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Módosítás 10
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre Audy, Dominique 
Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

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

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

(Ez a módosítás a szöveg egészére 
vonatkozik. Elfogadása esetén a szöveg 
egészén el kell végezni a szükséges 
módosításokat.)

Or. fr

Indokolás

A szubszidiaritás elvének megfelelően, valamint a gépjárművek és pótkocsijaik műszaki 
vizsgálatáról szóló korábbi uniós jogszabályokkal összhangban a jogi aktusnak irányelv, nem 
pedig rendelet formáját kellene öltenie.

Módosítás 11
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Számos uniós szinten elfogadott, a 
gépjárművek biztonságára vonatkozó 
műszaki előírás és követelmény van 
érvényben. Szükséges azonban a járművek 
rendszeres időszakos műszaki 

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

vizsgálatának rendszerén keresztül annak 
biztosítása, hogy a járművek forgalomba 
helyezésüket követően is, egész 
élettartamuk alatt megfeleljenek a 
biztonsági előírásoknak. A tagállamok 
nemzeti előírásokat vezethetnek be a 
motorkerékpárok és segédmotoros 
kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló, 
2002. március 18-i 2002/24/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott járműkategóriák műszaki 
vizsgálata tekintetében. E rendszer 
alkalmazandó a gépjárművek és
pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek 
rendszereinek, alkatrészeinek és önálló 
műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 
2007. szeptember 5-i európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben, valamint a 
mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, 
azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott 
munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit 
is, továbbá alkatrészeinek és önálló 
műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról, 
valamint a 74/150/EGK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2003. május 26-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott járműkategóriákra

Or. fr

Módosítás 12
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez a rendelet a járművek környezeti 
teljesítményének ellenőrzéséről 
rendelkezik a vonatkozó, különösen a zaj-
és gázkibocsátásról szóló uniós 
jogszabályoknak megfelelően.

Or. en
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Módosítás 13
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Jim Higgins, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Indokolás

A szubszidiaritás és az arányosság elvének megfelelően a tagállamok mérlegelésére kell bízni 
a műszaki vizsgálat motorkerékpárokra és segédmotoros kerékpárokra való lehetséges 
kiterjesztését.

Módosítás 14
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 15
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Megbízható vizsgálati eredmények 
szerint a motorkerékpárosok részvételével 
bekövetkező balesetek 8%-át műszaki 
hibák okozzák, vagy azokkal függenek 
össze. A motorkerékpárosok alkotják az 
úthasználók biztonsági szempontból 
leginkább veszélyeztetett csoportját: 
körükben a halálesetek száma emelkedő 
tendenciát mutat. A 
segédmotoroskerékpár-vezetők a 
halálesetek számát tekintve 
felülreprezentáltak, közülük 2008-ban 

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

vezetett járművekre, azaz a 
motorkerékpárokra és a segédmotoros 
kerékpárokra is. Bár a segédmotoros 
kerékpárok a halálesetek számát tekintve 
felülreprezentáltak, azokat nem kell 
figyelembe venni, mivel az időszakos 
műszaki vizsgálatok hatályának ilyen 
mértékű kiterjesztése a gyakorlatban 
nehezen lenne megvalósítható és 
ellentétesek lenne az arányosság elvével.

Or. en

Indokolás

A segédmotoros kerékpárok figyelembevétele nem összeegyeztethető a gyakorlattal. Például a 
vidéki területeken a segédmotoroskerékpár-vezetőknek sokat kellene főutakon utazniuk azért, 
hogy eljussanak az időszakos műszaki vizsgálatok helyszínére. Eközben a vezető saját magát 
és másokat is szükségtelen kockázatoknak tenné ki.

Módosítás 16
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A muzeális jellegű gépjárművek 
arra szolgálnak, hogy megőrizzék annak a 
korszaknak az örökségét, amelyben 
készültek, és általában ritkán vesznek részt 
a közúti forgalomban, ezért a
tagállamokra kell bízni annak megszabását, 
hogy e járművekre is kiterjesztik-e az 
időszakos műszaki vizsgálatot. A 
tagállamok felelősségi körébe tartozik a 
speciális járművek más típusaira vonatkozó 
műszaki vizsgálat szabályozása is.

(9) A muzeális jellegű gépjárművek arra 
szolgálnak, hogy megőrizzék annak a 
korszaknak az örökségét, amelyben 
készültek. E járművek kulturális javak, és
azokat ritkán használják közönséges
járműként. A tagállamokra kell bízni ezért
annak megszabását, hogy e járművekre is
kiterjesztik-e az időszakos műszaki 
vizsgálatot. Ez a jog azonban nem vezethet 
annál szigorúbb szabályok
alkalmazásához, mint amilyenek alapján 
a járművet eredetileg tervezték. A 
tagállamok felelősségi körébe tartozik a 
speciális járművek más típusaira vonatkozó 
műszaki vizsgálat szabályozása is.

Or. de
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Indokolás

A muzeális jellegű gépjárművek kulturális javak, és azokat ritkán használják közönséges 
járműként. Ezért ezekre más szabályokat kell alkalmazni.

Módosítás 17
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 18
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A vizsgálatok gyakoriságát a 
járműtípushoz és a megtett kilométer-
teljesítményhez kell igazítani. A járművek 
egy bizonyos kora, és intenzív használat 
esetében a futott kilométerek bizonyos 
száma után nagyobb valószínűséggel 
fordulnak elő műszaki hiányosságok. Ezért 
a régebbi járművek és a magas 
kilométerszámot futott járművek esetében

(17) A vizsgálatok gyakoriságát a 
járműtípushoz kell igazítani. A járművek 
egy bizonyos kora után nagyobb 
valószínűséggel fordulnak elő műszaki 
hiányosságok. Ezért a régebbi járműveket
rendszeres műszaki vizsgálatnak kell 
alávetni.
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indokolt növelni a műszaki vizsgálat 
gyakoriságát.

Or. de

Módosítás 19
Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(22) Minden egyes műszaki vizsgálat után 
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. A 
személyes adatok védelmének tiszteletben 
tartása mellett lehetőség szerint 
elektronikus formában is az érdekelt felek 
rendelkezésére kell bocsátani a műszaki 
vizsgálati bizonyítványt.

Or. en

Módosítás 20
Krišjānis Kariņš

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 

(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 
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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.

kilométer-számláló visszaállítása elleni 
fellépés keretében a futott kilométerek 
számának rögzítése és a rögzített 
adatoknak az Unió egészében az érdekelt 
felek számára történő elérhetővé tétele
meg fogja könnyíteni a kilométer-számláló 
megrongálásának vagy manipulációjának 
felderítését. A tagállamoknak a személyes 
adatok védelmének tiszteletben tartása 
mellett elektronikus információcsere 
révén hozzáférhetővé kell tenniük a 
kilométer-számláló által rögzített adatokat.

Or. en

Módosítás 21
Ivo Belet

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 belföldi 
használtgépkocsi-eladások 5–12%-át érinti, 
míg a határokon átnyúló értékesítéseknél 
ez az arány sokkal nagyobb, 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 tagállamok a − különböző 
szereplők (kereskedők, szervizek, műszaki 
vizsgálóállomások) által regisztrált 
kilométerszámláló-állások nyilvántartását 
végző − központi adatbankok segítségével 
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a jármű teljes élethossza alatt ellenőrizni 
tudják a kilométer-számlálók állásának 
helyességét. A kilométer-számláló 
visszaállítását ezenfelül rendszerszerűbben 
kell büntetéssel sújtható 
bűncselekménynek minősíteni.

Or. nl

Módosítás 22
Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(25) A műszaki vizsgálat egy szélesebb 
körű szabályozási keret része, amely a 
járművek egész élettartamára kiterjed, 
jóváhagyásuktól nyilvántartásba vételükön 
és ellenőrzésükön át egészen a 
leselejtezésükig. A nemzeti, valamint a 
gyártók által fenntartott elektronikus 
járműadatbázisok fejlesztése és 
összekötése elviekben hozzájárul a 
járműveket érintő adminisztratív struktúra 
egészének hatékonyabbá tételéhez, 
valamint a költségek és adminisztratív 
terhek csökkentéséhez. A Bizottságnak 
ezért a kilométer-számlálók által rögzített 
adatok platformon való megosztása és az 
információmegosztás további bővítési 
lehetőségeinek feltárása céljából egy 
európai elektronikus járműinformációs 
platform létrehozásának 
megvalósíthatóságát, költségeit és előnyeit,
valamint a jelenlegi információcsere-
rendszerek szélesebb körű működésének 
lehetőségeit elemző tanulmányt kell 
készítenie.

Or. en
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Módosítás 23
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 24
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 25
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– legfeljebb 3 500 kg megengedett 
össztömegű pótkocsik és félpótkocsik – O1 
és O2 járműkategória,

törölve
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Or. en

Módosítás 26
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 27
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre 
Audy, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Georgios 
Koumoutsakos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Indokolás

A szubszidiaritás és az arányosság elvének megfelelően a tagállamok mérlegelésére kell bízni 
a műszaki vizsgálat motorkerékpárokra és segédmotoros kerékpárokra való lehetséges 
kiterjesztését.

Módosítás 28
Kent Johansson

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

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

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

Or. en

Indokolás

A segédmotoros kerékpárok figyelembevétele nem összeegyeztethető a gyakorlattal. Például a 
vidéki területeken a segédmotoroskerékpár-vezetőknek sokat kellene főutakon utazniuk azért, 
hogy eljussanak az időszakos műszaki vizsgálatok helyszínére. Eközben a vezető saját magát 
és másokat is szükségtelen kockázatoknak tenné ki. Ezenfelül mindez szükségtelen igazgatási 
költségekkel járna.

Módosítás 29
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Indokolás

A motorkerékpárok műszaki vizsgálata tekintetében a korábbiakhoz hasonlóan a 
szubszidiaritás elvének kell érvényesülnie, azaz a tagállamoknak lehetővé kell tenni, hogy
nemzeti követelményeket foglaljanak bele jogszabályaikba.

Módosítás 30
Marita Ulvskog

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

– muzeális jellegű gépjárművek, – muzeális gépjárművek,

Or. en

Módosítás 31
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 32
Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 33
Daniël van der Stoep

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

– legalább 30 évvel ezelőtt gyártották, – legalább 25 évvel ezelőtt gyártották,

Or. nl

Módosítás 34
Marita Ulvskog

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

Módosítás 35
Bernd Lange

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;

– karbantartásához vagy helyreállításhoz 
olyan cserealkatrészeket használnak, 
amelyek híven tükrözik a jármű eredeti 
alkatrészeit vagy abból a korból 
származnak;

Or. de

Indokolás

A muzeális jellegű gépjárművek kulturális javak. Így a fogalommeghatározás tekintetében a 
követelményeknek is világosnak kell lenniük. Csak a valóban muzeális jellegű járművek 
tanúsítják a történelmi fejlődést. Az európai jogalkotásban ez a rendelet határozza meg 
először a muzeális jellegű gépjárművek fogalmát. Mivel mintaként szolgálhat más 
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jogszabályok számára, különösen egyértelműen kell fogalmazni.

Módosítás 36
Marita Ulvskog

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 37
Bernd Lange

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

– fő alkatrészeinek (például a motor, a 
fékek, a kormány, a jármű fajtája vagy a 
felfüggesztés) műszaki jellemzői
változatlanok vagy az adott korból 
származnak, valamint

Or. de

Módosítás 38
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– megjelenése nem változott. törölve
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Or. en

Módosítás 39
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– megjelenése nem változott. – külső megjelenése nem változott vagy 
megfelel a kornak.

Or. de

Módosítás 40
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – 4 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– korabeli járművek:
olyan változtatások, amelyek a gépjármű 
gyártását követő tíz éven belül jogilag és 
műszakilag lehetségesek voltak.

Or. de

Módosítás 41
Holger Krahmer

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 

9. „időszakos műszaki vizsgálat”: annak 
hitelesítése, hogy a gépjármű a biztonsági 
és környezetvédelmi jellemzők 
tekintetében rendelkezik-e a közúti 
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vételekor vagy forgalomba helyezésekor, 
valamint utólagos módosításakor fennálló 
biztonsági és környezetvédelmi 
jellemzőknek;

forgalomban való üzemeléshez szükséges 
funkciókkal;

Or. de

Indokolás

A fogalommeghatározásnak egyértelműbben rá kell mutatnia a jármű biztonsági és 
környezetvédelmi rendszereinek kifogástalan működésére.

Módosítás 42
Bernd Lange

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”: a 
gépjármű részei és alkatrészei működési 
módjának hitelesítése. Ennek során azt 
ellenőrzik, hogy ezek megfelelnek-e a 
jármű jóváhagyásakor, első nyilvántartásba 
vételekor vagy forgalomba helyezésekor, 
valamint utólagos módosításakor fennálló 
biztonsági és környezetvédelmi 
jellemzőknek; a hitelesítés nem foglalja 
magában az alkatrészek 
típusjóváhagyásának átfogó ellenőrzését;

Or. de

Indokolás

Az időszakos műszaki vizsgálat a jármű működési módját ellenőrzi, és nem általában a 
típusjóváhagyást. Gyakorlatilag ez nem is lehetséges, mivel néhány alkatrész kialakítása 
olyan, hogy nem is lehet ellenőrizni. Ez csak akkor hiányolható, ha felismerhetően a 
biztonságot és a környezetvédelmi jellemzőket hátrányosan érintő, típusjóváhagyással nem 
rendelkező alkatrészeket szereltek be. A szabad alkatrészellátást nem szabad közvetetten 
korlátozni.
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Módosítás 43
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 16 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. „kilométerszámláló-állásokat 
nyilvántartó adatbank”: a tagállam által 
létrehozott, a tagállamban nyilvántartásba 
vett járművek kilométerszámláló-állásait 
tároló adatbank;

Or. nl

Módosítás 44
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A gépjárműveket és pótkocsijaikat e 
rendelettel összhangban az Unióban 
mindenhol időszakos ellenőrzéseknek kell 
alávetni.

Or. ro

Indokolás

A működőképes európai belső piac értelmében lehetővé kell tenni, hogy az ellenőrzést az 
Európai Unió minden tagállamában elvégezzék.

Módosítás 45
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A járműgyártók hozzáférést 
biztosítanak a műszaki vizsgálóállomások 

(3) A járműgyártók megkülönböztetéstől 
mentes hozzáférést biztosítanak a műszaki 
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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.

vizsgálóállomások vagy adott esetben az 
illetékes hatóság, valamint a műhelyek és 
az ellenőrzőműszerek gyártói és minden 
érdekelt fél 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. de

Indokolás

Az időszakos műszaki vizsgálat szempontjából nagy jelentősége van az információkhoz való 
hozzáférésnek. Megkülönböztetéstől mentes hozzáférést kell lehetővé tenni minden érdekelt fél 
számára, ahogy azt a fedélzeti diagnosztikai rendszerekről szóló jogszabály is előírja. A 
tisztességes verseny lehetővé tétele érdekében ezt garantálni kell.

Módosítás 46
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 47
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Georgios Koumoutsakos

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

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

törölve

Or. fr

Indokolás

A szubszidiaritás és az arányosság elvének megfelelően a tagállamok mérlegelésére kell bízni 
a műszaki vizsgálat motorkerékpárokra és segédmotoros kerékpárokra való lehetséges 
kiterjesztését.

Módosítás 48
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– L3e, L4e, L5e, L6e és L7e kategóriájú 
járművek: négy évvel az első 
nyilvántartásba vétel után, azután 
kétévente;

Or. de

Indokolás

A motorkerékpárok vizsgálatának gyakoriságát aszerint kell értékelni, hogy az milyen 
pénzügyi és adminisztratív terheket ró a tulajdonosokra. A szubszidiaritás elve annyiban 
érvényesül, hogy az EU nem rendelkezik kizárólagos hatáskörrel a javaslatot illetően. A 
legfeljebb 45 km/h sebességű kismotorok és robogók esetében továbbra is a tagállamok 
mérlegelik, hogy kötelező időszakos műszaki vizsgálatnak vetik-e alá ezeket.

Módosítás 49
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

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

Or. ro

Módosítás 50
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A szubszidiaritás és az arányosság elvének megfelelően a tagállamok mérlegelésre kell bízni 
az M1, az N1 és az O2 kategóriába tartozó járművek műszaki vizsgálata gyakoriságának 
esetleges fokozását.

Módosítás 51
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Indokolás

A „4+2+2” képlet szerinti vizsgálati időintervallum az M1, N1 és O2 járműkategória
esetében megfelelő és elégséges a közlekedésbiztonság garantálásához.

Módosítás 52
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 53
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

Figyelembe véve, hogy a korszerű M1 és N1 kategóriájú gépjárművek futásteljesítménye a 
biztonsági és környezeti teljesítmény jelentősebb romlása nélkül átlagosan nő, és mivel 
műszakilag lehetséges a kilométer-számláló manipulálása, a vizsgálat gyakoriságát nem a 
megtett kilométerek számához kell kötni.
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Módosítás 54
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

A 160 000 km-t meghaladó futásteljesítménytől a személygépjárművek éves vizsgálata a 
közlekedésbiztonság javítása szempontjából túlzó és aránytalan.

Módosítás 55
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Georgios Koumoutsakos, Jim 
Higgins, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Indokolás

A szubszidiaritás és az arányosság elvének megfelelően a tagállamok mérlegelésre kell bízni 
az M1 és N1 kategóriába tartozó járművek műszaki vizsgálata gyakoriságának estleges 
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fokozását.

Módosítás 56
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Amennyiben egy M1 vagy N1 
kategóriájú jármű esetében az első 
nyilvántartásba vétel utáni műszaki 
vizsgálat időpontjára a futott kilométerek 
száma eléri a 140 000 km-t, azt a járművet 
ezt követően évente műszaki vizsgálatnak 
kell alávetni.

Or. en

Módosítás 57
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 58
Silvia-Adriana Ţicău
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– abban az esetben, ha egy jármű 
forgalmi engedélyének jogosultja 
megváltozik.

törölve

Or. ro

Módosítás 59
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– közúti ellenőrzést követően.

Or. fr

Módosítás 60
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett minden 
egyes területre vonatkozóan a tagállami 
illetékes hatóság vagy a műszaki 
vizsgálóállomás legalább a II. melléklet 3. 
pontjában meghatározott tételeket felölelő 
és az e tételek vizsgálatára alkalmazandó 
módszert felhasználó műszaki vizsgálatot 
hajt végre.

(2) Az (1) bekezdésben említett minden 
egyes területre vonatkozóan a tagállami 
illetékes hatóság vagy a műszaki 
vizsgálóállomás legalább a II. melléklet 3. 
pontjában meghatározott tételeket felölelő 
és az e tételek vizsgálatára alkalmazandó 
módszert felhasználó műszaki vizsgálatot 
hajt végre. Ennek során csak a működési 
módot ellenőrzik. Kifogásolni lehet azokat 
a típusjóváhagyással nem rendelkező 
alkatrészeket és pótalkatrészeket, amelyek 
a biztonsági és környezetvédelmi 
jellemzőket felismerhetően károsan 
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befolyásolják.

Or. de

Indokolás

Az időszakos műszaki vizsgálat a jármű működési módját ellenőrzi, és nem általában a 
típusjóváhagyást. Gyakorlatilag ez nem is lehetséges, mivel néhány alkatrész kialakítása 
olyan, hogy nem is lehet ellenőrizni. Ez csak akkor hiányolható, ha felismerhetően a 
biztonságot és a környezetvédelmi jellemzőket hátrányosan érintő, típusjóváhagyással nem 
rendelkező alkatrészeket szereltek be. A szabad alkatrészellátást nem szabad közvetetten 
korlátozni.

Módosítás 61
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a vizsgált jármű biztonságát befolyásoló 
vagy a közúti forgalom többi résztvevőjét 
veszélyeztető jelentős hiányosságok, vagy 
az előírásoktól való egyéb jelentősebb 
eltérések,

– a vizsgált jármű biztonságát befolyásoló 
vagy a közúti forgalom többi résztvevőjét 
veszélyeztető jelentős hiányosságok, a zaj-
és gázkibocsátásra (különösen a nitrogén-
oxid- és szén-dioxid-kibocsátásra) 
vonatkozó előírások megsértését jelentő 
hiányosságok vagy az előírásoktól való 
egyéb jelentősebb eltérések,

Or. en

Módosítás 62
Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kilométer-számláló állásának 
ellenőrzése céljára, ha ezt az információt 
az előző műszaki vizsgálatot követően nem 

(4) A kilométer-számláló állásának 
ellenőrzése céljára – ha a járműre rendes 
körülmények között szerelnek ilyet –,
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közölték elektronikus úton, az ellenőr 
felkéri a járművet a vizsgán bemutató 
személyt az előző műszaki vizsgálatot 
követően kiállított bizonyítvány 
bemutatására.

elektronikus úton hozzáférhetővé kell 
tenni az ellenőrök számára az előző 
műszaki vizsgálattal kapcsolatos 
információkat. Amíg az információk 
elektronikus továbbítása meg nem 
történik, az ellenőr felkéri a járművet a 
vizsgán bemutató személyt az előző 
műszaki vizsgálatot követően kiállított 
bizonyítvány bemutatására. A kilométer-
számláló legutóbbi műszaki vizsgálaton 
rögzített állását elektronikus úton 
hozzáférhetővé kell tenni az érdekelt felek 
számára. Ezek az információk nem 
tartalmazhatnak személyes adatokat.

Or. en

Módosítás 63
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A műszaki vizsgálati 
bizonyítványokat valamennyi tagállam 
kölcsönösen elismeri az egyik tagállamból 
egy másikba szállított jármű újbóli 
nyilvántartásba vétele céljából, feltéve, 
hogy a bizonyítvány eleget tesz az újbóli 
nyilvántartásba vétel szerinti tagállam 
által előírt vizsgálati gyakorisági 
követelményeknek. Ennek minden 
tagállamban egy olyan vizsgálat az alapja, 
amely ugyanazoknak a szabványoknak 
felel meg.

Or. de

Indokolás

A kölcsönös elismerés átjelentkezés és határokon átnyúló értékesítés esetén is ésszerű. Ezért 
minden uniós tagállamban összehasonlítható szabványokat kell alkalmazni. Ennek minden 
tagállamban egy olyan vizsgálat az alapja, amely ugyanazoknak a szabványoknak felel meg.
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Módosítás 64
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A járművek műszaki ellenőrzését 
végző műszaki vizsgálóállomás vagy –
adott esetben – illetékes hatóság szükség 
esetén valamennyi műszaki ellenőrzés 
után továbbítja a rögzített 
kilométerszámláló-állást a 
kilométerszámláló-állásokat nyilvántartó 
adatbanknak.

Or. nl

Módosítás 65
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Nagyobb jelentőségű hiányosságok 
esetén az illetékes hatóság határoz arról, 
hogy a műszaki vizsgálat megismétléséig 
milyen feltételekkel engedélyezhető a 
jármű közúti használata. A második 
vizsgálatot az első vizsgálatot követő hat 
héten belül el kell végezni.

(2) Nagyobb jelentőségű hiányosságok 
esetén az illetékes nemzeti hatóság 
határozhat arról, hogy a műszaki vizsgálat 
megismétléséig milyen feltételekkel 
engedélyezhető a jármű közúti használata.

Or. fr

Indokolás

A szubszidiaritás elvének megfelelően a járművek feltartóztatása tagállami hatáskörbe 
tartozik, ezért azt az illetékes nemzeti hatóságok mérlegelésére kell bízni.
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Módosítás 66
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Veszélyes hiányosságok esetén a 
járművek nyilvántartásba vételéhez 
kapcsolódó okmányokról szóló 
1999/37/EK irányelvet módosító európai 
parlamenti és tanácsi XXX irányelv 3a. 
cikkével összhangban a jármű közutakon 
nem használható és nyilvántartásba vételét 
vissza kell vonni mindaddig, amíg a 
hiányosságokat ki nem küszöbölték és 
olyan új műszaki vizsgálati bizonyítvány 
kiadására nem került sor, mely igazolja, 
hogy a jármű megfelelő műszaki 
állapotban van.

(3) Veszélyes hiányosságok esetén a 
járművek nyilvántartásba vételéhez 
kapcsolódó okmányokról szóló 
1999/37/EK irányelvet módosító európai 
parlamenti és tanácsi XXX irányelv 3a. 
cikkével összhangban az illetékes nemzeti 
hatóság úgy határozhat, hogy a jármű 
közutakon nem használható és 
nyilvántartásba vételét vissza kell vonni 
mindaddig, amíg a hiányosságokat ki nem 
küszöbölték és olyan új műszaki vizsgálati 
bizonyítvány kiadására nem került sor, 
amely igazolja, hogy a jármű megfelelő 
műszaki állapotban van.

Or. fr

Indokolás

A szubszidiaritás elvének megfelelően a járművek feltartóztatása tagállami hatáskörbe 
tartozik, ezért azt az illetékes nemzeti hatóságok mérlegelésére kell bízni.

Módosítás 67
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A műszaki vizsgálatokat a VI. 
mellékletben meghatározott, a 
szakértelemre és a képzésre vonatkozó 
minimumkövetelményeket teljesítő 
ellenőrök végzik.

(1) A műszaki vizsgálatokat a VI. 
mellékletben meghatározott, a 
szakértelemre és a képzésre vonatkozó 
minimumkövetelményeket teljesítő 
ellenőrök végzik. Azoknak a 
tagállamoknak, amelyek magasabb szintű 
követelményekkel rendelkeznek, lehetővé 
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kell tenni azok megtartását.

Or. de

Indokolás

Először szabnak meg képzettségi követelményeket az ellenőrök tekintetében. Azoknak az uniós
tagállamoknak, amelyek magasabb szintű normákat határoztak meg, lehetővé kell tenni azok 
megtartását.

Módosítás 68
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok a képzettségi 
követelményekkel összhangban 
támogatják az ellenőrök megfelelő 
képzését.

Or. de

Indokolás

A tagállamoknak a képzettségi követelményekkel összhangban támogatniuk kell a megfelelő 
képzést.

Módosítás 69
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A műszaki vizsgálat elvégzésekor az 
ellenőrnek minden összeférhetetlenségtől 
mentesnek kell lennie, különös tekintettel a 
vizsgálat tárgyát képező jármű forgalmi 
engedélyének jogosultjával fennálló 
gazdasági, személyes vagy családi 

(4) A műszaki vizsgálat elvégzésekor az 
ellenőrnek minden összeférhetetlenségtől 
mentesnek kell lennie, különös tekintettel a 
vizsgálat tárgyát képező jármű forgalmi 
engedélyének jogosultjával fennálló 
gazdasági, személyes vagy családi 
kapcsolatra. Ez megfelelő tanúsítási 
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kapcsolatra. szabványokat feltételez, például megfelelő 
ISO-szabványokon keresztül.

Or. de

Indokolás

Az időszakos műszaki vizsgálat összehasonlíthatóságának és függetlenségének biztosítása 
érdekében az Unión belül meg kell állapodni ugyanazokban a tanúsítási szabványokban, pl. a 
megfelelő ISO-szabványokban.

Módosítás 70
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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.

(1) A Bizottság megvizsgálja, hogy 
hogyan lehet a leghatékonyabban és
legeredményesebben létrehozni 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 platformot.

Or. nl

Módosítás 71
Bernd Lange

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 

A Bizottság megvizsgálja a műszaki 
vizsgálattal kapcsolatos adatokra 
vonatkozó információknak a járművek 
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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.

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. 
Ennek minden érdekelt fél számára 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést 
kell biztosítania a járműinformációkhoz.

Or. de

Indokolás

Az időszakos műszaki vizsgálat szempontjából nagy jelentősége van az információkhoz való 
hozzáférésnek. Megkülönböztetéstől mentes hozzáférést kell lehetővé tenni minden érdekelt fél 
számára, ahogy azt a fedélzeti diagnosztikai rendszerekről szóló jogszabály is előírja.

Módosítás 72
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E vizsgálat alapján a Bizottság az 
átjárhatóság fokozására és az 
elektronikus dokumentumok 
szabványosítására vonatkozó javaslatokat 
tesz, és eltörli a 10. cikkben előírt 
vizsgálati igazolásra vonatkozó 
követelményt. A Bizottság az e rendelet 
alkalmazási időpontját követő két éven 
belül megfelelő jogalkotási javaslatot
készít az Európai Parlament és a Tanács 
számára.

Or. en

Módosítás 73
Ivo Belet
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) E vizsgálat alapján a Bizottság 
mérlegeli a különféle szakpolitikai 
lehetőségeket – beleértve a 10. cikkben 
előírt vizsgálati igazolásra vonatkozó 
követelmény esetleges eltörlését és a 
határokon átnyúló értékesítéseknél a 
kilométer-számlálókkal kapcsolatos 
információk tagállamok közötti cseréjére 
szolgáló rendszer bevezetését is –, és 
javaslatokat fogalmaz meg. A Bizottság az 
e rendelet alkalmazási időpontját követő 
két éven belül jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a vizsgálat 
eredményeiről, és ahhoz adott esetben 
jogalkotási javaslatot is csatol.

Or. nl

Módosítás 74
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. cikk törölve
Műszaki vizsgálati bizottság
(1) A Bizottság munkáját egy bizottság 
segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében vett bizottságnak minősül.
(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás 
esetén a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét 
kell alkalmazni. Abban az esetben, ha a 
bizottság véleményét írásbeli eljárás útján 
kell beszerezni, az írásbeli eljárást 
eredmény nélkül kell lezárni, amennyiben 
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a vélemény kialakítására megállapított 
határidőn belül az elnök így dönt, vagy a 
bizottsági tagok egyszerű többsége kéri.

Or. en

Módosítás 75
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– két éven belül a mellékletek 
módosítására a következő követelmények 
tekintetében:
– a vonatkozó európai követelményeknek 
nem megfelelő gumiabroncsok vizsgálata 
során hiányosságot regisztrálnak;
– az NOx- és részecskekibocsátás 
vizsgálata tekintetében a kipufogógázokra 
vonatkozó 8.2. pontban ambiciózus 
referenciaértékeket vezetnek be a most 
forgalomba hozott EURO VI járművekre.

Or. de

Módosítás 76
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A 17. cikkben említett felhatalmazás [e 
rendelet hatálybalépésének időpontjától] öt 
évre szól. A Bizottság legkésőbb kilenc 
hónappal az ötéves időtartam vége előtt 
jelentést készít a felhatalmazásról. 
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács legkésőbb három hónappal az 
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egyes időtartamok vége előtt nem emel 
kifogást a meghosszabbítással szemben, 
akkor a felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.

Or. ro

Módosítás 77
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottságnak rendszeresen 
tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet 
a rendelet végrehajtásáról, valamint 
annak a belső piacra és az Unióban folyó 
ipari termelésre gyakorolt hatásáról.

Or. de

Indokolás

Az európai gazdaság érzékeny ágazatáról van szó, így elengedhetetlen a fokozott átláthatóság 
és felülvizsgálat.

Módosítás 78
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

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 

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

Or. en

Módosítás 79
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezt a rendeletet [1 évvel a hatálybalépését 
követően]-tól/-től kell alkalmazni.

Or. en


