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Módosítás 37
Peter van Dalen

Rendeletre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. nl

Módosítás 38
Patricia van der Kammen

Rendeletre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. nl

Indokolás

E javaslatnak nincs hozzáadott értéke. A hatályos irányelvek megfelelőek, és nincs szükség 
azok felváltására. Nevetséges azt hinni, hogy az uniós szabályozás javítani fogja a közúti 
közlekedés biztonságát.

Módosítás 39
Dieter-Lebrecht Koch

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Javaslat Javaslat
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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

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

(Ezt a módosítást a teljes szövegben át kell 
venni a megfelelő helyeken.)

Or. de

Módosítás 40
Peter van Dalen

Rendeletre irányuló javaslat
1 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

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

Or. nl

Módosítás 41
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Javaslat Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE
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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

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
1 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

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

Or. fr

Indokolás

Meg kell őrizni a vizsgálatok szabályozásának jelenlegi jogi formáját, és rendelettervezet 
helyett irányelvtervezetről kell rendelkezni, hogy a tagállamok saját hatáskörben 
állapíthassák meg a gépjárművek időszakos műszaki vizsgálatának megszervezésére 
vonatkozó rendelkezéseket. Ez a módosítás az egész szövegben alkalmazandó.

Módosítás 43
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A műszaki vizsgálat azon szélesebb 
körű rendszer része, amelynek célja annak 
biztosítása, hogy a gépjárművek 
használatuk során biztonságos és 
környezetvédelmi szempontból megfelelő 
állapotban legyenek. E rendszernek ki kell 
terjednie a valamennyi gépjárművet érintő 
rendszeres időszakos műszaki vizsgálatra 
és a kereskedelmi célú közúti fuvarozásra 
használt járműveket érintő országúti 
műszaki ellenőrzésekre, valamint a 
járművek nyilvántartásbavételi eljárására 
vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaznia 
kell annak biztosítása érdekében, hogy a 
közúti közlekedés biztonságára közvetlen 
veszélyt jelentő járművek ne vegyenek 
részt a forgalomban.

(3) A műszaki vizsgálat azon szélesebb 
körű rendszer része, amelynek célja annak 
biztosítása, hogy a gépjárművek 
használatuk során biztonságos és 
környezetvédelmi szempontból megfelelő 
állapotban legyenek. E rendszernek ki kell 
terjednie a valamennyi gépjárművet érintő 
rendszeres időszakos műszaki vizsgálatra 
és a kereskedelmi célú közúti fuvarozásra 
használt járműveket érintő országúti 
műszaki ellenőrzésekre, valamint a 
járművek nyilvántartásbavételi eljárására 
vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaznia 
kell. Az időszakos vizsgálatnak kell lennie 
a legfőbb eszköznek a megfelelő műszaki 
állapot biztosításához. Az 
haszongépjárművek közúti ellenőrzése az 
időszakos vizsgálatnak csak kiegészítője 
lehet és a közúti közlekedés biztonságára 
közvetlen veszélyt jelentő járművekre kell 
irányulnia.

Or. en

Módosítás 44
Phil Bennion

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az időszakos műszaki vizsgálat 
követelményeinek sérelme nélkül a közúti 
forgalomban részt vevő járműveknek 
műszakilag mindenkor megfelelő 
állapotban kell lenniük.

Or. en

Indokolás

Az időszakos műszaki vizsgálatok egy átfogóbb műszaki vizsgálati rendszer részét képezik, 
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amelynek első követelményeként a gépjármű-tulajdonosoknak mindenkor biztosítaniuk kell a 
közúti forgalomban részt vevő járművük megfelelő műszaki állapotát.

Módosítás 45
Phil Bennion

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A megfelelő műszaki állapot 
biztosításával kapcsolatban végrehajtott 
intézkedéseknek a gépjármű-
tulajdonosokat megszólító, a járművük 
alapvető ellenőrzésével kapcsolatos bevált 
gyakorlatok és szokások kialakítását 
ösztönző kampányokat is magukban kell 
foglalniuk.

Or. en

Indokolás

A gépjármű-tulajdonosok számára a jármű alapvető ellenőrzésével – például a 
gumiabroncsok ellenőrzésével – kapcsolatban nyújtott oktatás a műszaki vizsgálati rendszer 
fontos része, amit hangsúlyozni kell.

Módosítás 46
Bernadette Vergnaud

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 
vizsgálatának rendszerén keresztül annak 
biztosítása, hogy a járművek forgalomba 
helyezésüket követően is, egész 
élettartamuk alatt megfeleljenek a 

törölve
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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 
irányelvben18, a gépjárművek és 
pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek 
rendszereinek, alkatrészeinek és önálló 
műszaki egységeinek jóváhagyásáról 
szóló, 2007. szeptember 5-i európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben19, 
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 
irányelvben20 meghatározott 
járműkategóriákra.
__________________
20HL L 171., 2003.7.9., 1. o.

Or. fr

Indokolás

A motorkerékpárok rossz állapotának baleseti statisztikákra gyakorolt hatásával kapcsolatos 
vitatott helyzetre tekintettel aránytalannak tűnik az időszakos műszaki vizsgálatok 
kiterjesztése a motorkerékpárokra és a segédmotoros kerékpárokra. Ezenfelül az O1 
kategóriába tartozó, 500 kg-nál kisebb tömegű pótkocsikat rendszerint nem veszik 
nyilvántartásba, ezért megvalósíthatatlannak tűnik az időszakos műszaki vizsgálatok 
kiterjesztése e járművekre.

Módosítás 47
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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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 
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 
irányelvben18, a gépjárművek és 
pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek 
rendszereinek, alkatrészeinek és önálló 
műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 
2007. szeptember 5-i európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben19, 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 irányelvben20

meghatározott járműkategóriákra.

(4) Számos uniós szinten elfogadott, a 
gépjárművek biztonságára vonatkozó 
műszaki előírás és követelmény van 
érvényben. Szükséges azonban a járművek 
rendszeres időszakos műszaki 
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 irányelvben18

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 irányelvben19, 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 irányelvben20

meghatározott járműkategóriákra.

Or. fr

Módosítás 48
Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Elvárt módon minden járműnek 
megfelelő műszaki állapotban kell lennie 
a közúti forgalomban történő használat 
során, és ennek ellenőrzésére a közúti 
forgalomban közlekedő járművek 
bármikor megvizsgálhatók.  

Or. en

Indokolás

A közúti forgalomban részt vevő valamennyi járművet megfelelő műszaki állapotban kell 
tartani, és a járműveket minden tagállamban ellenőrzik.

Módosítás 49
Peter van Dalen

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A közúti közlekedésbiztonság szintje és 
a járművek műszaki hiányosságai között 
egyértelmű összefüggés áll fenn. 2009-ben 
az európai utakon 35 000 haláleset 
történt. Ha feltételezzük, hogy a műszaki 
hiányosságok annak arányában járulnak 
hozzá a halálos kimenetelű közúti 
balesetek számához, amennyivel a 
balesetekéhez, úgy az Unióban évente 
több mint 2000 halálos kimenetelű közúti 
baleset a járművek műszaki
hiányosságaival hozható összefüggésbe. A 
rendelkezésre álló tanulmányok alapján 
ezekből mintegy 900–1100 baleset 
elkerülhető lenne, ha a műszaki vizsgálat 
rendszerét megfelelő módon fejlesztenénk.

törölve

Or. nl
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Indokolás

A korreláció nem azonos az ok-okozati összefüggéssel. Az infrastruktúra minősége és az 
emberek vezetési stílusa sokkal nagyobb mértékben befolyásolja az országokban a közúti 
közlekedés biztonságát.

Módosítás 50
Dieter-Lebrecht Koch

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Mivel egy jármű 
közlekedésbiztonsági szempontból 
lényeges hiányosságának időben történő 
feltárása hozzájárul a hiányosság 
megszüntetéséhez és a balesetek 
megelőzéséhez, a balesetekhez kapcsolódó 
költségek megtakarításait egy 
bónuszrendszer létrehozásának részleges 
finanszírozására kell fordítani.

Or. de

Módosítás 51
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A közúti közlekedésből származó 
összes kibocsátás nagy részéért, különösen 
ami a szén-dioxid-kibocsátást illeti, a 
járművek kisebb, hibásan működő 
kipufogógáz-vezérlő rendszerekkel 
rendelkező csoportja tehető felelőssé. A 
becslések szerint a szennyezőanyag-
kibocsátás 25%-át a járműállomány 5%-a 
okozza. Ezért a járművek rendszeres 
időszakos műszaki vizsgálatának rendszere 

(6) A közúti közlekedésből származó 
összes kibocsátás nagy részéért, különösen 
ami a szén-dioxid-kibocsátást illeti, a 
járművek kisebb, hibásan működő 
kipufogógáz-vezérlő rendszerekkel 
rendelkező csoportja tehető felelőssé. A 
becslések szerint a szennyezőanyag-
kibocsátás 25%-át a járműállomány 5%-a 
okozza. A korszerű motorok esetében a 
NOx- és részecske-kibocsátás növekedése 
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a járművek átlagos szennyezőanyag-
kibocsátásának csökkentése révén 
hozzájárulhat a környezet minőségének 
javításához.

figyelhető meg, amely motorok 
tekintetében átfogóbb károsanyag-
kibocsátási vizsgálatot kell végezni, 
ideértve a jármű saját fedélzeti 
diagnosztikai rendszere (OBD) 
integritásának és működésének egy 
elektronikus vezérlő egység 
alkalmazásával való ellenőrzését, amit a 
jelenleg is alkalmazott kipufogógáz-
ellenőrzéssel igazolnak a károsanyag-
kibocsátási vizsgálat teljessége érdekében, 
mivel az OBD önmagában nem 
megbízható. Ezért a járművek rendszeres 
időszakos műszaki vizsgálatának rendszere 
a járművek átlagos szennyezőanyag-
kibocsátásának csökkentése révén 
hozzájárulhat a környezet minőségének 
javításához.

Or. en

Módosítás 52
Isabelle Durant

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A korszerű motorok üzemanyag-
takarékosabbak, mivel kifinomultabb 
motorirányító és kipufogógáz-kezelési 
rendszerrel rendelkeznek. E rendszerek 
azonban megfelelő karbantartás és 
beállítás nélkül magasabb szintű erősen 
mérgező nanorészecske- és NOx-
kibocsátáshoz vezethetnek. A korszerűbb 
járművek esetében az időszakos műszaki 
vizsgálatoknak ezért a kipufogógázok 
részecske- és NOx-kibocsátását is 
mérniük kell.

Or. en
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Módosítás 53
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins

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 54
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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.

törölve

Or. fr

Módosítás 55
Younous Omarjee

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 

törölve
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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.

Or. fr

Módosítás 56
Peter van Dalen

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.

(7) Megbízható vizsgálati eredmények 
alapján nem mutatható ki, hogy 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.

Or. nl

Indokolás

A Bizottság hatásvizsgálatában említett kutatás semmiképpen sem mutatja ezt. A 
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motorkerékpárosok részvételével bekövetkező balesetek 8%-a esetében tártak fel műszaki 
hibát. Nem bizonyították, hogy a balesetekért a műszaki hibák voltak felelősek.

Módosítás 57
Bernadette Vergnaud

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.

(7) 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.

Or. fr

Indokolás

A motorkerékpárok rossz állapotának baleseti statisztikákra gyakorolt hatásával kapcsolatos 
vitatott helyzetre tekintettel aránytalannak tűnik az időszakos műszaki vizsgálatok 
kiterjesztése a motorkerékpárokra és a segédmotoros kerékpárokra.

Módosítás 58
Bernadette Vergnaud
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Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A vizsgálatok harmonizációjával 
összefüggésben és a 168/2013/EU 
rendelet1 rendelkezéseinek megfelelően az 
L1e és az L2e típusok kivételével az 
L típusú járművek műszaki vizsgálata 
nem terjedhet ki annak ellenőrzésére, 
hogy a jármű megfelel-e a – bizonyos 
tagállamok területén hatályos – 74kW-os 
teljesítménykorlátozásnak.
__________________
1HL L 60., 2013.3.2., 52. o.

Or. fr

Módosítás 59
Brian Simpson, Debora Serracchiani

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 
műszaki vizsgálat szempontjából is 
hasonló módon kell kezelni.

(8) A tehergépjárművek helyett esetenként
olyan mezőgazdasági gépjárművet 
használnak közúti árufuvarozási célokra, 
melyek legnagyobb tervezési sebessége 
meghaladja a 40 km/h-t. Fontos 
biztosítani, hogy az ily módon használt 
mezőgazdasági járműveket a műszaki 
vizsgálat szempontjából is hasonló módon 
kezeljék.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt megfogalmazás a traktorok döntő többségére vonatkozna, még 
azokra is, amelyek csak ritkán közlekednek közutakon. Ez Európa-szerte komoly 
következményeket vonna maga után a mezőgazdasági ágazat és a vidéki közösségek számára.



PE507.994v01-00 18/150 AM\931123HU.doc

HU

Módosítás 60
Phil Bennion

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
műszaki vizsgálat szempontjából is 
hasonló módon kell kezelni.

(8) A helyi szállítási tevékenységek során a 
tehergépjárművek helyett esetenként olyan 
mezőgazdasági gépjárművet használnak, 
melyek legnagyobb tervezési sebessége 
meghaladja a 40 km/h-t. Ezek a 
tehergépjárművekhez hasonló kockázatot 
jelentenek, ezért a közúti áruszállításra 
használt mezőgazdasági gépjárműveket 
műszaki vizsgálatnak kell alávetni.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy ha tehergépjárművek helyett mezőgazdasági gépjárműveket 
használnak, az különleges esetnek minősül, ami különleges bánásmódot kíván meg.

Módosítás 61
Luis de Grandes Pascual

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 
műszaki vizsgálat szempontjából is 
hasonló módon kell kezelni.

(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 
műszaki vizsgálat szempontjából is 
hasonló módon kell kezelni. Egyedi 
sajátosságaikra való tekintettel, szokásos 
használatuk ismeretében, a 
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tagállamoknak kell dönteniük arról, hogy 
e gépjárműveket alá kell-e vetni időszakos 
műszaki vizsgálatoknak.

Or. es

Indokolás

Egyes országokban a T5 kategóriába tartozó járműveket eredeti rendeltetésüktől eltérő 
célokra használják, ami azonban nem indokolja a rendeletbe való beemelésüket. Ezek a 
járművek műszakilag egyszerűbbek, olcsóbbak az N2 és N3 kategóriába tartozó 
tehergépjárműveknél, ami az utóbbiakat versenyhátrányba hozhatja. Kompromisszumos 
megoldásként hagyni kellene, hogy a tagállamok időszakos műszaki vizsgálatnak vethessék 
alá e járműveket.

Módosítás 62
Anne E. Jensen

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 
megőrzik annak a korszaknak az örökségét, 
amelyben készültek, azokat korhű 
állapotban őrzik meg és tartják karban, és 
mindennapi járműként ritkán használják.
A tagállamokra kell bízni annak 
megszabását, hogy e járművekre is 
kiterjesztik-e az időszakos műszaki 
vizsgálatot vagy más módon szabályozzák 
azok műszaki vizsgálati rendszerét.

Or. en

Indokolás

A (9) preambulumbekezdés lényegének fontos kiegészítője a „korhű állapot” kifejezés.

Módosítás 63
Bernd Lange, Ismail Ertug
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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 gépjárművek kulturális 
javak, és azokat rendszerint nem 
használják közúti járműként. Ezért a 
tagállamokra kell bízni annak megszabását, 
hogy e járművekre is kiterjesztik-e az 
időszakos műszaki vizsgálatot. Ez a jog 
azonban nem vezethet annál szigorúbb 
szabályokhoz, mint amilyenekre a 
járművet eredetileg tervezték. A 
tagállamok felelősségi körébe tartozik a 
speciális járművek más típusaira vonatkozó 
műszaki vizsgálat szabályozása is.

Or. de

Indokolás

A muzeális jellegű gépjárművek kulturális javak, és azokat rendszerint nem használják közúti 
járműként. Ezért ezekre más szabályokat kell alkalmazni.

Módosítás 64
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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 

(9) A muzeális 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 
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járművek más típusaira vonatkozó műszaki 
vizsgálat szabályozása is.

járművek más típusaira vonatkozó műszaki 
vizsgálat szabályozása is.

Or. sv

Módosítás 65
Phil Bennion

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 állami 
vagy magánszerveknek 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.

Or. en

Indokolás

Engedni kell, hogy a tagállamok maguk dönthessenek az időszakos műszaki vizsgálati 
rendszerük szerkezetéről, ha az állami és magánszervezeteket a 13. cikkben meghatározott 
felügyeleti szerv felügyeli.

Módosítás 66
Hubert Pirker

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 

(10) A műszaki vizsgálat szuverén 
tevékenység, amelyet ezért a tagállamnak, 
az állam által e feladattal megbízott 
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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.

közjogi intézménynek, vagy az állam által 
kijelölt és közvetlen felügyelete alá tartozó 
szerveknek vagy létesítményeknek kell 
végezniük, beleértve a megfelelően 
engedélyezett magánszervezeteket is. Ha a 
műszaki vizsgálattal megbízott 
létesítmények egyidejűleg gépjárműjavító 
üzemként is működnek, akkor a 
tagállamoknak mindent meg kell tenniük 
annak érdekében, hogy fenntartsák az 
objektivitást és a vizsgálatok magas 
színvonalát.

Or. de

Indokolás

Ez a megfogalmazás megfelel a hatályos 2009/40/EK irányelv 2. cikkének, célja pedig, hogy 
továbbra is biztosítsa a műszaki vizsgálat különböző működő formáit.

Módosítás 67
Bernadette Vergnaud

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 alatt 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 magánszervezetek e célra 
történő engedélyezését.

Or. fr

Indokolás

Az összeférhetetlenség kockázatának elkerülése érdekében biztosítani kell a műszaki 
vizsgálóállomások formális függetlenségét a gépjárműjavító-műhelyekkel szemben.
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Módosítás 68
Luis de Grandes Pascual

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A műszaki vizsgálóállomások 
területükön történő engedélyezése során a 
tagállamok figyelembe veszik azt, hogy a 
belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelv hatálya nem terjed 
ki a közlekedési szolgáltatások területére.

Or. es

Módosítás 69
Isabelle Durant

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A műszaki vizsgálóállomások és a 
javításokat végző szervezetek közötti 
összeférhetetlenség elkerülése érdekében 
egy adott járművön egy éven belül nem 
végezhető műszaki vizsgálat és javítás az 
egyazon érdekeltséghez tartozó 
létesítményekben.

Or. en

Módosítás 70
Peter van Dalen

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az ellenőröknek a műszaki 
vizsgálatokat független módon kell 
elvégezniük és kerülniük kell bárminemű 
összeférhetetlenséget. A műszaki 
vizsgálatok eredményét ezért tilos a 
fizetéshez és gazdasági vagy személyes 
előnyökhöz kapcsolni.

törölve

Or. nl

Indokolás

A holland rendszer, amelyben a gépjárműszerelő műhelyek is elvégezhetik a műszaki 
vizsgálatot, míg a nemzeti felügyeleti szerv véletlenszerű ellenőrzéseket tart, kitűnően 
működik. A gépjárműszerelő műhelyek által vállalt azon kockázat, hogy visszavonhatják 
engedélyüket és ezzel eleshetnek megélhetésüktől, biztosítja a holland járműpark műszaki 
vizsgálatainak magas színvonalát. A Bizottság által javasolt függetlenség ezért nem kívánatos.

Módosítás 71
Hubert Pirker

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az ellenőröknek a műszaki 
vizsgálatokat független módon kell 
elvégezniük és kerülniük kell bárminemű 
összeférhetetlenséget. A műszaki 
vizsgálatok eredményét ezért tilos a 
fizetéshez és gazdasági vagy személyes 
előnyökhöz kapcsolni.

(13) Az ellenőröknek a műszaki 
vizsgálatokat független módon kell 
elvégezniük és kerülniük kell bárminemű 
összeférhetetlenséget. A tagállamok ezért 
biztosítják, hogy a vizsgálatokat 
szabályszerűen végezzék el, és külön 
figyelmet fordítanak arra, hogy a 
járművek javítására jogosult kereskedők 
által végzett vizsgálat objektív legyen.

Or. de

Módosítás 72
Markus Ferber
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Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az ellenőröknek a műszaki 
vizsgálatokat független módon kell 
elvégezniük és kerülniük kell bárminemű 
összeférhetetlenséget. A műszaki 
vizsgálatok eredményét ezért tilos a 
fizetéshez és gazdasági vagy személyes 
előnyökhöz kapcsolni.

(13) Az ellenőröknek a műszaki 
vizsgálatokat független módon kell 
elvégezniük és kerülniük kell bárminemű 
összeférhetetlenséget. A tagállamok 
biztosítják a vizsgálatok szabályszerű 
elvégzését és a műszaki 
vizsgálóállomásként kijelölt azon 
létesítmények objektivitását, amelyek 
egyben gépjárműjavító műhelyek is.

Or. de

Indokolás

A gépjárművek műszaki vizsgálatáról szóló hatályos uniós irányelv a tagállamokra bízza a 
magán gazdálkodó szervezetek vizsgálóállomási feladatokkal való megbízását. Ennek az új 
rendeletben is így kell maradnia.

Módosítás 73
Werner Kuhn

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az ellenőröknek a műszaki 
vizsgálatokat független módon kell 
elvégezniük és kerülniük kell bárminemű 
összeférhetetlenséget. A műszaki 
vizsgálatok eredményét ezért tilos a 
fizetéshez és gazdasági vagy személyes 
előnyökhöz kapcsolni.

(13) Az ellenőröknek a műszaki 
vizsgálatokat független módon kell 
elvégezniük és kerülniük kell bárminemű 
összeférhetetlenséget. A műszaki 
vizsgálatok eredményét ezért tilos a 
fizetéshez és gazdasági vagy személyes 
előnyökhöz kapcsolni. A járművek 
gyártásához, értékesítéséhez, 
bérbeadásához, karbantartásához vagy 
javításához kapcsolódó tevékenységek 
nem veszélyeztethetik a műszaki vizsgálat 
tárgyilagos, pártatlan és független 
elvégzését.

Or. en
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Módosítás 74
Ismail Ertug

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A műszaki vizsgálatokat végző 
különböző típusú szervezetek megfelelő 
szintű függetlenségének biztosítása 
érdekében fontos, hogy a műszaki 
vizsgálóállomások – az 
EN ISO/IEC 17020 szabvánnyal 
összhangban – harmonizált és elismert 
szabványokat alkalmazzanak a 
pártatlanságra vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 75
Bernadette Vergnaud

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 
indokolt növelni a műszaki vizsgálat 
gyakoriságát.

(17) A vizsgálatok gyakoriságát a 
járműtípushoz kell igazítani. A járművek 
egy bizonyos kora, és intenzív használat 
esetében a futott kilométerek bizonyos 
száma után nagyobb valószínűséggel 
fordulnak elő műszaki hiányosságok.

Or. fr
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Indokolás

A hat évesnél idősebb járművek esetében biztonsági szempontból aránytalannak tűnik a 
vizsgálatok gyakoriságának növelése, ami ráadásul nem elhanyagolható adminisztratív és 
pénzügyi többletköltséggel jár.

Módosítás 76
Younous Omarjee

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 
indokolt növelni a műszaki vizsgálat 
gyakoriságát.

(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.

Or. fr

Módosítás 77
Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az időszakos műszaki vizsgálatnak 
indokolt kiterjednie a vizsgált gépjármű 
sajátos kialakítása, felépítése és 
felszerelése szempontjából lényeges tételek 
összességére. Tekintettel a gépjármű-
technológia jelenlegi színvonalára, 
indokolt, hogy, mivel ezen tételek közé 
tartoznak, a modern elektronikai 

(19) Az időszakos műszaki vizsgálatnak 
indokolt kiterjednie a vizsgált gépjármű 
sajátos kialakítása, felépítése és 
felszerelése szempontjából lényeges tételek 
összességére. E tételeket aktualizálni kell 
a járműbiztonság terén elért kutatási 
eredmények és technikai fejlődés 
figyelembevétele érdekében. A 
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rendszereket is felvegyék a 
megvizsgálandó tételek jegyzékébe. A 
műszaki vizsgálat harmonizációja 
érdekében célszerű a vizsgálati tételek 
mindegyike esetében rögzíteni a vizsgálati 
módszert.

kifogásolható minőségű kerekeket – azaz 
ha a kerekeket nem szabványos tengelyre 
helyezik fel – kritikus biztonsági tételként 
kell kezelni, és a műszaki vizsgálat során e 
problémával foglalkozni kell. Tekintettel a 
gépjármű-technológia jelenlegi 
színvonalára, indokolt, hogy, mivel ezen 
tételek közé tartoznak, a modern 
elektronikai rendszereket is felvegyék a 
megvizsgálandó tételek jegyzékébe. A 
műszaki vizsgálat harmonizációja 
érdekében célszerű a vizsgálati tételek 
mindegyike esetében rögzíteni a vizsgálati 
módszert.

Or. en

Indokolás

Súlyos biztonsági és felelősséggel kapcsolatos aggályok merülnek fel a kifogásolható 
minőségű vagy sérült kerekek esetében, ha a kerekeket nem szabványos tengelyre helyezik fel. 
A nem megfelelően kiegyensúlyozott kereket kritikus biztonsági tételként kell kezelni, és a 
műszaki vizsgálat során ezt is ellenőrizni kell.

Módosítás 78
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A vizsgálat tárgyát képező jármű 
forgalmi engedélyének jogosultja, ha a 
vizsgálat során hibákat tárnak fel – különös 
tekintettel a közúti közlekedés biztonságát 
veszélyeztető hibákra –, késedelem nélkül 
megszünteti azokat. A veszélyes 
hiányosságok esetén azok kijavításáig a 
jármű nyilvántartásba vételét vissza kell 
vonni.

(21) A vizsgálat tárgyát képező jármű 
forgalmi engedélyének jogosultja, ha a 
vizsgálat során hibákat tárnak fel – különös 
tekintettel a közúti közlekedés biztonságát 
veszélyeztető hibákra –, késedelem nélkül 
megszünteti azokat. A veszélyes 
hiányosságok esetén azok kijavításáig a 
jármű nem vehet részt a közúti 
forgalomban.

Or. fr
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Módosítás 79
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

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 és a 
határokon átnyúló eladások 30–40%-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 szisztematikusan 
büntetéssel sújtható bűncselekménynek 
kell minősíteni. A tagállamoknak meg kell 
tenniük minden szükséges intézkedést a 
kilométer-számláló pontos leolvasásának 
biztosítása érdekében a jármű teljes 
életciklusa alatt. Ez történhet a jármű 
kilométerszámláló-adatainak egy olyan 
adatbázisban történő összegyűjtésével, 
amely tartalmazza a gépjárműipar 
különböző szereplői – például hivatalos 
kereskedők, autószerelő műhelyek vagy 
műszaki vizsgálóállomások – által 
leolvasott kilométeróra-állásokat.

Or. en

Indokolás

A gépkocsi előéletét nehezebb kideríteni, ha külföldről behozott járműről van szó. Az első 
műszaki vizsgálat során leolvasott kilométeróra-állás alapvető fontosságú paraméter, amely 
meghatározza a későbbi vizsgálatok gyakoriságát, és ezért elengedhetetlen, hogy a 
tagállamok minden lehetséges intézkedéssel biztosítsák a kilométer-számláló leolvasásának 



PE507.994v01-00 30/150 AM\931123HU.doc

HU

pontosságát és megbízhatóságát, különösen a jármű első műszaki vizsgálatakor.

Módosítás 80
Mathieu Grosch

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 módszeresebben 
kell büntetéssel sújtható 
bűncselekménynek minősíteni.

(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 manipuláció 
megakadályozásához és a fontos 
információk hozzáférhetővé tételéhez egy 
olyan adatbázis létrehozása is 
hozzájárulna, amely az adatvédelem 
biztosítása mellett rögzíti a járművek 
kilométerállását és súlyos baleseteit. A 
kilométer-számláló visszaállítását ezenfelül 
rendszerszerűbben kell büntetéssel sújtható 
bűncselekménynek minősíteni.

Or. de

Módosítás 81
Phil Bennion, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
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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 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. A 
kilométer-számláló visszaállítása elleni 
hatékonyabb fellépés érdekében a 
tagállamoknak egy központi adatbázisban 
kell nyilvántartaniuk a kilométeróra-
állásokat.

Or. en

Indokolás

A gépjárművek kilométeróra-állását a gépjármű-kereskedők, autószerelő műhelyek vagy 
műszaki vizsgálóállomások eddig is feljegyezték, de az ezen adatokat tartalmazó központi
adatbázis nagymértékben csökkentené a kilométer-számláló visszaállítása miatt a vásárlókra 
háruló költségeket.

Módosítás 82
Luis de Grandes Pascual

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A kilométer-számlálóval történő (23) A kilométer-számlálóval történő 
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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.

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
Bizottság a kilométer-számláló 
visszaállítása elleni fellépés érdekében 
fontolóra veszi új javaslatok benyújtását a 
fogyasztóvédelmi politika keretében.

Or. es

Indokolás

A kilométer-számláló egy tájékoztató jellegű, erre a célra tervezett eszköz, amelynek 
használatát nem írja elő jogszabály, nem kötelező felszerelés egy adott gépjármű 
típusjóváhagyáshoz vagy fogalomba helyezéséhez. A javaslat jogalapja nem teszi lehetővé a 
rendeletbe való beemelését. Ennek sokkal inkább a fogyasztóvédelmi politika égisze alatt 
lenne a helye.

Módosítás 83
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) A tagállamok kötelesek elvégezni a 
műszaki vizsgálóállomásoknak a termékek 
forgalmazása tekintetében az akkreditálás 
és piacfelügyelet előírásainak 
megállapításáról és a 339/93/EGK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
765/2008/EK rendelet szerinti 
akkreditálását.
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Or. pl

Módosítás 84
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 hozzájárulna a járműveket 
érintő adminisztratív struktúra egészének 
hatékonyabbá tételéhez, valamint a 
költségek és adminisztratív terhek 
csökkentéséhez.

Or. fr

Módosítás 85
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Mivel e rendelet célja, hogy 
ösztönözze a gépjárművek időszakos 
műszaki vizsgálatának további 
harmonizálását és szabványosítását, 
aminek végül az időszakos műszaki 
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vizsgálatok egységes piacának 
létrehozásához kell vezetnie az Európai 
Unióban, amelynek keretében lehetőség 
nyílik arra, hogy a gépjárművek műszaki 
vizsgálatát – a műszaki vizsgálati 
bizonyítványok kölcsönös elismerési 
rendszere alapján – bármely tagállamban 
elvégezzék, az Európai Bizottságnak 
jelentést kell kidolgoznia a harmonizációs 
folyamat haladásáról annak 
meghatározása érdekében, mikor 
vezethető be a kölcsönös elismerés;

Or. en

Indokolás

Ütemtervet kell kidolgozni a műszaki vizsgálati bizonyítványok teljes körű kölcsönös 
elismerésének megvalósításához, ami a műszaki vizsgálatok egységes piacát hozhatná létre.

Módosítás 86
Werner Kuhn

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) E rendelet további technikai 
részletekkel való kiegészítése érdekében fel 
kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el szükség esetén az uniós 
típusjóváhagyási jogszabályoknak a 
járműkategóriákkal kapcsolatos 
fejlődésének figyelembe vétele, valamint a 
mellékleteknek a műszaki fejlődéshez való 
igazítása érdekében. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munka 
során megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell, hogy a megfelelő 
dokumentumokat egyidejűleg, kellő időben 

(26) E rendelet aktualizálása érdekében fel 
kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el szükség esetén az uniós 
típusjóváhagyási jogszabályoknak a 
járműkategóriákkal kapcsolatos 
fejlődésének figyelembe vétele, valamint a 
mellékleteknek a műszaki fejlődéshez való 
igazítása érdekében. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munka 
során megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell, hogy a megfelelő 
dokumentumokat egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelő módon eljuttassák az Európai 
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és megfelelő módon eljuttassák az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

Parlamenthez és a Tanácshoz.

Or. en

Módosítás 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Mivel e rendelet célját – nevezetesen 
az Unióban közlekedő gépjárművek 
műszaki vizsgálatának elvégzésére 
vonatkozó minimális közös követelmények 
és összehangolt szabályok meghatározását 
– a tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és ennélfogva azok uniós 
szinten jobban megvalósíthatók, az Unió a 
Szerződés 5. cikkében meghatározott 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben foglalt arányossági elvvel 
összhangban a rendelet nem lépi túl a 
szóban forgó célkitűzés eléréséhez 
szükséges mértéket.

törölve

Or. fr

Indokolás

Meg kell őrizni a vizsgálatok szabályozásának jelenlegi jogi formáját, és rendelettervezet 
helyett irányelvtervezetről kell rendelkezni, hogy a tagállamok saját hatáskörben 
állapíthassák meg a gépjárművek időszakos műszaki vizsgálatának megszervezésére 
vonatkozó rendelkezéseket.

Módosítás 88
Georges Bach

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Mivel e rendelet célját – nevezetesen 
az Unióban közlekedő gépjárművek 
műszaki vizsgálatának elvégzésére 
vonatkozó minimális közös követelmények 
és összehangolt szabályok meghatározását 
– a tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és ennélfogva azok uniós 
szinten jobban megvalósíthatók, az Unió a 
Szerződés 5. cikkében meghatározott 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően e rendelet nem lépi túl az e cél 
eléréséhez szükséges mértéket.

(29) Mivel e rendelet célját – nevezetesen 
az Unióban közlekedő gépjárművek 
műszaki vizsgálatának elvégzésére 
vonatkozó minimális közös követelmények 
és összehangolt szabályok meghatározását 
– a tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és ennélfogva azok uniós 
szinten jobban megvalósíthatók, az Unió a 
Szerződés 5. cikkében meghatározott 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően e rendelet nem lépi túl az e cél 
eléréséhez szükséges mértéket. A 
tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 
minimumkövetelményeknél szigorúbb 
követelményeket határoznak meg.

Or. de

Módosítás 89
Jörg Leichtfried

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Mivel e rendelet célját – nevezetesen 
az Unióban közlekedő gépjárművek 
műszaki vizsgálatának elvégzésére 
vonatkozó minimális közös követelmények 
és összehangolt szabályok meghatározását 
– a tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és ennélfogva azok uniós 
szinten jobban megvalósíthatók, az Unió a 
Szerződés 5. cikkében meghatározott 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően e rendelet nem lépi túl az e cél 
eléréséhez szükséges mértéket.

(29) Mivel e rendelet célját – nevezetesen 
az Unióban közlekedő gépjárművek 
műszaki vizsgálatának elvégzésére 
vonatkozó minimális közös követelmények 
és összehangolt szabályok meghatározását 
– a tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és ennélfogva a 
minimumkövetelmények kerete uniós 
szinten jobban megvalósítható, az Unió a 
Szerződés 5. cikkében meghatározott 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően e rendelet nem lépi túl az e cél 
eléréséhez szükséges mértéket, a már 
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bevált és jól működő tagállami vizsgálati 
rendszereket pedig nem módosítja 
lényegesen szükségtelenül, és nem érinti 
azokat hátrányosan.

Or. de

Indokolás

Az uniós jogszabályok nem akadályozhatják szükségtelenül a járművek jól működő, 
biztonságos és elismert műszaki vizsgálati rendszereit, amilyen a műszaki vizsgálóműhelyek 
osztrák rendszere is.

Módosítás 90
Dieter-Lebrecht Koch

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet létrehozza a járművek 
rendszeres időszakos műszaki 
vizsgálatának rendszerét.

Ez az irányelv megerősíti a járművek 
időszakos műszaki vizsgálatának 
minimumkövetelményeit a közúti 
közlekedésbiztonság és a 
környezetvédelem fokozása érdekében.

Or. de

Indokolás

A tagállamokban már létrejött a műszaki vizsgálatok rendszere, így az új elemet 
mindenekelőtt a minimumkövetelmények új szabályozási területekre, például a 
vizsgálóállomásokra, az ellenőrökre és a vizsgálati eszközökre való kiterjesztése jelenti.

Módosítás 91
Peter van Dalen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet létrehozza a járművek 
rendszeres időszakos műszaki 

Ez az irányelv létrehozza a járművek 
rendszeres időszakos műszaki 
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vizsgálatának rendszerét. vizsgálatának rendszerét.

Or. nl

Módosítás 92
Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet létrehozza a járművek 
rendszeres időszakos műszaki 
vizsgálatának rendszerét.

Ez az irányelv a közúti közlekedés és a 
környezetvédelem magas szintjének 
biztosítása érdekében létrehozza a közúti 
forgalomban részt vevő járművek 
minimális műszaki előírások és 
követelmények alapján végzett rendszeres
időszakos műszaki vizsgálatának 
rendszerét.

Or. en

Indokolás

Az irányelv alkalmasabb eszköz, mivel megfelelően támogatja a közúti közlekedésbiztonsági 
előírásokat, és a legutóbb a 2009/40/EK irányelvvel módosított, meglévő jogalkotási 
folyamatokra épít. Nem rendeletre van szükség a javaslat célkitűzéseinek megvalósításához.

Módosítás 93
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. E rendelet biztonsági vizsgálatot vezet 
be az N2, N3 és O4 kategóriájú 
járművekre. A biztonsági vizsgálatot az 5. 
cikk (új) 5. pontjának megfelelően végzik 
el, és az kiterjed a jármű különösen 
javításigényes és kopó alkatrészeire, így az 
alvázra, a karosszériára, a 
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kapcsolószerkezetekre, a kormányműre, 
az abroncsokra/kerekekre és a 
fékberendezésekre. A Bizottság az V. 
mellékletben határozza meg a vonatkozó 
műszaki részleteket.

Or. de

Indokolás

A biztonsági vizsgálat a haszongépjárművek ebből adódó jobb karbantartási állapotán 
keresztül jelentősen hozzájárul a közlekedésbiztonsághoz. Emellett hozzájárul a 
haszongépjárművek használati idejének meghosszabbításához és a nem tervezett állóidő 
csökkentéséhez.

Módosítás 94
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

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 kategóriáira 
alkalmazandó:

Or. fr

Módosítás 95
Debora Serracchiani, Brian Simpson

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

Or. en



PE507.994v01-00 40/150 AM\931123HU.doc

HU

Indokolás

A könnyű pótkocsik ritkán részesei balesetnek, az esetleges balesetek pedig főként a 
járművezető hibájából következnek be: vagy azért, mert a pótkocsit nem megfelelőn 
kapcsolták a vonó járműhöz, vagy pedig azért, mert a járművezető nem megfelelően vezette a 
járművet. Ezenfelül a könnyű pótkocsik műszaki vizsgálata aránytalan terhet róna a sok 
könnyű pótkocsival rendelkező gazdálkodókra és kisvállalkozásokra. A megemelkedett 
költségek mellett azzal is számolniuk kellene, hogy a vállalkozás irányítására is kevesebb 
idejük marad.

Módosítás 96
Peter van Dalen

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

Or. nl

Módosítás 97
Philip Bradbourn

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

Or. en

Módosítás 98
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster
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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

Ez a módosítás a szöveg egészére 
vonatkozik. Elfogadása esetén a teljes 
szövegben el kell végezni a megfelelő 
változtatásokat.

Or. en

Indokolás

A könnyű és közepes pótkocsikkal történő balesetek oka az esetek többségében a túlterheltség 
vagy a túlságosan nagy sebesség, amely problémákat közúti ellenőrzések keretében kell 
kezelni.

Módosítás 99
Marian Harkin

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

Or. en

Módosítás 100
Jim Higgins

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 101
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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,

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

Or. fr

Módosítás 102
Bernadette Vergnaud

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,

– 750 és 3 500 kg közötti megengedett 
össztömegű pótkocsik és félpótkocsik – O2 
járműkategória,

Or. fr

Indokolás

Az O1 kategóriába tartozó, 500 kg-nál kisebb tömegű pótkocsikat rendszerint nem veszik 
nyilvántartásba, ezért megvalósíthatatlannak tűnik az időszakos műszaki vizsgálatok 
kiterjesztése e járművekre.

Módosítás 103
Luis de Grandes Pascual



AM\931123HU.doc 43/150 PE507.994v01-00

HU

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,

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

Or. es

Indokolás

Az O1 kategóriájú könnyű pótkocsik szórványosan, magáncélra használt kisegítő járművek, 
amelyek nem tartoznak a szállítási ágazathoz. Az O1 kategóriájú könnyű pótkocsikat egyetlen 
tagállamban sem regisztrálják. Ezek a járművek tehát nem szerepelnek hatósági 
nyilvántartásokban, így nincs is lehetőség hatósági ellenőrzésükre.

Módosítás 104
Corien Wortmann-Kool

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,

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

Or. en

Indokolás

Az O1 kategóriát a tagállamok többségében nem tartják nyilván.

Módosítás 105
Younous Omarjee

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



PE507.994v01-00 44/150 AM\931123HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 106
Peter van Dalen

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. nl

Módosítás 107
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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

Módosítás 108
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu
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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 109
Corien Wortmann-Kool

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

Indokolás

Nincsenek arra utaló, megbízható közlekedésbiztonsági adatok, hogy e gépjármű-kategóriák 
biztonságossága külön problémát jelentene. E járművek többségét helyi vagy regionális 
közlekedésben használják. A motorkerékpár-balesetek esetében különösen igaz, hogy azokat 
rendszerint nem műszaki hiba, hanem emberi mulasztás okozza.

Módosítás 110
Marian Harkin

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,

törölve

Or. en

Módosítás 111
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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. sv

Módosítás 112
Dieter-Lebrecht Koch

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,

motorkerékpárok és segédmotoros 
kerékpárok – L2e, L3e, L4e, L5e, és L7e 
járműkategória,
(A vizsgálandó járműkategóriákat a teljes 
szövegben át kell venni a megfelelő 
helyen.)

Or. de

Indokolás

A segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálat alá vonását nem minimumkövetelményként kell 
előírni a tagállamok számára, hanem opcióként kell lehetőséget biztosítani rá.
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Módosítás 113
Peter van Dalen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kerekes traktorok, amelyek legnagyobb 
tervezési sebessége több, mint 40 km/h –
T5 kategória.

törölve

Or. nl

Módosítás 114
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kerekes traktorok, amelyek legnagyobb 
tervezési sebessége több, mint 40 km/h –
T5 kategória.

törölve

Or. en

Indokolás

A tagállamoktól függ, hogy ezt szabályozzák-e. Az ilyen járműveket általában nem használják 
nemzetközi szállításra.

Módosítás 115
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kerekes traktorok, amelyek legnagyobb 
tervezési sebessége több, mint 40 km/h –

törölve
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T5 kategória.

Or. en

Módosítás 116
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kerekes traktorok, amelyek legnagyobb 
tervezési sebessége több, mint 40 km/h –
T5 kategória.

– a T5 kategóriába tartozó kerekes 
traktorok, amelyeket elsősorban közúti 
áruszállításra használnak, és amelyek 
legnagyobb tervezési sebessége több, mint 
40 km/h.

Or. en

Indokolás

Különbséget kell tenni a kizárólag mezőgazdasági célokra használt traktorok és azon 
traktorok között, amelyeket közúti teherszállításra is használhatnak.

Módosítás 117
Luis de Grandes Pascual

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kerekes traktorok, amelyek legnagyobb 
tervezési sebessége több, mint 40 km/h –
T5 kategória.

törölve.

Or. es

Indokolás

Egyes országokban a T5 kategóriába tartozó járműveket eredeti rendeltetésüktől eltérő 
célokra használják, ami azonban nem indokolja a rendeletbe való beemelésüket. 
Kompromisszumos megoldásként hagyni kellene, hogy a tagállamok időszakos műszaki 
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vizsgálatnak vethessék alá e járműveket.

Módosítás 118
Phil Bennion

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kerekes traktorok, amelyek legnagyobb 
tervezési sebessége több, mint 40 km/h –
T5 kategória.

– a T5 kategóriába tartozó kerekes 
traktorok, amelyeket elsősorban közúti 
áruszállításra használnak, és amelyek 
legnagyobb tervezési sebessége több, mint 
40 km/h – T5 kategória.

Or. en

Módosítás 119
Vilja Savisaar-Toomast

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kerekes traktorok, amelyek legnagyobb 
tervezési sebessége több, mint 40 km/h –
T5 kategória.

– kerekes traktorok, amelyek legnagyobb 
tervezési sebessége több, mint 40 km/h és 
amelyeket közlekedési célra használnak –
T5 kategória.

Or. et

Indokolás

Ez a rendelet nem alkalmazandó a mezőgazdaságban és az erdészetben alkalmazott 
traktorokra, mivel csak minimális mértékben vesznek részt a rendes közlekedésben, és nem áll 
rendelkezésre a műszaki hibáik okozta közúti balesetekre vonatkozó kiegészítő elemzés.

Módosítás 120
Jacqueline Foster



PE507.994v01-00 50/150 AM\931123HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kerekes traktorok, amelyek legnagyobb 
tervezési sebessége több, mint 40 km/h –
T5 kategória.

– kerekes traktorok, amelyek legnagyobb 
tervezési sebessége több, mint 40 km/h –
T5 kategória –, és amelyek számára az 
adott tagállam engedélyezi a közúti 
közlekedést megpakolt pótkocsival, 
40 km/h-t meghaladó sebességgel.

Or. en

Indokolás

Néhány tagállamban ezeket a gépjárműveket az N2 és N3 kategóriába tartozó járművek 
alternatívájaként használják az áruszállításhoz. A mezőgazdasági termelők valóban 
használnak 40km/h-nál nagyobb sebességre képes traktorokat, de ha áruszállítás esetén csak 
40km/h-nál kisebb maximális sebességet írnak elő, a szállítás valószínűleg csak mellékes 
tevékenység lesz az elsődleges használathoz képest. És bár e járművek esetében nem kell 
időszakos vizsgálatot végezni, közúti közlekedés során megfelelő műszaki állapotban kell 
lenniük, és a tagállamok – ha akarják – e járműveket is bevonhatják a rendelkezés hatálya 
alá.

Módosítás 121
Dieter-Lebrecht Koch

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tagállam a kötelező, rendszeres 
időszakos műszaki vizsgálatokat más 
járműkategóriákra is kiterjesztheti. Erről 
a döntéséről tájékoztatja az Európai 
Bizottságot, és indokolja eljárását.

Or. de

Indokolás

Ha szükségesnek tűnik az irányelv hatálya alá még nem tartozó járműkategóriák rendszeres 
időszakos vizsgálata, a tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
szubszidiaritás elve szerint járjanak el.
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Módosítás 122
Luis de Grandes Pascual

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. E rendelet nem alkalmazandó a 
következőkre:

2. A tagállamok kizárhatják e rendelet 
alkalmazásából a területükön 
nyilvántartásba vett következő 
járműveket:

Or. es

Indokolás

Tekintettel az egyes tagállamok eltérő helyzetére, hagyni kell némi mozgásteret a 
szubszidiaritás elvének alkalmazására.

Módosítás 123
Jim Higgins

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) olyan pótkocsik, amelyek 
nyilvántartásba vételét a tagállamok nem 
írják elő

Or. en

Indokolás

Számos tagállamban a pótkocsikat nem kell nyilvántartásba venni. A műszaki vizsgálatok 
ezért nem lehetségesek.

Módosítás 124
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– muzeális jellegű gépjárművek, – muzeális gépjárművek,

Or. sv

Módosítás 125
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 1 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

Módosítás 126
Phil Bennion, Jacqueline Foster

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a fegyveres erők, tűzoltóság, a polgári 
védelem, a sürgősségi ellátást vagy mentést 
végző szolgálatok tulajdonában álló
gépjárművek,

– a fegyveres erők, tűzoltóság, a polgári 
védelem, a sürgősségi ellátást vagy mentést 
végző szolgálatok által használt
gépjárművek,

Or. en

Indokolás

Esetenként a fegyveres erők által használt gépjárműveket lízingelik vagy más bérleti szerződés 
keretében használják.



AM\931123HU.doc 53/150 PE507.994v01-00

HU

Módosítás 127
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a mezőgazdaság, kertészet, 
erdőgazdálkodás, földművelés vagy 
halászat terén működő vállalkozások által 
használt, legfeljebb 40 km/h tervezési 
sebességű gépjárművek,

– mezőgazdasági, kertészeti, 
erdőgazdálkodási, földművelési vagy 
halászati célú gépjárművek, amelyek 
kizárólag az adott tagállam területén belül 
üzemelnek,

Or. en

Indokolás

Különbséget kell tenni a tehergépjárművek alternatívájaként használt traktorok és azon 
traktorok között, amelyeket kizárólag mezőgazdasági, kertészeti, erdőgazdálkodási, 
földművelési vagy halászati tevékenységek során használnak. Ha e járművek használatát csak 
a saját tagállamuk területére korlátozzák, azzal megakadályozzák, hogy Európa területén 
árufuvarozási tevékenységeket folytassanak.

Módosítás 128
Vilja Savisaar-Toomast

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a mezőgazdaság, kertészet, 
erdőgazdálkodás, földművelés vagy 
halászat terén működő vállalkozások által 
használt, legfeljebb 40 km/h tervezési 
sebességű gépjárművek,

– a mezőgazdaság, kertészet, 
erdőgazdálkodás, földművelés vagy 
halászat terén működő vállalkozások által 
használt gépjárművek, amelyeket nem 
használnak közlekedési célra,

Or. et

Indokolás

E rendelet elsősorban azokra a gépjárművekre alkalmazandó, amelyek rendszeresen részt 
vesznek a mindennapi közlekedésben, a közlekedésen kívül használt járművekre azonban nem.
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Módosítás 129
Luis de Grandes Pascual

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kerekes traktorok, amelyek legnagyobb 
tervezési sebessége több, mint 40 km/h –
T5 kategória.

Or. es

Indokolás

Egyes országokban a T5 kategóriába tartozó járműveket eredeti rendeltetésüktől eltérő 
célokra használják, ami azonban nem indokolja a rendeletbe való beemelésüket. 
Kompromisszumos megoldásként hagyni kellene, hogy a tagállamok időszakos műszaki 
vizsgálatnak vethessék alá e járműveket.

Módosítás 130
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 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

Módosítás 131
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
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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. fr

Módosítás 132
Younous Omarjee

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. fr

Módosítás 133
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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. sv
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Módosítás 134
Anne E. Jensen

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, 
legalább 30 éve gyártott, korhű állapotban 
megőrzött és karbantartott gépjármű.

Or. en

Indokolás

A meghatározás túlzottan korlátozó, mivel a muzeális jellegű gépjárművek cserealkatrészei 
gyakran új gyártásúak, és nem felelnek meg a jármű régi alkatrészeinek. Ezenkívül a muzeális 
jellegű gépjárművek élettartamuk során sokszor műszaki módosításokon esnek át, például a 
biztonsági előírások eredményeként. Így idővel a jármű külső megjelenése is változik. A 
módosítások ellenére a jármű mindig megőrzi eredeti jellegét és hangulatát.

Módosítás 135
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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 gépjármű”: bármely, az 
összes következő feltételt teljesítő 
gépjármű:

Or. sv

Módosítás 136
Anne E. Jensen

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, törölve

Or. en

Módosítás 137
Anne E. Jensen

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 138
Phil Bennion

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 olyan 
cserealkatrészeket használnak, amelyek –
amennyire csak lehetséges – híven 
tükrözik a jármű eredeti alkatrészeit;

Or. en

Indokolás

A jármű eredeti alkatrészeit híven tükröző cserealkatrészek használata során figyelembe kell 
venni, hogy egyes alkatrészeket már nem gyártanak vagy már nem állnak rendelkezésre.
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Módosítás 139
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

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;

– korhű állapotban őrizték meg és tartják 
karban;

Or. en

Módosítás 140
Bernd Lange, Ismail Ertug

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 restaurálásához 
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 szempontjából a 
követelményeknek is világosnak kell lenniük. Csak a valóban eredeti állapotukban megőrzött 
muzeális járművek tanúsítják a történelmi fejlődést. Az uniós jogszabályok közül e rendelet 
határozza meg elsőként a muzeális jellegű gépjárművek fogalmát. Mivel mintaként szolgálhat 
más jogszabályok számára, különösen fontos az egyértelmű megfogalmazás.

Módosítás 141
Anne E. Jensen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – 3 francia bekezdés
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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 142
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

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 143
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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. sv

Módosítás 144
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

– fő alkatrészein (például a motor, a fékek, 
a kormány vagy a felfüggesztés) nem 
hajtottak végre változtatást, valamint

– fő alkatrészein (például a motor, a fékek, 
a kormány vagy a felfüggesztés) nem 
hajtottak végre lényeges változtatást, 
valamint

Or. fr

Módosítás 145
Bernd Lange, Ismail Ertug

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 alkatrészei (például a motor, a fékek, a 
kormány, járműtípus vagy a felfüggesztés) 
változatlanok vagy az adott korból 
származnak, valamint

Or. de

Módosítás 146
Anne E. Jensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– megjelenése nem változott. törölve

Or. en

Módosítás 147
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – 4 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– megjelenése nem változott. törölve

Or. fr

Módosítás 148
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– megjelenése nem változott. törölve

Or. en

Módosítás 149
Isabelle Durant

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– megjelenése nem változott. törölve

Or. en

Módosítás 150
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– megjelenése nem változott. törölve

Or. sv
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Módosítás 151
Bernd Lange, Ismail Ertug

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 152
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– megszűnt a járműmodell gyártása. 

Or. fr

Módosítás 153
Bernd Lange, Ismail Ertug

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– korabelinek minősülnek:
azok a változtatások, amelyek a gépjármű 
gyártását követő tíz éven belül jogilag és 
műszakilag lehetségesek voltak.

Or. de
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Módosítás 154
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „forgalmi engedély jogosultja”: az a 
személy, akinek a nevére egy járművet 
nyilvántartásba vesznek;

törölve

Or. sv

Módosítás 155
Anne E. Jensen

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „forgalmi engedély jogosultja”: az a 
személy, akinek a nevére egy járművet 
nyilvántartásba vesznek;

(8) „forgalmi engedély jogosultja”: az a 
személy, akinek a nevére egy járművet 
nyilvántartásba vesznek, vagy aki a jármű 
huzamos használatára jogosult;

Or. en

Indokolás

Egyes országokban a jármű használója nem feltétlenül azonos a tulajdonossal. A jármű 
huzamos használatára jogosult személy a jármű bejegyzett tulajdonosával azonos státusszal 
rendelkezhet, függetlenül attól, hogy a jármű nyilvántartásba vételét igazoló okmányon a 
tulajdonos neve szerepel. Néhány országban az okmányon két név is szerepelhet. Ezek a 
különbségek zavart okozhatnak, ha a járművet olyan tagállamokban ellenőrzik, amelyek nem 
engedélyezik az ilyen rendszereket.

Módosítás 156
Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
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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”: ezen 
irányelv mellékleteivel összhangban 
végzett ellenőrzés annak biztosítása 
érdekében, hogy a gépjármű 
biztonságosan használható legyen a 
közutakon és megfeleljen a 
környezetvédelmi előírásoknak;

Or. en

Indokolás

A mellékletek tartalmazzák a jármű állapotához és az alkatrészek szabványaihoz kapcsolódó 
adatokat. A fogalommeghatározás egy részének megismétlése zavart okozhat és túl nagy 
hangsúlyt kaphat a műszaki vizsgálat során.

Módosítás 157
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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”: azt 
biztosító ellenőrzés, hogy a gépjármű 
biztonságosan tud részt venni a közúti 
közlekedésben és megfelel a 
környezetvédelmi jellemzőknek;

Or. fr

Módosítás 158
Isabelle Durant

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
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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”: annak 
hitelesítése, hogy a gépjármű 
biztonságosan használható a közutakon, 
és teljesíti az előírt a környezetvédelmi 
jellemzőket, továbbá részei és alkatrészei –
adott esetben – megfelelnek a jármű 
jóváhagyásakor, első nyilvántartásba 
vételekor vagy forgalomba helyezésekor 
vagy utólagos módosításakor fennálló 
biztonsági és környezetvédelmi 
jellemzőknek;

Or. en

Módosítás 159
Luis de Grandes Pascual

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) „ellenőr”: egy műszaki 
vizsgálóállomáson vagy az illetékes 
hatóság nevében történő műszaki 
vizsgálatok elvégzésére tagállami
engedéllyel rendelkező személy;

(13) „ellenőr”: egy műszaki 
vizsgálóállomáson vagy az illetékes 
hatóság nevében történő műszaki 
vizsgálatok elvégzésére a tagállam vagy az 
illetékes hatóság által kiadott engedéllyel 
rendelkező személy;

Or. es

Indokolás

Egyes tagállamokban a műszaki vizsgálatok a regionális hatóságok hatáskörébe tartoznak.

Módosítás 160
Dieter-Lebrecht Koch

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) „ellenőr”: egy műszaki 
vizsgálóállomáson vagy az illetékes 
hatóság nevében történő műszaki 
vizsgálatok elvégzésére tagállami 
engedéllyel rendelkező személy;

(13) „ellenőr”: egy műszaki 
vizsgálóállomáshoz tartozó vagy az 
illetékes hatóság nevében eljáró, műszaki 
vizsgálatok elvégzésére tagállami 
engedéllyel vagy az illetékes hatóság 
engedélyével rendelkező személy;

Or. de

Indokolás

Annak pontosítása, hogy az ellenőrnek vagy egy vizsgálóállomáshoz vagy valamely 
hatósághoz kell tartoznia.

Módosítás 161
Georges Bach

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) „ellenőr”: egy műszaki 
vizsgálóállomáson vagy az illetékes 
hatóság nevében történő műszaki 
vizsgálatok elvégzésére tagállami 
engedéllyel rendelkező személy;

(13) „ellenőr”: egy műszaki 
vizsgálóállomás alkalmazásában lévő vagy 
az illetékes hatóság nevében eljáró,
műszaki vizsgálatok elvégzésére tagállami 
engedéllyel rendelkező személy;

Or. en

Indokolás

A műszaki vizsgálóállomásoknak és ellenőreiknek a nemzetközi szabványok 
(ISO/IEC 17020:2012, az ellenőrzést végző „A” típusú szervezetek tekintetében) szerinti 
szabályoknak megfelelő akkreditációval kell rendelkezniük.

Módosítás 162
Debora Serracchiani, Ismail Ertug

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) „műszaki vizsgálóállomás”: a műszaki 
vizsgálatok elvégzésére tagállami 
engedéllyel rendelkező, közfeladatot ellátó 
vagy magánszervezetek vagy 
létesítmények, beleértve a járműjavítást 
végzőeket is;

(15) „műszaki vizsgálóállomás”: a műszaki 
vizsgálatok elvégzésére tagállami 
engedéllyel rendelkező, közfeladatot ellátó 
vagy magánszervezetek vagy 
létesítmények, beleértve a járműjavítást 
végzőeket is;

Ha egy műszaki vizsgálatok elvégzésével 
megbízott magánszervezet vagy 
létesítmény üzleti jelleggel járművekkel 
kapcsolatos gyártási tevékenységet, 
értékesítést, haszonbérbe adást, valamint 
karbantartást vagy javítást végez, a 
tagállamoknak külön figyelmet kell 
fordítaniuk az általuk elvégzett 
vizsgálatok pártatlanságára és magas 
színvonalára.

Or. en

Indokolás

Garanciákat kell meghatározni a gépjárművek tárgyilagos műszaki vizsgálata és közúti 
biztonsága tekintetében, és ez az egyetlen módja annak, hogy a fogyasztó számára védelmet 
biztosítsanak a szükségtelen és drága javítások ellen.

Módosítás 163
Dieter-Lebrecht Koch

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) „műszaki vizsgálóállomás”: a műszaki 
vizsgálatok elvégzésére tagállami 
engedéllyel rendelkező, közfeladatot ellátó 
vagy magánszervezetek vagy 
létesítmények, beleértve a járműjavítást 
végzőeket is;

(15) „műszaki vizsgálóállomás”: a műszaki 
vizsgálatok elvégzésére tagállami 
engedéllyel rendelkező, közfeladatot ellátó 
vagy magánszervezetek vagy 
létesítmények;

Or. de
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Indokolás

Mindaddig, amíg nem tesznek kiterjedt szervezeti, személyi és pénzügyi intézkedéseket a
vizsgálat és a javítás egyértelmű elhatárolására, ki kell zárni, hogy a javítóműhelyek 
vizsgálóállomásként is működjenek.

Módosítás 164
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) „műszaki vizsgálóállomás”: a műszaki 
vizsgálatok elvégzésére tagállami 
engedéllyel rendelkező, közfeladatot ellátó 
vagy magánszervezetek vagy 
létesítmények, beleértve a járműjavítást 
végzőeket is;

(15) „műszaki vizsgálóállomás”: a műszaki 
vizsgálatok elvégzésére tagállami 
engedéllyel rendelkező, közfeladatot ellátó 
vagy magánszervezetek vagy 
létesítmények;

Or. fr

Indokolás

Az összeférhetetlenség kockázatának elkerülése érdekében biztosítani kell a műszaki 
vizsgálóállomások formális függetlenségét a gépjárműjavító-műhelyekkel szemben.

Módosítás 165
Georges Bach

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) „műszaki vizsgálóállomás”: a műszaki 
vizsgálatok elvégzésére tagállami 
engedéllyel rendelkező, közfeladatot ellátó 
vagy magánszervezetek vagy 
létesítmények, beleértve a járműjavítást 
végzőeket is;

(15) „műszaki vizsgálóállomás”: a műszaki 
vizsgálatok elvégzésére tagállami 
engedéllyel rendelkező, közfeladatot ellátó 
vagy magánszervezetek vagy 
létesítmények; A műszaki vizsgálatok 
szükséges függetlenségének és 
tárgyilagosságának biztosítása érdekében 
a műszaki vizsgálóállomások nem 
foglalkozhatnak járműkarbantartással 
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vagy járműjavítással, járművek 
értékesítésével vagy haszonbérbe 
adásával. Ha valamely tagállam ezen 
üzleti tevékenységek és a műszaki 
vizsgálathoz kapcsolódó tevékenységek 
tényleges (szervezeti, személyi és pénzügyi 
szinten történő) szétválasztásával biztosítja 
a pártatlanságot, eltérhet ettől a 
kötelezettségtől.

Or. en

Módosítás 166
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– „kilométeróra-adatok adatbázisa”: a 
tagállamok által létrehozott adatbázis, 
amelyben az adott tagállamban 
nyilvántartott gépjárművek leolvasott 
kilométeróra-állásait tárolják

Or. en

Indokolás

Az összes nyilvántartott gépjármű leolvasott kilométeróra-állásait tartalmazó központi 
adatbázis fenntartása segít abban, hogy gyakorlatilag felszámolják a futásteljesítmény 
hamisítását.

Módosítás 167
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gépjárműveket és pótkocsijaikat e 
rendelettel összhangban a nyilvántartásuk 

(1) A gépjárműveket és pótkocsijaikat 
bármely tagállamban időszakos 
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helye szerinti tagállamban időszakos 
ellenőrzéseknek kell alávetni.

ellenőrzéseknek kell alávetni, függetlenül 
attól, hogy azokat melyik országban vették 
nyilvántartásba. Ezt a vizsgálatot 
valamennyi tagállamban elismerik.

Or. fr

Módosítás 168
Peter van Dalen

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 ezen 
irányelvvel összhangban a nyilvántartásuk 
helye szerinti tagállamban időszakos 
ellenőrzéseknek kell alávetni.

Or. nl

Módosítás 169
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 Európai Unió 
területén bárhol időszakos 
ellenőrzéseknek kell alávetni.

Or. ro

Indokolás

A belső piac megvalósításának érdekében lehetővé kell tenni, hogy a vizsgálatot bármely 
uniós tagállamban elvégezhessék.
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Módosítás 170
Dieter-Lebrecht Koch

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A műszaki vizsgálatokat a tagállami 
illetékes hatóságok vagy a tagállamok 
által engedélyezett műszaki 
vizsgálóállomások végzik.

(2) A műszaki vizsgálatokat alapvetően 
annak a tagállamnak a vizsgálóállomásai 
végzik, ahol a járművet nyilvántartásba 
vették.

Or. de

Indokolás

Annak pontosítása, hogy egy tagállam vizsgálóállomása csak az ott nyilvántartásba vett 
járművek vizsgálatában illetékes.

Módosítás 171
Isabelle Durant, Bogusław Liberadzki

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2)A műszaki vizsgálatokat a tagállami 
illetékes hatóságok vagy a tagállamok által 
engedélyezett műszaki vizsgálóállomások 
végzik.

(2) A műszaki vizsgálatokat a tagállami 
illetékes hatóságok vagy a tagállamok által 
engedélyezett műszaki vizsgálóállomások 
vagy a tagállamok által létrehozott 
felügyeleti szervek végzik.

Or. en

Módosítás 172
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

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

(2) A műszaki vizsgálatokat a tagállami 
illetékes hatóságok vagy a tagállamok által 
engedélyezett műszaki vizsgálóállomások 
végzik.

(2) A műszaki vizsgálatokat a tagállami 
illetékes hatóságok, vagy az állam által 
ennek a közfeladatnak az ellátásával 
megbízott szerv, vagy az állam által 
tanúsított és felügyelt szervek vagy 
létesítmények végzik, beleértve az
engedélyezett magánszervezeteket is.

Or. en

Indokolás

A javasolt feltétel túlságosan korlátozó jellegű lenne a tagállamok számára a műszaki 
vizsgálatok végrehajtásáért felelős rendszerük megszervezéséhez.

Módosítás 173
Isabelle Durant

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A műszaki vizsgálóállomások és a 
javításokat végző szervezetek közötti 
összeférhetetlenség elkerülése érdekében 
az egyazon érdekeltséghez tartozó műszaki 
vizsgálóállomások vagy létesítmények nem 
végezhetnek javításokat olyan 
járműveken, amelyek műszaki vizsgálatát 
az elmúlt évben ők végezték, és ugyanez 
vonatkozik a náluk javított járművek 
műszaki vizsgálatára is.

Or. en

Módosítás 174
Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A járműgyártók hozzáférést 
biztosítanak a műszaki vizsgálóállomások 
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.

törölve

Or. en

Indokolás

Erre nincs szükség ebben az irányelvben. Az információhoz való hozzáférés biztosítását már a 
715/2007/EK rendelet (6. cikk (1) bekezdés és 3. cikk (14) bekezdés) és az 595/2009/EK 
rendelet (6. cikk (1) bekezdés és 3. cikk (11) bekezdés) is kötelezően előírja. A cikk 
egyszerűben megismétli az információ megosztására vonatkozóan már meglévő követelményt. 
Az I. mellékletet is törölni kell.

Módosítás 175
Phil Bennion

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A járműgyártók hozzáférést 
biztosítanak a műszaki vizsgálóállomások 
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.

(3) A járműgyártók biztosítják a műszaki 
vizsgálóállomások és a 
vizsgálóberendezések gyártói vagy adott 
esetben az illetékes hatóság részére a 
műszaki vizsgálathoz szükséges, az I. 
mellékletben meghatározott egységes 
műszaki információkat. A Bizottság 
részletes szabályokat fogad el az I. 
mellékletben meghatározott műszaki 
információkhoz való hozzáférési eljárásról 
– ideértve az egységes hozzáférési pont 
megvalósíthatóságának megvizsgálását –, 
a 16. cikk (2) bekezdésében említett 
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vizsgálati eljárással összhangban.

Or. en

Indokolás

A gépjárműgyártók, a műszaki vizsgálóállomások és a vizsgálóberendezések gyártói közötti 
információáramlás elősegítése érdekében a járműgyártók egységes adatokat bocsátanak 
rendelkezésre. Az Európai Bizottság ezenkívül megvizsgálja ezen információk tekintetében az 
egységes hozzáférési pont megvalósításának lehetőségét.

Módosítás 176
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A járműgyártók hozzáférést 
biztosítanak a műszaki vizsgálóállomások 
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.

(3) A járműgyártók hozzáférést 
biztosítanak a műszaki vizsgálóállomások 
vagy adott esetben az illetékes hatóság 
részére a műszaki vizsgálathoz szükséges 
műszaki információkhoz, tekintettel a 
715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet 
információkhoz való hozzáférésről szóló 
rendelkezéseire. A Bizottság e jogszabály 
hatálybalépését megelőzően végrehajtási 
aktusok útján megállapítja a műszaki 
vizsgálatokhoz szükséges műszaki 
információkat a II. melléklet 3. pontjának 
megfelelően, valamint a vonatkozó
műszaki információkhoz való hozzáférési 
eljárásról szóló részletes szabályokat a 16. 
cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati 
eljárással összhangban.

Or. fr

Módosítás 177
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A járműgyártók hozzáférést 
biztosítanak a műszaki vizsgálóállomások 
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.

(3) A Bizottság a 16. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárással 
összhangban részletes szabályokat fogad 
el az I. mellékletben meghatározott, a 
gépjárműgyártók által szolgáltatandó
műszaki információk tartalmáról és az 
ezen információkhoz való hozzáférési 
eljárásról.

Or. fr

Indokolás

Nem célszerű, hogy a gépjárműgyártók viseljék a felelősséget a szolgáltatandó műszaki 
információk meghatározásáért.

Módosítás 178
Dieter-Lebrecht Koch

Rendeletre irányuló javaslat
3 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A MŰSZAKI VIZSGÁLATRA 
VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

A MŰSZAKI VIZSGÁLATRA 
VONATKOZÓ 
MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

Or. de

Módosítás 179
Dieter-Lebrecht Koch

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Valamennyi tagállam támogatást 
nyújthat a műszaki vizsgálatokhoz, ha a 
járműtulajdonos úgy dönt, hogy egy évre 
csökkenti a vizsgálat gyakoriságát. 
Támogatás legkorábban a jármű első 
nyilvántartásba vétele után 10 évvel 
nyújtható.

Or. de

Indokolás

Ha a járműtulajdonos önkéntesen úgy dönt, hogy 10 évnél idősebb járművét évente 
megvizsgáltatja, akkor a balesetek számának és így a balesetekhez kapcsolódó költségek 
csökkenésével lehet számolni. E megtakarítások egy részét ezen intézkedés finanszírozására 
kell fordítani. Ez az eljárás egy bónuszrendszer bevezetésének felel meg.

Módosítás 180
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A forgalmi engedély jogosultjában 
bekövetkezett változás esetén az L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e és L7e kategóriába 
tartozó, több mint négy éve forgalomba 
helyezett járművek esetében műszaki 
vizsgálatot kell végezni.

Or. fr

Indokolás

A motorkerékpárok rossz állapotának baleseti statisztikákra gyakorolt hatásával kapcsolatos 
vitatott helyzetre tekintettel aránytalannak tűnik az időszakos műszaki vizsgálatok 
kiterjesztése a motorkerékpárokra és a segédmotoros kerékpárokra. Ugyanakkor a fogyasztók 
védelme érdekében elő kell írni, hogy viszonteladásuk esetén a négy évesnél idősebb 
motorkerékpároknak vagy segédmotoros kerékpároknak műszaki vizsgálati bizonyítvánnyal 
kell rendelkezniük.



AM\931123HU.doc 77/150 PE507.994v01-00

HU

Módosítás 181
Jacqueline Foster

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamokban nyilvántartásba 
vett, bármely osztályba tartozó járművek 
tekintetében a tagállamok gyakoribb 
időszakos műszaki vizsgálatot írhatnak 
elő.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a közúti közlekedés biztonságának 
előmozdítása érdekében bármilyen jármű tekintetében időszakos műszaki vizsgálatot írjon elő. 
A módosítás ezenkívül kifejezetten megengedi a gyakoribb vizsgálatot bármilyen típusú 
gépjármű esetében.

Módosítás 182
Younous Omarjee

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. fr

Módosítás 183
Peter van Dalen
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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. nl

Módosítás 184
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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. fr

Módosítás 185
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu

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. fr
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Indokolás

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

Módosítás 186
Corien Wortmann-Kool

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 187
Bernadette Vergnaud

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. fr

Indokolás

A motorkerékpárok rossz állapotának baleseti statisztikákra gyakorolt hatásával kapcsolatos 
vitatott helyzetre tekintettel aránytalannak tűnik az időszakos műszaki vizsgálatok 
kiterjesztése a motorkerékpárokra és a segédmotoros kerékpárokra. Ugyanakkor a fogyasztók 
védelme érdekében elő kell írni, hogy viszonteladásuk esetén a négy évesnél idősebb 
motorkerékpároknak vagy segédmotoros kerékpároknak műszaki vizsgálati bizonyítvánnyal 
kell rendelkezniük.



PE507.994v01-00 80/150 AM\931123HU.doc

HU

Módosítás 188
Marian Harkin

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 189
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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. sv

Módosítás 190
Dieter-Lebrecht Koch

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;

– L2e, L3e, L4e, L5e, és L7e kategóriájú 
járművek: négy évvel az első 
nyilvántartásba vétel után, azután legalább 
kétévente, illetve az érintett tagállam 
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előírásainak megfelelően;

Or. de

Módosítás 191
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

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;

– L1e, L2e, L3e és L4e kategóriájú 
járművek: hat évvel az első nyilvántartásba 
vétel után, ezt követően pedig négyévente;

Or. en

Módosítás 192
Petri Sarvamaa

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;

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

Or. fi

Módosítás 193
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 két év 
múlva;

Or. ro

Módosítás 194
Dieter-Lebrecht Koch

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 legalább kétévente, illetve az 
érintett tagállam előírásainak 
megfelelően;

Or. de

Indokolás

Az M1, N1 és O2 kategóriájú járművek évenkénti vizsgálatát nem minimumkövetelményként 
kell előírni a tagállamok számára, hanem opcióként kell lehetőséget biztosítani rá.

Módosítás 195
Peter van Dalen

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

Or. nl
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Módosítás 196
Debora Serracchiani, Brian Simpson

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

Or. en

Indokolás

A könnyű pótkocsikra vonatkozóan a műszaki vizsgálati és engedélyezési rendszer bevezetése 
nem vezetne szükségszerűen az ilyen járművel történő balesetek számának csökkenéséhez, 
ugyanakkor komoly kiadásokat és terhet jelentene e járműtípus számos különböző használói 
számára.

Módosítás 197
Michel Dantin, Dominique Riquet, Philippe Juvin, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 pedig kétévente;

Or. fr

Módosítás 198
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés
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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 és N1 kategóriájú járművek: négy 
évvel az első nyilvántartásba vétel után, 
azután pedig kétévente;

Or. fr

Indokolás

A hat évesnél idősebb járművek esetében biztonsági szempontból nem indokolható a 
vizsgálatok gyakoriságának növelése, ami ráadásul nem elhanyagolható adminisztratív és 
pénzügyi többletköltséggel jár. Ezenfelül aránytalannak tűnik az O2 kategóriába tartozó 
pótkocsik esetében annak előírása, hogy ugyanolyan gyakorisággal végezzék el vizsgálatukat, 
mint a gépjárművekét.

Módosítás 199
Philip Bradbourn

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

Or. en

Módosítás 200
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

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 pedig kétévente;
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Or. fr

Indokolás

A szubszidiaritás és az arányosság elvének megfelelően a tagállamok mérlegelésére kell bízni, 
hogy az M1, az N1 és az O2 kategóriába tartozó járművek esetében növeljék a műszaki 
vizsgálatok gyakoriságát.

Módosítás 201
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

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

Or. en

Indokolás

A könnyű és közepes pótkocsikkal történő balesetek oka az esetek többségében a túlterheltség 
vagy a túlságosan nagy sebesség, amely problémákat közúti ellenőrzések keretében kell 
kezelni.

Módosítás 202
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

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, O2, L5e, L6e és L7e kategóriájú 
járművek: négy évvel az első 
nyilvántartásba vétel után, ezt követően 
pedig kétévente;

Or. en
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Módosítás 203
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 két év múlva;

Or. ro

Módosítás 204
Younous Omarjee

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 pedig kétévente;

Or. fr

Módosítás 205
Marian Harkin

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

Or. en
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Módosítás 206
Phil Bennion

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– taxiként vagy betegszállító járműként 
nyilvántartásba vett M1 kategóriájú 
járművek, M2, M3, N2, N3, T5, O3 és O4 
kategóriájú járművek: egy évvel az első 
nyilvántartásba vétel után, azután évente.

– taxiként vagy betegszállító járműként 
nyilvántartásba vett M1 kategóriájú 
járművek, M2, M3, N2, N3, O3 és O4 
kategóriájú járművek: egy évvel az első 
nyilvántartásba vétel után, azután évente.

Or. en

Módosítás 207
Dieter-Lebrecht Koch

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

taxiként vagy betegszállító járműként 
nyilvántartásba vett M1 kategóriájú 
járművek, M2, M3, N2, N3, T5, O3 és O4 
kategóriájú járművek: egy évvel az első 
nyilvántartásba vétel után, azután évente.

taxiként vagy betegszállító járműként 
nyilvántartásba vett M1 kategóriájú 
járművek, M2, M3, N2, N3, T5, O3 és O4 
kategóriájú járművek: egy évvel az első 
nyilvántartásba vétel után, azután a 
tagállamok előírásainak megfelelően;

Or. de

Indokolás

Az M2, M3, N2, N3, T5, O3 és O4 kategóriájú járművek évenkénti vizsgálatát nem 
minimumkövetelményként kell előírni a tagállamok számára, hanem opcióként kell 
lehetőséget biztosítani rá.

Módosítás 208
Peter van Dalen

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

– taxiként vagy betegszállító járműként 
nyilvántartásba vett M1 kategóriájú 
járművek, M2, M3, N2, N3, T5, O3 és O4 
kategóriájú járművek: egy évvel az első 
nyilvántartásba vétel után, azután évente.

– taxiként vagy betegszállító járműként 
nyilvántartásba vett M1 kategóriájú 
járművek, M2, M3, N2, N3, O3 és O4 
kategóriájú járművek: egy évvel az első 
nyilvántartásba vétel után, azután évente.

Or. nl

Módosítás 209
Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– taxiként vagy betegszállító járműként 
nyilvántartásba vett M1 kategóriájú 
járművek, M2, M3, N2, N3, T5, O3 és O4 
kategóriájú járművek: egy évvel az első 
nyilvántartásba vétel után, azután évente.

– taxiként vagy betegszállító járműként 
nyilvántartásba vett M1 kategóriájú 
járművek, M2, M3, N2, N3, T5, O3 és O4 
kategóriájú járművek: egy évvel az első 
nyilvántartásba vétel után, azután 
kétévente.

Or. fi

Módosítás 210
Phil Bennion

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a T5 kategóriába tartozó gépjárművek, 
amelyeket elsősorban közúti áruszállításra 
használnak: négy évvel az első 
nyilvántartásba vétel után, ezt követően 
pedig kétévente;

Or. en
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Módosítás 211
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– O2 kategóriájú járművek: hat évvel az 
első nyilvántartásba vétel után, azután 
pedig háromévente.

Or. fr

Indokolás

Nem megfelelő karbantartás esetén az O2 kategóriájú pótkocsik – különösen méretükből és 
súlyukból fakadóan – veszélyt jelenthetnek más közlekedőkre. Ezért megfelelő időközönkénti 
műszaki vizsgálatról kell rendelkezni, különösen a szerkezeti állapot és a fékrendszer 
tekintetében.

Módosítás 212
Peter van Dalen

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. nl

Módosítás 213
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu
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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 mérlegelésére kell bízni, 
hogy az M1 és az N1 kategóriába tartozó járművek esetében növeljék a műszaki vizsgálatok 
gyakoriságát.

Módosítás 214
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

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. en

Módosítás 215
Dieter-Lebrecht Koch
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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, vagy a jármű 
súlyos biztonsági hiányosságokat mutat, 
azt a járművet ezt követően évente műszaki 
vizsgálatnak kell alávetni.

Or. de

Indokolás

A vizsgálatot akkor is el kell végezni, ha a súlyos biztonsági hiányosságok a vezető 
magatartásának és/vagy a jármű kezelésének eredménye Ez a magatartás várhatóan nem fog 
változni.

Módosítás 216
Georges Bach

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 meghaladja a 150 000 km-t, azt a 
járművet ezt követően évente műszaki 
vizsgálatnak kell alávetni.

Or. de

Módosítás 217
Isabelle Durant
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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 120 000 km-t, azt a járművet 
ezt követően évente műszaki vizsgálatnak 
kell alávetni.

Or. en

Módosítás 218
Mathieu Grosch

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 jármű esetében a 
futott kilométerek száma eléri a 160 000 
km-t, vagy az első nyilvántartásba vétel 
több mint 10 éve történt, azt a járművet 
évente műszaki vizsgálatnak kell alávetni.

Or. de

Módosítás 219
Petri Sarvamaa

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 

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

vizsgálat időpontjára a futott kilométerek 
száma eléri a 160 000 km-t, azt a járművet 
ezt követően kétévente műszaki 
vizsgálatnak kell alávetni.

Or. fi

Módosítás 220
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 vagy minden 
60 000 futott km után műszaki 
vizsgálatnak kell alávetni.

Or. ro

Módosítás 221
Juozas Imbrasas

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 200 000 km-t, azt a járművet 
ezt követően évente műszaki vizsgálatnak 
kell alávetni.

Or. lt
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Módosítás 222
Hubert Pirker

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A forgalmi engedély jogosultja a 
műszaki vizsgálóállomást vagy adott 
esetben az illetékes hatóságot a műszaki 
vizsgálat elvégzésére az (1) bekezdésben 
említett évforduló hónapját megelőző 
hónap kezdetétől az évforduló hónapját 
követő második hónap végéig terjedő 
időszakban kérheti, a következő műszaki 
vizsgálat időpontjának sérelme nélkül.

(3) A forgalmi engedély jogosultja a 
műszaki vizsgálóállomást vagy adott 
esetben az illetékes hatóságot a műszaki
vizsgálat elvégzésére az (1) bekezdésben 
említett évforduló hónapját megelőző 
hónap kezdetétől az évforduló hónapját 
követő hatodik hónap végéig terjedő 
időszakban kérheti, a következő műszaki 
vizsgálat időpontjának sérelme nélkül.

Or. de

Indokolás

Ausztriában például e hat hónapos türelmi idő műszaki, gyakorlati és ügyfélbarát 
szempontból is már évtizedek óta sikeresnek bizonyul, és hozzájárulna a fokozott 
rugalmassághoz.

Módosítás 223
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A forgalmi engedély jogosultja a 
műszaki vizsgálóállomást vagy adott 
esetben az illetékes hatóságot a műszaki 
vizsgálat elvégzésére az (1) bekezdésben 
említett évforduló hónapját megelőző 
hónap kezdetétől az évforduló hónapját 
követő második hónap végéig terjedő
időszakban kérheti, a következő műszaki 
vizsgálat időpontjának sérelme nélkül.

(3) A forgalmi engedély jogosultja a 
műszaki vizsgálóállomást vagy adott 
esetben az illetékes hatóságot vagy az 
állam által tanúsított és felügyelt szerveket 
vagy létesítményeket a műszaki vizsgálat 
elvégzésére az (1) bekezdésben említett 
évforduló hónapját megelőző hónap 
kezdetétől számított időszakban kérheti, a 
következő műszaki vizsgálat időpontjának 
sérelme nélkül.
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Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy a járműben mindig ott legyen az érvényes műszaki vizsgálati 
bizonyítvány. Az azzal kapcsolatos rugalmasságot, hogy az időszakos vizsgálatot az első 
nyilvántartásba vétel évfordulóját követő időszakban is el lehet végezni, nem biztos, hogy 
minden tagállam kölcsönösen elfogadja, és ez a közúti fuvarozók esetében indokolatlan 
szankciókhoz vezethet.

Módosítás 224
Georges Bach

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az I–IV. melléklet sérelme nélkül a 
tagállamok előrehozhatják az első 
kötelező műszaki vizsgálat időpontját, és 
adott esetben a jármű nyilvántartásba 
vétele előtt vizsgálatot írhatnak elő, 
valamint további műszaki vizsgálatokat 
írhatnak elő.

Or. de

Módosítás 225
Philip Bradbourn

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– ha egy jármű biztonsági és 
környezetvédelmi rendszereit vagy 
berendezéseit átalakították vagy 
módosították,

törölve

Or. en
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Módosítás 226
Philip Bradbourn

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. en

Módosítás 227
Marian-Jean Marinescu

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. fr

Módosítás 228
Dieter-Lebrecht Koch

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. de
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Módosítás 229
Silvia-Adriana Ţicău

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 230
Juozas Imbrasas

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. lt

Módosítás 231
Inés Ayala Sender

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.

– abban az esetben, ha egy jármű forgalmi 
engedélyének jogosultja megváltozik, 
kivéve, ha a korábbi tulajdonos a 
gépjárművet három hónapnál nem 
régebben sikeresen levizsgáztatta, és az e 
bekezdésben említett egyéb esetek egyik 
sem áll fenn.



PE507.994v01-00 98/150 AM\931123HU.doc

HU

Or. es

Indokolás

A módosítás célja, hogy szabályozza azon helyzeteket, amikor a használt gépjármű potenciális 
vásárlója meg akar győződni arról, hogy a megvásárolni kívánt jármű valóban sikeresen 
teljesítette-e a műszaki vizsgálatot. Számos tagállamban igen elterjedt az adásvétel e válfaja, 
amely szavatolja az új tulajdonosnak, hogy jó műszaki állapotú járművet vásárol. 
Nyilvánvalóan ez nem alkalmazandó, ha a jármű súlyos balesetet szenvedett, vagy jelentős 
mértékben átépítették.

Módosítás 232
Phil Bennion

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– ha egy M1 vagy N  kategóriába tartozó 
jármű túllépi a 160 000 futott kilométert,

Or. en

Indokolás

A magas futásteljesítményű járművek esetében valószínűbb, hogy nem teljesítik a biztonsági 
és környezetvédelmi előírásokat.

Módosítás 233
Saïd El Khadraoui

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– ha a jármű által futott kilométerek 
száma eléri a 160 000 km-t.

Or. nl
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Módosítás 234
Dieter-Lebrecht Koch

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A műszaki vizsgálat a II. melléklet 2. 
pontjában említett területekre terjed ki.

(1) A műszaki vizsgálat legalább a II. 
melléklet 2. pontjában említett területekre 
terjed ki.

Or. de

Indokolás

Pontosítani kell, hogy minimumkövetelményekről van szó.

Módosítás 235
Dieter-Lebrecht Koch

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 ajánlott vagy 
azzal egyenértékű alternatív módszert 
felhasználó műszaki vizsgálatot hajt végre.

Or. de

Indokolás

Az említett vizsgálati módszerek ajánlások formájában megfogalmazott 
minimumkövetelmények. Ezek helyett vagy ezeket kiegészítve más, egyenértékű vagy szigorúbb 
vizsgálati módszerek is alkalmazhatók, hogy eleget tegyenek mind a vizsgálattal kapcsolatos 
lehetséges további fejlesztéseknek, mind a jármű és az elektronikus rendszerek fejlesztéseinek.
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Módosítás 236
Jacqueline Foster

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 – amennyiben lehetséges – az e tételek 
vizsgálatára alkalmazandó módszert 
felhasználó műszaki vizsgálatot hajt végre.

Or. en

Indokolás

Ez lehetővé tenné az időszakos vizsgálat alternatív módszereinek alkalmazását, ha azt a 
tagállam (vagy annak illetékes hatósága) jóváhagyja. Ez a rugalmasság fontos, mert segít 
azokban az esetekben, amikor nem szabványos járművekről vagy műszaki hibás 
berendezésekről van szó. A szabványok védelemben részesülnek, mivel a melléklet előírja, 
hogy az illetékes hatóságnak minden alternatív módszert jóvá kell hagynia.

Módosítás 237
Georges Bach

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A II. melléklet 
minimumkövetelményeinek sérelme 
nélkül a tagállamok növelhetik a 
vizsgálandó tételek számát.

Or. de

Módosítás 238
Isabelle Durant
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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, vagy 
olyan hiányosságok, amelyek a zajra és 
gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-
kibocsátásokra vonatkozó jogszabályok és 
normák megsértését jelentik, különös 
tekintettel a zajra, valamint a részecske, 
CO2- és a NOx-kibocsátásra, vagy az 
előírásoktól való egyéb jelentősebb 
eltérések,

Or. en

Módosítás 239
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a közúti biztonságra közvetlen és 
azonnali veszélyt jelentő veszélyes 
hiányosságok, amelyek miatt a jármű 
részvétele a közúti forgalomban semmilyen 
körülmények között nem engedhető meg.

– a közúti biztonságra közvetlen és 
azonnali veszélyt jelentő veszélyes 
hiányosságok, amelyek miatt indokolt, 
hogy a tagállam vagy az illetékes 
tagállami hatóságok megtiltsák a jármű 
közúti forgalomban való részvételét.

Or. fr

Módosítás 240
Anne E. Jensen

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

(1) A jármű műszaki vizsgálatát elvégző 
műszaki vizsgálóállomás vagy adott 
esetben az illetékes hatóság az adott 
járműhöz tartozó műszaki vizsgálati 
bizonyítványt állít ki, amely legalább a IV. 
mellékletben meghatározott elemeket 
tartalmazza.

(1) A jármű műszaki vizsgálatát elvégző 
műszaki vizsgálóállomás vagy adott 
esetben az illetékes hatóság az adott 
járműhöz tartozó elektronikus műszaki 
vizsgálati bizonyítványt állít ki, amely 
legalább a IV. mellékletben meghatározott 
elemeket tartalmazza.

Or. en

Indokolás

A dokumentumbiztonság és a hatékonyság biztosítása érdekében a vizsgálatról szóló 
beszámolót mindig elektronikus formában kell kiállítani, és azt nem lehet a járművet műszaki 
vizsgálatra vivő személytől kérni, mivel az sok esetben nem azonos a jármű tulajdonosával. 
Ezt a végrehajtó hatóságok által végzett közúti ellenőrzések során a dokumentumhoz való 
hozzáférésre is alkalmazni kell.

Módosítás 241
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A jármű műszaki vizsgálatát elvégző 
műszaki vizsgálóállomás vagy adott 
esetben az illetékes hatóság az adott 
járműhöz tartozó műszaki vizsgálati 
bizonyítványt állít ki, amely legalább a IV. 
mellékletben meghatározott elemeket 
tartalmazza.

(1) A jármű műszaki vizsgálatát és/vagy 
biztonsági vizsgálatát elvégző műszaki 
vizsgálóállomás vagy adott esetben az 
illetékes hatóság az adott járműhöz tartozó 
műszaki vizsgálati bizonyítványt állít ki, 
amely legalább a IV. és az (új) V. 
mellékletben meghatározott elemeket 
tartalmazza. E célból az Európai Bizottság 
elkészíti a műszaki vizsgálatok és a 
biztonsági vizsgálatok egységes európai 
formanyomtatványát.

Or. de

Indokolás

Kizárólag egy egységes európai formanyomtatvánnyal biztosítható, hogy a közúti műszaki 
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ellenőrzés során Európa-szerte ellenőrizni tudják a vizsgálati bizonyítványokat.

Módosítás 242
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az 5. cikk sérelme nélkül egy másik 
tagállamból származó jármű 
nyilvántartásba vétele esetén a 
tagállamnak a saját maga által kiállított 
műszaki vizsgálati bizonyítványokkal 
megegyezőként kell elismernie a többi 
tagállam által kiállított műszaki vizsgálati 
bizonyítványokat, amennyiben az újbóli 
nyilvántartásba vételt végző tagállamban 
alkalmazandó vizsgálati gyakoriság 
figyelembevételével a bizonyítvány 
érvényes. Kétségek felmerülése esetén a 
tagállamok az elismerést megelőzően
ellenőrizhetik a műszaki vizsgálati 
bizonyítványt. A tagállamok az ezen 
irányelv alkalmazását megelőzően 
megküldik a Bizottságnak a műszaki 
vizsgálati bizonyítvány leírását. A 
Bizottság ezt az információt közli a 16. 
cikkben említett bizottsággal.

Or. en

Indokolás

A határon átnyúló újbóli nyilvántartásba vétel esetén a műszaki vizsgálati bizonyítványok 
kölcsönös elismerése alapvető lépés a valódi belső piac kialakításában. A módosítás 
figyelembe veszi az Európai Bíróság legújabb ítélkezési gyakorlatát (C-150711).

Módosítás 243
Anne E. Jensen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E rendelet hatálybalépésének 
időpontjától kezdve és legkésőbb 3 évvel
azt követően a műszaki vizsgálóállomások 
elektronikus úton közlik a tagállami 
illetékes hatósággal az általuk kiállított 
műszaki vizsgálati bizonyítványban 
szereplő információkat. E tájékoztatásra a 
műszaki vizsgálati bizonyítvány kiállítását 
követő ésszerű határidőn belül kerül sor. 
Eddig az időpontig a műszaki 
vizsgálóállomások az említett 
információkat bármely más úton is 
eljuttathatják az illetékes hatósághoz. Az 
illetékes hatóság ezeket az információkat a 
kézhezvételüktől számított 36 hónapig 
megőrzi.

(3) E rendelet hatálybalépésének 
időpontjától kezdve és legkésőbb 1 évvel
azt követően a műszaki vizsgálóállomások 
csak elektronikus formában adnak ki 
műszaki vizsgálati bizonyítványokat. 
Ezenkívül elektronikus úton közlik a 
tagállami illetékes hatósággal az általuk 
kiállított műszaki vizsgálati 
bizonyítványban szereplő információkat. E 
tájékoztatásra a műszaki vizsgálati 
bizonyítvány kiállítását követő ésszerű 
határidőn belül kerül sor. Eddig az 
időpontig a műszaki vizsgálóállomások az 
említett információkat bármely más úton is 
eljuttathatják az illetékes hatósághoz. Az 
illetékes hatóság ezeket az információkat a 
kézhezvételüktől számított 36 hónapig 
megőrzi.

Or. en

Indokolás

A dokumentumbiztonság és a hatékonyság biztosítása érdekében a vizsgálatról szóló 
beszámolót mindig elektronikus formában kell kiállítani, és azt nem lehet a járművet műszaki 
vizsgálatra vivő személytől kérni, mivel az sok esetben nem azonos a jármű tulajdonosával. 
Ezt a végrehajtó hatóságok által végzett közúti ellenőrzések során a dokumentumhoz való 
hozzáférésre is alkalmazni kell.

Módosítás 244
Philip Bradbourn

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 

(4) A kilométer-számláló állásának 
ellenőrzése céljára – amennyiben fel van 
szerelve, és ha ezt az információt az előző 
műszaki vizsgálatot követően nem 
közölték elektronikus úton – az ellenőr 
felkéri a járművet a vizsgán bemutató 
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követően kiállított bizonyítvány 
bemutatására.

személyt az előző műszaki vizsgálatot 
követően kiállított bizonyítvány 
bemutatására.

Or. en

Módosítás 245
Anne E. Jensen

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 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, kivéve ha a bizonyítványt 
elektronikus úton állították ki.

Or. en

Indokolás

A dokumentumbiztonság és a hatékonyság biztosítása érdekében a vizsgálatról szóló 
beszámolót mindig elektronikus formában kell kiállítani, és azt nem lehet a járművet műszaki 
vizsgálatra vivő személytől kérni, mivel az sok esetben nem azonos a jármű tulajdonosával. 
Ezt a végrehajtó hatóságok által végzett közúti ellenőrzések során a dokumentumhoz való 
hozzáférésre is alkalmazni kell.

Módosítás 246
Anne E. Jensen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A műszaki vizsgálat eredményét 
közölni kell a gépjárművet nyilvántartó 

(5) A műszaki vizsgálat eredményét 
elektronikus úton közölni kell a 
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hatósággal. Ezen értesítésnek tartalmaznia 
kell a műszaki vizsgálati bizonyítványban 
említett információkat.

gépjárművet nyilvántartó hatósággal. Ezen 
értesítésnek tartalmaznia kell a műszaki 
vizsgálati bizonyítványban említett 
információkat.

Or. en

Indokolás

A dokumentumbiztonság és a hatékonyság biztosítása érdekében a vizsgálatról szóló 
beszámolót mindig elektronikus formában kell kiállítani, és azt nem lehet a járművet műszaki 
vizsgálatra vivő személytől kérni, mivel az sok esetben nem azonos a jármű tulajdonosával. 
Ezt a végrehajtó hatóságok által végzett közúti ellenőrzések során a dokumentumhoz való 
hozzáférésre is alkalmazni kell.

Módosítás 247
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés – 1 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A műszaki vizsgálóállomások adott 
esetben közlik az egyes műszaki 
vizsgálatok során feljegyzett kilométeróra-
állásokat a kilométeróra-adatok 
adatbázisának.

Or. en

Indokolás

Ha egy másik tagállamban létezik kilométeróra-adatokat nyilvántartó adatbázis, a műszaki 
vizsgaállomásoknak továbbítaniuk kell a leolvasott kilométeróra-állásokat, a futásteljesítmény 
hamisítása elleni hatékonyabb védelem érdekében.

Módosítás 248
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A műszaki vizsgálati 
bizonyítványokat valamennyi tagállam 
kölcsönösen elismeri a valamely 
tagállamból egy másikba átvitt jármű 
újbóli nyilvántartásba vétele érdekében, 
feltéve, hogy a bizonyítvány az újbóli 
nyilvántartásba vétel szerinti tagállamban 
megfelel a vizsgálat gyakoriságával 
kapcsolatos előírásoknak, tiszteletben 
tartva különösen az 5. cikk (4) 
bekezdésének rendelkezéseit.

Or. fr

Indokolás

Bár a költözések esetében meg kell könnyíteni az újbóli nyilvántartásba vételi eljárásokat, ez 
nem gátolhatja a fogyasztókat tulajdonosváltozás esetén védő nemzeti rendelkezések 
alkalmazását, az 5. cikk (4) bekezdésének harmadik francia bekezdésének megfelelően.

Módosítás 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

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. 
A második vizsgálatot az első vizsgálatot 
követő hat héten belül el kell végezni.

Or. fr

Indokolás

A szubszidiaritás elvének megfelelően a járművek feltartóztatása tagállami hatáskörbe 
tartozik, azért azt az illetékes nemzeti hatóságok mérlegelésére kell bízni.
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Módosítás 250
Jacqueline Foster

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 
tagállam vagy az illetékes hatóság 
megakadályozhatja vagy korlátozhatja a 
jármű közúti forgalomban való részvételét 
mindaddig, amíg a veszélyes
hiányosságokat ki nem küszöbölik.

Or. en

Indokolás

A nyilvántartásba vétel visszavonása nem megfelelő intézkedés, mivel a nyilvántartásba vétel 
összetett és különálló eljárás, amely nem minden esetben irányul a járműhasználat 
korlátozására. Egyes tagállamokban a nyilvántartásba vétel visszavonása megfelelő 
intézkedés lehet, más tagállamban a tiltás alkalmasabb arra, hogy hasonló pozitív közúti 
biztonsági eredményeket érjenek el. A tagállamoknak a leghatékonyabb módszereket kell 
tudni alkalmazni ugyanazon eredmény eléréséhez, óriási összegek elpazarlása nélkül.

Módosítás 251
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Veszélyes hiányosságok esetén a 
járművek nyilvántartásba vételéhez 

(3) Veszélyes hiányosságok esetén a 
járművek nyilvántartásba vételéhez 
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kapcsolódó okmányokról szóló 
1999/37/EK irányelvet módosító európai 
parlamenti és tanácsi XXX irányelv24 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.

kapcsolódó okmányokról szóló 
1999/37/EK irányelvet módosító európai 
parlamenti és tanácsi XXX irányelv24 3a. 
cikkével összhangban az illetékes nemzeti
hatóság dönthet úgy, 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 252
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 
tagállam vagy az illetékes hatóság dönthet 
úgy, hogy a jármű közutakon nem 
használható és forgalmi engedélyét fel kell 
függeszteni, anélkül, hogy ez újabb 
nyilvántartásba vételi eljárást vonna maga 
után, 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
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Módosítás 253
Phil Bennion, Brian Simpson

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 a jármű közutakon 
nem használható és a közúti forgalomban 
való részvételhez meglévő engedélyét 
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.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy veszélyes hiányosságok esetén inkább a 
jármű közúti forgalomban való részvételéhez meglévő engedélyét vonják vissza a jármű 
nyilvántartásba vétele helyett, amely egyes tagállamokban a jármű közhitelű 
nyilvántartásokban való szerepeltetését jelenti, nem a jogi helyzetét, és ami egy összetett 
folyamatot jelent a jármű élettartama során.

Módosítás 254
Bernadette Vergnaud

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 irányelv24 3a. 

(3) Veszélyes hiányosságok esetén a jármű 
közutakon nem használható és 
nyilvántartásba vételét vissza kell vonni 
mindaddig, amíg a hiányosságokat ki nem 
küszöbölték és olyan új műszaki vizsgálati 
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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.

bizonyítvány kiadására nem került sor, 
amely igazolja, hogy a jármű megfelelő 
műszaki állapotban van.

Or. fr

Indokolás

A veszélyes hiányosságokat mutató járművek közúti forgalomból való kivonásának 
szükségessége esetén aránytalannak tűnik a nyilvántartásba vételi eljárás ismételt kötelező 
lefolytatása.

Módosítás 255
Vilja Savisaar-Toomast

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A műszaki vizsgálóállomás vagy adott 
esetben a tagállami illetékes hatóság, 
amely a területén nyilvántartásba vett 
járművön műszaki vizsgálatot végzett el, 
valamennyi, a vizsgálatot sikeresen 
teljesített jármű számára igazolást állít ki. 
Az igazoláson fel kell tüntetni a következő 
műszaki vizsgálat időpontját.

A műszaki vizsgálóállomás vagy adott 
esetben a tagállami illetékes hatóság, 
amely a területén nyilvántartásba vett 
járművön műszaki vizsgálatot végzett el, 
valamennyi, a vizsgálatot sikeresen 
teljesített jármű számára igazolást állít ki. 
Az igazoláson fel kell tüntetni a következő 
műszaki vizsgálat időpontját. Nem kell 
műszaki igazolást kiállítani, ha a jármű 
nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó 
okmányba bejegyezhető a műszaki 
vizsgálat elvégzése, illetve megjelölik a 
következő ilyen vizsgálat időpontját.

Or. et

Indokolás

A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EU irányelv 
módosításaival összhangban, amelyek jelenleg az Európai Parlament megvitatása alatt 
állnak, nem kell külön okmányt kiállítani a műszaki vizsgálat igazolásaként, ha a jármű 
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nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokban van olyan megfelelő táblázat, amelybe 
bejegyezhető a műszaki vizsgálat érvényességének időtartama és a következő ilyen vizsgálat 
időpontja. Ez azt jelenti, hogy a műszaki vizsgálóállomásoknak és az illetékes hatóságoknak 
nem kell olyan külön okmányt kiállítaniuk a gépjármű műszaki alkalmasságának 
igazolásaként, amelyet a gépjárművezetők kötelesek maguknál tartani.

Módosítás 256
Vilja Savisaar-Toomast

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az (1) bekezdéssel összhangban kiadott 
igazolásokat valamennyi tagállam elismeri.

Az (1) bekezdéssel összhangban kiadott 
igazolásokat vagy a jármű nyilvántartásba 
vételéhez kapcsolódó okmány megfelelő 
bejegyzését valamennyi tagállam elismeri.

Or. et

Módosítás 257
Dieter-Lebrecht Koch

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az (1) bekezdéssel összhangban kiadott 
igazolásokat valamennyi tagállam elismeri.

Az (1) bekezdéssel összhangban egy másik 
tagállam által kiadott igazolásokat 
valamennyi tagállam elismeri, amennyiben 
az igazolást egy ebben a tagállamban 
nyilvántartásba vett járműre adták ki.

Or. de

Indokolás

A valamely tagállamban nyilvántartásba vett járműveket ugyanabban a tagállamban kell 
megvizsgálni.
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Módosítás 258
Ismail Ertug

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
A műszaki vizsgálóállomások 

függetlensége
(1) Tekintettel a függetlenségre, valamint 
a műszaki vizsgálatok pártatlanságának 
és minőségének biztosítása érdekében, a 
műszaki vizsgálóállomások nem végeznek 
gépjárműgyártást, nem foglalkoznak 
gépjárművek értékesítésével, haszonbérbe 
adásával, karbantartásával vagy 
javításával.
(2) A tagállamok eltérhetnek e 
rendelkezéstől, ha az EN ISO/IEC 17020 
szabványban1 meghatározott 
szabályoknak való megfeleléssel 
biztosítják a műszaki vizsgálóállomás 
pártatlanságát. A tagállamok a 
területükre vonatkozóan további 
követelményeket írhatnak elő a műszaki 
vizsgálóállomások és ellenőrök 
függetlenségének biztosítása érdekében.
__________________
1 ISO/IEC 17020: Megfelelőségértékelés. 
Ellenőrzést végző különféle típusú 
szervezetek működésének követelményei

Or. en

Indokolás

A műszaki vizsgálatokat végző különböző típusú szervezetek megfelelő szintű függetlenségének 
biztosítása érdekében fontos, hogy a műszaki vizsgálóállomások harmonizált és elismert 
szabványokat alkalmazzanak. Az ISO/IEC 17020 szabvány az ellenőrzést végző szervezetek 
illetékességével, valamint ellenőrzési tevékenységeik pártatlanságával és következetességével 
kapcsolatos követelményeket határoz meg.
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Módosítás 259
Dieter-Lebrecht Koch

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A műszaki vizsgálatok elvégzéséhez 
használt vizsgálati felszereléseknek és 
berendezéseknek meg kell felelniük az V. 
mellékletben meghatározott műszaki 
minimumkövetelményeknek.

(1) A műszaki vizsgálatok elvégzéséhez 
használt vizsgálati felszereléseknek és 
berendezéseknek meg kell felelniük 
legalább az V. mellékletben meghatározott 
műszaki minimumkövetelményeknek.

Or. de

Módosítás 260
Georges Bach

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az I–IV. melléklet sérelme nélkül a 
tagállamok az V. mellékletben említett 
technológiai és műszaki követelményeknél 
szigorúbb követelményeket írhatnak elő a 
vizsgálati felszerelésekre és 
berendezésekre.

Or. de

Módosítás 261
Corien Wortmann-Kool

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ellenőrök által végzett műszaki 
vizsgálatokat lebonyolító műszaki 
vizsgálóállomásoknak a tagállam vagy 
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annak illetékes hatósága által kibocsátott 
engedéllyel kell rendelkezniük.

Or. en

Indokolás

A műszaki vizsgálatokat végző műszaki vizsgálóállomások számára a tagállamnak vagy 
illetékes hatóságának kell felhatalmazást adnia.

Módosítás 262
Georges Bach

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Azon vizsgálati felszerelések 
esetében, amelyeket e rendelet 
hatálybalépése előtt a tagállamok már 
engedélyeztek, legalább 5 év elteltével 
ismét ellenőrizni kell a 
minimumkövetelmények teljesítését.

Or. de

Módosítás 263
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A minőségirányítási 
minimumkövetelményeknek való 
megfelelés érdekében a műszaki 
vizsgálóállomásoknak az engedélyt 
kibocsátó tagállam által meghatározott 
követelményeknek kell megfelelniük. A 
műszaki vizsgálóállomások biztosítják a 
járművek objektív és magas színvonalú 
vizsgálatát.
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Or. en

Indokolás

A műszaki vizsgálatokat végző műszaki vizsgálóállomásoknak – mind magán-, mind állami 
szervezet által működtetett vizsgálóállomások esetében – minimumkövetelményeknek kell 
megfelelniük a megfelelő minőségirányítás biztosítása érdekében. Ezeknek objektívnek kell 
lenniük, és biztosítaniuk kell a műszaki vizsgálatok magas színvonalát.

Módosítás 264
Debora Serracchiani

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 minimális 
szakértelemre , oktatásra és képzésre 
vonatkozó követelményeket és a kinevezés 
helye szerinti tagállam követelményeit
teljesítő ellenőrök végzik. A tagállamok a 
területükre vonatkozóan további 
követelményeket írhatnak elő.

Or. en

Indokolás

Néhány tagállam már most is szigorúbb követelményeket alkalmaz a VI. mellékletben 
foglaltaknál. E tagállamok számára biztosítani kell, hogy – a „legjobb gyakorlat” elvével 
összhangban – megtarthassák a lehető legmagasabb képzettségi szintet.

Módosítás 265
Dieter-Lebrecht Koch

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 

(1) A műszaki vizsgálatokat mind a VI. 
mellékletben meghatározott, a 
szakértelemre, a képzésre és a 



AM\931123HU.doc 117/150 PE507.994v01-00

HU

minimumkövetelményeket teljesítő 
ellenőrök végzik.

továbbképzésre vonatkozó 
minimumkövetelményeket, mind a 
tevékenységük helye szerinti tagállamban 
alkalmazandó valamennyi más 
követelményt teljesítő ellenőrök végzik.

Or. de

Indokolás

A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a területükön dolgozó ellenőrökkel szemben a 
minimumkövetelményeknél szigorúbb követelményeket támasszanak.

Módosítás 266
Dieter-Lebrecht Koch

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a szakértelemre és a 
képzésre vonatkozó 
minimumkövetelményeket teljesítő 
ellenőrök számára igazolást állítanak ki. 
Ezen igazolásnak tartalmaznia kell 
legalább a VI. melléklet 3. pontjában 
említett információkat.

(2) A tagállamok a szakértelemre, a 
képzésre és továbbképzésre vonatkozó 
minimumkövetelményeket, valamint a 
tevékenységük helye szerinti tagállamban 
alkalmazandó valamennyi követelményt
teljesítő ellenőrök számára igazolást 
állítanak ki. Ezen igazolásnak tartalmaznia 
kell legalább a VI. melléklet 3. pontjában 
említett információkat. Azok a tagállamok, 
amelyek jelenleg is a 
minimumkövetelményeknél szigorúbb 
képzési, képesítési és vizsgálati 
követelményeket támasztanak az 
ellenőrökkel szemben, e szigorúbb 
előírásokat azok enyhítése nélkül 
fenntarthatják.

Or. de

Indokolás

A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a területükön dolgozó ellenőrökkel szemben a 
minimumkövetelményeknél szigorúbb követelményeket támasszanak.
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Módosítás 267
Ismail Ertug

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a szakértelemre és a 
képzésre vonatkozó 
minimumkövetelményeket teljesítő 
ellenőrök számára igazolást állítanak ki. 
Ezen igazolásnak tartalmaznia kell 
legalább a VI. melléklet 3. pontjában 
említett információkat.

(2) A tagállamok a szakértelemre és a 
képzésre vonatkozó, a rendeletben foglalt
minimumkövetelményeket és a további 
nemzeti követelményeket teljesítő 
ellenőrök számára igazolást állítanak ki. 
Ezen igazolásnak tartalmaznia kell 
legalább a VI. melléklet 3. pontjában 
említett információkat.

Or. de

Indokolás

Ki kell emelni, hogy az e rendelet VI. mellékletében meghatározott minimumkövetelményeket 
meghaladó, az igazolás megszerzésére vonatkozó képesítési és képzési követelmények 
továbbra is alkalmazandók.

Módosítás 268
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a szakértelemre és a 
képzésre vonatkozó 
minimumkövetelményeket teljesítő 
ellenőrök számára igazolást állítanak ki. 
Ezen igazolásnak tartalmaznia kell 
legalább a VI. melléklet 3. pontjában 
említett információkat.

(2) Az illetékes hatóságok vagy adott 
esetben a jóváhagyott képzési központok a 
szakértelemre és a képzésre vonatkozó 
minimumkövetelményeket teljesítő 
ellenőrök számára igazolást állítanak ki. 
Ezen igazolásnak tartalmaznia kell 
legalább a VI. melléklet 3. pontjában 
említett információkat.

Or. en
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Indokolás

A javasolt feltétel, amely szerint a tagállamok a szakértelemre és a képzésre vonatkozó 
minimumkövetelményeket teljesítő ellenőrök számára igazolást állítanak ki, túlságosan 
korlátozó jellegű lenne a tagállamok számára. A jóváhagyott képzési központok is 
kiállíthatnak ilyen igazolást.

Módosítás 269
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e rendelet alkalmazásának 
kezdetekor tagállamok illetékes hatóságai 
vagy műszaki vizsgálóállomások által 
alkalmazott ellenőrök mentesülnek a VI. 
melléklet 1. pontjában meghatározott 
követelmények alól. A tagállamok az 
érintett ellenőrök számára egyenértékűségi 
igazolást állítanak ki.

(3) Az ezen irányelv alkalmazásának 
kezdetekor a tagállamok illetékes hatóságai 
vagy műszaki vizsgálóállomások által 
alkalmazott vagy ezek engedélyével 
rendelkező ellenőrök mentesülnek a VI. 
melléklet 1. pontjában meghatározott 
követelmények alól. A tagállamok az 
érintett ellenőrök számára egyenértékűségi 
igazolást állítanak ki.

Or. en

Módosítás 270
Peter van Dalen

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A legutolsó műszaki vizsgálat 
időpontjától függetlenül az illetékes 
hatóság előírhatja, hogy a járművet az (1) 
és a (2) bekezdésben említett időpontokat 
megelőzően műszaki vizsgálatnak vagy 
kiegészítő vizsgálatnak vessék alá a 
következő esetekben.

törölve

Or. nl
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Indokolás

A holland rendszer, amelyben a gépjárműszerelő műhelyek is elvégezhetik a műszaki 
vizsgálatot, míg a nemzeti felügyeleti szerv véletlenszerű ellenőrzéseket tart, kitűnően 
működik. A gépjárműszerelő műhelyek által vállalt azon kockázat, hogy visszavonhatják 
engedélyüket és ezzel eleshetnek megélhetésüktől, biztosítja a holland járműpark műszaki 
vizsgálatainak magas színvonalát. A Bizottság által javasolt függetlenség ezért nem kívánatos.

Módosítás 271
Hubert Pirker

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 
kapcsolatra.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
műszaki vizsgálatokat szabályszerűen
végezzék el, és külön figyelmet fordítanak 
arra, hogy a járművek javítására jogosult 
kereskedők által végzett vizsgálat objektív 
legyen.

Or. de

Módosítás 272
Dieter-Lebrecht Koch

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 
kapcsolatra.

(4) A műszaki vizsgálat elvégzésekor az 
ellenőrnek minden összeférhetetlenségtől 
mentesnek kell lennie, különös tekintettel a 
vizsgálat tárgyát képező jármű forgalmi 
engedélyének jogosultjával és azon 
javítóműhelyek személyzetével fennálló 
gazdasági, személyes vagy családi 
kapcsolatra, ahová a járművet vizsgálatra 
viszik.
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Or. de

Indokolás

Annak pontosítása, hogy az ellenőr független a javítóműhelytől és annak személyzetétől.

Módosítás 273
Phil Bennion

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 
kapcsolatra.

(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. Az e követelményeket teljesítő 
– ugyanakkor javítást és karbantartást is 
végző – ellenőrök számára lehetővé kell 
tenni mindenféle jármű műszaki 
vizsgálatát. 

Or. en

Indokolás

Az időszakos vizsgálat a javítástól és karbantartástól eltérő tevékenység, amely konkrét 
tanúsítási, vizsgálati módszereket és vizsgálóberendezéseket igényel a függetlenséggel 
kapcsolatos követelmények, illetve a felügyeleti szerv általi felügyelet és engedélyezés mellett. 
E követelményeknek való megfelelés elegendő ahhoz, hogy egy ellenőr javítási és 
karbantartási tevékenységekben is részt vehessen.

Módosítás 274
Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Egy jármű javítását vagy 
karbantartását korábban végző, megfelelő 
képesítéssel rendelkező személy a 
későbbiekben ellenőrként részt vehet 
ugyanazon jármű bármely időszakos 
műszaki vizsgálatában.

Or. en

Indokolás

A járművek karbantartását végző személyeket ne tiltsák el ugyanazon járművek későbbi 
időszakos műszaki vizsgálatának elvégzésétől. A jármű az, amelyen vizsgálatot végeznek 
(meghatározott módszerekkel) – a járművet karbantartó személyt nem vizsgálják vagy 
értékelik.

Módosítás 275
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A jármű javítását vagy karbantartását 
végző jogi személy ezt követően nem vehet 
részt ellenőrként ugyanazon jármű 
időszakos műszaki vizsgálatában.

Or. fr

Módosítás 276
Mathieu Grosch

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A vizsgálóállomás és a javítóműhely 
csak akkor lehet azonos, ha a tagállami 
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rendelkezés és az ennek megfelelő, az 
ISO/IEC 17020:2012 szabvány A. 
mellékletének A.3. pontja szerinti 
engedély ezt lehetővé teszi.

Or. de

Indokolás

A vizsgálóállomás és a javítóműhely szétválasztása tekintendő rendes esetnek, azonban ettől 
eltérő esetben a tagállamok bizonyos minőségi kritériumok mellett eltérést biztosíthatnak.

Módosítás 277
Luis de Grandes Pascual

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A műszaki vizsgálóállomás tájékoztatja 
a járművet a vizsgán bemutató személyt 
arról, hogy mely javításokat szükséges 
elvégezni, és a vizsgálat eredményeit 
kereskedelmi célból nem módosítja.

5. A műszaki vizsgálóállomás tájékoztatja 
a járművet a vizsgán bemutató személyt 
arról, hogy mely hibákat szükséges 
kijavítani, és a vizsgálat eredményeit 
kereskedelmi célból nem módosítja.

Or. es

Indokolás

A műszaki vizsgálóállomásnak csak a kijavítandó hibákról kell tájékoztatást nyújtania. Az 
elvégzendő javításokról a javítóműhelynek kell döntenie.

Módosítás 278
Dieter-Lebrecht Koch

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A műszaki vizsgálóállomás tájékoztatja 
a járművet a vizsgán bemutató személyt 
arról, hogy mely javításokat szükséges 
elvégezni, és a vizsgálat eredményeit 

(5) A műszaki vizsgálóállomás tájékoztatja 
a járművet a vizsgán bemutató személyt, 
illetve a javítóműhelyet arról, hogy milyen 
hiányosságokat azonosítottak a járművön, 
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kereskedelmi célból nem módosítja. és a vizsgálat eredményeit kereskedelmi 
célból nem módosítja.

Or. de

Indokolás

Az ellenőrök (hiányosságok azonosítása) és a javítóműhelyek (a hiányosságot megszüntető 
javítások elvégzése) eltérő feladatainak pontosítása.

Módosítás 279
Dieter-Lebrecht Koch

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A műszaki vizsgálóállomások 
engedélyezése és felügyelete

A műszaki vizsgálóállomások 
engedélyezése és felügyelete

1. Műszaki vizsgálóállomások
1.1. Azokat a műszaki 
vizsgálóállomásokat, ahol a műszaki 
vizsgálatot elvégző ellenőrök munkáját 
szervezik, el kell ismernie az állomás 
működési helye szerinti tagállamnak.
1.2. A műszaki vizsgálóállomásoknak meg 
kell felelniük az EN ISO/ IEC 17020 
szabvány minőségbiztosítási 
minimumkövetelményeinek, valamint az 
adott tagállam által az ellenőrök, a 
vizsgálati berendezések és eszközök és a 
vizsgálatok megszervezése tekintetében 
megállapított követelményeknek.
1.3. Amennyiben egy, a gépjárművek 
javítását és karbantartását üzletszerűen 
végző szervezetet műszaki vizsgálatok 
végzésére akkreditáltak, akkor biztosítani 
kell, hogy az üzletszerű javítást és 
karbantartást szervezeti, személyzeti és 
pénzügyi szempontból különválasszák a 
műszaki vizsgálattól.
1.4. Az A. típusú műszaki 
vizsgálóállomásként való (EN ISO/ IEC 
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17020 szerinti) akkreditálás alapján 
megvalósítható az egyes 
vizsgálóállomások vizsgálati 
eredményeinek átfogó harmonizálása és 
határokon átnyúló, kölcsönös elismerése.
2. Felügyeleti szerv
2.1. A felügyeleti szerv elvégzi legalább a 
VII. melléklet 1. pontjában meghatározott 
feladatokat, és megfelel az ugyanazon 
melléklet 2. és 3. pontjában rögzített 
követelményeket.
2.2. A tagállamok közzéteszik a felügyeleti 
szervek szervezeti felépítésére, feladataira 
és személyzetére alkalmazandó 
követelményekre vonatkozó szabályokat és 
eljárásokat.
2.3. A felügyeleti szerveknek a műszaki 
vizsgálóállomásoktól és a járműgyártóktól 
függetleneknek kell lenniük.
3. A közvetlenül az illetékes hatóság által 
működtetett műszaki vizsgálóállomások 
mentesülnek az engedélyezésre és 
felügyeletre vonatkozó követelmények 
alól.

Or. de

Indokolás

Az EN ISO/ IEC 17020 az EN 45004 szabványon alapuló, világszerte érvényes norma. Egy 
vizsgálóállomás függetlenségének és integritásának fokát jellemzi, és az A., B. és C. típusú 
vizsgálóállomásokra terjed ki.

Módosítás 280
Corien Wortmann-Kool

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak a műszaki 
vizsgálóállomások felügyeletéről.
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Or. en

Indokolás

A műszaki vizsgálatok magas színvonalának biztosítása érdekében gondoskodni kell a 
műszaki vizsgálóállomások felügyeletéről.

Módosítás 281
Phil Bennion

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közvetlenül az illetékes hatóság által 
működtetett műszaki vizsgálóállomások 
mentesülnek az engedélyezésre és 
felügyeletre vonatkozó követelmények 
alól.

(2) A közvetlenül a tagállami illetékes 
hatóság által működtetett műszaki 
vizsgálóállomások mentesülnek az 
engedélyezésre és felügyeletre vonatkozó 
követelmények alól.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy az engedélyezésre és felügyeletre 
vonatkozó követelmények alóli mentesség kizárólag a közvetlenül a tagállamok által 
működtetett műszaki vizsgálóállomásokra vonatkozik.

Módosítás 282
Luis de Grandes Pascual

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok azzal eleget tesznek az 
(1) és (2) bekezdésben említett 
követelményeknek, ha a műszaki 
vizsgálóállomások számára előírják a 
termékek forgalmazása tekintetében az 
akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak 
megállapításáról szóló 765/2008/EK 
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rendelet szerinti akkreditációt.

Or. es

Módosítás 283
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Elektronikus járműinformációs platform Az elektronikus nemzeti járműinformációs 
rendszerek hálózatba szervezése

Or. fr

Módosítás 284
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

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 megvizsgálja a műszaki 
vizsgálattal és a kilométer-számláló 
állásának leolvasásával 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 létrehozásának leghatékonyabb 
és legeredményesebb módját.

Or. en

Indokolás

Tagállami tapasztalatok bizonyították az elektronikus járműinformációs platform 
megvalósíthatóságát és előnyeit, tehát elsősorban arra kell koncentrálni, hogy megtaláljuk 
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ennek leghatékonyabb és legeredményesebb megvalósítási módját.

Módosítás 285
Vilja Savisaar-Toomast

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 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 ezenfelül megvizsgálja a 
tagállamok meglévő elektronikus 
adatbázisai és az Európai Unión belüli 
szupranacionális adatbázisok 
összekapcsolásának vagy az adatbázisok 
közötti operatív adatcserének a 
lehetőségeit, és előmozdítja a bevált 
gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét.

Or. et

Indokolás

A legtöbb tagállamban már rendelkezésre állnak olyan elektronikus adatbázisok, amelyek 
információkat tartalmaznak a járművezetői engedélyekről, a nyilvántartásba vett járművekről 
és a műszaki vizsgálatokról. Egyes tagállamokban a nyilvántartásba vett adatok egy egységes 
adatbázison keresztül férhetők hozzá. Ezenfelül sikeresen működik az EUCARIS rendszer, 
amelyhez kisebb vagy nagyobb mértékben valamennyi tagállam csatlakozott. A Bizottságnak 
meg kell vizsgálnia, hogy milyen mértékben vehető igénybe az EUCARIS e rendelettel, 
valamint tágabban a teljes közúti közlekedésbiztonsági csomaggal összefüggésben.

Módosítás 286
Jacqueline Foster



AM\931123HU.doc 129/150 PE507.994v01-00

HU

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 megvizsgálja egy elektronikus 
járműinformációs platform 
megvalósíthatóságát, költségeit és előnyeit, 
kihasználva azokat a meglévő és már 
végrehajtott megoldásokat, amelyek 
felhasználhatók ahhoz, hogy a műszaki 
vizsgálatokkal és a megtett kilométerek 
számával kapcsolatos adatokhoz 
nemzetközi hozzáférést biztosíthassanak.

Or. en

Indokolás

Már most is léteznek olyan rendszerek, amelyek kulcsfontosságú adatokat tartalmaznak, 
nyilvánosan hozzáférhető formában. Helyénvaló elgondolkodni az adatbázisok 
összevonásának alternatív megoldásain (mivel az ilyen adatbázisok korlátozzák a hozzáférést, 
idővel nehezen módosíthatók és nagyon sok pénzbe kerülnek). Az adatbázisok összekapcsolása 
ebben az esetben valószínűleg nem a legjobb módja az információmegosztásnak.

Módosítás 287
Philip Bradbourn

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 gépjárműgyártókkal és 
minden más érintett féllel együttműködve 
– megvizsgálja egy elektronikus 
járműinformációs platform 
megvalósíthatóságát, költségeit és előnyeit, 
kihasználva azokat a meglévő és már 
végrehajtott megoldásokat, amelyek 
felhasználhatók ahhoz, hogy a műszaki 
vizsgálatokkal és a megtett kilométerek 
számával kapcsolatos adatokhoz 
nemzetközi hozzáférést biztosíthassanak.
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Or. en

Módosítás 288
Mathieu Grosch

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 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, többek 
között a kilométer-számláló állását és a 
járművek súlyos baleseteit rögzítő 
elektronikus járműinformációs platform 
megvalósíthatóságát, költségeit és előnyeit.

Or. de

Módosítás 289
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 megvizsgálja a meglévő 
nemzeti elektronikus járműinformációs 
rendszerek hálózatba szervezésének 
leghatékonyabb eszközeit annak 
érdekében, hogy elősegítse a műszaki 
vizsgálattal és a futásteljesítménnyel
kapcsolatos adatokra vonatkozó 
információknak az érintett tagállami 
illetékes hatóságok közötti cseréjét.
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Or. fr

Módosítás 290
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

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) 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.

b) A Bizottság emellett megvizsgálja a már 
meglévő, biztonsággal kapcsolatos adatok 
gyűjtését és tárolását a balesetet 
szenvedett járművek tekintetében. Az 
adatoknak tartalmazniuk kell legalább a 
biztonsági szempontból releváns 
alkatrészek pótlására és javítására 
vonatkozó információkat.
Ezeket az információkat hozzáférhetővé 
kell tenni a járművet vizsgáló ellenőrök, 
valamint anonimizált formában a 
tagállamok számára a 
közlekedésbiztonságot javító intézkedések 
tervezésének és végrehajtásának 
támogatása céljából.

Or. de

Módosítás 291
Phil Bennion, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés
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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 megvizsgálja a műszaki 
vizsgálattal és a kilométer-számláló 
állásának leolvasásával kapcsolatos 
adatokra vonatkozó információknak a 
járművek műszaki vizsgálatáért, 
nyilvántartásba vételéért és jóváhagyásáért 
felelős tagállami illetékes hatóságok, a 
műszaki vizsgálóállomások és a 
járműgyártók közötti – informatikai 
megoldások segítségével történő –
cseréjének céljára szolgáló elektronikus 
járműinformációs platform 
megvalósíthatóságát, költségeit és előnyeit.

Or. en

Indokolás

A kilométer-számláló állásával kapcsolatos adatok informatikai megoldások segítségével
történő cseréje alapvető fontosságú ahhoz, hogy csökkentsék a kilométer-számláló 
visszaállításával kapcsolatos eseteket a határokon átnyúló használt gépjárművek 
értékesítésekor.

Módosítás 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

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 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. 
Az elektronikus platformok bevezetésének 
költségeit az uniós költségvetésből kell 
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fedezni.

Or. pl

Módosítás 293
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 megvizsgálja az elektronikus 
járműinformációs platform 
megvalósíthatóságát, költségeit és előnyeit, 
és ennek során felhasználja a nemzetközi 
adatcserével kapcsolatos meglévő és már 
alkalmazott IT-megoldásokat, ezzel 
minimálisra szorítva a költségeket és 
elkerülve a kettős munkavégzést. A
műszaki vizsgálattal és a kilométer-
számláló rögzítéseivel kapcsolatos 
adatokra vonatkozó információknak a 
járművek műszaki vizsgálatáért, 
nyilvántartásba vételéért és 
jóváhagyásáért felelős tagállami illetékes 
hatóságok, a műszaki vizsgálóállomások 
és a járműgyártók közötti cseréje 
érdekében a vizsgálat során meg kell 
fontolnia a nemzeti rendszerek 
összekapcsolásának legmegfelelőbb 
módját.

Or. pl

Módosítás 294
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A Bizottság megvizsgálja a műszaki A Bizottság megvizsgálja a műszaki 
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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.

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 megvizsgálja továbbá a közúti 
közlekedésbiztonságot veszélyeztető 
közlekedési jogsértésekre vonatkozó 
információk határokon átnyúló 
cseréjének elősegítéséről szóló, 
2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben megállapított határokon 
átnyúló közlekedési jogsértésekre 
vonatkozó adatoknak az említett 
platformba való felvételét, annak 
érdekében, hogy javaslatokat tegyen a 
közúti közlekedés biztonságának javítását 
célzó intézkedésekre.

Or. es

Módosítás 295
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság az ezen irányelv hatálya 
alá tartozó valamennyi jármű tekintetében 
továbbra is megvizsgálja a kilométer-
számláló állásának elektronikus 
platformban való rögzítését és mentését A 
kilométer-számláló állását az adott jármű 
karbantartásában, javításában és 
vizsgálatában részt vevő különböző 
érdekelt felek beviszik az adatbázisba.
A jármű vizsgálatát végző ellenőröknek és 
a járműtulajdonosoknak egy 
járműbizonyítvány formájában hozzá kell 
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tudniuk férni a kizárólag járműspecifikus, 
anonimizált adatokhoz.

Or. de

Indokolás

A manipulált kilométer-számlálók növelik a közlekedésbiztonság-technikai kockázatokat és 
károkat okoznak a használt járművek piacán.

Módosítás 296
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

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 mérlegeli a 
különféle szakpolitikai lehetőségeket –
beleértve a 10. cikkben előírt vizsgálati 
igazolásra vonatkozó követelmény 
esetleges eltörlését és a kilométeróra-
számlálóval kapcsolatos adatoknak a 
kilométeróra-adatokat tartalmazó nemzeti 
adatbázisok közötti cseréjét megvalósító 
rendszer létrehozását a tagállamokban –, 
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. en

Indokolás

A kilométeróra-adatok egymással összekapcsolt adatbázisainak rendszerével közvetlenül 
orvosolható lenne a kilométer-számláló visszaállításának problémája, mivel lehetővé tenné az 
úthasználók számára járművük történetének határokon átnyúló visszakeresését.



PE507.994v01-00 136/150 AM\931123HU.doc

HU

Módosítás 297
Isabelle Durant

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 mérlegeli a 
különféle szakpolitikai lehetőségeket –
beleértve az elektronikus dokumentumok 
nagyobb fokú kölcsönös átjárhatóságára 
és/vagy szabványosítására vonatkozó 
javaslatokat és 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 jogalkotási 
javaslatot is csatol.

Or. en

Módosítás 298
Jacqueline Foster

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.

A Bizottság mérlegeli, hogy mi a 
legmegfelelőbb és legköltséghatékonyabb 
módja annak, hogy elősegítsék a 
nemzetközi hozzáférést a járművek 
nyilvántartásba vételéhez szükséges 
kulcsfontosságú adatokhoz, a kilométer-
számláló állásaihoz és a műszaki 
vizsgálatokhoz kapcsolódó adatokhoz, és 
jelentést készít erről.

Or. en
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Indokolás

Már most is léteznek olyan rendszerek, amelyek kulcsfontosságú adatokat tartalmaznak, 
nyilvánosan hozzáférhető formában. Helyénvaló elgondolkodni az adatbázisok 
összevonásának alternatív megoldásain (mivel az ilyen adatbázisok korlátozzák a hozzáférést, 
idővel nehezen módosíthatók és nagyon sok pénzbe kerülnek). Az adatbázisok összekapcsolása 
ebben az esetben valószínűleg nem a legjobb módja az információ-megosztásnak.

Módosítás 299
Philip Bradbourn

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.

A Bizottság mérlegeli, hogy mi a 
legmegfelelőbb és legköltséghatékonyabb 
módja annak, hogy elősegítsék a 
nemzetközi hozzáférést a járművek 
nyilvántartásba vételéhez szükséges 
kulcsfontosságú adatokhoz, a kilométer-
számláló állásaihoz és a műszaki 
vizsgálatokhoz kapcsolódó adatokhoz, és 
jelentést készít erről.

Or. en

Módosítás 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
19. cikknek megfelelően felhatalmazáson
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
következő célból:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
19. cikknek megfelelően végrehajtási 
aktusokat fogadjon el a következő célból:

Or. pl
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Módosítás 301
Werner Kuhn

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az I. melléklet, a gyártó által 
rendelkezésre bocsátandó műszaki adatok 
tekintetében,

Or. en

Módosítás 302
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a 2. cikk (1) bekezdésének és az 5. cikk 
(1) és (2) bekezdésének adott esetben 
történő naprakésszé tételére a 
járműkategóriákban bekövetkezett azon 
változások figyelembevétele érdekében, 
amelyek a 3. cikk (1) bekezdésében 
említett jogszabályok módosításából 
erednek,

– kizárólag a 2. cikk (1) bekezdésében és 
az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt 
járműkategóriák adott esetben történő 
naprakésszé tételére a járműkategóriákban 
bekövetkezett azon változások esetén, 
amelyek a 2. cikk (1) bekezdésében 
említett típusjóváhagyási jogszabályok 
módosításából erednek, anélkül, hogy 
befolyásolnák a vizsgálat hatályát vagy 
gyakoriságát,

Or. pl

Módosítás 303
Dieter-Lebrecht Koch

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a II. melléklet 3. pontjának kiigazítása a 
módszerek, valamint a hiányosságok okai 
tekintetében, továbbá az V. melléklet 
kiigazítása hatékonyabb és 
eredményesebb vizsgálati módszerek 
rendelkezésre állása esetén, valamint az I. 
melléklet kiigazítása abban az esetben, ha 
a műszaki vizsgálat elvégzéséhez további 
információk szükségesek.

Or. de

Indokolás

A jelentéstervezet 33. módosításának (17. cikk 2a. francia bekezdés (új)) kiegészítése, hogy 
követni tudják a járművekkel kapcsolatos műszaki fejlesztéseket és a vizsgálati módszerek 
fejlesztéseit.

Módosítás 304
Dieter-Lebrecht Koch

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a II. melléklet 3. pontjának kiigazítása a 
megvizsgálandó tételek, a módszerek, a 
hiányosságok okai és a hiányosságok 
értékelése tekintetében, valamint az V. 
melléklet kiigazítása, hogy összhangba 
hozzák az unió biztonsági és 
környezetvédelmi előírásainak 
fejlődésével, valamint az I. melléklet 
kiigazítása abban az esetben, ha a 
műszaki vizsgálat elvégzéséhez további 
információk szükségesek.

Or. de

Indokolás

A jelentéstervezet 34. módosításának (17. cikk 2b. francia bekezdés (új)) kiegészítése, hogy 
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követni tudják a járművekkel kapcsolatos műszaki fejlesztéseket és a vizsgálati módszerek 
fejlesztéseit, valamint az európai jogalkotás fejlődését.

Módosítás 305
Werner Kuhn

Rendeletre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
Jelentéstétel

[Ennek a rendeletnek a közzétételétől 
számított öt éven] belül a Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
végrehajtásáról és hatásairól, különös 
tekintettel a műszaki vizsgálatok 
gyakoriságára, az időszakos műszaki 
vizsgálatok harmonizációjának szintjére 
és egy másik tagállamból származó jármű 
újbóli nyilvántartásba vétele esetén a 
műszaki vizsgálati bizonyítványok 
kölcsönös elismerésére vonatkozó 
rendelkezések hatékonyságára. A jelentés 
ezenkívül elemzi, hogy kellő szintű-e a 
harmonizáció a műszaki vizsgálati 
bizonyítványok Unió-szerte történő, teljes 
körű kölcsönös elismeréséhez, és szükség 
van-e szigorúbb európai szabványokra e 
cél megvalósításához. A Bizottság a 
jelentéshez adott esetben jogalkotási 
javaslatokat csatol.

Or. en

Módosítás 306
Petri Sarvamaa

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés
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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] 
5 évre szól.

Or. fi

Módosítás 307
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] 
5 évre szól A Bizottság legkésőbb kilenc 
hónappal az ötéves időtartam vége előtt 
jelentést nyújt be a felhatalmazásról. 
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal az egyes 
időtartamok vége előtt, akkor a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.

Or. ro

Módosítás 308
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 öt éves időtartam vége előtt 
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jelentést készít a felhatalmazásról. 
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal az egyes 
időtartamok vége előtt, akkor a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.

Or. pl

Módosítás 309
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 17. cikkben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
megjelölt felhatalmazást. A határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(Nem érinti a magyar nyelvi változatot.)

Or. pl

Módosítás 310
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról 

(Nem érinti a magyar nyelvi változatot.)
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az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

Or. pl

Módosítás 311
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 17. cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács az értesítést 
követő két hónapos időtartamon belül nem 
emel ellene kifogást, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. A 
nevezett határidő az Európai Parlament 
vagy a Tanács kezdeményezésére két 
hónappal meghosszabbítható.

(Nem érinti a magyar nyelvi változatot.)

Or. pl

Módosítás 312
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) E rendelet hatálybalépését követően 
öt évvel a Bizottság jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e 
rendelet végrehajtásáról és hatásairól, 
különösen a hatályra vonatkozó 
rendelkezések hatékonyságáról, a 
vizsgálatok gyakoriságáról, a műszaki 
vizsgálati bizonyítványok kölcsönös 
elismeréséről, valamint a 15. cikkben 
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említett elektronikus járműinformációs 
platform kivitelezhetőségével kapcsolatos 
vizsgálat eredményeiről. A jelentés 
emellett elemzi, hogy – különösen a 
műszaki fejlődés és gyakorlatok fényében 
– szükség van-e a mellékletek frissítésére. 
A jelentést a 16. cikkben említett 
bizottsággal folytatott konzultációt 
követően kell benyújtani. A jelentést adott 
esetben jogalkotási javaslatokkal kell 
ellátni.

Or. pl

Módosítás 313
Dieter-Lebrecht Koch

Rendeletre irányuló javaslat
-19 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-19. cikk
A tagállamok felhatalmazása

A tagállamok felhatalmazást kapnak arra, 
hogy az irányelv céljainak hatékonyabb 
elérése érdekében ezen irányelv bármely 
rendelkezése tekintetében hasonló vagy 
szigorúbb követelményeket állapítsanak 
meg a területükön nyilvántartásba vett 
járműveken végzett műszaki 
vizsgálatokra.

Or. de

Indokolás

Összefoglaló bemutatása annak, hogy a tagállamok szigorúbb, kötelező erejű követelményeket 
írhatnak elő a területükön nyilvántartásba vett járművek műszaki vizsgálatára.

Módosítás 314
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui
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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.

(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, valamint a kilométer-
számláló pontos leolvasásának 
biztosítására, a jármű teljes életciklusa 
során.

Or. en

Indokolás

Rendkívül fontos, hogy a tagállamok megtegyenek minden szükséges intézkedést annak 
biztosítása érdekében, hogy kilométer-számláló leolvasása a jármű teljes élettartama során 
pontosan és megbízhatóan történjen, elismerve, hogy a nyilvántartásba vétel időpontja és az 
első műszaki vizsgálat közötti időszakban a legvalószínűbb, hogy a kilométer-számlálót 
visszaállítják.

Módosítás 315
Dieter-Lebrecht Koch

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.

(2) Minden tagállam megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a biztonsági vagy 
környezetvédelmi követelményeknek való 
megfelelés szempontjából fontos 
járműalkatrészek és -rendszerek, valamint 
a kilométer-számláló manipulációja vagy 
megrongálása bűncselekménynek 
minősüljön, és hatékony, arányos, 
visszatartó erejű és megkülönböztetéstől 
mentes büntetésekkel büntethető legyen.
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Or. de

Módosítás 316
Luis de Grandes Pascual

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.

2. törölve

Or. es

Indokolás

A kilométer-számláló egy tájékoztató jellegű, erre a célra tervezett eszköz, amelynek 
használatát nem írja elő jogszabály, nem kötelező felszerelés egy adott gépjármű 
típusjóváhagyáshoz vagy fogalomba helyezéséhez. A javaslat jogalapja nem teszi lehetővé a 
rendeletbe való beemelését. Ennek sokkal inkább a fogyasztóvédelmi politika égisze alatt 
lenne a helye.

Módosítás 317
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Azon tagállamok esetében, amelyek e 
rendelet hatálybalépését megelőzően az 5. 
cikkben megállapítottnál ritkábban írták 
elő a gépjárművek műszaki vizsgálatát, az 
átmeneti időszak a vizsgálatok 
gyakoriságának összehangolása 
érdekében négy évvel meghosszabbodik, a 
tíz évnél idősebb gépjárművek kivételével,
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amelyek esetében a legkisebb gyakoriság 
nem haladhatja meg az egy évet.

Or. es

Módosítás 318
Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. en

Indokolás

Az I. melléklet túlzottan részletes, emellett szükségtelen is, mivel a vizsgálatok elvégzéséhez 
szükséges adatokat már a 715/2007/EK rendelet (6. cikk (1) bekezdés és 3. cikk (14) bekezdés) 
és az 595/2009/EK rendelet (6. cikk (1) bekezdés és 3. cikk (11) bekezdés) tartalmazza.

Módosítás 319
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. fr

Módosítás 320
Philip Bradbourn

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Fékberendezések törölve
1.1. Üzemi fékezés
– Általános leírás, ideértve a vészféket / 
biztonsági féket és a szabványos görgős 
fékerőmérő próbapadon végzett vizsgálati 
lehetőségeket
– Rendszerrajz
– Fékműködtetés
– Fékerő-szabályozó szelep: beállítás és 
működési jellemzők
– Referenciaerő
– Fékdobok
– Féktárcsák
– Dob- és tárcsafékbetétek
– Pneumatikus fék
– Hidraulikus fék
1.2. Rögzítőfék
- Általános leírás
– Rögzítőfék-működtetés
– Tengely(ek), amely(ek)nél rögzítőféket 
alkalmaznak
– Elektronikus rögzítőfék
1.3. Tartósfék
– Általános leírás
– Fékműködtetés
1.4. Elektronikus vezérlésű rendszerek
– ABS
– BAS
– ESC
– EBS
1.5. Pótkocsifék
– Pótkocsifék-összekapcsolás: általános
leírás
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–Biztonsági rendszer leírása

Or. en

Módosítás 321
Phil Bennion, Jacqueline Foster

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 rész – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A jármű időszakos vizsgálatakor 
valamennyi felsorolt tétel ellenőrzése 
kötelezőnek tekintendő az X-szel jelölt 
tételek kivételével, ezek ugyanis – bár a 
jármű állapotát és közúti használatra való 
alkalmasságát érintik – mégsem bírnak 
alapvető fontossággal a műszaki vizsgálat 
szempontjából.

A jármű időszakos vizsgálatakor 
valamennyi felsorolt tétel ellenőrzése 
kötelezőnek tekintendő az X-szel jelölt 
tételek kivételével, ezek ugyanis – bár a 
jármű állapotát és közúti használatra való 
alkalmasságát érintik – mégsem bírnak 
alapvető fontossággal a műszaki vizsgálat 
szempontjából.

Amennyiben nem lehetséges a járműnek 
az e mellékletben meghatározott, javasolt 
vizsgálati módszerrel történő vizsgálata, a 
vizsgálóállomás a megfelelő illetékes 
hatóság által írásban jóváhagyott, 
alternatív módszer szerint is elvégezheti 
azt. Az illetékes hatóságnak meg kell 
győződnie arról, hogy betartják a 
biztonsági és környezetvédelmi 
előírásokat.

Or. en

Indokolás

A mobildarukhoz hasonló speciális járművek műszaki vizsgálatához különleges vizsgálati 
módszerekre lehet szükség, amelyek az illetékes hatóság jóváhagyása esetén engedélyezhetők. 

Módosítás 322
Mathieu Grosch

Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 1 bekezdés – 6 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Baleset miatt szükségesség vált 
nagyobb javítások részletei.

Or. de

Módosítás 323
Werner Kuhn

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – I rész – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a) Technológiai újításokat semleges 
módon végrehajtó alternatív berendezések 
abban az esetben használhatók, ha azok 
legalább ugyanolyan magas szintű 
műszaki vizsgálatot tesznek lehetővé.

Or. en

Módosítás 324
Bernadette Vergnaud

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a gépjárműjavító műhelyekkel szembeni 
formális függetlenség ellenőrzése.

Or. fr


