
PA\928145HU.doc PE506.082v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2012/0186(COD)

26.2.2013

VÉLEMÉNYTERVEZET
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

az Unió területén közlekedő haszongépjárművek műszaki alkalmasságának 
közúti ellenőrzéséről és a 200/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

A vélemény előadója: Krišjānis Kariņš



PE506.082v01-00 2/10 PA\928145HU.doc

HU

PA_Legam



PA\928145HU.doc 3/10 PE506.082v01-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

A belső piac évről évre egyre összekapcsoltabbá válik; az áruk előre nem látható intenzitással 
áramlanak az Európai Unión belül. Ennek következtében új kihívások jelentkeztek a 
közlekedésbiztonságra vonatkozó harmonizáció tekintetében. 

Az előadó támogatja az Európai Bizottság által előterjesztett rendelet általános irányát. 
Véleménye szerint azonban több jelentős javításra van szükség a rendelet értékének kellő 
mértékben történő növelése érdekében. 

Elsősorban, a javasolt kockázatértékelő rendszert európai szinten kell létrehozni. Ez a 
vállalkozásokra vonatkozó valódi kockázatértékelés megállapításának legbiztonságosabb 
módja. A járművek egyre nagyobb számban lépik át a határokat, ezért szükséges tudni, más 
tagállamokban mely vállalkozásokat tekintik kockázatosnak. Ez nemzeti kockázatértékelő 
rendszerek révén nem valósítható meg.

Másodsorban, az ellenőrök számára elérhetővé kell tenni a legfrissebb műszaki vizsgálatok 
jegyzőkönyveit, és ezek az egyes vállalkozások kockázatértékelése során a megállapítások 
alapjául szolgálhatnának. Az Európai Unió nem vezethet be további adminisztratív terheket, 
ehelyett az európai közutakon közlekedő, potenciálisan veszélyt jelentő járművek azonosítását 
szolgáló kiterjedt rendszert kell kidolgoznia.

És végül, a közúti műszaki ellenőrzések eljárásának pontosabbnak kell lennie, és a szövegnek 
egyértelműnek és világosnak kell lennie. Ha például a kezdeti közúti ellenőrzés során 
hiányosságokat észlelnek, részletes műszaki ellenőrzést kell végezni. A Bizottság által 
előterjesztett szöveg alapján nem világos, hogy milyen lépéseknek kell következniük. 
Ugyanez igaz a járművek javítására is. A javítást szakembernek kell végeznie, és nem a 
vezetőnek vagy az ellenőrnek a közúton. Ezért ha súlyos hiányosságokat észlelnek, ezeket a 
legközelebbi autószerelő műhelyben kell kijavítani.

Az előadó véleménye szerint a rendelet alkalmazásáig rendelkezésre álló 12 hónap nem 
elegendő. 60 hónapos határidőt javasol az összes szükséges felszerelés beszerzésére és a 
személyzet kiképzésére.

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
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A közúti műszaki ellenőrzéseket 
kockázatértékelő rendszeren keresztül kell 

(6) A közúti műszaki ellenőrzéseket egy 
uniós szintű kockázatértékelő rendszeren 
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végrehajtani. A tagállamok használhatják a 
közúti szállításra vonatkozó egyes szociális 
jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK 
és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet 
végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 
88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-
i 2006/22/EK irányelv 9. cikkében 
meghatározott kockázatértékelő rendszert.

keresztül kell végrehajtani. A tagállamok 
használhatják a közúti szállításra 
vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal 
kapcsolatos 3820/85/EGK és a 
3821/85/EGK tanácsi rendelet 
végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 
88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-
i 2006/22/EK irányelv 9. cikkében 
meghatározott kockázatértékelő rendszert.

Or. en

Indokolás

Csak egy európai szintű kockázatértékelő rendszer jelent hozzáadott értéket. Amikor az áruk 
fokozott mértékben mozognak, a járművek is gyakrabban lépik át a határokat, emiatt a csak 
egy tagállamra kiterjedő kockázatértékelő rendszernek korlátozott hatása lesz a közlekedés 
biztonságára.

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A mobil ellenőrzési egységek 
használata csökkenti a gazdasági szereplők 
számára okozott késedelmet és költségeket, 
mivel közvetlenül a közúton történő, 
részletesebb ellenőrzés elvégzése is 
lehetővé válik. Bizonyos körülmények 
között műszaki vizsgálóállomások is 
használhatók a részletesebb ellenőrzések 
elvégzésére.

(13) A mobil ellenőrzési egységek 
használata csökkenti a gazdasági szereplők 
számára okozott késedelmet és költségeket, 
mivel közvetlenül a közúton történő, 
részletesebb ellenőrzés elvégzése is 
lehetővé válik. Műszaki vizsgálóállomások 
is használhatók a részletesebb ellenőrzések 
elvégzésére, amennyiben közvetlen közel 
helyezkednek el.

Or. en

Indokolás

Részletesebb műszaki ellenőrzést akkor kell végezni, ha rendelkezésre áll e célra mobil 
műszaki ellenőrzési egység, vagy a közelben van műszaki vizsgálóállomás.

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A tagállamok közötti együttműködés, 
valamint a bevált gyakorlatok megosztása 
döntő fontosságú annak érdekében, hogy 
az Unióban a közúti műszaki ellenőrzések 
összehangoltabb rendszere jöjjön létre.
Ezért a tagállamoknak az operatív 
tevékenységek során is szorosabban együtt 
kell működniük. Ennek az 
együttműködésnek ki kell terjednie az 
összehangolt közúti műszaki ellenőrzések 
rendszeres megszervezésére is.

(15) A tagállamok közötti együttműködés, 
valamint a bevált gyakorlatok megosztása 
döntő fontosságú annak érdekében, hogy 
az Unióban a közúti műszaki ellenőrzések 
összehangoltabb rendszere jöjjön létre.
Ezért a tagállamoknak az operatív 
tevékenységek során is szorosabban együtt 
kell működniük. Ennek az 
együttműködésnek ki kell terjednie az 
összehangolt közúti műszaki ellenőrzések 
rendszeres megszervezésére, valamint a 
közúti műszaki ellenőrzések és műszaki 
vizsgálatok eredményeivel kapcsolatos 
információmegosztásra is.

Or. en

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közúti műszaki ellenőrzést a 
járművezető nemzetisége, a 
nyilvántartásba vevő ország vagy a 
forgalomba helyező ország szerinti 
bármilyen megkülönböztetés nélkül 
végzik.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi tapasztalatok azt mutatják, hogy a járművezetőkkel szemben megkülönböztetést 
alkalmaznak, ha bizonyos országok rendszámtábláját viselő járművet vezetnek. Ennek véget 
kell vetni.

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés



PE506.082v01-00 6/10 PA\928145HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam minden naptári évben 
összesen a területén nyilvántartásba vett, a 
3. cikk (1) bekezdésében említett összes 
jármű legalább 5%-ának megfelelő számú 
kezdeti közúti műszaki ellenőrzést hajt 
végre.

Minden tagállam minden naptári évben 
összesen a területén nyilvántartásba vett 
összes megfelelő jármű legalább 5%-ának 
megfelelő számú kezdeti közúti műszaki 
ellenőrzést hajt végre az egyes 
tagállamokban nyilvántartásba vett 
megfelelő járműveken.

Or. en

Indokolás

A közúti műszaki ellenőrzések csak a közúti műszaki ellenőrzések hatálya alá tartozó 
járműveket érinthetik. Az összes járműre vonatkozó hivatkozás aránytalan adminisztratív 
terhet okoz.

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közúti műszaki ellenőrzéseknek az 
egyes vállalkozások által üzemeltett 
járműveken talált hiányosságok számán és 
súlyosságán alapuló kockázatértékelő 
rendszerét nemzeti szinten kell létrehozni.
A kockázatértékelő rendszert a tagállami 
illetékes hatóság működteti.

(1) A közúti műszaki ellenőrzéseknek az 
egyes vállalkozások által üzemeltett 
járműveken talált hiányosságok számán és 
súlyosságán alapuló kockázatértékelő 
rendszerét uniós szinten kell létrehozni. A 
kockázatértékelő rendszert az egyes
tagállamokban a tagállami illetékes 
hatóság működteti. A műszaki 
ellenőrzésekre vonatkozó adatokat uniós 
szinten kell összegyűjteni, és az egyes 
vállalkozások értékelését a közúti műszaki 
ellenőrzések és műszaki vizsgálatok 
eredményeinek uniós szinten összesített 
adatai alapján kell megállapítani.

Or. en

Indokolás

Csak egy európai szintű kockázatértékelő rendszer jelent megfelelő hozzáadott értéket. Nincs 
értelme, hogy csak egy új adminisztratív kapacitás megteremtése céljából létrehozzunk egy új 
kockázatértékelő rendszert.
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Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállami nyilvántartásba vett 
gépjármű vezetője a legutóbbi időszakos 
műszaki vizsgálatról szóló műszaki 
vizsgálati bizonyítványt és adott esetben a 
legutóbbi közúti műszaki ellenőrzésről 
szóló jegyzőkönyvet a gépjárműben tartja.

törölve

Or. en

Indokolás

Ennek az információnak elektronikus úton a tagállami ellenőrök rendelkezésére kell állnia. 
Nincs szükség további dokumentumok szállítgatására, ami csak tovább növeli az 
adminisztratív terheket.

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az egyedi vállalkozásoknak 
gondoskodniuk kell róla, hogy az általuk 
üzemeltetett gépjárművek mindenkor 
műszakilag megfelelő állapotban legyenek.

(3) Az egyedi vállalkozásoknak és a 
járművezetőknek gondoskodniuk kell róla, 
hogy az általuk üzemeltetett gépjárművek 
mindenkor műszakilag megfelelő 
állapotban legyenek.

Or. en

Indokolás

A gépjármű vezetőjének is felelősséget kell viselnie a jármű műszaki állapotáért.

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ellenőrzi a 7. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően a gépjárműben tartott
műszaki vizsgálati bizonyítványt és adott 
esetben a közúti műszaki ellenőrzésről 
szóló jegyzőkönyvet;

a) ellenőrzi a műszaki vizsgálati 
bizonyítványt és a közúti műszaki 
ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet;

Or. en

Indokolás

A műszaki vizsgálati bizonyítványnak és a korábbi közúti ellenőrzésről szóló 
jegyzőkönyveknek elektronikus úton rendelkezésre kell állniuk, hogy ez ne jelentsen további 
adminisztratív terhet a vállalkozások számára, és megkönnyítse a közúti műszaki ellenőrzések 
zökkenőmentes lebonyolítását.

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kezdeti ellenőrzés eredménye alapján az 
ellenőr dönti el, hogy indokolt-e a 
járművet vagy pótkocsiját részletes közúti 
műszaki ellenőrzésnek alávetni.

Amennyiben a kezdeti ellenőrzés során 
hiányosságokra derül fény, e a járművet 
vagy pótkocsiját részletes közúti műszaki 
ellenőrzésnek alávetni.

Or. en

Indokolás

Nem szabad kétséget hagyni afelől, hogy amennyiben a kezdeti ellenőrzés során 
hiányosságokra derül fény, részletes műszaki ellenőrzést kell lefolytatni.

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ellenőr engedélyezheti egy ilyen jármű 
további használatát annak érdekében, 
hogy az elérje a legközelebbi, a hibák 
megjavítását lehetővé tevő autószerelő 

Az ellenőr mindaddig nem engedélyezheti 
egy ilyen jármű további használatát, amíg a
hiányosságokat a legközelebbi autószerelő 
műhelyek egyikében ki nem javítják, azzal
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műhelyt, feltéve, hogy a feltárt veszélyes 
hiányosságok helyszínen történő
kijavításának köszönhetően a jármű meg 
tudja közelíteni az autószerelő műhelyt, és 
nem jelent közvetlen veszélyt sem utasai, 
sem a többi úthasználó biztonságára nézve.

a feltétellel, hogy a feltárt veszélyes 
hiányosságok kijavításának köszönhetően a 
jármű meg tudja közelíteni az autószerelő 
műhelyt, és nem jelent közvetlen veszélyt 
sem utasai, sem a többi úthasználó 
biztonságára nézve.

Or. en

Indokolás

Nem célszerű további kockázatokat vállalni a közúton végzett javításokkal. Minden 
hiányosságot a legközelebbi olyan helyen kell javítani, ahol szakemberek állnak 
rendelkezésre.

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ellenőr engedélyezheti, hogy a 
veszélyes hiányosságokat mutató 
gépjárművet közvetlenül a legközelebbi 
olyan helyszínre szállítsák, ahol meg lehet 
javítani vagy le lehet foglalni a járművet.

törölve

Or. en

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezt a rendeletet [60 hónappal a 
hatálybalépését követően]-tól/-től kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Elegendő időt kell biztosítani a szükséges felszerelés beszerzésére és az európai szintű 
információcsere-mechanizmus felállítására.
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