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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok 
jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0542),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0317/2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. január 19-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Közlekedési és 
Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A belső piacot olyan átlátható, 
egyszerű és következetes szabályokra kell 
építeni, amelyek jogbiztonságot és 
egyértelműséget szavatolnak, mind a 
vállalkozások, mind a fogyasztók javát 
szolgálva.

                                               
1 HL C …



PE464.815v01-00 6/58 PR\866501HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az EU népességének több mint 70%-
a él városi területeken, miközben az Unió 
GDP-jének 85%-át a városokban állítják 
elő. Európa minden nagyvárosának célja 
a forgalmi dugók, a balesetek és a 
szennyezés csökkentése. A megfelelőbb 
típus-jóváhagyási követelmények 
megkönnyíthetik a hatékonyabb, 
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biztonságosabb és tisztább városi 
közlekedésbe való átmenetet1. Új, 
innovatív és a korszerűbb műszaki 
jellemzőkkel rendelkező két-, három- vagy 
könnyű 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.
1 Lásd még a következő bizottsági 
közleményeket: „A városi mobilitás 
cselekvési terve” (COM(2009)0490), 
„Tematikus stratégia a 
levegőszennyezésről” (COM(2005)0446) 
és „A közúti közlekedésbiztonság európai 
térsége felé: a közlekedésbiztonsággal 
kapcsolatos politikai iránymutatás a 2011 
és 2020 közötti időszakra” 
(COM(2010)0389).

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A jelenlegi gazdasági környezetet, az 
ágazat kapacitásait és szereplőinek 
méretét tekintve az ágazatnak megfelelő 
időt kell biztosítani ahhoz, hogy 
alkalmazkodni tudjon az ezen rendeletben 
meghatározott új előírásokhoz és a 
Bizottságra ruházott műszaki 
specifikációkhoz. A követelmények 
időbeni meghatározása alapvető 
fontosságú annak biztosítása 
szempontjából, hogy elegendő átfutási idő 
álljon a gyártók rendelkezésére a 
sorozatgyártású járművekkel kapcsolatos 
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műszaki megoldások kidolgozására, 
tesztelésére és alkalmazására, valamint a 
tagállami gyártók és típusjóváhagyó 
hatóságok számára a szükséges 
adminisztratív rendszerek bevezetésére.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) Az egyértelműség, a racionalitás és 
az egyszerűsítés érdekében e rendelet nem 
tartalmazhat túl sok végrehajtási fázist a 
szigorúbb kibocsátási szintek és biztonsági 
előírások bevezetése tekintetében. Ezért 
háromlépéses megközelítést kell 
alkalmazni, amelynek végrehajtási 
dátumai: 2014. január 1-je (e rendelet 
hatálybalépését követően), 2017. (2018.) 
január 1-je és 2020. (2021.) január 1-je.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A gyártás megfelelőségét szabályozó 
jogi rendelkezések javításával és a szállítói 
láncban részt vevő gazdasági szereplők 
feladatainak meghatározásával fejleszteni 
kell a piacfelügyeletet a gépjárműiparban 
és különösen az L kategóriájú járművek 
ágazatában. Különösen a típus-jóváhagyási 
és piacfelügyeleti feladatokat ellátó 
tagállami hatóságok szerepét és 

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

felelősségét kell tisztázni, és a járművek 
típusjóváhagyását végző műszaki 
szolgálatok hatáskörével, 
kötelezettségeivel és teljesítményével 
kapcsolatos követelményeket kell 
megszilárdítani. A gépjárműiparra 
vonatkozó jogszabályokban foglalt típus-
jóváhagyási és gyártásmegfelelőségi 
követelmények teljesítése továbbra is a 
típusjóváhagyó hatóságok fő feladata 
marad, míg a piacfelügyeleti hatáskörön 
különböző nemzeti hatóságok 
osztozhatnak. 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.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(17) Hogy általános hatályú 
rendelkezések által kiegészítse, illetve 
módosítsa a jogalkotási aktusok egyes 
nem alapvető fontosságú elemeit, a
Bizottságot fel kell ruházni azzal a 
hatáskörrel, hogy az EUMSZ 290. 
cikkének megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
funkcionális biztonsági és környezeti 
teljesítmény, a vizsgálatok, a javítási és
karbantartási információk 
hozzáférhetősége, valamint a műszaki 
hatóságok kinevezése és a rájuk bízott 
konkrét feladatok kijelölése tekintetében. A 
felhatalmazás a IV. mellékletben 
meghatározott végrehajtási dátumok és a 
VI. mellékletben meghatározott kibocsátási 
határértékek módosítására nem terjed ki. 
Az említett dátumok és határértékek 
módosításait az EUMSz. Az említett 
dátumok és határértékek módosításait az 
EUMSZ 114. cikkének megfelelő rendes 
jogalkotási eljárással kell elfogadni.
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációt folytasson szakértők 
bevonásával is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumok Európai Parlamentnek és 
Tanácsnak történő egyidejű, időben 
történő és megfelelő továbbításáról.

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozóan alkalmazott legutóbbi szövegezéshez 
igazítva.



PR\866501HU.doc 11/58 PE464.815v01-00

HU

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a Szerződés 291. cikkének 
megfelelően végrehajtási aktust fogadjon 
el annak érdekében, hogy megszabja e 
rendelet végrehajtásának egységes 
feltételeit a következők tekintetében: a 
típusjóváhagyás kérelmezése során 
megadandó információk, típus-jóváhagyási 
eljárások, a gyártók által elhelyezett 
kiegészítő táblák mintái, EU-
típusbizonyítványok, a kiadott 
típusjóváhagyások jegyzéke, az EU-
típusjóváhagyások számozási rendszere, 
valamint a gyártás megfelelőségét 
biztosítani hivatott eljárások. A fentiek 
tekintetében egységes végrehajtási 
feltételeket kell meghatározni a tagállamok 
számára a belső piac zökkenőmentes 
működésének biztosítása érdekében, 
azáltal, hogy előmozdítjuk a különböző 
tagállamokban hozott közigazgatási 
határozatok, különösen a 
típusjóváhagyások kölcsönös elismerését 
és a járműgyártók által kiadott 
dokumentumok (különösen a 
megfelelőségi nyilatkozatok) elfogadását.

(18) A Bizottságra végrehajtási hatáskört 
kell ruházni, hogy végrehajtási aktust 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
megszabja e rendelet végrehajtásának 
egységes feltételeit a következők 
tekintetében: a típusjóváhagyás 
kérelmezése során megadandó 
információk, típus-jóváhagyási eljárások, a 
gyártók által elhelyezett kiegészítő táblák 
mintái, EU-típusbizonyítványok, a kiadott 
típusjóváhagyások jegyzéke, az EU-
típusjóváhagyások számozási rendszere, 
valamint a gyártás megfelelőségét 
biztosítani hivatott eljárások. Ezeket a
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 rendelettel1 összhangban kell 
gyakorolni; A fentiek tekintetében 
egységes végrehajtási feltételeket kell 
meghatározni a tagállamok számára a belső 
piac zökkenőmentes működésének 
biztosítása érdekében, azáltal, hogy 
előmozdítjuk a különböző tagállamokban 
hozott közigazgatási határozatok, 
különösen a típusjóváhagyások kölcsönös 
elismerését és a járműgyártók által kiadott 
dokumentumok (különösen a 
megfelelőségi nyilatkozatok) elfogadását.
1 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Or. en

Indokolás

A végrehajtási aktusokra vonatkozóan alkalmazott legutóbbi szövegezéshez igazítva.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a kizárólag versenyen való használatra 
szánt járművek;

Or. en

Indokolás

Szerkesztési módosítás: a versenyre vonatkozó ezen kivétel felesleges kritériumának törlése.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a kizárólag a fegyveres erők, a 
bűnüldöző szervek, a polgári védelem, a 
tűzoltóság vagy a közműszolgáltatók, 
illetve közszolgáltatások nyújtói általi 
használatra szánt járművek;

Or. en

Indokolás

Pontosítás; a kizárólag közművek és közszolgáltatások céljára szánt járműveket ki kell zárni.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) a kizárólag terepjáró, azaz burkolat 
nélküli utakon való használatra szánt 



PR\866501HU.doc 13/58 PE464.815v01-00

HU

járművek; járművek;

Or. en

Indokolás

Csak a kizárólag terepjáróként való használatra szánt L kategóriájú járműveket kell kizárni a 
rendelet hatálya alól.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 49 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

azonosításához és járművekbe történő 
beszereléséhez szükséges valamennyi 
információ;

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 50 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

50. ”„független  gazdasági szereplők”: 
azok a hivatalos forgalmazókon és 
szervizeken kívüli természetes vagy jogi 
személyek, amelyek a gépjárművek 
javításában és karbantartásában 
közvetlenül vagy közvetve részt vesznek, 
különösen a járműjavítók, a járműjavító 
felszerelések, eszközök vagy 
pótalkatrészek gyártói vagy forgalmazói, a 
műszaki tájékoztatók megjelentetői, a 
közúti segélyszolgálatok, az ellenőrzési, 
vizsgáztatási és képzési szolgáltatásokat 
kínáló gazdasági szereplők, valamint az 
alternatív üzemanyaggal működő 
járművek berendezéseit gyártók vagy 
beszerelők;

Or. en

Indokolás

A javítási és karbantartási infomációkhoz való megfelelő (ésszerű költségek mellett történő) 
hozzáférést nem csak a „vállalkozások”, hanem minden független gazdasági szereplő 
számára is biztosítani kell.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 50 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50a. „hivatalos forgalmazó vagy szerviz” 
bármely olyan természetes vagy jogi 
személy, amely a járműgyártó 
elosztóhálózatának tagja;

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 53 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

53a. „enduro motorkerékpár”: az L3e-S1 
osztályozási kritériumoknak megfelelő, 
speciális használatú kétkerekű 
motorkerékpár;

Or. en

Indokolás

A mind közúton, mind terepen használt enduro motorkerékpárok speciális alkategóriájának 
bevezetése. 

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 53 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

53b. „terepmotor”: az L3e-S2 osztályozási 
kritériumoknak megfelelő, speciális 
használatú kétkerekű motorkerékpár;

Or. en

Indokolás

A mind közúton, mind terepen használt terepmotorok speciális alkategóriájának bevezetése. 
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 57 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

57a. „négykerekű terepmotor”: az L7Ce 
osztályozási kritériumoknak megfelelő 
jármű;

Or. en

Indokolás

A mind közúton, mind terepen használt négykerekű terepmotorok (ATV-k) speciális 
alkategóriájának bevezetése. 

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A1 járművek (kis teljesítményű 
motorkerékpárok);

– L3e - A1 járművek (kis teljesítményű 
motorkerékpárok);

Or. en

Indokolás

Szerkesztési módosítás.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A2 járművek (közepes teljesítményű 
motorkerékpárok);

– L3e - A2 járművek (közepes 
teljesítményű motorkerékpárok);

Or. en
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Indokolás

Szerkesztési módosítás.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A3 járművek (nagy teljesítményű 
motorkerékpárok);

– L3e - A3 járművek (nagy teljesítményű 
motorkerékpárok);

Or. en

Indokolás

Szerkesztési módosítás.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. legnagyobb tervezési járműsebesség: törölve
– legfeljebb 130 km/h,
– nagyobb, mint 130 km/h;

Or. en

Indokolás

Míg a jármű tervezett legnagyobb sebessége a kibocsátás vizsgálata szempontjából 
jelentőséggel bír, a járműtípus besorolása szempontjából lényegtelen. Továbbá ez a kritérium 
nem képezi az I. melléklet részét.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. speciális felhasználás:
– L3e - S1 járművek (enduro 
motorkerékpárok) 
– L3e - S2 járművek (terepmotorok)

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. L5Ae járművek (triciklik); A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.

Or. en

Indokolás

Szerkesztési módosítás.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – e pont – ii pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.

Or. en

Indokolás

Szerkesztési módosítás.
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Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – g pont – ii pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Szerkesztési módosítás.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – g pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. L7Ce járművek (négykerekű 
terepmotorok);

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az L1e kategóriára az L1Ae és L1Be 
alkategóriáival együtt, valamint az L3e 
kategóriára az L3e - A1, L3e - A2, L3e -
A3, L3Ae - S1 és L3Ae - S2 alkategóriáival 
együtt;

Or. en
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) az L6e kategóriára, az L6Ae és 
L6Be alkategóriáival együtt, valamint az 
L7e kategóriára az L7Ae, L7Be és L7Ce
alkategóriáival együtt;

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A gyártók piacfelügyeleti célokra is
felhatalmaznak képviselőt, aki lehet a
harmadik bekezdésben említett képviselő, 
vagy egy további épviselő is.

Or. en

Indokolás

A kereszthivatkozás pontosítása.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ha az importőr úgy véli vagy okkal 
feltételezi, hogy egy jármű, rendszer, 
alkatrész vagy önálló műszaki egység nem 
felel meg e rendelet követelményeinek, 
különösen a vonatkozó 

3. Ha az importőr úgy véli vagy okkal 
feltételezi, hogy egy jármű, rendszer, 
alkatrész vagy önálló műszaki egység nem 
felel meg e rendelet követelményeinek, 
különösen a vonatkozó 
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típusjóváhagyásnak, akkor addig nem 
értékesítheti és nem veheti nyilvántartásba 
az érintett járművet, rendszert, alkatrészt 
vagy önálló műszaki egységet, amíg annak 
megfelelősége nem biztosított. Továbbá, ha 
úgy véli vagy okkal felételezi, hogy a 
jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló 
műszaki egység kockázatot jelent, 
tájékoztatja erről a gyártót, valamint a 
piacfelügyeleti és jóváhagyó hatóságokat.

típusjóváhagyásnak, akkor kapcsolatba 
kell lépnie az illetékes hatóságokkal, és
addig nem értékesítheti és nem veheti 
nyilvántartásba az érintett járművet, 
rendszert, alkatrészt vagy önálló műszaki 
egységet, amíg az illetékes hatóságok nem 
igazolják számára, hogy a kérdéses jármű, 
rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki 
egység megfelel a rendelet 
követelményeinek. Továbbá, ha úgy véli 
vagy okkal felételezi, hogy a jármű, 
rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki 
egység kockázatot jelent, tájékoztatja erről 
a gyártót, valamint a piacfelügyeleti és 
jóváhagyó hatóságokat.

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az erőátviteli rendszer módosítása esetén a járműnek továbbra is ugyanazon előírásoknak 
kell megfelelnie, mint amelyek az eredeti jármű forgalomba helyezésekor hatályban voltak.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A 82. cikk második albekezdésében 
említett időpont után három évvel minden
L2e, L3e, L4e, L5e, L6Ae és L7Ae 
alkategóriájú új járművet fel kell szerelni a 
fedélzeti diagnosztikai rendszer első 
fázisával (OBD I), amely megfigyeli és 
kijelzi az áramkör folytonosságát, a 
rövidzárlatokat, az áramkörszakadást, 
illetve a motor- és a járművezérlő 
rendszerek áramköri racionalitását.

Or. en

Indokolás

Míg e rendelet hatálybalépésére vonatkozóan javasolt időpontot (82. cikk (2) bekezdés) 2014. 
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január 1-jére módosították, addig a fedélzeti diagnosztikai rendszer bevezetése az L1e 
kivételével minden L járműkategóriára vonatkozóan továbbra is 2017. január 1-jétől kötelező. 
A kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1Be) számára a költségek aránytalansága miatt nem 
szabad kötelezővé tenni a fedélzeti diagnosztikai rendszert.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Lásd a 19. cikk (1) bekezdéséhez kapcsolódó módosítás indokolását. Ezenkívül helyénvalóbb 
korlátozott számú határidőt alkalmazni, így ezen előírásra vonatkozóan a javasolt időpont 
2018. január 1-je (2. lépés).

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A 82. cikk második albekezdésében 
említett időpont után hét évvel az (1) és (2) 
bekezdésben említett minden új járművet 
fel kell szerelni a fedélzeti diagnosztikai 
rendszer első fázisával.

Or. en

Indokolás

Lásd a 19. cikk (1) és (2) bekezdéséhez kapcsolódó módosítások indokolását.
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Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A bizottsági határozattal történő 
megerősítést követően a 21. cikk (4) 
bekezdésének megfelelően a 82. cikk 
második albekezdésében említett időpont 
után hét évvel minden L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6Ae és L7Ae (al)kategóriájú járművet 
ezenkívül fel kell szerelni a fedélzeti 
diagnosztikai rendszer második fázisával
(OBD II), amely az OBD I-et kiegészítve 
nem csak a teljes meghibásodásokat 
figyeli, hanem a rendszerek, alkatrészek 
vagy önálló műszaki egységek 
működésének romlását a jármű élettartama 
alatt, feltéve, hogy a rendszer 
költséghatékonyságát a 21. cikk (4) és (5) 
bekezdésében említett környezeti 
hatástanulmány alátámasztja.

Or. en

Indokolás

Lásd a 19. cikk (1) és (2) bekezdéséhez kapcsolódó módosítások indokolását.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság legkésőbb 2016. január 1-
jéig átfogó környezeti hatástanulmányt 
készít. A tanulmányban értékeli a 
levegőminőséget és az L kategóriájú 
járművek által kibocsátott szennyező 
anyagok arányát, és kitér az V. 
mellékletben felsorolt I., IV., V., VII. és 
VIII. vizsgálattípusokkal kapcsolatos 
követelményekre is. Azzal a céllal, hogy

4. A Bizottság 2016. január 1-jéig átfogó 
környezeti hatástanulmányt készít. A 
tanulmányban értékeli a levegőminőséget 
és az L kategóriájú járművek által 
kibocsátott szennyező anyagok arányát, és 
kitér az V. mellékletben felsorolt I., IV., 
V., VII. és VIII. vizsgálattípusokkal 
kapcsolatos követelményekre is. A 
tanulmány összegyűjti és értékeli a 



PR\866501HU.doc 25/58 PE464.815v01-00

HU

végleges politikai intézkedéseket 
határozzon meg – megerősítve az Euro 5 
norma IV. mellékletben említett 
végrehajtási dátumait (az L3e kategóriájú 
motorkerékpárok tekintetében az Euro 6 
norma dátumait), az V. mellékletben, 
továbbá a VI. melléklet A3, B2 és C2 
részében meghatározott környezeti 
követelményeket, valamint a VII. 
mellékletben az Euro 5 szint (az L3e 
kategóriájú motorkerékpárok tekintetében 
Euro 6 szint) tekintetében meghatározott 
megtett kilométerek utáni tartósságot és 
romlási tényezőket –, a tanulmány 
összegyűjti és értékeli a legújabb 
tudományos adatokat, kutatási 
eredményeket, modelleket és a 
költséghatékonysági adatokat.

legújabb tudományos adatokat, kutatási 
eredményeket, modelleket és a 
költséghatékonysági adatokat az (5) 
bekezdésben hivatkozott kérdések 
vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Az (5) bekezdéssel való átfedés törlése.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A környezeti hatásvizsgálat
megállapításai alapján a Bizottság 
megerősíti:

5. A Bizottság beszámol az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a
környezeti hatásvizsgálat
megállapításairól és a javasolt végleges 
szakpolitikai intézkedésekről az alábbiak 
tekintetében:

Or. en

Indokolás

A környezeti hatásvizsgálat alapján a Bizottság vagy megerősíti az e bekezdésben felsorolt 
környezetvédelmi előírásokat, vagy javaslatot tesz azok módosítására.
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Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ld. a (4) bekezdés módosításához fűzött indokolást.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) vegyes típusjóváhagyás;

Or. en

Indokolás

A vegyes típusjóváhagyásra azon gyártóknak van szüksége, amelyek a beszállítók 
jóváhagyását alkalmazzák, azonban a járművekkel kapcsolatosan saját ellenőrzésük mellett 
az egylépéses megoldással élnek. 

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A vegyes típusjóváhagyás olyan, 
lépésenkénti típus-jóváhagyási eljárás, 
amelynek eredményeképpen a teljes jármű 
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jóváhagyásának utolsó szakaszában egy 
vagy több rendszerjóváhagyás szerezhető 
meg anélkül, hogy ezekre a rendszerekre 
EU-típusbizonyítványokat kellene 
kiállítani.

Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A megfelelőségi bizonyítványt az Unió 
egyik hivatalos nyelvén kell
megfogalmazni. A tagállamok kérhetik a 
megfelelőségi nyilatkozat saját nyelvükre 
vagy nyelveikre történő lefordítását.

Or. en

Indokolás

Az adminisztratív terhek csökkentése.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

7. Az e rendelet alapján elfogadott 
végrehajtási aktusban megállapított, a
38. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
jóváhagyott járművekre vonatkozó 
megfelelőségi nyilatkozat címében szerepel
„A 38. cikk szerint típusjóváhagyást kapott 
teljes/befejezett járművekhez (ideiglenes 
jóváhagyás)” szöveg.

Or. en
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Indokolás

A kereszthivatkozás pontosítása.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A kereszthivatkozás pontosítása.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A kifutó sorozató járművek száma nem 
haladhatja meg az előző két évben 
nyilvántartásba vett járművek darabszáma 
10 %-ának megfelelő mennyiség, illetve a 
tagállamonként 50 jármű mennyiség közül 
a nagyobbat.

Or. en

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Ha a 48. cikkben rögzített eljárás során 
kifogást emelnek egy tagállam valamelyik 
intézkedésével szemben, illetve ha a 
Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti 
intézkedés ellentétes az uniós 
jogszabályokkal, a Bizottság 
haladéktalanul értékeli a nemzeti 
intézkedést, miután konzultált a 
tagállamokkal és az érintett gazdasági 
szereplővel vagy szereplőkkel. Ezen 
értékelés alapján a Bizottság határoz arra 
vonatkozóan, hogy a nemzeti intézkedés 
indokolt-e.

Or. en

Indokolás

A kereszthivatkozás pontosítása.
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A gyártók internetes oldalakon keresztül 
szabványosított formátumban, azonnal és 
gyorsan elérhető módon korlátlan 
hozzáférést kötelesek biztosítani a 
független gazdasági szereplők számára a 
járműjavítási és -karbantartási 
információkhoz. Ezek az információk a 
hivatalos forgalmazók és szervizek 
számára rendelkezésre bocsátott javítási és 
karbantartási információkhoz képest nem
jelenthetnek megkülönböztetést.

Or. en
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Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a javítási és karbantartási bejegyzéseket 
tartalmazó szervizkönyvek;

b) a javítási és karbantartási bejegyzéseket 
tartalmazó szervizkönyvek és a szervizelési 
ütemtervek;

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) műszaki kézikönyvek; c) műszaki kézikönyvek és műszaki 
karbantartási közlemények;

Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



PE464.815v01-00 32/58 PR\866501HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A Bizottságot a 2007/46/EK irányelv 
40. cikkének (1) bekezdése alapján 
létrehozott „Műszaki Bizottság –
Gépjárművek” elnevezésű bizottság 
(TCMV) segíti. Az említett bizottságot a 
182/2011/EU rendelet értelmében vett 
bizottságnak kell tekinteni.

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

2. Amennyiben e bekezdésre történik 
hivatkozás, a 182/2011/EU rendelet
5. cikkét kell alkalmazni. 

Or. en
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Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhatalmazás gyakorlása A felhatalmazás gyakorlása

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

1. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó, a Bizottságra 
ruházott hatáskör gyakorlásának 
feltételeit e cikk határozza meg.

1a. A 16., 18., 19., 20., 21., 22., 30., 52., 
56., 57., 60., 66. és 75. cikkben említett 
felhatalmazást ...*-tól/-től határozatlan 
időre átruházzák a Bizottságra.
1b. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 16., 18., 19., 
20., 21., 22., 30., 52., 56., 57., 60., 66. és 
75. cikkben megállapított felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti a benne meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a határozatban 
szereplő későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

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

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

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

3. A 16., 18., 19., 20., 21., 22., 30., 52., 56., 
57., 60., 66. és 75. cikknek megfelelően 
elfogadott valamennyi felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép 
hatályba, ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács a jogi aktusról szóló értesítéstől 
számított két hónapon belül nem emel 
kifogást, illetve akkor, ha ezen határidő 
lejártát megelőzően az Európai Parlament 
és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem kíván kifogást 
emelni. Az Európai Parlament vagy a 
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Tanács kezdeményezésére ez a határidő 
két hónappal meghosszabbítható.
* HL: kérjük, illesszék be a rendelet 
hatálybalépésének időpontját. 

Or. en

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

77. cikk törölve
A felhatalmazás visszavonása

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 16., 18., 19., 
20., 21., 22., 30., 52., 56., 57., 60., 66. és 
75. cikkben megállapított felhatalmazást.
2. A felhatalmazás visszavonásával 
kapcsolatos döntés meghozatala 
érdekében belső eljárást indító intézmény 
a végleges határozat meghozatala előtt 
ésszerű időn belül tájékoztatja a másik 
intézményt és a Bizottságot arról, hogy 
mely felhatalmazások visszavonásáról és 
milyen indokok alapján kíván határozni.
3. A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat 
haladéktalanul vagy a benne megjelölt 
későbbi napon lép hatályba. A határozat 
nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét. A határozatot az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Or. en
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Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

78. cikk törölve
Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok ellen
1. Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés napját követő két hónapos 
határidőn belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére e határidő egy 
hónappal meghosszabbodik.
2. Ha az említett határidő leteltéig sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács a határidő leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást, a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus a 
rendelkezéseiben megállapított napon 
hatályba lép.
3. Ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogást emel a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen, az nem lép 
hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen kifogást emelő intézmény a 
kifogást megindokolja.

Or. en

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ezt a rendeletet 2013. január 1-jétől kell 2. Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell 
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alkalmazni. alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás több más módosítással együtt arra irányul, hogy ésszerűsítse az e rendeletben 
megfogalmazott követelmények megvalósításának menetrendjét. Az egy év halasztás elegendő 
időt ad a gyártóknak és a nemzeti hatóságoknak a javasolt követelményekhez való 
alkalmazkodásra, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban megfogalmazott pontokat is 
ideértve.   Ugyanakkor a kötelező biztonsági és környezetvédelmi követelmények végső 
határideje nem változik, és megegyezik a Bizottság javaslatában foglaltakkal.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – L1Ae alkategória – (6) kritérium

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) a segédmeghajtás legnagyobb 
folyamatos névleges teljesítménye(1) ≤ 
1 kW, valamint

(6) a segédmeghajtás legnagyobb 
folyamatos névleges teljesítménye(1) > 
0,25 kW és ≤ 1 kW, valamint

Or. en

Indokolás

Pontosítás. A 2. cikk (g) bekezdése következtében a ≤ 0,25 KW teljesítményű elektromos 
kerékpárok kívül esnek ezen rendelet hatáskörén.  

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – L1Be alkategória – (3) kritérium

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) legnagyobb tervezési sebesség ≤ 25
km/h, valamint

(3) legnagyobb tervezési sebesség ≤ 45
km/h, valamint

Or. en

Indokolás

Szerkesztési hiba:  javítás a kategória jelenlegi meghatározásokkal való összehangolása 
érdekében.
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Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – L3e kategória – L3e-S1 alkategória (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

L3e - S1 – Enduro motorkerékpár
(5)  legnagyobb 
ülésmagasság: 700 mm;
(6) legkisebb szabad 
magasság: 280 mm;
(7) legnagyobb 
üzemanyagtartály-
űrtartalom: 4 l;
(8) legkisebb áttétel a 
legmagasabb fokozatban
(elsődleges áttétel x 
áttételi szám x záró 
áttételi arány): 7,5;
(9) menetkész tömeg 
(vezető nélkül): nem több 
mint 100 kg, valamint
(10) utasülés: nincs.

Or. en

Indokolás

Bizonyos motorkerékpárok rendeltetésük szerint mind közúton, mind pedig terepen 
használhatók. Ezért használják a közutakat, és a rendeletnek vonatkoznia kell rájuk. 
Mindazonáltal a sajátos, terepjáró jelleggel összefüggő fizikai jellemzőiket is figyelembe kell 
venni. Éppen ezért egy külön ("S") alkategória javasolt.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – L3e kategória – L3e-S2 alkategória (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

L3e - S1 – Terepmotor
(5) legkisebb 
ülésmagasság: 900 mm;
(6) legkisebb szabad 
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magasság: 310 mm;
(7) legkisebb áttétel a 
legmagasabb fokozatban 
(elsődleges áttétel x 
áttételi szám x záró 
áttételi arány): 6,0;
(8) menetkész tömeg 
(vezető nélkül): nem több 
mint 140 kg;
(9) utasülés: nincs.

Or. en

Indokolás

Bizonyos motorkerékpárok rendeltetésük szerint mind közúton, mind pedig terepen 
használhatók. Ezért használják a közutakat, és a rendeletnek vonatkoznia kell rájuk. 
Mindazonáltal a sajátos, terepjáró jelleggel összefüggő fizikai jellemzőiket is figyelembe kell 
venni. Éppen ezért egy külön ("S") alkategória javasolt.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – L6e kategória – (3) kritérium

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) menetkész tömeg ≤ 350 kg, nem 
számítva a következőket:

(3) menetkész tömeg:

a) ≤ 350 kg utasszállítás esetén;
b) ≤ 400 kg áruszállítás esetén.
A menetkész tömegbe a következők nem 
számítanak bele:

a) az akkumulátorok tömege a hibrid vagy 
teljesen elektromos hajtású járművek 
esetében; vagy

(1) az akkumulátorok tömege a hibrid vagy 
teljesen elektromos hajtású járművek 
esetében; vagy

b) a gáztüzelőanyag-ellátó rendszer 
tömege, ideértve a gáz-halmazállapotú 
tüzelőanyag tárolására szolgáló tartályok 
tömegét is a tiszta gázüzemben, kettős 
üzemben vagy többféle tüzelőanyagot 
hasznosító üzemben működő járművek 
esetében; vagy 

(2) a gáztüzelőanyag-ellátó rendszer 
tömege, ideértve a gáz-halmazállapotú 
tüzelőanyag tárolására szolgáló tartályok 
tömegét is a tiszta gázüzemben, kettős 
üzemben vagy többféle tüzelőanyagot 
hasznosító üzemben működő járművek 
esetében; vagy 
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c) elősűrített levegős meghajtás esetében a 
sűrített levegő tárolására szolgáló 
tartály(ok) súlya.

(3) elősűrített levegős meghajtás esetében a 
sűrített levegő tárolására szolgáló 
tartály(ok) súlya.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi 2002/24/EK irányelv a „terheletlen tömeg” fogalmat használja. A javaslatban ezt 
helyettesítették a „menetkész tömeg” kifejezéssel a jobb érthetőség és a javaslathoz 
kapcsolódó, járművekre vonatkozó rendelettel való összhang érdekében. A különbség 
ellensúlyozására a haszonjárművekre vonatkozóan a határérték kismértékű megemelése 
javasolt. 

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – L6e kategória – (3a) kritérium (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) hengerűrtartalmuk ≤ 50 cm3 , ha a 
jármű meghajtási konfigurációjának 
külső gyújtású motor is része.

Or. en

Indokolás

Ez a kitétel minden L6e alkategóriára vonatkozik. Ezért az L6Ae és L6Be besorolás alól a L6e 
alá helyezik.

Megjegyzés: Át kell számozni az L6Ae és az L6Be kritériumait.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – L6Ae alkategória – (6) kritérium

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) hengerűrtartalmuk ≤ 50 cm3, ha a 
jármű meghajtási konfigurációjának külső 
gyújtású motor is része.

törölve

Or. en
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Indokolás

Ez a kitétel minden L6e alkategóriára vonatkozik. Ezért áthelyezik az L6e alá.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – L6Be alkategória – (6) kritérium

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) hengerűrtartalom ≤ 50 cm3, ha a 
jármű meghajtási konfigurációjának 
külső gyújtású motor is része, valamint

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a kitétel minden L6e alkategóriára vonatkozik. Ezért áthelyezik az L6e alá.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – L7e kategória –(3) kritérium – (b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ≤ 550 kg áruszállítás esetén. b) ≤ 600 kg áruszállítás esetén.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi 2002/24/EK irányelv a „terheletlen tömeg” fogalmat használja. A javaslatban ezt 
helyettesítették a „menetkész tömeg” kifejezéssel a jobb érthetőség és a javaslathoz 
kapcsolódó, járművekre vonatkozó rendelettel való összhang érdekében. A különbség 
ellensúlyozására a haszonjárművekre vonatkozóan a határérték kismértékű megemelése 
javasolt. 

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – L7Ae alkategória – (5) kritérium

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) azok az L7e kategóriájú járművek, 
amelyek nem felelnek meg az L7Be 

(5) azok az L7e kategóriájú járművek, 
amelyek nem felelnek meg az L7Be vagy 
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alkategóriájú járművekre vonatkozó egyedi 
kritériumoknak, valamint

L7Ce alkategóriájú járművekre vonatkozó 
egyedi kritériumoknak, valamint

Or. en

Indokolás

Az ATV-k számára felállított új L7Ce kategória bevezetésének következtében.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – L7Be alkategória – (6) kritérium

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) két, három vagy négy utasüléssel 
vannak felszerelve, ideértve a vezetőülést 
is.

(6) egy–négy utasüléssel felszerelt jármű, 
beleértve a vezetőülést is és minden 
biztonsági övvel ellátott ülést.

Or. en

Indokolás

A nehéz mopedautók legalább egy, de nem több, mint négy utasüléssel lehetnek felszerelve. 
Minden utasüléshez tartoznia kell biztonsági övnek.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – L7Be-P alkategória – (7) kritérium

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) elsősorban személyszállításra tervezett 
járművek.

Or. en

Indokolás

Az átfedés megszüntetése: ez a kitétel már az L7Be alkategória (6) kritériumában is szerepel.
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Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – L7e kategória – L7Ce alkategória (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

L7Ce – Négykerekű terepmotor (ATV)
(5) legnagyobb tervezési 
sebesség: 60 km/h
(6) terpeszülés;
(7) hüvelykujjas gázkar;
(8) Hátsó 
vontatószerkezet: 
vontatósúly > saját súly 
négyszerese > 274 kg, de 
ez nem tekinthető 
engedélyezett
trélersúlynak;
(10)szabad magasság > 
180 mm;
(11) tengelytáv és szabad 
magasság aránya < 6.

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén az egész szövegben 
végre kell hajtani a megfelelő 
változtatásokat, azaz az átszámozást az új 
kategóriának az L7Ae és L7Be közé való 
beszúrása érdekében.)

Or. en

Indokolás

Bizonyos kvadok rendeltetésük szerint mind közúton, mind pedig terepen használhatók. Ezért 
használják a közutakat, és a rendeletnek vonatkoznia kell rájuk. Mindazonáltal figyelembe 
kell venni sajátos, terepjáró jelleggel összefüggő fizikai jellemzőiket. Éppen ezért ez a külön 
alkategória javasolt. 

Módosítás 74
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Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet (végig) – Járműkategóriák – 2. sor – 10. aloszlop

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

L7Ae L7Ae és L7Ce

Or. en

Indokolás

Az ATV-knek (L7Ce alkategória) az uniós típusjóváhagyás tekintetében hasonló általános 
követelményeknek kell megfelelniük, mint a nehéz közúti kvadoknak (L7Ae). Ezen előírások 
részleteit egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusban lehetne megszabni, külön-külön az egyes 
alkategóriákra.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – III. A jármű szerkezetére vonatkozó követelmények – 8. pont – Fedélzeti 
diagnosztika – 6. oszlop L1Be   

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

X törölve

Or. en

Indokolás
A költségek aránya miatt az OBD nem kötelező az L1Be kategória (kétkerekű segédmotoros 
kerékpárok) számára.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
III. melléklet – 11a. sor (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

L7Ce – Négykerekű terepmotor – 20

Or. en

Indokolás

Az ATV-k számára felállított új alkategória miatt szükséges kiigazítás. A határértékek 
hasonlóak az L7Ae-nél leírtakhoz.
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Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
IV. melléklet – A végrehajtás időpontja – 3. oszlop

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Új járműtípusok – választható: 2013. 
július 1. – 2015. január 1. – 2018. január 
1. 

törölve

Or. en

Indokolás

Míg a szigorúbb kibocsátási szinteknek való megfelelés a kötelezőnél korábbi időpontban 
mindenképpen üdvözlendő, az nem tehető kötelezővé. Ezért ezeket a választható határidőket 
törölni kell a táblázatból. 

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
IV. melléklet – 3. sor 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A menetrend módosítása: az Euro 3 szint törölve a jobb érthetőség és az egyszerűsítés 
érdekében.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
VI. melléklet – (A), (B) és (C) táblázat – 3. oszlop (Meghajtási osztály) – a „PI” 
önmagában való előfordulása

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

PI PI / Hibrid
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Or. en

Indokolás

A jelenlegi javaslatban a hibrid járművek kibocsátási határértékei csak a dízelmotorokhoz 
kapcsolódnak (CI/Hibrid). Azonban a hibrid járművekre vonatkozó határértékeknek logikusan 
a kibocsátásért felelős fosszilis tüzelőanyaghoz kellene kapcsolódniuk, azaz vagy a benzinhez 
(PI), vagy a dízelhez (CI).

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
VI. melléklet – (A) táblázat (A1) Euro 3(4)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a táblázat törölve.

Or. en

Indokolás

A menetrend módosítása: az Euro 3 szint (a teljes A1 táblázat) törölve a jobb érthetőség és az 
egyszerűsítés érdekében.

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
VI. melléklet – (A) táblázat – (A1) Euro 3(4) – 1. és 2. oszlop – 6. sor – 4a. pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

L7Ce – Négykerekű terepmotorok

Or. en

Indokolás

Az ATV-k számára felállított új alkategória miatt szükséges kiigazítás.
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Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
VI. melléklet – (A) táblázat – (A2) Euro 4(5) – 1. és 2. oszlop – 6. sor – 4a. pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

L7Ce – Négykerekű terepmotorok

Or. en

Indokolás

Az ATV-k számára felállított új alkategória miatt szükséges kiigazítás.

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
VI. melléklet – (B) táblázat – (B1) Euro 4(5) OBD I. szakasz – 1. és 2. oszlop – 3. sor

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

L1Be – Kétkerekű segédmotoros 
kerékpár 
L2e – Háromkerekű segédmotoros 
kerékpár
L6Ae – Könnyű közúti kvad

L2e – Háromkerekű segédmotoros 
kerékpár
L6Ae – Könnyű közúti kvad

Or. en

Indokolás
A vele járó költségek miatt az OBD nem kötelező a kétkerekű segédmotoros kerékpárok 
számára.

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
VI. melléklet – (B) táblázat – (B2) Euro 5(6) OBD I. és II. szakasz – 1. és 2. oszlop – 3. sor

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

L1Be – L7e(6) – Az L1Ae kategória 
kivételével valamennyi L kategóriájú 
jármű

L2e – L7e(6) – Az L1e kategória 
kivételével valamennyi L kategóriájú 
jármű
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Or. en

Indokolás
A vele járó költségek miatt az OBD nem kötelező a kétkerekű segédmotoros kerékpárok 
számára.

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
VI. melléklet – (C) táblázat (C1) Euro 4(5) – 1. oszlop – 5. sor

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

L7Ae L7Ae
L7Ce 

Or. enIndokolás

Az ATV-k számára felállított új alkategória miatt szükséges kiigazítás.

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
VI. melléklet – (C) táblázat – (C2) Euro 5(6) – 1., 2., 4. és 7. oszlop – 11a. sor (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

L7Ce – Négykerekű terepmotorok – Euro 
5 – 1500

Or. en

Indokolás

Az ATV-k számára felállított új alkategória miatt szükséges kiigazítás.

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
VI. melléklet – (D) táblázat – 3. és 4. oszlop (Euro 3(4) zajszint (dB(A))) – Euro 3(4)

vizsgálati eljárás)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Két oszlop törölve



PE464.815v01-00 48/58 PR\866501HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

A menetrend módosítása: az Euro 3 szint (3. és 4. oszlop) törölve a jobb érthetőség és az 
egyszerűsítés érdekében.

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
VI. melléklet – (D) táblázat – 1., 2., 3. és 5. oszlop – 11a. sor (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

L7Ce – Négykerekű terepmotorok – 80-80

Or. en

Indokolás

Az ATV-k számára felállított új alkategória miatt szükséges kiigazítás.

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
VII. melléklet – (A) táblázat – 1. és 2. oszlop – 4. sor – 4a. pont (új)

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

L7Ce – Négykerekű terepmotor

Or. en

Indokolás

Az ATV-k számára felállított új alkategória miatt szükséges kiigazítás.

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
VII. melléklet – (A) táblázat – 3. oszlop – 3. sor

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30000 25000

Or. en
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Indokolás
A tartóssági követelményeket a km-ben kifejezett feltételezett hasznos élettartammal 
összefüggésben határozzák meg a különböző L kategóriájú járművek számára, amelyeknek 
meg kell felelniük a típusjóváhagyásban meghatározott kibocsátási határértékeknek.  A 
zökkenőmentes bevezetés érdekében a kilométerek száma minden új Euro normával emelkedik 
(a személygépkocsiknál alkalmazott megközelítéshez hasonlóan).    Azonban a 10 éves átlagos 
hasznos élettartam mellett a kilométer-fogyasztás Euro 5/6 szinteken javasolt növekedése túl 
szigorú a motorkerékpárokra (L3e) és hasonló járművekre nézve. 

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
VII. melléklet – (A) táblázat – 3. oszlop – 4. sor

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50000 40000

Or. en

Indokolás
A tartóssági követelményeket a km-ben kifejezett feltételezett hasznos élettartammal 
összefüggésben határozzák meg a különböző L kategóriájú járművek számára, amelyeknek 
meg kell felelniük a típusjóváhagyásban meghatározott kibocsátási határértékeknek.  A 
zökkenőmentes bevezetés érdekében a kilométerek száma minden új Euro normával emelkedik 
(a személygépkocsiknál alkalmazott megközelítéshez hasonlóan).    Azonban a 10 éves átlagos 
hasznos élettartam mellett a kilométer-fogyasztás Euro 5/6 szinteken javasolt növekedése túl 
szigorú a motorkerékpárokra (L3e) és hasonló járművekre nézve. 

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
VII. melléklet – (B) táblázat – 3. oszlop (Euro 3(4) DF(-)) és aloszlopok

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

törölve

Or. en

Indokolás

A menetrend módosítása:  az Euro 3 szint (3. oszlop és aloszlopai) törölve a jobb érthetőség 
és az egyszerűsítés érdekében.
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Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
VIII. melléklet – 2. oszlop – 1. sor

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 82. cikk második albekezdésében 
említett időpont után négy évvel

A 82. cikk második albekezdésében 
említett időpont után három évvel

Or. en

Indokolás
Míg ezen rendelet javasolt hatálybalépési dátuma (82. cikk (2) bekezdés) 2014. január 1-re 
változik, a fejlett fékrendszerek kötelező bevezetésének határideje 2017. január 1. marad. 

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
VIII. melléklet – 3. oszlop – 1. sor 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az értékesített, nyilvántartásba vett vagy 
forgalomba helyezett L3e–A1 alkategóriájú 
új motorkerékpárokat fel kell szerelni vagy 
blokkolásgátló, vagy kombinált 
fékrendszerrel vagy mindkét fajta fejlett 
fékrendszerrel, a járműgyártó döntésétől 
függően;

b) az értékesített, nyilvántartásba vett vagy 
forgalomba helyezett L3e–A2 és L3e–A3 
alkategóriájú új motorkerékpárokat fel kell 
szerelni blokkolásgátló fékrendszerrel.

a) az értékesített, nyilvántartásba vett vagy 
forgalomba helyezett L3e–A1 alkategóriájú 
új motorkerékpárokat fel kell szerelni 
mindkét kerékre ható blokkolásgátlóval
vagy kombinált fékrendszerrel, vagy 
mindkét fajta fejlett fékrendszerrel, a 
járműgyártó döntésétől függően;

b) az értékesített, nyilvántartásba vett vagy 
forgalomba helyezett L3e–A2 és L3e–A3 
alkategóriájú új motorkerékpárok mindkét 
kerekét fel kell szerelni blokkolásgátló 
fékrendszerrel.

Or. en

Indokolás

A blokkolásgátlók akkor a leghatékonyabbak, ha mindkét kerékre felszerelik őket.
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Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
Magyarázó megjegyzések az I–VIII. melléklethez – 3. megjegyzés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A VIII. mellékletben szereplő előírás 
szerint a fejlett fékrendszerek csak az L3e
járműveken kötelezők.

(3) A VIII. mellékletben szereplő 
előírás szerint a fejlett fékrendszerek 
csak az L3e-A1, L3e-A2 és L3e-A3
járműveken kötelezők.

Or. en

Indokolás

A fejlett fékrendszerek nem kötelezők az L3e Enduro és Trial motorkerékpárokon, mivel ezek a 
rendszerek nem mindig megfelelők a terepen való használatra.
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INDOKOLÁS

I. A Bizottság javaslata

A Bizottság 2010. október 4-én elfogadta a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a 
négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló új európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot. Az L kategóriába a következő, különféle 
típusú járművek tartoznak: elektromos kerékpárok, mopedek, két- vagy háromkerekű 
motorkerékpárok, kvadok és mopedautók. Az EU-ban jelenleg forgalomban lévő L 
kategóriájú járművek száma a becslések szerint meghaladja a 30 milliót. 

A javaslattal az Európai Bizottság célja a hatályos jogi keretrendszer egyszerűsítése, valamint 
új adminisztratív és műszaki követelmények létrehozása, például a környezetvédelmi és 
biztonsági szempontokra, valamint a piacfelügyeletre vonatkozóan. Az L kategóriába tartozó 
új járművek típus-jóváhagyási követelményeit jelenleg a 2002/24/EK keretirányelv, valamint 
14 másik, erre hivatkozó irányelv határozza meg. Az alapvető rendelkezéseket és hatókörüket 
meghatározó javaslat hatályon kívül helyezi és felváltja ezeket a keretirányelveket. A 
részletes műszaki előírásokat egy későbbi szakaszban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén határozzák meg. 

II. Szakmai látogatások, munkadokumentumok és nyilvános meghallgatások

Az előadó több érdekelt féllel is kiterjedt tárgyalásokat folytatott annak érdekében, hogy a 
javasolt rendelet következményeiről teljes képet kapjon. A javaslatban szereplő biztonsági és 
környezetvédelmi követelményekről való tájékozódás céljából szakmai látogatást tett 
Lelystadban (Hollandia) az RDW Test Centrumban és Essenben (Németország) a TÜV Nord, 
Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität-nál. Az L kategóriájú járműgyártóknál tett 
olaszországi szakmai látogatás során – amelyen a két árnyékelőadó, Harbour úr és Manders úr 
is részt vett – fejlesztésről és a javaslat gazdasági vonzatairól tárgyaltak. Végezetül pedig 
2011. június közepére beterveztek egy újabb látogatást az osztrák járműgyártóknál.

A javaslatban szereplő, a bizottsági jelentéshez fűzött módosítások megfelelnek az előadó 
által már 2011. február 15-én ismertetett munkadokumentumban olvasható politikai 
elgondolásoknak és észrevételeknek1. Ezt a munkadokumentumot az Európai Parlamentben 
2011. március 22-én megrendezett, az alábbi címet viselő nyilvános meghallgatás során is 
megvitatták: „A motorkerékpárokra, segédmotoros kerékpárokra és robogókra vonatkozó 
világos belső piaci szabályok”. Az előadó megköszöni az árnyékelőadóknak és valamennyi 
résztvevőnek az eddigi hasznos és érdekes viták és megbeszélések során való közreműködést.

III. Az előadó álláspontja

Általános megjegyzések
Az előadó – ahogy arra már a munkadokumentumban is hangsúlyt feketetett – határozottan 
támogatja a javasolt rendelet fő célkitűzéseit, mivel ezek az alapvető közérdekek védelme 

                                               
1 857524EN
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mellett a belső piac működését is javítják. Ez hatékonyabb európai piacfelügyeletet is jelent1. 
Emellett az előadó úgy véli, hogy az L kategóriájú járművekre vonatkozóan javasolt 
követelmények megkönnyíthetik a hatékonyabb, biztonságosabb és tisztább városi 
közlekedéshez szükséges átmenetet2.

A javasolt rendelet hatálya: 
Az előadó üdvözli, hogy a megfelelőbb alkategóriák bevezetésével pontosabbá váló 
járműkategorizálás révén a szabályozás egyértelműbb lesz. Ugyanakkor akad még néhány 
felszámolásra váró következetlenség. A javaslat 2. cikkének (1) bekezdése az L kategóriájú 
járműveket leszűkíti a „közúti használatra szánt” járművek kategóriájára. Ezért e rendelet 
alkalmazási köréből például a mezőgazdasági járművek mellett (2. cikk (2) bekezdés) egyedül 
a rendeltetésük szerint kizárólag terepen használható L kategóriájú járműveket kellene 
kizárni. Következésképpen az előadó a rendeltetésük szerint mind közúton, mind pedig 
terepen használható – megfelelő kategóriákba sorolt – L kategóriájú járművek esetén új 
alkategóriákat javasol. Ide tartoznak az egyedi célokra használt enduro (S1) és Trial (S2) 
motorkerékpárok, valamint a négykerekű terepmotorok (ATV).

A javaslat lehetőséget nyújt az új hibrid technológiájú L kategóriájú járművek 
típusjóváhagyására. Miután az előadó rokonszenvesnek tartja ezeket az újításokat és a 
hozzájuk kapcsolódó új mobilitási felfogást, az is foglalkoztatja, hogy a kis (elektromos) 
személygépkocsik esetén is új alkategóriákat kellene felállítani. Ugyanakkor úgy érzi, hogy 
ezzel a felső tömeghatár és a legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény tekintetében 
túlságosan kitágítanák az L kategóriájú (könnyű) járművek esetén felállított kritériumokat.
Ezáltal végül is a könnyű gépjárművek (L kategóriájú) és a személygépkocsik (M1 kategória) 
közötti markáns megkülönböztetés megszűnne, ami következetlenséget és zavart 
eredményezhet. Hasonló indokoktól vezetve úgy döntött, hogy az úgynevezett oldalkocsis 
járművek esetén nem vezet be új kategóriát.

Egyszerű és világos alkalmazási ütemterv
A bizottsági javaslat meglehetősen összetett határidőcsoportokat alakít ki (2013-tól 2021-ig).
Az előadó az egyértelműség, ésszerűség és egyszerűség érdekében egy olyan átláthatóbb 
ütemtervet kíván elfogadni, amely a piaci felügyelet terén világos és határozott lépéseket 
tesz és szigorúbb kibocsátási szinteket és kötelező biztonsági követelményeket tartalmaz.  
Ennek megvalósítása érdekében egy háromlépcsős megközelítést dolgozott ki. E megközelítés 
révén több idő áll az ipar és a nemzeti igazgatások rendelkezésére ahhoz, hogy 
megfelelhessenek az új követelményeknek és felelősségeknek, és emellett az átfogó 
biztonsági és környezetvédelmi törekvések sem csorbulnának.

A rendelet alkalmazásának háromlépcsős ütemterve

1. lépés 2. lépés 3. lépés

(A bizottsági hatástanulmányt 

                                               
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.
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követően)

Hatályba lépés:

2014.01.01

Az alkalmazás kezdete

2017.01.01.új 
típusjóváhagyások

2018.01.01.: új nyilvántartásba 
vételek

Az alkalmazás kezdete

2020.01.01.: új 
típusjóváhagyások

2021.01.01.: új nyilvántartásba 
vételek

Rendelkezések

- Új kategóriákba sorolás

- Új rendszer szerinti 
típusjóváhagyás

- Piacfelügyelet

- Automatikus fényszóró-
bekapcsolás

- Szakszerűtlen beavatkozás 
elleni védelem

- Járműjavítási és -
karbantartási információk,

Rendelkezések

- Euro 4 kibocsátási norma és 
tartóssági szint (Euro 5 az L3e 
alkategória estén) 

- Fejlett fékrendszerek az L3e –
A alkatergóriáknál

- Fedélzeti diagnosztika (OBD)

Rendelkezések

- Euro 5 kibocsátási norma és 
tartóssági szint (Euro 6 az L3e 
alkategória estén)

- Fedélzeti diagnosztika (OBD)
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Környezeti követelmények
Mivel az L kategóriájú járművek a közúti szállítás összkilométer-teljesítményének csupán 
3%-át adják, szennyezőanyag-kibocsátásuk aránytalanul nagynak minősül. Az előadó a 
szigorúbb kibocsátási határértékek bevezetését támogatja. Felhívja a gyártókat, hogy a lehető 
leghamarabb igazodjanak a megfelelőségi követelményekhez és kovácsoljanak ebből 
előnyöket a versenyképesség terén. A kínálatban szereplő számos L kategóriájú jármű már 
most is eleget tesz ezeknek a szigorúbb kibocsátási előírásoknak. Ezért el kellene tekinteni az 
úgynevezett „választható” alkalmazási időponttól. Az előadó támogatja e tekintetben a 
javasolt tartóssági követelményeket. Ugyanakkor túl szigorúnak tekinthető a kilométer-
teljesítmény Euro 5/6 szinteken javasolt növekedése, ezért ezt némileg módosítani kell. 

A fedélzeti diagnosztikai rendszerek segítségével a motor- és járművezérlésre (azaz a 
kibocsátásokra) vonatkozó információkhoz könnyen hozzá lehet férni, ezáltal a jármű 
hatékonyan és eredményesen javítható. Noha az előadó elvben egyetért a fedélzeti 
diagnosztikai rendszerek kötelező bevezetésével kapcsolatban javasolt fokozatos 
megközelítéssel, ugyanakkor megkérdőjelezi a fedélzeti diagnosztikai rendszerek mopedeken 
való használatát előíró rendelkezés arányosságát.

Biztonsági intézkedések
A többi jármű vezetőjéhez képest az L kategóriájú járművek vezetőire nézve jóval nagyobb a 
súlyos vagy halásos balesetek kockázata. Az L kategóriájú járművek vezetői 2006-ban a 25 
tagú EU-ban az összesen megtett út 2 %-át teljesítették, viszont a halálos kimenetelű közúti 
balesetek 16 %-át szenvedték el1. 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. Az előadó támogatja, hogy a 
bizottsági javaslattal összhangban az Enduro és Trial motorkerékpárok kivételével 
valamennyi új motorkerékpárt kötelező legyen megfizethető fejlett fékrendszerekkel ellátni 
(kombinált fékrendszer (CBS) vagy blokkolásgátló fékrendszer). 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. Ezért is üdvözli az L kategóriájú járművek láthatóságát 
növelő automatikus fényszóró-bekapcsolásra vonatkozó javaslatot.

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. Ugyanakkor felszólít arra, hogy szigorúan lépjenek fel, abban az esetben, ha a 
járművek legnagyobb sebességét a károsanyag-kibocsátás, az üzemanyag-fogyasztás és a 
biztonság rovására illegálisan megnövelik. 

A kis sorozatban gyártott és egyedi járművek jóváhagyása
Az előadó támogatja az L kategóriájú járművek sokszínűségét és az ágazatban tevékenykedő 
kis- és középvállalkozásokat (kkv). Azt javasolja, hogy az L kategóriájú járművekhez tartozó 
kis sorozatban gyártott járművek számát igazítsák ki annak érdekében, hogy megmaradjon a 

                                               
1 ETSC, 2007 
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kategóriára jellemző változatosság. Az L kategóriájú járművek esetében sok tulajdonos 
számára fontos a jármű egyedisége. Ezért az előadó támogatja az egyedi jóváhagyásra 
vonatkozó bizottsági javaslatot (42. cikk).
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A javítási és karbantartási információk hozzáférhetősége (RMI)
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 esetén további 
pontosítást javasol annak biztosítása érdekében, hogy az egyes járműhasználók és a szervizek 
ésszerű költségek mellett, megfelelőképpen férhessenek hozzá a javítási és karbantartási 
információkhoz.

IV. Következtetés
Az előadó a bizottság elé terjeszti e javaslatokat, és várja a további indítványokat.


