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RÖVID INDOKOLÁS

A személyek Európai Unión belüli nagyobb mobilitása szükségessé teszi a műszaki 
ellenőrzésekre vonatkozó jogszabályok fokozottabb összehangolását. Erre a 
közlekedésbiztonság növelése mellett annak érdekében is szükség van, hogy a polgárok 
érvényes tájékoztatást kapjanak a különböző tagállamokban vásárolt gépjárművekről. A 
technológia fejlődése szükségessé teszi a jogszabályok kiigazítását oly módon, hogy azok 
kiterjedjenek azokra a járművekre is, amelyek korábban nem estek a szabályozás hatálya alá.

Az előadó több helyen is a szöveg javítását javasolja.

Először is, a műszaki vizsgálati bizonyítványnak és a műszaki vizsga jegyzőkönyvének on-
line formában az érdekelt felek rendelkezésére kell állnia. Az érdekelt felek többek között a 
közúti műszaki ellenőrzést végző ellenőr, a személygépkocsi nyilvántartási helye szerinti 
tagállamban található műszaki vizsgálóállomás, illetve akár a gépkocsi vásárlója. A 
kilométer-számláló állásának rendelkezésre állása döntő fontosságú annak érdekében, hogy 
meg lehessen győződni arról, hogy nem került sor a kilométer-számláló manipulálására.

Másodszor, egy tagállamok közötti információcsere-mechanizmus már létezik: az EUCARIS. 
Nincs szükség új információcsere-mechanizmus létrehozására vagy egy európai elektronikus 
járműinformációs platform megvalósíthatóságának feltárására. Ehelyett a Bizottságnak az 
EUCARIS kereteinek kiterjesztésével kapcsolatos lehetőségeket kellene feltárnia. Az előadó 
véleménye szerint ez lesz a költséghatékonyabb megoldás, amely a leggyorsabban meg is 
valósítható. 

Végezetül, az előadó értelmetlennek tartja a kilométer-számláló visszaállítására vonatkozó 
szankciókat, ha a számlálók állása az érdekelt felek számára hozzáférhető. Ha az érdekelt 
felek hozzáférnek a kilométer-számlálók állásához, a hamisítások indoka is megszűnik.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A helyi szállítási tevékenységek során a 
tehergépjárművek helyett egyre több olyan 
mezőgazdasági gépjárművet használnak, 
melyek legnagyobb tervezési sebessége 
meghaladja a 40 km/h-t. Ezek a 
tehergépjárművekhez hasonló kockázatot 
jelentenek, ezért ezt a járműkategóriát a 

(8) A helyi szállítási tevékenységek során a 
tehergépjárművek helyett egyre több olyan 
mezőgazdasági gépjárművet használnak, 
melyek legnagyobb tervezési sebessége 
meghaladja a 40 km/h-t, és így az 
áruszállítás hagyományos módjaival 
versenyeznek. Ezek a 
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műszaki vizsgálat szempontjából is 
hasonló módon kell kezelni.

tehergépjárművekhez hasonló kockázatot 
jelentenek, ezért ezt a járműkategóriát a 
műszaki vizsgálat szempontjából is 
hasonló módon kell kezelni.

Or. en

Indokolás

Miután a T5 kategóriájú járművek egyre nagyobb mértékben vesznek részt a közúti 
forgalomban, teljes körű műszaki ellenőrzéseknek kell alávetni őket.

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A járművek ellenőrzéséhez, különösen 
ami a biztonsággal kapcsolatos 
elektronikus eszközeiket illeti, 
elengedhetetlenül fontos, hogy minden 
egyes jármű műszaki előírásai 
hozzáférhetőek legyenek. Ezért a 
járműgyártóknak nemcsak a megfelelőségi 
nyilatkozatban szereplő teljes 
adatállományt kell rendelkezésre 
bocsátaniuk, hanem hozzáférést kell 
biztosítaniuk a biztonsággal és 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
berendezések működésének hitelesítéséhez 
szükséges adatokhoz is. Ugyanez 
vonatkozik e célból a járműjavítási és -
karbantartási információkhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatos rendelkezésekre 
is, amelyek betekintést biztosítanak a 
műszaki vizsgálóállomások számára a 
műszaki vizsgálathoz szükséges 
adatelemekhez. Ez döntő fontosságú, 
különösen az elektronikusan vezérelt 
rendszerek területén, és ki kell terjednie 
valamennyi, a gyártó által beszerelt elemre.

(11) A járművek ellenőrzéséhez, különösen 
ami a biztonsággal kapcsolatos 
elektronikus eszközeiket illeti, 
elengedhetetlenül fontos, hogy minden 
egyes jármű műszaki előírásai 
hozzáférhetőek legyenek. Ezért a 
járműgyártóknak nemcsak a megfelelőségi 
nyilatkozatban szereplő teljes 
adatállományt kell rendelkezésre 
bocsátaniuk, hanem hozzáférést kell 
biztosítaniuk a biztonsággal és 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
berendezések működésének hitelesítéséhez 
szükséges rendszerekhez is. Az adatoknak 
olyan részleteket kell tartalmazniuk, 
amelyek alapján a gépjárművek 
biztonsági rendszereinek működését oly 
módon lehet ellenőrizni, amely lehetővé 
teszi azok időszaki műszaki ellenőrzési 
környezetben való vizsgálatát annak 
érdekében, hogy a „megfelelt” vagy „nem 
felelt meg” értékelés kiszámítható legyen. 
Ugyanez vonatkozik e célból a 
járműjavítási és -karbantartási 
információkhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos rendelkezésekre is, amelyek 
betekintést biztosítanak a műszaki 
vizsgálóállomások számára a műszaki 
vizsgálathoz szükséges adatelemekhez. Ez 
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döntő fontosságú, különösen az 
elektronikusan vezérelt rendszerek 
területén, és ki kell terjednie valamennyi, a 
gyártó által beszerelt elemre.

Or. en

Módosítás 3
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 
műszaki vizsgálati bizonyítvány 
elektronikus változatát lehetőség szerint 
az érdekelt felek rendelkezésére kell 
bocsátani.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak a műszaki vizsgálati bizonyítvány elektronikus verziója mellett kell 
dönteniük mindenütt az Európai Unióban. Ez elősegíti az információcserét, és ezzel behozzák 
a belső piac elemeit erre a területre.

Módosítás 4
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 

(23) A kilométer-számlálóval történő 
csalás vélhetően a használtgépkocsi-
eladások 5–12%-át érinti, így évente több 
milliárd eurós, igen jelentős költséget okoz 
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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.

a társadalomnak, és a járművek műszaki 
állapotának téves értékeléséhez vezet. A 
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 
tagállamok közötti együttműködés 
meglévő keretében, az EUCARIS 
rendszeren keresztül elérhetővé kell
tenniük a kilométer-számlálók állására 
vonatkozó adatokat.

Or. en

Módosítás 5
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 meglévő információcsere-
mechanizmus – az EUCARIS – funkciói 
kiterjesztésének megvalósíthatóságát, 
költségeit és előnyeit elemző tanulmányt 
kell készítenie azzal a céllal, hogy ez a 
platform tartalmazza a kilométer-
számlálók állására vonatkozó adatokat is, 
és felmérjék az információmegosztás 
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további kiterjesztésének lehetőségeit.

Or. en

Indokolás

Már van egy létező és működő, tagállamok közötti információcserére szolgáló rendszer: az 
EUCARIS. A rendszer lehetőséget biztosít a tagállamok számára, hogy megosszák a 
gépkocsikra és a vezetői engedélyekre vonatkozó információikat, ezzel segítve a 
gépkocsilopások és a regisztrációs csalások elleni küzdelmet. Az uniós országok közötti 
információcsere továbbfejlesztése során ezt a meglévő rendszert kellene alapul venni.

Módosítás 6
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 
közölték elektronikus úton, az ellenőr 
felkéri a járművet a vizsgán bemutató 
személyt az előző műszaki vizsgálatot 
követően kiállított bizonyítvány 
bemutatására.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a kilométer-számláló ellenőrzésének
céljára – amennyiben a járműre rendes 
körülmények között szerelnek ilyet – az
ellenőrök elektronikus úton 
hozzáférhessenek az előző műszaki
vizsgálattal kapcsolatos információkhoz. 
A kilométer-számláló legutóbbi műszaki 
vizsgálaton rögzített állását elektronikus 
úton hozzáférhetővé kell tenni az érdekelt 
felek számára

Or. en

Indokolás

A kilométer-számlálók visszaállítását a kilométer-számlálók állásának hozzáférhetővé 
tételével és nem szankciókkal lehet megszüntetni. A kilométerszámláló-állás 
meghamisításának indítékai megszűnnek, ha a gépkocsi vásárlója ellenőrizni tudja a 
kilométer-számláló legutóbbi műszaki vizsgálat során rögzített állását.

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A műszaki vizsgálati 
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bizonyítványokat valamennyi tagállam 
kölcsönösen elismeri az egyik tagállamból 
egy másikba szállított jármű újbóli 
nyilvántartásba vétele céljából, feltéve, 
hogy a bizonyítvány az újbóli 
nyilvántartásba vétel szerinti tagállam 
által megkívánt vizsgálati gyakoriság 
szempontjából érvényes.

Or. en

Indokolás

A tagállamok által kiadott műszaki vizsgálati bizonyítványok összes többi tagállam általi 
elismerése fontos lépés a belső piac kiteljesítése felé.

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság a költségek minimalizálása és 
a szükségtelen átfedések elkerülése 
érdekében megvizsgálja az elektronikus 
járműinformációs platform 
létrehozásának megvalósíthatóságát, 
költségeit és előnyeit a nemzetközi 
adatcsere tekintetében meglévő és már 
végrehajtott IT-megoldások 
alkalmazásával. A vizsgálat során fel kell 
mérni, hogy miként lehet a 
legmegfelelőbben összekapcsolni a létező 
nemzeti rendszereket annak érdekében, 
hogy a járművek műszaki vizsgálatáért, 
nyilvántartásba vételéért és jóváhagyásáért 
felelős tagállami illetékes hatóságok, a 
műszaki vizsgálóállomások, a 
vizsgálóberendezések gyártói és a 
járműgyártók kicserélhessék a műszaki 
vizsgálat során és a kilométer-számláló 
leolvasásakor nyert adatokra vonatkozó 
információkat.

Or. en
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Módosítás 9
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 
büntethető legyen.

törölve

Or. en

Indokolás

A szankciók nem szüntetik meg a kilométer-számlálók visszaállítását. A kilométer-számlálók 
legfrissebb állására vonatkozó információk szankciók vagy pénzbüntetések nélkül is képesek 
lehetnek erre.


