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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].



PR\925430HU.doc 3/26 PE504.196v01-00

HU

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5

INDOKOLÁS ......................................................................................................................24



PE504.196v01-00 4/26 PR\925430HU.doc

HU



PR\925430HU.doc 5/26 PE504.196v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0380),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
91. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0186/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a francia Szenátus, a holland Alsóház, a holland Felsőház, a svéd Parlament, 
valamint a ciprusi Képviselőház által a szubszidiaritás és az arányosság elvének 
alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményekre, melyek 
szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. december 12-i 
véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére 
(A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás 1
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 történelmileg 
megfelelő állapotban 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. A 
tagállamok felelősségi körébe tartozik a 
speciális járművek más típusaira vonatkozó 
műszaki vizsgálat szabályozása is.

Or. en

Indokolás

A módosítás a 15., 16. és 17. módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A szabad mozgás elvének jobb uniós 
alkalmazására tekintettel a 
nyilvántartásba vétel szerinti eredeti 
tagállam által kibocsátott műszaki 
vizsgálati bizonyítványt a tagállamoknak 
az újbóli nyilvántartásba vétel céljából 
kölcsönösen el kell ismerniük.

Or. en

Indokolás

Az időszakos műszaki vizsgálat belső piaca felé vezető első lépésként azt javasoljuk a 
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tagállamoknak, hogy a határon átnyúló újbóli nyilvántartásba vétel eseteiben kölcsönösen 
ismerjék el a műszaki vizsgálati bizonyítványokat. Ez a módosítás a 26. módosításhoz 
kapcsolódik.

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) Amikor bebizonyosodik, hogy a 
műszaki vizsgálatok harmonizációja 
megfelelő szintet ért el, a műszaki 
vizsgálati bizonyítványok teljes mértékű, 
kölcsönös elismerésére irányuló 
rendelkezéseket az egész EU-ban be kell 
vezetni.

Or. en

Indokolás

Ki kell vizsgálni az időszakos műszaki vizsgálat belső piacának olyan továbbfejlesztésére 
irányuló lehetőségeket, ahol az egyik tagállamban nyilvántartásba vett járművek jogosultjai 
egy másik tagállamban végeztethetik a műszaki vizsgálatot. Ezáltal elkerülhetővé válna a 
nemzetközi forgalomban használt haszongépjárművek felesleges visszatérése a 
nyilvántartásba vétel szerinti tagállamba.

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A járművek ellenőrzéséhez, különösen 
ami a biztonsággal kapcsolatos 
elektronikus eszközeiket illeti, 
elengedhetetlenül fontos, hogy minden 
egyes jármű műszaki előírásai 
hozzáférhetőek legyenek. Ezért a 
járműgyártóknak nemcsak a megfelelőségi 
nyilatkozatban szereplő teljes 
adatállományt kell rendelkezésre 
bocsátaniuk, hanem hozzáférést kell 
biztosítaniuk a biztonsággal és 
környezetvédelemmel kapcsolatos 

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

berendezések működésének hitelesítéséhez 
szükséges rendszerekhez is. Az adatoknak 
olyan részleteket kell tartalmazniuk, 
amelyek alapján a gépjárművek 
biztonsági rendszereinek működését oly 
módon lehet ellenőrizni, amely lehetővé 
teszi azok időszaki műszaki ellenőrzési 
környezetben való vizsgálatát, és így előre 
meg lehet határozni az eredményesség 
vagy eredménytelenség arányát. 

Or. en

Módosítás 5
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 
előállításában, eladásában, bérlésében, 
karbantartásában vagy javításában részt 
vevő gazdasági szereplőknek ezeket a 
tevékenységeket el kell különíteniük a 
műszaki vizsgálatok elvégzéséhez 
kapcsolódó szervezési, személyzeti és 
pénzügyi aspektusoktól.

Or. en

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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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 után nagyobb 
valószínűséggel fordulnak elő műszaki 
hiányosságok.

Or. en

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A műszaki vizsgálatokra vonatkozó 
előírások tekintetében uniós szinten közös 
magas minimumszintet kell megállapítani, 
lehetővé téve azon tagállamok számára, 
amelyekben a műszaki vizsgálatok a 
megköveteltnél már szigorúbbak, hogy 
megtartsák szigorúbb előírásaikat és 
szükség esetén azokat a technikai 
fejlődéshez igazítsák. 

Or. en

Indokolás

A rendelet megállapítja a műszaki előírások minimumszintjét. A tagállamok megtarthatják 
vagy bevezethetik a szigorúbb előírásokat.

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

E rendelet létrehozza a járművek 
rendszeres időszakos műszaki 
vizsgálatának rendszerét.

E rendelet a közúti közlekedés és a 
környezetvédelem magas szintjének 
biztosítása érdekében létrehozza a 
járművek minimális műszaki előírások és 
követelmények alapján végzett rendszeres 
időszakos műszaki vizsgálatának 
rendszerét   .

Or. en

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– legalább négy kerékkel rendelkező,
személyszállításra használt, a vezetőülésen 
felül legfeljebb nyolc üléssel rendelkező 
gépjárművek – M1 járműkategória,

– elsődlegesen személyek és csomagjaik 
szállítására tervezett és gyártott, a 
vezetőülésen felül legfeljebb nyolc üléssel 
rendelkező gépjárművek – M1 jármű-
kategória,

Or. en

Indokolás

A 2007/46/EK irányelv felülvizsgálatának megfelelő terminológia.

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– személyszállításra használt, a 
vezetőülésen kívül több mint nyolc üléssel 
rendelkező gépjárművek – M2 és M3 
járműkategória,

– elsődlegesen személyek és csomagjaik 
szállítására tervezett és gyártott, a 
vezetőülésen kívül több mint nyolc üléssel 
rendelkező gépjárművek – M2 és M3 
jármű-kategória,

Or. en
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Indokolás

A 2007/46/EK irányelv felülvizsgálatának megfelelő terminológia.

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– legfeljebb 3 500 kg megengedett
össztömegű és legalább négykerekű
gépjárművek, amelyek rendes 
körülmények között közúti árufuvarozásra 
szolgálnak – N1 járműkategória,

– elsődlegesen árufuvarozásra tervezett és 
gyártott, legfeljebb 3,5 tonna össztömegű 
gépjárművek – N1 jármű-kategória,

Or. en

Indokolás

A 2007/46/EK irányelv felülvizsgálatának megfelelő terminológia.

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– több mint 3 500 kg megengedett
össztömegű, árufuvarozásra használt
gépjárművek – N2 és N3 járműkategória,

– elsődlegesen árufuvarozásra tervezett és 
gyártott, több mint 3,5 tonna össztömegű 
gépjárművek – N2 és N3 jármű-kategória,

Or. en

Indokolás

A 2007/46/EK irányelv felülvizsgálatának megfelelő terminológia.

Módosítás 13
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 

– áruk vagy személyek fuvarozására, 
valamint személyek elszállásolására 
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és O2 járműkategória, tervezett és gyártott, legfeljebb 3,5 tonna
össztömegű pótkocsik – O1 és O2 jármű-
kategória,

Or. en

Indokolás

A 2007/46/EK irányelv felülvizsgálatának megfelelő terminológia.

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– több mint 3 500 kg megengedett
össztömegű pótkocsik és félpótkocsik – O3 
és O4 járműkategória,

– áruk vagy személyek fuvarozására, 
valamint személyek elszállásolására 
tervezett és gyártott, több mint 3,5 tonna
össztömegű pótkocsik – O3 és O4 jármű-
kategória,

Or. en

Indokolás

A 2007/46/EK irányelv felülvizsgálatának megfelelő terminológia.

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 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”: olyan 
gépjármű, amelyet a nyilvántartásba vétel 
szerinti tagállam vagy annak kijelölt 
engedélyező hatósága muzeálisnak tekint, 
és amely az összes következő feltételnek 
megfelel:

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak nagyobb hatáskört kell kapniuk a muzeális jellegű gépjárművek 
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meghatározásában.

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 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 alkatrészein (például a motor, a fékek, 
a kormány vagy a felfüggesztés és a 
karosszéria) nem hajtottak végre érdemi
változtatást.

Or. en

Indokolás

Számos muzeális jellegű gépjárművön az évek során változtatást hajtottak végre. Ezért csak 
az érdemi változtatás tekintendő kellő indoknak arra nézve, hogy a gépjármű ne számítson 
muzeális jellegűnek.

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 7 pont – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– megjelenése nem változott. törölve

Or. en

Indokolás

A javasolt kritérium túl korlátozó, mivel a megjelenés változása eléggé általános a muzeális 
jellegű gépjárművek – különösen a régebbiek – életciklusa során.

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „időszakos műszaki vizsgálat”: annak
hitelesítése, hogy a gépjármű részei és 
alkatrészei megfelelnek a jármű 
jóváhagyásakor, első nyilvántartásba 

9. „műszaki vizsgálat”: annak ellenőrzése, 
hogy egy jármű biztonságosan 
használható-e a közutakon és megfelel-e 
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vételekor vagy forgalomba helyezésekor, 
valamint utólagos módosításakor fennálló 
biztonsági és környezetvédelmi
jellemzőknek;

az előírt környezetvédelmi jellemzőknek;

Or. en

Indokolás

A meghatározásnak egyértelműnek kell lennie és meg kell felelnie az időszakos műszaki 
ellenőrzés céljainak, ami a biztonsághoz és a környezetvédelemhez kapcsolódó rendszerek 
megfelelő működésének értékelésében áll. A típusjóváhagyásnak csak időreferenciát kell 
tartalmaznia annak megértéséhez, hogy milyen biztonsági és környezetvédelmi követelmények 
kapcsolódnak a gépjárműhöz. Ezek a követelmények nem vonatkozhatnak magukra a részekre 
vagy az összetevőkre.

Módosítás 19
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 térítésmentesen
hozzáférést biztosítanak a műszaki 
vizsgálóállomások és a vizsgálati 
berendezések gyártói vagy adott esetben az 
illetékes hatóság részére a műszaki 
vizsgálathoz szükséges, az I. mellékletben 
meghatározott műszaki információkhoz. A 
vizsgálati berendezések gyártói esetében 
ezeknek az információknak olyan 
adatokat kell tartalmazniuk, amelyek 
ahhoz kellenek, hogy a vizsgálati 
berendezésekkel el lehessen végezni a 
gépjárművek elektronikájához kapcsolódó 
rendszerek működésének értékelését. A 
Bizottság az I. mellékletben meghatározott 
műszaki információkhoz való hozzáférési 
eljárásról szóló részletes szabályokat a 16. 
cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati 
eljárással összhangban fogadja el.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a vizsgálati berendezések gyártói hozzáférjenek olyan adatokhoz, amelyekre a 
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szakszerűen működő berendezések kifejlesztéséhez szükségük van.

Módosítás 20
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, L4e, L5e, L6e és L7e 
kategóriájú járművek: négy évvel az első 
nyilvántartásba vétel után, azután pedig 
kétévente;

Or. en

Indokolás

A motorkerékpárok vizsgálatának gyakoriságát aszerint kell értékelni, hogy az milyen 
pénzügyi és adminisztratív teherrel jár a motorkerékpár-tulajdonosokra nézve. A közúti 
biztonság garantálására irányuló célkitűzés elérése érdekében megfelelő egyensúlyt kell 
kialakítani a viszgálatok gyakorisága és a polgároknak okozott többletterhek között. El kell 
kerülni a motorkerékpár-tulajdonosoknak okozott szükségtelen és nem megfelelő terheket. E 
tekintetben a „4+2+2” formula megfelelőbb.

Módosítás 21
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. en

Indokolás

A gépjárművek e kategóriájának „4+2+2” formula szerinti vizsgálati gyakorisága megfelel a 
kitűzött céloknak.  
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Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Más jármű-kategóriák: a nyilvántarásba 
vétel szerinti tagállam által meghatározott 
időközönként.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni a tagállamok számára az 5. cikk rendelkezési körén kívül eső jármű-
kategóriák műszaki vizsgálati gyakoriságának meghatározását. 

Módosítás 23
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

Indokolás

A javasolt rendelkezéshez a kilométer-számlálók manipulálásának veszélye kapcsolódik.

Módosítás 24
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
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Or. en

Indokolás

A járművek jogosultjai számára lehetővé kell tenni, hogy újbóli nyilvántartásba vétel esetén 
számíthassanak a műszaki vizsgálat érvényességére. A határon átnyúló újbóli nyilvántartásba 
vétel aspektusait a 26. módosítás szabályozza. 

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdésben említett minden 
egyes területre vonatkozóan a tagállami 
illetékes hatóság vagy a műszaki 
vizsgálóállomás legalább a II. melléklet 3. 
pontjában meghatározott tételeket felölelő 
és az e tételek vizsgálatára alkalmazandó 
módszert felhasználó műszaki vizsgálatot 
hajt végre. A vizsgálat során ellenőrizhető 
továbbá, hogy a vizsgált jármű érintett 
részei és alkatrészei megfelelnek-e a 
jóváhagyás időpontjában, illetve adott 
esetben az átalakítás időpontjában 
hatályos biztonsági és környezetvédelmi 
előírásoknak. 

Or. en

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A határon átnyúló újbóli nyilvántartásba vétel esetén a műszaki vizsgálati bizonyítványok 
kölcsönös elismerése alapvető lépés az időszakos műszaki vizsgálat valódi belső piacának 
kialakításában. A módosítás figyelembe veszi az Európai Bíróság legfrissebb ítélkezési 
gyakorlatát (C-150/11).    

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A szakértelemre és a képzésre vonatkozóan a VI. mellékletben megállapított követelmények 
minimumkövetelmények, és a tagállamok további követelményeket állapíthatnak meg.

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Egy jármű javítását vagy 
karbantartását végző személy nem vehet 
részt ezt követően ellenőrként 
ugyanannak a járműnek időszakos 
műszaki vizsgálatában.

Or. en
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Indokolás

Az ellenőrök függetlenségének megerősítése érdekében biztosítani kell, hogy ugyanaz a 
személy ne vegyen részt sem a jármű vizsgálat előtti javításában és karbantartásában, sem 
magában a vizsgálatban. 

Módosítás 29
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, a vizsgálati 
berendezések gyártói és a járműgyártók 
közötti cseréjének céljára szolgáló 
elektronikus járműinformációs platform 
megvalósíthatóságát, költségeit és előnyeit.

Or. en

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 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 
18. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
következő célból:

Or. en

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 francia bekezdés
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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 szereplő 
járműkategória-megnevezések 
naprakésszé tételére, adott esetben, a 
jármű-kategóriákban bekövetkezett azon 
változások esetén, amelyek a 2. cikk (1) 
bekezdésében említett, a 
típusjóváhagyással kapcsolatos
jogszabályok módosításából erednek, a 
műszaki vizsgálatok terjedelmét vagy 
gyakoriságát érintetlenül hagyva,

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelműbbé teszi a szöveget annak biztosítása érdekében, hogy a jármű-
kategóriákban bekövetkezett bárminemű változások a típusjóváhagyással kapcsolatos 
jogszabályok módosításához kapcsolódjanak. Ez megadná a Bizottság számára a 
típusjóváhagyással kapcsolatos jogszabályokban és az időszakos műszaki vizsgálatkkal 
kapcsolatos jogszabályokban bekövetkezett változtatások egyöntetűségének biztosításához 
szükséges rugalmasságot, miközben e felhatalmazásnak szigorú kereteket szab.

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a mellékleteknek a műszaki fejlődéshez 
igazodó vagy a nemzetközi vagy az uniós 
szabályozás változásainak figyelembe 
vételének érdekében történő naprakésszé 
tételére.

– az alábbiak nem alapvető fontosságú 
elemeinek naprakésszé tételére:

Or. en

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 a francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a II. melléklet 3. pontjának a 
módszerekre és a hiányosságokra 
vonatkozó része, valamint az V. melléklet, 
ha hatékonyabb és eredményesebb 
vizsgálati módszerek állnak rendelkezésre,

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi a Bizottság számára nyújtott felhatalmazás kereteit.

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a II. melléklet 3. pontjának az 
ellenőrzött tételek jegyzékére, a
hiányosságokra és a hiányosságok 
értékelésére vonatkozó része, valamint az 
V. melléklet, annak érdekében, hogy 
azokat a biztonsággal és 
környezetvédelemmel kapcsolatos uniós 
jogszabályok változásához lehessen 
igazítani.

Or. en

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi a Bizottság számára nyújtott felhatalmazás kereteit.

Módosítás 35
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 Bizottság öt évre szóló 
felhatalmazást kap a 17. cikkben említett
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
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elfogadására [e rendelet hatálybalépésének 
időpontjától]. A Bizottság legkésőbb kilenc 
hónappal az ötéves időtartam vége előtt 
jelentést készít a felhatalmazásról. 
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács legkésőbb három hónappal az 
egyes időszakok vége előtt nem emel 
kifogást a meghosszabbítás ellen, a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.

Or. en

Módosítás 36
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 
elemzi azt is, hogy sikerült-e kellő szintű 
harmonizációt elérni a műszaki vizsgálati 
bizonyítványok teljes mértékű, kölcsönös, 
Unió-szerte történő elismerésének 
lehetővé tételéhez.  A jelentést a 16. 
cikkben említett bizottsággal való 
konzultációt követően kell benyújtani. A 
Bizottság a jelentéshez adott esetben 
jogalkotási javaslatokat csatol.
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Or. en

Indokolás

A Bizottságot kötelezni kell arra, hogy jelentést készítsen a társjogalkotóknak a rendelet 
végrehajtásáról. A jelentésnek többek között elemeznie kell az időszakos műszaki vizsgálat 
teljes belső piacának kialakításához vezető különböző lehetőségeket. 
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INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata

I. A gépjárművek időszakos műszaki vizsgálatára vonatkozó meglévő uniós szabályok  
A 2009/40/EK irányelv meghatározza a gépjárművek rendszeres ellenőrzésének 
minimumszabályait. Az irányelv személygépkocsikra, autóbuszokra, nehéz 
tehergépjárművekre és pótkocsijaikra alkalmazandó, robogókra és motorkerékpárokra 
azonban nem.

II. Műszaki vizsgálatra irányuló új javaslat

A Bizottság a közúti közlekedés és a környezetvédelem magas szintjének biztosítása 
érdekében a műszaki vizsgálatra vonatkozóan új szabályokat terjesztett elő. A javaslat 
összhangban áll az „Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához” című 
fehér könyvben meghatározott közúti biztonsági célkitűzésekkel. 
A javaslat a gépjárművek műszaki ellenőrzésére vonatkozó közös, az egész Unióra kiterjedő 
minimumszabályok meghatározásán alapul.
A javaslat fő elemei a következők:

1. A robogók és a motorkerékpárok kötelező, az egész Unióra kiterjedő műszaki vizsgálata. A 
műszaki vizsgálatnak alávetendő járművek köre kiterjedne az úthasználók 
legveszélyeztetettebb csoportja által vezetett járművekre.  A könnyű, 3,5 tonna alatti 
pótkocsikat is vizsgálnák. Ezek a jármű-kategóriák jelenleg nem tartoznak az uniós rendszer 
körébe. Műszaki vizsgálatuk a tagállamok hatáskörébe tartozik.
2. Bizonyos jármű-kategóriák esetében az időszakos műszaki vizsgálat gyakoriságának 
növelése. Jelenleg a hat évnél régebbi gépjárműveket és 3,5 tonna alatti kisteherautókat 
kétévente legalább egyszer kell ellenőrizni. A Bizottság hat év után azok évenkénti 
ellenőrzését javasolja. Ez a jelenlegi 4-2-2 formula 4-2-1 formulára történő megváltoztatását 
jelenti. A 4-2-1 formulát javasolják a robogókra és motorkerékpárokra is. Ezenkívül 
javasolják a műszaki vizsgálatok gyakoriságának növelését a magas kilométerszámot 
(160 000 km) futott járművek és kisteherautók esetében is. Ezeket a járműveket az első 
műszaki vizsgálatot követően évenként ellenőriznék (4-1-1 formula a jelenlegi 4-2-2 helyett), 
ha azok az első műszaki vizsgálatukkor (négy év használat után) több mint 160 000 km-t 
tettek meg.  Ily módon ezek műszaki vizsgálata összhangba kerülne más, magas 
kilométerszámot futott járművekével (taxik, mentőautók stb.)  

3. Az ellenőrök szakértelmére és képzésére vonatkozó követelmények minimumszintjének 
megállapítása.

4. A műszaki vizsgálatok minőségének javítása a hiányosságokra és a berendezésekre 
vonatkozó közös minimumszabályok megállapítása révén.

5. A futásteljesítmény-hamisítások csökkentése a futott kilométerek nyilvántartásba vétele 
révén.
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6. A biztonsággal kapcsolatos elektronikus eszközök vizsgálatának kötelezővé tétele.

Nemzeti parlamentek: A francia, holland, svéd és ciprusi nemzeti parlament hivatalosan 
kifogást emelt arra hivatkozva, hogy a javaslat megsérti a szubszidiaritás uniós elvét.

Az előadó álláspontja

A parlamenti vita során gondosan meg kell vizsgálni, hogy a javasolt intézkedések arányban 
állnak-e az elérendő célokkal. A szükségtelen pénzügyi és adminisztratív terhek elkerülése 
érdekében figyelmesen értékelni kell a javaslat polgárokra és vállalkozásokra kifejtett hatását. 
A végeredménynek kiegyensúlyozottnak kell lennie 

A fentiek fényében az előadó az alábbiakat javasolja:
1. A műszaki vizsgálatok gyakorisága és a jármű-kategóriák: Az előadó támogatja a Bizottság 
arra irányuló javaslatát, hogy terjesszék ki a műszaki vizsgálatot a robogókra és 
motorkerékpárokra is, mivel azok az úthasználók veszélyeztetettebb csoportját képviselik. 
Ezen gépjármű-kategóriák esetében arányosabbnak tűnik azonban a gyakoriság 4-2-1 
formuláról 4-2-2 formulára történő megváltoztatása. A 4-2-2 formula is kiegyensúlyozott 
megközelítési módja lenne a gépjárművek és a kisteherautók műszaki vizsgálatának, mivel a 
balesetek és a műszaki meghibásodások közötti kapcsolatot vizsgáló számos tanulmány 
kétértelmű eredményre jutott arra vonatkozóan, hogy a műszaki vizsgálatok gyakorisága 
milyen hatással van a közúti biztonságra. A Bizottságnak mindazonáltal tovább kell 
vizsgálnia ezt a kérdést és jelentést kell készítenie a társjogalkotóknak. A tagállamok számára 
lehetővé válna a gyakoribb műszaki vizsgálatok bevezetése. A futásteljesítményre vonatkozó 
kritérium a kilométer-számlálók manipulálásával kapcsolatos kérdéseket vethet fel. Az előadó 
ezért ennek a javaslatból való kivételét javasolja.

2. A mellékletekben meghatározott műszaki követelményeket és vizsgálati módszereket uniós 
minimumszabályoknak kell tekinteni. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy 
megtartsák vagy bevezessék a szigorúbb előírásokat. Ezt az elvet a javaslat 6. cikkének (2) 
bekezdése tartalmazza. Az előadó ezen elv megerősítésére irányuló módosításokat javasol. 
Ugyanez vonatkozik az ellenőrök képesítésére vonatkozó követelményekre is, amelyeknek 
szintén minimumkövetelményeknek kell lenniük.

3. Alapvető fontosságú, hogy a műszaki vizsgálatokat megfelelő oktatásban és képzésben 
részesülő független ellenőrök végezzék. Az előadó javasolja az ellenőrök függetlenségének 
megerősítését és a lehetséges összeférhetetlenségek hatékonyabb kirekesztését. 

4. Muzeális jellegű gépjárművek: A muzeális jellegű gépjárműveknek mentesülniük kell az 
uniós jogszabályok hatálya alól. A tagállamoknak nagyobb hatáskört kell kapniuk a muzeális 
jellegű gépjárművek meghatározására és ellenőrzésére vonatkozó saját nemzeti 
követelményeik felállításában. Míg a javaslat a további vitához szilárd alapot nyújt, az előadó 
a muzeális jellegű gépjárművek meghatározását túlságosan szigorúnak tartja és javasolja a 
meghatározás rugalmasabbá tételét. 

5. A gépjárművek határon átnyúló újbóli nyilvántartásba vétele esetén az előadó javasolja az 
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Európai Bíróság legfrissebb ítélkezési gyakorlatának (C-150/11) figyelembevételét.

6. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok: Miközben bizonyos fokú rugalmasság szükséges 
annak biztosításához, hogy a jogszabályok lépést tartsanak a műszaki fejlődéssel, a Bizottság 
szövege elég kétértelmű. Ezért az előadó javasolja a Bizottság számára nyújtott felhatalmazás 
kereteinek pontosabb meghatározását.  


