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4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Számos uniós szinten elfogadott, a 

gépjármővek biztonságára vonatkozó 

mőszaki elıírás és követelmény van 

érvényben. Szükséges azonban a jármővek 

szúrópróbaszerő közúti ellenırzésének 

rendszerén keresztül annak biztosítása, 

hogy a jármővek forgalomba helyezésüket 

követıen is, egész élettartamuk alatt 

megfeleljenek a biztonsági elıírásoknak. 

(4) Számos uniós szinten elfogadott, a 

gépjármővek biztonságára vonatkozó 

mőszaki elıírás és követelmény van 

érvényben. Szükséges azonban a jármővek 

szúrópróbaszerő közúti ellenırzésének 

rendszerén keresztül annak biztosítása, 

hogy a jármővek forgalomba helyezésüket 

követıen is, egész élettartamuk alatt 

megfeleljenek a biztonsági elıírásoknak. A 

gépjármő biztonsági és környezetvédelmi 

jellemzıit befolyásoló utólag beszerelt 

berendezések nem lehetnek negatív 

hatással a jóváhagyáskor, elsı 

nyilvántartásba vételkor vagy forgalomba 

helyezéskor fennálló jellemzıkre. Ez a 

rendszer a motorkerékpárok és 

segédmotoros kerékpárok 

típusjóváhagyásáról és a 92/61/EGK 

tanácsi irányelv hatályon kívül 

helyezésérıl szóló, 2002. március 18-i 

2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvben
1
, a gépjármővek és 

pótkocsijaik, valamint az ilyen jármővek 

rendszereinek, alkatrészeinek és önálló 

mőszaki egységeinek jóváhagyásáról 

szóló, 2007. szeptember 5-i 

2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvben
2
, valamint a mezıgazdasági 

vagy erdészeti traktorok, azok 

pótkocsijainak és cserélhetı vontatott 

munkagépeinek, beleértve ezek 
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rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és 

önálló mőszaki egységeinek 

típusjóváhagyásáról és a 74/150/EGK 

irányelv hatályon kívül helyezésérıl szóló, 

2003. május 26-i 2003/37/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvben
3
 

meghatározott kategóriájú gépjármővekre 

alkalmazandó. 

 ___________________ 

 1
HL L 124., 2002.5.9., 1. o. 

 2
HL L 263., 2007.10.9., 1. o. 

 3
HL L 171., 2003.7.9., 1. o. 

  

Or. en 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) E rendelet a 2007/46/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvben említett, 

25 km/h-t meghaladó tervezési sebességő 

haszongépjármővek következı kategóriára 

alkalmazandó: 

(1) E rendelet a 2007/46/EK és a 

2003/37/EK irányelvben említett, 25 km/h-

t meghaladó tervezési sebességő 

haszongépjármővek következı kategóriára 

alkalmazandó: 

– személyszállításra használt, a 

vezetıülésen kívül több mint nyolc üléssel 

rendelkezı gépjármővek – M2 és M3 

jármőkategória, 

– személyszállításra használt, a 

vezetıülésen kívül több mint nyolc üléssel 

rendelkezı gépjármővek és minden 

hozzájuk kapcsolt pótkocsi – M2 és M3 

jármőkategória, 

– legfeljebb 3 500 kg megengedett 

össztömegő és legalább négykerekő 

gépjármővek, amelyek rendes 

körülmények között a közúti 

árufuvarozásra szolgálnak – N1 

jármőkategória, 

– legfeljebb 3 500 kg megengedett 

össztömegő, árufuvarozásra használt 

gépjármővek és minden hozzájuk kapcsolt 

pótkocsi – N1 jármőkategória 

– több mint 3 500 kg megengedett 

össztömegő, árufuvarozásra használt 

gépjármővek – N2 és N3 jármőkategória, 

– több mint 3500 kg megengedett 

össztömegő, árufuvarozásra használt 

gépjármővek és minden hozzájuk kapcsolt 

pótkocsi – N2 és N3 jármőkategória, 

– legfeljebb 3 500 kg megengedett 

össztömegő pótkocsik és félpótkocsik – O1 

és O2 jármőkategória, 

 

– több mint 3 500 kg megengedett 

össztömegő pótkocsik és félpótkocsik – O3 

és O4 jármőkategória. 

 

 – a T5 kategóriába tartozó kerekes 

traktorok, amelyeket fıként a közúti 
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árufuvarozásra szolgáló közutakon 

használják, és amelyek maximális 

tervezett sebessége meghaladja a 40 km/h-

t. 

Or. en 

Justification 

In the last decade the motor vehicles of category N1 – motor vehicles used for carriage of 

goods and having a maximum permissible mass not exceeding 3 500kg - have been used more 

frequently for commercial purposes especially in urban areas of the Member States. In 2011 

in the European Union 3,999 people lost their lives in collisions involving motor vehicles of 

category N1. Since 2001, for the EU as a whole, deaths in collisions involving motor  vehicles 

of category  N1 were reduced in a smaller rate (4,7 %) than motor vehicles of category N2 

and N3 (5,7 %). The Rapporteur therefore supports the reintroduction of the N1 vehicle 

category, as well as any trailer, regardless of size or type, when used with N1 vehicle, into the 

scope of the Regulation. However, this category should not be included into the calculation of 

the annual percentage of the initial roadside technical inspections carried out in the Member 

States. 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A közúti mőszaki ellenırzéseknek az 

egyes vállalkozások által üzemeltett 

jármőveken talált hiányosságok számán és 

súlyosságán alapuló kockázatértékelı 

rendszerét nemzeti szinten kell létrehozni. 

A kockázatértékelı rendszert a tagállami 

illetékes hatóság mőködteti.  

(1) A közúti mőszaki ellenırzések 

hatékonyságának javítása érdekében a 

közúti mőszaki ellenırzéseknek a 

haszongépjármőveken az idıszakos 

mőszaki alkalmassági ellenırzések és a 

közúti mőszaki ellenırzések során talált 

hiányosságok számán és súlyosságán 

alapuló kockázatértékelı rendszerét uniós 

szinten kell létrehozni. A kockázatértékelı 

rendszer az egész Unióban egymáshoz 

kapcsolódó nemzeti elektronikus 

nyilvántartásokon alapul, és azt az egyes 

tagállamok illetékes hatóságai 

mőködtetik. 

 A gépjármővek és pótkocsijaik idıszakos 

mőszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK 

irányelv hatályon kívül helyezésérıl szóló 

XX európai parlamenti és tanácsi rendelet 

hatálybalépésétıl számított három éven 

belül a közúti alkalmassági 

tanúsítványoknak és a közúti mőszaki 

ellenırzésrıl szóló jelentéseknek egységes 

uniós formátumnak kell megfelelniük. 

(2) Az I. mellékletben meghatározott 

kritériumok alkalmazásával valamennyi, a 

közúti mőszaki ellenırzések 

kockázatértékelı rendszerében azonosított 

vállalkozáshoz kockázati profilt kell 

rendelni. 

(2) Az (1) bekezdésben említett idıpont 

után az I. melléklettel összhangban lévı 

következı kritériumok alkalmazásával 

valamennyi, a kockázatértékelı 

rendszerben azonosított vállalkozáshoz 

kockázati profilt kell rendelni: 
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 – a hiányosságok száma; 

 – a hiányosságok súlyossága; 

 – az ellenırzések vagy vizsgálatok száma; 

 – az idızítés. 

A vállalkozásokat a következı kockázati 

profilok egyikébe sorolják be: 

A vállalkozásokat a következı kockázati 

profilok egyikébe sorolják be: 

– magas kockázatú, – magas kockázatú, 

– közepes kockázatú, – közepes kockázatú, 

– alacsony kockázatú. – alacsony kockázatú. 

 Annak érdekében, hogy a vállalkozások 

javíthassák a kockázati profiljukat, egy 

vállalkozás kockázati besorolásának 

megállapításakor figyelembe kell venni az 

arra vonatkozó információt, hogy a 

vállalkozás az alábbi rendszerességgel 

elvégzett rendszeres önkéntes biztonsági 

ellenırzések során megfelelt a mőszaki 

vizsgálati követelményeknek: 

 – több mint 7,5 t megengedett össztömegő, 

N2 kategóriájú jármővek: elıször az elsı 

nyilvántartásba vétel után 42 hónappal, a 

továbbiakban pedig hathavonta az 

utoljára elvégzett mőszaki vizsgálatot 

követıen; 

 – N3 kategóriájú jármővek: elıször az 

elsı nyilvántartásba vétel után 30 

hónappal, a továbbiakban pedig 

hathavonta az utoljára elvégzett mőszaki 

vizsgálatot követıen; 

 – O4 kategóriájú jármővek: elıször az 

elsı nyilvántartásba vétel után 30 

hónappal, a továbbiakban pedig 

hathavonta az utoljára elvégzett mőszaki 

vizsgálatot követıen. 

(3) A közúti mőszaki ellenırzések 

kockázatértékelı rendszerének 

végrehajtása érdekében a tagállamok 

alkalmazhatják a 2006/22/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikkével 

összhangban létrehozott kockázatértékelı 

rendszert. 

(3) A közúti mőszaki ellenırzések 

kockázatértékelı rendszerének 

végrehajtása érdekében a tagállamok 

alkalmazzák az 1071/2009/EK rendelet 

által létrehozott kockázatértékelı 

rendszert. 

 A kockázatértékelı rendszer a 2. cikkben 
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felsorolt jármővek mőszaki 

alkalmasságára vonatkozó információt e 

rendelet hatálybalépése után négy évig 

tartalmazza. 

Or. en 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Abban az esetben, ha a mőszaki vizsgálati 

bizonyítványban vagy a közúti mőszaki 

ellenırzésrıl szóló jegyzıkönyvben az 

szerepel, hogy a II. mellékletben felsorolt 

tételek valamelyikének ellenırzése a 

megelızı hónap folyamán megtörtént, úgy 

az ellenırnek azt a tételt nem kell újra 

megvizsgálnia, kivéve, ha a vizsgálat 

nyilvánvaló hiba miatt indokolt. 

Abban az esetben, ha a legutóbbi mőszaki 

vizsgálatra vagy rendszeres önkéntes 

biztonsági ellenırzésre vonatkozó mőszaki 

vizsgálati bizonyítványban vagy a közúti 

mőszaki ellenırzésrıl szóló 

jegyzıkönyvben az szerepel, hogy a II. 

mellékletben felsorolt tételek 

valamelyikének ellenırzése a megelızı 

három hónap folyamán megtörtént, úgy az 

ellenırnek azt a tételt nem kell újra 

megvizsgálnia, kivéve, ha a vizsgálat 

nyilvánvaló hiba miatt indokolt. 

Or. en 

 

 

 


