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Módosítás 1
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
–

Proposal for rejection

A Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságot, mint illetékes bizottságot, 
hogy javasolja a Bizottság javaslatának 
elutasítását.

Or. de

Módosítás 2
Brian Simpson

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ebben az irányelvben meghatározott 
intézkedések a gyártó ágazat időszakos 
nehézségeit tükrözik. Ezért a III A 
szakaszból a III B szakaszba való 
átmenetre kell korlátozódniuk, és 
legkésőbb 2013. december 31-én 
hatályukat kell veszíteniük.

(7) Az ebben az irányelvben meghatározott 
intézkedések a gyártó ágazat időszakos 
nehézségeit tükrözik. Ezért a III A 
szakaszból a III B szakaszba való 
átmenetre kell korlátozódniuk, és 
legkésőbb 2013. december 31-én 
hatályukat kell veszíteniük. Figyelembe 
véve az Egyesült Királyság hálózatának 
sajátosságait, és a III B szakasz 
megoldásainak kidolgozásához szükséges 
többlet időt, illetve költségeket, a határidő 
az Egyesült Királyság tekintetében 2015. 
december 31.

Or. en

Indokolás

Az irányelv követelményei jelenlegi formájukban nem veszik figyelembe sem az Egyesült 
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Királyság vasúti hálózatára jellemző egyedi nyomtáv- és súlyméreteket, sem azt, hogy ezek a 
mozdonytípusok kicsi és szűk piaci szegmenssel rendelkeznek. Ez annak kockázatával jár, 
hogy a vasúti teheráru-szállítás növekedése megakad és a szállítás módjának közútiról 
vasútira való átváltása – az EU szállítási politikájának egyik elsőbbséget élvező kérdése –
nehézségekbe ütközik.

Módosítás 3
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – -a pont (új) 
97/68/EK irányelv
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a cím helyébe a következő szöveg lép:
„Kivételek, alternatív eljárások és 
eltérések”

Or. en

Módosítás 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – -a a pont (új) 
97/68/EK irányelv
10 cikk – 1 a bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) az (1a) bekezdés második albekezdése 
helyébe a következő lép:
„(1b) Az eredetileg a III A szakasz 
határértékeinek meg nem felelő, vagy 
csak a III A szakasz határértékeinek 
megfelelő motorral felszerelt vasúti 
kocsikba, vonatokba vagy mozdonyokba 
beszerelendő cseremotoroknak legalább a 
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III A szakaszban meghatározott 
határértékeknek kell megfelelniük. Ilyen 
motorokra a 9. cikk (3g), (3i) pontja és 
(4a) pontja nem alkalmazandó.
(1c) Az (1a) és (1b) bekezdés értelmében 
forgalomba került motorok esetében a 
motoron található címkén fel kell tüntetni, 
vagy a kezelési kézikönyvben meg kell 
jelentetni a CSEREMOTOR feliratot.

Or. en

Módosítás 5
Dominique Riquet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – -a a pont (új) 
97/68/EK irányelv
10 cikk – 1 a bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) Az (1a) bekezdésből a második 
albekezdést törölni kell.

Or. en

Módosítás 6
Olga Sehnalová, Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – -a a pont (új) 
97/68/EK irányelv
10 cikk – 1 a bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) az (1a) bekezdés második albekezdése 
helyébe a következő lép:
„(1b) Az eredetileg a III A szakasz 
határértékeinek meg nem felelő, vagy 
csak a III A szakasz határértékeinek 
megfelelő motorral felszerelt vasúti 
kocsikba, vonatokba vagy mozdonyokba 
beszerelendő cseremotoroknak legalább a 
III A szakaszban meghatározott 
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határértékeknek meg kell felelniük. Ilyen 
motorokra a 9. cikk (3g), (3i) pontja és 
(4a) pontja nem alkalmazandó.
(1c) Az 1a) és 1b) bekezdések értelmében 
forgalmazott motorok esetében a motoron 
található címkén fel kell tüntetni, vagy a 
kezelési kézikönyvben meg kell jelentetni 
a CSEREMOTOR feliratot.

Or. en

Indokolás

Mivel a legtöbb régi járműben nincs elég hely a III B szakasznak megfelelő, azonos 
teljesítményű motorok számára, annak a lehetőségnek köszönhetően, hogy a régi járművek 
III A szakasz előtti és III A szakaszbeli motorjait a III A szakasznak megfelelő motorokra 
cseréljék, az ipar tisztább III A szakaszra jellemző kibocsátási standardok felé lép előre, nem 
pedig a környezetszennyezőbb (III A szakasz előtti) motorokat tartja vissza, javítva ezzel a 
régebbi járművek kibocsátásait, elejét véve annak, hogy a járműveket normális életciklusuk 
lejárta előtt ki kelljen vonni a forgalomból, és végső soron megelőzve a vasútiról a közúti 
szállítási módra történő áttérést. 

Módosítás 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – -a b pont (új) 
97/68/EK irányelv
10 cikk – 1 d és 1 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ab) A cikk a következő bekezdésekkel 
egészül ki:
„(1d) A tagállamok eltérés útján, az alábbi 
esetekben hagyhatják jóvá a III A szakasz 
követelményeinek meg nem felelő 
cseremotorok gyártását és beszerelését:
i. meglévő vasúti kocsi, vonat vagy 
mozdony felújítása vagy korszerűsítése, 
amennyiben a III A szakasz 
követelményeinek alkalmazása komoly 
műszaki nehézségeket jelentene a 
nyomtávot, tengelynyomást, 
karosszériadizájnt vagy a többrétű 
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működéshez szükséges motorellenőrző 
rendszert illetően, és ennek következtében 
veszélybe kerülne a projekt gazdasági 
életképessége;
ii. amennyiben egy vasúti kocsi, 
vonat/vasúti szerelvény vagy mozdony 
balesete, vagy motorjának végzetes hibája 
következtében a III A szakasz 
követelményeinek alkalmazása komoly 
műszaki nehézségeket idézne elő, és 
következésképpen a meghibásodott vasúti 
kocsi, vonat vagy mozdony 
költséghatékony javítása lehetetlenné 
válna.
Az ezen bekezdés által érintett motorokra 
a 9. cikk (3g), (3i) pontja és (4a) pontja 
nem alkalmazandó.
Amennyiben egy tagállam eltérést 
engedélyez, úgy hat hónapon belül 
nyomtatott és elektronikus formában egy 
olyan dokumentumot juttat el a 
Bizottsághoz és a többi tagállam 
jóváhagyó hatóságához, amely 
tartalmazza:
– az eltérés egyedi hivatkozási számát, 
ahogyan ez az adott motor címkéjén 
szerepel;
– az eltérés természetét, ideértve a 
kibocsátási szint leírását a III A szakasz 
küszöbértékeivel összehasonlítva és az 
alkalmazandó másféle előírások részleteit; 
– az eltérés engedélyezésének részletes 
indoklását, ideértve a fő műszaki 
nehézségeket valamint azok gazdasági és 
környezetvédelmi következményeit, és a 
III A szakasz követelményeihez való 
közelítés érdekében tett tervezési 
erőfeszítések leírását, továbbá – szükség 
esetén – más járműállomány-értékelést és 
működtetői intézkedéseket is;
– az eltérés tárgyát képező motorok 
számát;
– az eltérés tárgyát képező motorok 
sorozatszámát és típusait, illetve 
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gyártóinak adatait;
– azon vasúti járműszerelvények adatait, 
amelyekbe a motorokat beszerelik, 
működési területükkel együtt;
– az eltérésre irányuló kérelem indoklását 
támogató minden egyéb adatot;
(1e) Az (1a), (1b) és (1c) bekezdések 
értelmében forgalmazott motorok esetében 
egy, a motoron található címkén fel kell 
tüntetni, vagy a kézikönyvben meg kell 
jelentetni a CSEREMOTOR feliratot.

Or. en

Módosítás 8
Dominique Riquet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – -a a pont (új) 
97/68/EK irányelv
10 cikk – 1 b, 1 c és 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) A cikk a következő bekezdésekkel 
egészül ki:
(1b) Az eredetileg a III A szakasz 
határértékeinek meg nem felelő, vagy 
csak a III A szakasz határértékeinek 
megfelelő motorral felszerelt vasúti 
kocsikba, vonatokba vagy mozdonyokba 
beszerelendő cseremotoroknak legalább a 
III A szakaszban meghatározott 
határértékeknek meg kell felelniük. Ilyen 
motorokra a 9. cikk (3g), (3i) pontja és 
(4a) pontja nem alkalmazandó.
(1c) A tagállamok eltérés útján, az alábbi 
esetekben hagyhatják jóvá a III A szakasz 
követelményeinek meg nem felelő 
cseremotorok gyártását és beszerelését:
i. meglévő vasúti kocsi, vonat vagy 
mozdony felújítása vagy korszerűsítése, 
amennyiben a III A szakasz 
követelményeinek alkalmazása komoly 
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műszaki nehézségeket jelentene a 
nyomtávot, tengelynyomást, 
karosszériadizájnt vagy a többrétű 
működéshez szükséges motorellenőrző 
rendszert illetően, és ennek következtében 
veszélybe kerülne a projekt gazdasági 
életképessége;
ii. amennyiben egy vasúti kocsi, 
vonat/vasúti szerelvény vagy mozdony 
balesete, vagy motorjának végzetes hibája 
következtében a III A szakasz 
követelményeinek alkalmazása komoly 
műszaki nehézségeket idézne elő, és 
következésképpen a meghibásodott vasúti 
kocsi, vonat vagy mozdony 
költséghatékony javítása lehetetlenné 
válna.
Ezen motorokra a 9. cikk (3g), (3i) pontja 
és (4a) pontja nem alkalmazandó.
Amennyiben egy tagállam eltérést 
engedélyez, úgy hat hónapon belül 
nyomtatott és elektronikus formában egy 
olyan dokumentumot juttat el a 
Bizottsághoz és a többi tagállam 
jóváhagyó hatóságához, amely 
tartalmazza:
– az eltérés egyedi hivatkozási számát, 
ahogyan ez az adott motor címkéjén 
szerepel;
– az eltérés természetét, ideértve a 
kibocsátási szint leírását a III A szakasz 
küszöbértékeivel összehasonlítva és az 
alkalmazandó másféle előírások részleteit; 
– az eltérés engedélyezésének részletes 
indoklását, ideértve a fő műszaki 
nehézségeket valamint azok gazdasági és 
környezetvédelmi következményeit, és a 
III A szakasz követelményeihez való 
közelítés érdekében tett tervezési 
erőfeszítések leírását, továbbá – szükség 
esetén – más járműállomány-értékelést és 
működtetői intézkedéseket is;
– az eltérés tárgyát képező motorok 
számát;
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– az eltérés tárgyát képező motorok 
sorozatszámát és típusait, illetve 
gyártóinak adatait;
– azon vasúti járműszerelvények adatait, 
amelyekbe a motorokat beszerelik, 
működési területükkel együtt;
– az eltérésre irányuló kérelem indoklását 
támogató minden egyéb elemet;
(1d) Az (1a), (1b) és (1c) bekezdések 
értelmében forgalmazott motorok esetében 
egy, a motoron található címkén fel kell 
tüntetni, vagy a kezelési kézikönyvben 
meg kell jelentetni a CSEREMOTOR 
feliratot.

Or. en

Indokolás

Mivel a legtöbb régi járműben nincs elég hely a III B szakasznak megfelelő, azonos 
teljesítményű motorok számára, annak a lehetőségnek köszönhetően, hogy a régi járművek 
III A szakasz előtti és III A szakaszbeli motorjait a III A szakasznak megfelelő motorokra 
cseréljék, az ipar a III A szakaszra jellemző tisztább kibocsátási standardok felé lép előre.  
Elenyésző számú esetben a III A szakaszra jellemző motorok beszerelésétől a járművek 
nyomtávja, tengelynyomása és tervezési korlátozottsága miatt kell majd eltérni. Az ipar 
egyetért abban, hogy bármely ilyen eltérésre kizárólag szigorú ellenőrzések és korlátozások, 
valamint részletes indokolás mellett kerülhet sor.

Módosítás 9
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b pont 
97/68/EK irányelv
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A rugalmas végrehajtási eljárás a XIII. 
melléklet 1.2. pontjának rendelkezései 
szerint csak a III A szakaszból a III B 
szakaszba való átmenet esetében 
alkalmazható, és 2013. december 31-én 

(8) A rugalmas végrehajtási eljárás a XIII. 
melléklet 1.2. pontjának rendelkezései 
szerint csak a III A szakaszból a III B 
szakaszba való átmenet esetében 
alkalmazható, és 37 kW ≤ P < 56 kW 
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hatályát veszti. motorok esetében 2016. december 31-én 
hatályát veszti.

Or. en

Módosítás 10
Brian Simpson

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b pont 
97/68/EK irányelv
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A rugalmas végrehajtási eljárás a XIII. 
melléklet 1.2. pontjának rendelkezései 
szerint csak a III A szakaszból a III B 
szakaszba való átmenet esetében 
alkalmazható, és 2013. december 31-én 
hatályát veszti.

(8) A rugalmas végrehajtási eljárás a XIII. 
melléklet 1.2. pontjának rendelkezései 
szerint csak a III A szakaszból a III B 
szakaszba való átmenet esetében 
alkalmazható, és 2013. december 31-én 
hatályát veszti. Kivételes módon az 
Egyesült Királyság vasúti hálózatán 
működőképes mozdonyok esetében a 
rugalmas végrehajtási eljárás 2015. 
december 31-én veszti hatályát.

Or. en

Indokolás

Az irányelv követelményei jelenlegi formájukban nem veszik figyelembe sem az Egyesült 
Királyság vasúti hálózatára jellemző egyedi nyomtáv- és súlyméreteket, sem azt, hogy ezek a 
mozdonytípusok kicsi és szűk piaci szegmenssel rendelkeznek. Ez annak kockázatával jár, 
hogy a vasúti teheráru-szállítás növekedése megakad és a szállítás módjának közútiról 
vasútira való átváltása – az EU szállítási politikájának egyik elsőbbséget élvező kérdése –
akadályokba ütközik.

Módosítás 11
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok legkésőbb [az irányelv
kihirdetésétől számított tizenkét hónap]-ig
elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek 
az irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok legkésőbb [az irányelv
kihirdetését tizenhat hónappal követő 
dátum]-ig elfogadják és kihirdetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint az e rendelkezések és az irányelv 
közötti megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 12
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet –
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 rész – 1.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1. A III A és a III B szakasz közötti 
átmeneti időszak kivételével, az az 
eredetiberendezés-gyártó (OEM), amelyik 
igénybe kívánja venni a rugalmas 
végrehajtási eljárást, engedélyt kér 
valamely jóváhagyó hatóságtól, hogy 
motorbeszállítójától megvásárolhassa azt 
az 1.1.1. és 1.1.2. pontban említett 
motormennyiséget, amely nem felel meg 
az éppen alkalmazandó kibocsátási 
határértékeknek, hanem csak az előzőt 
kibocsátásihatárérték-szakasznak.

1.1. A III A és a III B szakasz közötti 
átmeneti időszak kivételével, az az 
eredetiberendezés-gyártó (OEM), amelyik 
igénybe kívánja venni a rugalmas 
végrehajtási eljárást, engedélyt kér, és 
indokolatlan késedelem nélkül kap
valamely jóváhagyó hatóságtól, hogy 
motorbeszállítójától megvásárolhassa azt 
az 1.1.1. és 1.1.2. pontban említett 
motormennyiséget, amely nem felel meg 
az éppen alkalmazandó kibocsátási 
határértékeknek, hanem csak az előzőt 
kibocsátásihatárérték-szakasznak.

Or. pl



AM\839335HU.doc 13/15 PE452.811v01-00

HU

Módosítás 13
Brian Simpson, Olga Sehnalová

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet 
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 rész – 1.4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.4. A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszakban az 
eredetiberendezés-gyártó legfeljebb 12
motor rugalmas végrehajtási eljárással 
történő forgalomba hozatalára kérhet 
engedélyt motorbeszállítója számára.

1.4. A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszakban az 
eredetiberendezés-gyártó legfeljebb 40
motor rugalmas végrehajtási eljárással 
történő forgalomba hozatalára kérhet 
engedélyt motorbeszállítója számára, 
amelyből legalább 20 úgy van tervezve, 
hogy az Egyesült Királyság vasúti 
hálózatán működőképes legyen.

Or. en

Indokolás

Az irányelv követelményei jelenlegi formájukban nem veszik figyelembe sem az Egyesült 
Királyság vasúti hálózatára jellemző egyedi nyomtáv- és súlyméreteket, sem azt, hogy ezek a 
mozdonytípusok kicsi és szűk piaci szegmenssel rendelkeznek. Ez annak kockázatával jár, 
hogy a vasúti teheráru-szállítás növekedése megakad és a szállítás módjának közútiról 
vasútira való átváltása – az EU szállítási politikájának egyik elsőbbséget élvező kérdése –
akadályokba ütközik.

Módosítás 14
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet 
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 rész – 1.4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.4. A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszakban az 
eredetiberendezés-gyártó legfeljebb 12
motor rugalmas végrehajtási eljárással 

1.4. A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszakban az 
eredetiberendezés-gyártó legfeljebb 50
motor rugalmas végrehajtási eljárással 
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történő forgalomba hozatalára kérhet 
engedélyt motorbeszállítója számára.

történő forgalomba hozatalára kérhet 
engedélyt motorbeszállítója számára.

Or. pl

Módosítás 15
Dominique Riquet

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet 
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 rész – 1.4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.4. A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszakban az 
eredetiberendezés-gyártó legfeljebb 12
motor rugalmas végrehajtási eljárással 
történő forgalomba hozatalára kérhet 
engedélyt motorbeszállítója számára.

1.4. A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszakban az 
eredetiberendezés-gyártó legfeljebb 40
motor rugalmas végrehajtási eljárással 
történő forgalomba hozatalára kérhet 
engedélyt motorbeszállítója számára.

Or. en

Indokolás

A mozdonytervezők nem maguk tervezik és gyártják a dízelmotorokat, hanem a 
motorbeszállítóktól vásárolják őket. Ugyanakkor jelenleg a motorbeszállítók nem 
forgalmaznak a III B szakasznak megfelelő motorokat az összes mozdonytípus számára. A 
III B szakasznak megfelelő motorok a legmagasabb teljesítményű kategória számára csak 
most kezdenek elérhetőek lenni . Ugyanakkor a különféle egyéb mozdonytípusok számára 
nincsenek még motorok a piacon, és a mozdonygyártók rendelkezésére még nem áll elegendő 
információ ahhoz, hogy potenciálisan új motorformákhoz igazítsák terveiket. A helyzet 2012 
után is ez marad. Ha nem állnak rendelkezésre motorok, a gyártók nem készíthetnek 
mozdonyokat, ami negatív következményekkel járna a vasúti piac megnyitására, a 
gördülőállomány pótlására nézve, illetve a vasúti fuvarozásról közútira történő modális 
váltáshoz vezetne. A jelenlegi javaslat értelmében a motorhiány a rendelések 
megszakadásához vezet, és veszélyezteti a gazdasági válság által amúgy is komolyan sújtott 
középvállalkozói gyártók gazdasági életképességét. E gyártók átlagos éves termelése 50–100 
mozdony közt mozog. E mozdonyokat egy fokozottan szétszabdalt, eltérő igényeknek és 
keresletnek megfelelő piacon adják el. A rugalmas végrehajtási eljárás hatálya alatt, az 
átmeneti időszak két éve során (2012–2013) összesen 40 mozdony remélhetőleg lehetővé 
tenné a gyártók számára, hogy folytassák különféle mozdonysorozataik gyártását, és 
kielégítsék a piaci keresletet. A 40 darabos mennyiséget eredetileg a Bizottságot támogató 
szakértői csoport (GEME) francia és brit tagjai javasolták.
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Módosítás 16
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet 
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 rész – 1.7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.7. Az eredetiberendezés-gyártó bármely 
tagállami jóváhagyó hatóság 
rendelkezésére bocsát minden olyan 
információt, amelyet a jóváhagyó hatóság 
annak igazolása érdekében kér, hogy 
minden olyan motor, amelyről azt állítják, 
hogy rugalmas végrehajtási eljárással 
hozták forgalomba, vagy amelyet ennek 
megfelelően címkéztek, valóban megfelel 
az állításnak vagy a címkézésnek.”

1.7. Az eredetiberendezés-gyártó bármely 
tagállami jóváhagyó hatóság 
rendelkezésére bocsát minden olyan 
információt, amelyet a jóváhagyó hatóság 
annak leellenőrzése érdekében kér, hogy 
minden olyan motor, amelyről azt állítják, 
hogy rugalmas végrehajtási eljárással 
hozták forgalomba, vagy amelyet ennek 
megfelelően címkéztek, valóban megfelel 
az állításnak vagy a címkézésnek.”

Or. pl


