kilométer-számláló 
manipulációja vagy megrongálása 
bűncselekménynek minősüljön, és 
hatékony, arányos, visszatartó erejű és 
megkülönböztetéstől mentes büntetésekkel 
büntethető legyen, kivéve a kilométer-
számlálók állásának olyan felfelé történő 
kiigazítását, amelyet a műszaki 
vizsgálóállomás vagy az illetékes hatóság 
engedélyezett a számláló korábbi 
jogellenes manipulációjának kijavítása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

E módosítás biztosítja, hogy a gépjárművek jogellenesen manipulált kilométer-számlálói 
törvényesen kiigazíthatók legyenek a műszaki vizsgálóállomások vagy az illetékes hatóságok 
által annak biztosítása érdekében, hogy az érintett gépjárművek ne menjenek veszendőbe, és a 
későbbiekben elvégezhető legyen rajtuk az időszakos műszaki vizsgálat.

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 rész – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Abban a kivételes helyzetben, amikor a 
gépjármű sajátos kialakítása miatt az e 
mellékletben rögzített vizsgálati módszerek 
nem alkalmazhatók, a vizsgálatot a 
tagállam illetékes hatóságai által ajánlott 
alternatív vizsgálati módszerek szerint 
végzik. Bármely, e mellékletben nem 
szereplő vizsgálati módszert a megfelelő 
illetékes hatóságnak írásban jóvá kell 
hagynia.

Or. en
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Indokolás

Egyes gépjárművek, például a gyors traktorok és a kiegészítő berendezéssel felszerelt 
gépjárművek műszaki vizsgálatát különösen nehéz lehet elvégezni különleges kialakításuk 
miatt, vagy azért, mert a műszaki vizsgálóállomás olyan messze található, hogy néhány ritka 
gépjármű berendezéseinek korszerűsítése aránytalanul magas költségekkel járna.  Ezért 
biztosítani kell alternatív és nem szabványos vizsgálati módszereket is, azonban az illetékes 
hatóságnak ezeket egyértelműen jóvá kell hagynia.


